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   امللخص

قصد البحث إىل الكشف عن ضابط اقتران الفاء خبرب املبتدأ، وشـروط            
ذلك، وصور التراكيب اليت اقترنت فيها باخلرب ، وسـر ذلـك االقتـران،              

واقتضى الوصول إىل هذه األهداف اإلنصات إىل حديث النحـاة،          . وحكمه
، مث النظر يف كتاب اهللا وما ورد        والنظر يف توجيهام وحججهم وشواهدهم      

وقد تبين أن الصور الواردة يف القرآن ست، مخس مما          . فيه من صور االقتران     
  :عده النحاة، مع تفاوت بينهن يف القرب  والبعد من الضابط ، وهي

املبتدأ اسم موصول وصلته مجلة فعلية مستقبلة غالبـا، أو        : الصورة األوىل  -
  .شبه مجلة

 .املبتدأ غري موصول موصوف باملوصول: ة الصورة اخلامس -
 .وصلتها) أل: (املبتدأ :  الصورة السادسة -
املبتدأ غري موصول،وغري موصوف به ، أو مضاف إليه،         : الصورة السابعة  -
 .اسم إشارة، علم، مضاف إىل معرفة ، واخلرب مجلة طلبية: بل
 .على املبتدأ املوصول ) إنّ(دخول  -

جميء الصلة ماضـية    : ور النحاة ، وهي     وصورة ختالف ما اشترطه مجه    
ونتيجة لورود هذه الصورة يف     . لفظا ومعىن ، واملوصول معين يف غري ما آية        

استقبال الصلة ، وعموم    : القرآن الكرمي رجح البحث عدم االعتداد بشرطي      
  .املوصول

أن اقتران الفاء خبرب املوصول الزم :  ومن النتائج اليت توصل إليها البحث 
  !واهللا أعلم . قصد ترتب حصول اخلرب أو استحقاقه على املبتدأ وصلته إذا 
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  ـةمقدم
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيد األولني واآلخرين، 
  .وعلى آله، وصحبه، ومن تبعهم إىل يوم الدين

  : وبعـد
ة، فاقتران خرب املبتدأ بالفاء تعرض له النحاة منذ فجر الدراسة النحوي

 وتناوله النحاة بعد فأضافوا ما -!رمحهما اهللا- فتحدث عنه اخلليل وسيبويه
  ... يسر اهللا

وملعرفة منطلقات النحاة، وعلى ماذا اعتمدوا، ومواطن دخوهلـا، مـىت           
تدخل، ومىت ميتنع دخوهلا ؟ وما سر دخوهلا ؟ كانت هذه الدراسـة مجعـاً،              

  .ا ورد يف القرآن الكرميوتصنيفاً وتأصيالً، مث تطبيقاً على بعض م
 فبدأ البحث بالضابط العام فالشروط، مث الصور، مث ما ورد يف بعـض             

واقتضى ذلك اإلنصات إىل حديث النحـاة ومعـريب         . آيات الكتاب العزيز  
وتأييد مـا    القرآن وتأمله، وتوضيح ما أم، ومناقشة ما حيتاج إىل مناقشة ،          

  . ططه واتضحأو معارضة ما بان ش ق ،ظهر فيه وجه احل
؛ ألن اقتـران     )أما(ن الفاء خبرب املبتدأ بعد      ومل يتعرض البحث القترا   

ال لشبه املبتدأ فيه بأداة الشرط ،        ،معىن الشرط   ) أما(الفاء باخلرب فيه لتضمن     
  ! .واهللا أعلم . فاقتراا باخلرب واجب 
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  :ضابط وشروط اقتران خرب املبتدأ بالفاء
رب بالفاء إذا تضمن املبتدأ معىن الشرط، واخلرب معىن جييز النحاة اقتران اخل

اجلـزاء، أو اجلواب، وهذا غالباً ما يتحقق إذا كان املبتدأ امساً موصوالً مبعىن 
الشرطيتني يف اإلام والعموم، وكانت صلته فعالً مستقبالً، أو ظرفاً، ) من أو ما(

رة عامة موصوفة مبا وصل أو حرف جر متعلقني بذلك الفعل، أو كان املبتدأ نك
وجتاوز بعضهم فجعلوا اقتران اخلرب بالفاء يف كل مبتدأ . )١()املبتدأ(به املوصول 

  . تضمن معىن الشرط وإن مل يكن موصوالً، وال شبيهاً به
ومن أقدم من حتدث عن الضابط والشروط اليت تبيح اقتران اخلرب بالفاء؛ 

شيقة بني األستاذ العالمة، والتلميذ  يف حماورة -!رمحه اهللا-اخلليل بن أمحد 
الذي يأتيين فله : وسألته عن قوله « :أثبتها سيبويه يف كتابه، يقولالفهامة، 

عبد اهللا، وأنت ال : لةنـزدرمهان، ِلم جاز دخول الفاء هاهنا، والذي يأتيين مب
  عبد اهللا فله درمهان ؟: جيوز لك أن تقول

اآلخر جواباً لألول، وجعل األول به إمنا حيسن يف الذي؛ ألنه جعل : فقال
إن يأتين : جيب له الدرمهان، فدخلت الفاء هاهنا كما دخلت يف اجلزاء إذا قال

عبد اهللا له : الذي يأتيين له درمهان، كما تقول: فله درمهان، وإن شاء قال
له : درمهان، غري أنه إمنا أدخل الفاء لتكون العطية مع وقوع اإلتيان، فإذا قال

 ن، فقد يكون أن ال يوجب له ذلك باإلتيـان، فإذا أدخل الفاء فإمنادرمها
  ـــــــــــــــــ

: ، املقتـصد ٩٩ -٩٨: ، اإليـضاح )تـضمناً  (١٣٩-١/١٣٨: الكتاب: ينظر على سبيل املثال  ) ١(
، ١/٢٦٨: ، شرح الكافية للرضي   ٣٣٠ -١/٣٢٩: ، شرح التسهيل  ١/١٠٠: ، شرح املفصل  ١/٣٢١

  .٢٢٥ -١/٢٢٤: شرح األمشوين مع حاشية الصبان
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ومثل ذلك . جيعـل اإلتيـان سبب ذلك، فهذا جزاء، وإن مل يجزم؛ ألنه صلة
كل رجل فله درمهان، كان : ولو قال. كل رجـل يأتينا فله درمهان: قـوهلم

  .)١( » جيئ بفعل وال بعمل يكون له جوابحماالً؛ ألنه مل
هذا النص وضع اخلليل لسيبويه ضابط دخول الفاء يف خرب املبتدأ، يف 

وأشار إىل الشروط اليت فصلها النحاة بعد وفرعوا عليها، ومل خيرجوا عنها إال 
 كما سيتضح -بالبيان، والتوضيح، والتفريع، أما التوسيع فهو يف اإلطار نفسه 

  به واخلرب جواباً أو شبيهاً موصوالًأن يكون املبتدأ امساً:  والضابط هو-فيما بعد
  للمبتدأ ومسبباًوسبب دخوهلا الداللة على أن اخلرب أصبح مستحقاً.له ونتيجة

 اخلليل لتلميذه من كالمه، وهي ن أن نستنبط الشروط اليت وضعهاـوميك.عنه 
   :-حبسب ترتيب كالمه-
  ..إخل...) الذي، اللذان، الذين، ما، من(أن يكون املبتدأ امساً موصوالً  -١
أن يكون اخلرب نتيجة لصلة املبتدأ إن كان موصوال،وصفته إن كان نكرة،  -٢

إمنا حيسن؛ ألنه (فحصول اخلرب بسبب ذلك، فتدخل الفاء رابطة السبب باملسبب 
 وجعل األول به جيب - صلة املبتدأ،أو صفته- جواباً لألول- اخلرب-جعل اآلخر
 ).له الدرمهان

إن يأتين فله (تدلّ على ما يدل عليه أن صلة املوصول مثل فعل الشرط و -٣
 ).درمهان

 أن ما دلّ على العموم، ووصف مبا وصل به املوصول، وابتِدئ به، فلـه              -٤
  ـــــــــــــــــ

    .عدها وما ب١٣٩، ١/١٣٨: ، وينظر١٠٣ -٣/١٠٢: الكتاب) ١(



  حصة بنت زيد الرشود  .دراسة حنوية تطبيقية من خالل القرآن الكرمي           د: اقتران خرب املبتدأ بالفاء

٢١٦ 

كل رجـل   :ومثل ذلك قوهلم  ( من جواز دخول الفاء يف خربه      حكم املوصول 
 ).مهانرديأتينا فله 

 بالفاء فإذا حتقق ما سبق يف املبتدأ واخلرب جاز عند اخلليل اقتران اخلرب
،ولكن مع الفاء يدل على أن وقوع )الذي يأتيين له درمهان: وإن شاء قال(

 .اخلرب مع وقوع الصلة أو الصفة وبسببهما ، وليس كذلك عند عدم الفاء
ل النحاة فيما بعد ما أمجله اخلليل يف النص السابق من ـد فصـوق
كره اإلمام عبد القاهر ذ، ومن ذلك ما   اليت تبيح اقتران اخلرب بالفاء)١(الشروط

املوصول يسري فيه معىن الشرط واجلزاء، فيدخل  « -!ه اهللارمح -اجلرجاين 
  :ربه، ويكون ذلك بعد حصول شريطتنيالفاء يف خ

أن يكون املوصول غري : أن تكون الصلة من الفعل، والثانية: إحدامها
®���¬}�:خمصوص، ويكون شائعاً، ومثال ذلك قوله عز وجل

�±��°����¯¸���¶��µ�� �́�³��²�z��]٢٧٤: البقرة.[  

قوماً ): الذين(، وهو فعل، وليس يراد بـ)ينفق: (أال ترى أن الصلة
وإمنا وجب أن تكون الصلة فعالً، ألجل .. اجلنس والكثرة: بأعينهم، بل الغرض

حمبو، ولو إن جئتين فأنت مكرم، : أن اازاة احملضة ال تكون إال بالفعل، كقولك
 اجلزاء إذا  منطلق فهو مكرم مل جيز، فكذلك الذي، إمنا يدخله معىنيدإن ز: قلت

  ـــــــــــــــــ
، شرح  ١/١٠٠: ، شرح املفصل  ٣٢٢-١/٣٢١:املقتصد ،٩٧:اإليضاح ب،٣ل/٢:شرح السريايف ) ١(

 :شـرح التـصريح    ،١/٢١١: أوضح املسالك  ،١/٢٦٨: ، شرح الكافية للرضي   ١/٣٢٩: التسهيل
   .٢٢٥ -١/٢٢٤: ، شرح األمشوين مع حاشية الصبان١٢١٦
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الذي أخوه منطلق فله درهم مل جيز، ووجب أن : كانت صلته فعالً، فلو قلت
. له درهم بغري الفاء؛ ألن الذي هنا مبنزلة زيد، يف تعريِه من حكم اجلزاء: نقول

 يكون إال يف الشياع، والشائع، وأما اعتبار معىن الشياع فيه فألجل أن اجلزاء ال
فتأيت باملخصوص، . زيد خيرج فله درهم: من خيرج فله درهم، وال تقول: تقول

الذي يأتيين، وأنت تريد واحداً بعينه، قد عهده املتكلم، مل : وكذلك إذا قلت
 جيوز أن الذي يأتيين فله درهم، كما ال: جيز أن تدخل الفاء يف خربه، فتقول

  .)١( »ه درهمالرجل فل: تقول
 أن - من ضابط اخلليل السابق ومن الشروط اليت ذكرها النحاة استنباطاً

 للشرطية،كالصلة يف اآلية السابقة ، فإن  صاحلاًفعالً) املبتدأ(تكون صلة املوصول 
الذي إن حتسن إيلَّ : كانت مجلة شرطية استوفت ركنيها، مل جيز ذلك،فال تقول

و اخلرب من الفاء؛ وذلك ألن الشرط قد استوىف حيسن إليك فكرمي، فيجب أن خيل
  .)٢(جزاءه يف الصلة، فلم يبق يف الكالم معىن جمازاة يقتضي الفاء

بتدأ، وكذلك إذا كانت صلة املوصول مجلة امسية مل تدخل الفاء يف خرب امل
: ، بل حتذف الفاء، وجوباً، فتقولالذي علمه غزير ففضله مرجو: فال تقول

  .)٣(  فضله مرجوغزيرالذي ِعلْمه 
 وقد تكون اجلملة الواقعة صلة، أو صفة، فعلية مستقبلة لكنها غري صاحلة

أو قد، أو  أو ملّا، ما، أو لن،: ألن تقع شرطاً؛ القتران الفعل بأحد احلروف
  ـــــــــــــــــ

 ٣٢٢-١/٣٢١: املقتصد) ١(

  .١/٥٧٤: ، البسيط١/١٠١: ، شرح املفصل١/٣٢٣: صد، املقت٩٨: اإليضاح) ٢(
     ١/٣٢١:املقتصد) ٣(
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الذي ما يكرم : وسوف، فال يقترن اخلرب بعدهن بالفاء، فال تقول بالسني
ا يكرمهم فجاهل، والذي قد يكرم العلماء، أو العلماء، أو لن يكرمهم أو ملّ

الذي ما : سيكرمهم، أو سوف يكرمهم فكرمي، فيجب حذف الفاء، فتقول
يكرم العلماء أو لن يكرمهم أو ملّا يكرمهم جاهلُ، والذي قد يكرم العلماء، أو 

  �.)١(سيكرمهم، أو سوف يكرمهم كرمي
�:اىلـ،كقوله تع)٢( مجلة للشرطية تكون شبه صاحلاًوكما تكون الصلة فعالً

{Ñ�Ð���Ï��Î�Í�Ìz�]ما متعلقان .الذي عندك فقريب: وقولك،]٥٣:النحلأل
  .بالفعل

لذاا أو " كذلك أن تكون الصلة أو الصفة سبباً يف اخلرب ومن الشروط 
الذي يأيت فمكرم، فاإلكرام : الذي يكرمين فمكرم، وتقول: ملعىن فيها، فتقول

  .)٣(" إلتيان سبب يف اخلرب ملا فيه من املربة سبب يف اخلرب بذاته، وا
 والسر. )٤(أن خيرب عن املوصول: وزاد ابن يعيش شرطاً غري ما سبق، وهو

؛ ألنه مبتدأ، وحق   أن يتحقق له التصدير، فيكون يف صدر اجلملة-!واهللا أعلم-
وإذا كان كذلك مل  يكون يف صدر اجلملة، أو التركيب،املبتدأ واألصل فيه أن 

كن مثة شيء قبله يعمل فيه، فشابه الشرط الذي له صدر الكالم، فال يعمل فيه ي

  ـــــــــــــــــ
  ٣٣٠-١/٣٢٩:شرح التسهيل) ١(
  .١/٢١١:، أوضح املسالك١/٩٣:،املقرب١٣٢٩:التسهيل،شرح ١/٣٢٢:،املقتصد٩٨:اإليضاح) ٢(
، أوضـح   ١٧٩-١/١٧٨:ط قـوانني العربيـة    امللخص يف ضـب    ،١/٩٣:املقرب ،٩٩:اإليضاح) ٣(

  .١/٢١٦:،شرح التصريح١/٢١١:املسالك
  .١/١٠٠شرح املفصل، ) ٤(
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شيء قبله، وهلذا امتنع دخول الفاء يف اخلرب إذا نسخ حكم االبتداء، سواء كان 
  . الشرط القادموهذا هو).إنّ(فيه رائحة الفعل باستثناء الناسخ فعالً، أو ما يشام 

  صول ناسخ ينسخ حكم االبتداءل على املوـومن الشروط كذلك أال يدخ
فإن دخوهلا كخروجها؛ ألا مل تغير من املعىن " ، )إنّ(إال ما كان من 

  .)١(" شيئاً، إمنا دخلت للتوكيد
إن : وإن امتنع اجلزاء احملض، حنو قولك) إنّ(أنّ  " -! واهللا أعلم-والسبب

ض، ليس جبزاء حم) الذي(من تكرمه يكرمك، وإن أيهم يأتك تضربه، فإن 
أيهم تضرب أضرب، فال ميتنع أن يدخل عليها : فيكون درجته بعد درجة قوهلم

لة بني االبتداء احملض، وبني نـزله م) إنّ(مع تقدير معىن اازاة؛ ألجل أن ) إنّ(
إن : ، وذلك أنه ال يغري معىن االبتداء، أال ترى أن قولك)ليت(معىن الفعل كـ
غري التأكيد، وليس ) إن(طلق؛ إذ ال يفيد زيد من: لة قولكنـززيداً منطلق، مب

 منطلق، فصالً قوياً يف ليت زيداً منطلق، وزيد: كذلك ليت؛ ألن بني قولك
) الذي(يف تغيري حكم االبتداء، واحنط ) ليت(درجة عن ) إنّ(فإذا احنط . املعىن

  .)٢(" عن درجة اجلزاء احملض استويا يف الرتبة، فال مينع أحدمها من صاحبه
 دخول الفاء نسب أبو سعيد السريايف إىل األخفش وغريه أنه يضعفوقد 
  حيان إليه املنع؛ ألنونسب ابن يعيش وابن أيب الربيع وأبو، )إن(يف خرب 

  ـــــــــــــــــ
، امللخص يف   ١/١٠١: ، شرح املفصل  ١/٣٢٤: ، املقتصد ٩٨:اإليضاح:، وينظر ١/٥٧٣: البسيط) ١(

  .١/١٧٩: ضبط قوانني العربية
  ٤/١١٠:التذييل والتكميل:،وينظر١/٣٢٤: املقتصد) ٢(
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 ،)١("فال جيتمعان فيه توقف وإخراج عن صريح اخلرب،والشرط حتقق اخلرب،)"إن(
ص كتابه معاين وهذا املنع إن قال به أحد فال ميكن أن يكون األخفش، ألن نصو

القرآن تنفي ذلك، حيث بين يف عدة مواضع منه أن الفاء دخلت يف اخلرب واملبتدأ 
 Z��Y�\��[z}:  وأما قوله«: ، منها قوله)إن(قد نسخ بـ

إذا كان صلته فعالً، ) لذيا(فقد جيوز أن يكون هذا خرب املبتدأ؛ ألن  ]١٦: النساء[
�p��q }:ز وجلجاز أن يكون خربه بالفاء حنو قول اهللا ع ��r�� � � � � �s����������

t���� �u������v�w���x��y���z��{���� �~��}��|��_��e�d��c��b��a��`���
g��fhk���j��i��z ]٢( » ]٩٧: النساء(.  

ه كسيبويه واجلرجاين ـ وقد ذكره من قبل- وزاد ابن أيب الربيع شرطاً
لذي، وفروعه، من، وما، وا(، كـ) أل(أن يكون املوصول غري :  وهو- ضمناً

مل تدخل الفاء يف خربها؛ ) أل(، فإن كان املوصول ..واليت وفروعها، وأي
وذلك ألن صلتها ليست فعالً وال شبه مجلة، وإمنا صلتها صفة مشتقة كاسم 

 اعل، وخرج ما ورد من ذلكـالفاعل، واسم املفعول والصفة املشبهة باسم الف
وعلى أن الفاء دخلت على  و مؤخراً، على حذف اخلرب مقدماً أ-تبعاً لسيبويه -

بني اجلملتني، ، وتكون الفاء قد ربطت )٣(اجلملة بعد أن مضى املبتدأ وخربه
  .عند احلديث عن الصوروسيأيت تفصيل ذلك 

  ـــــــــــــــــ
: ،و البـسيط    ١/١٠١:ب،وشرح املفـصل  ٤/٥: شرح  السريايف  :،وينظر٤/١١٠:التذييل والتكميل ) ١(

٥٧٤-١/٥٧٣   
  .٨١ -١/٨٠: معاين القرآن ) ٢(
  .١/٥٧٣: البسيط) ٣(
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وبعض هذه الشروط وإن كان الزماً عند األوائل وبعض من تبعهم من 
تأخرون مل جيعلوها املتأخرين كابن يعيش وأيب حيان فكثري من النحاة وخباصة امل

ضربة الزب، فأجازوا دخول الفاء يف خرب بعض املبتدآت اليت خلت من بعض 
استقبال الصلة، وقصد العموم واإلام يف املوصول، : الشروط، وخباصة شرطا

اضية،صرح بذلك أبو سعيد فأجازوا دخول الفاء يف خرب املوصول الذي صلته م
الذي أتاين :كقولك ، أن يكون الفعل ماضياًوجيوز « : فقال-!رمحه اهللا-السريايف

وبه صرح الرضي يف غري ما ، )١( » ... أن الدرهم استحقهبينت فله درهم،
املوصول الذي يراد به املعين، بل إن  كذلك أجازوا دخوهلا يف خرب،)٢(موضع

 ولذلك عبر الرضي حني حتدث -كما سيأيت-سيبويه نفسه قد تسامح يف تعيينه
واألغلب األعم يف املوصول الذي يدخل يف خربه  «: وط بقولهعن هذه الشر

: الفاء أن يكون عاماً وصلته مستقبلة، كما يف أمساء الشرط ،وفعل الشرط، حنو
��v�u}��:وصلته ماضية، كقوله تعاىل من تضرب أضرب، وقد يكون خاصاً

� y� x� wz ]ألن اآلية مسوقة للحكاية عن مجاعة . ]١٠: الربوج
̀�}�����:اإلحراق، وكذلك، قوله تعاىل:حصل منهم الفنت، أي خمصوصني ��_� �̂]

�d�c�b�az ]٣( » ]٦: احلشر (.   
فما ورد به ذه الشروط إىل االستعمال العريب؛ ومن املفيد أن نرد ه

  ـــــــــــــــــ
 .١/٣٢٩:شرح التسهيل:ب،وينظر٥ل/٤:شرح السريايف) ١(
 .١/٢٦٨،٢٦٩:شرح الكافية) ٢(
  .١/٢٦٨: شرح الكافية ) ٣(
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 جاز أن نقيس عليه ونبين كالمنا على كالمهم، وما مل يرد به االستعمال العريب
  ! أعلماالستعمال، فاألحرى تركه، واهللا

  صور اقتران خرب املبتدأ بالفاء
القتران الفاء خبرب املبتدأ صور ذكرها النحاة منها ما هو مشهور اقتصر عليه 

كابن  املتقدمون، ومنها ما هو أقل شهرة عين بتتبعه وإحيائه بعض املتأخرين
 ومن بعده، هذا ثبتها خمتصرة، يليها موقف النحاة من كل - رمحه اهللا-مالك

  .صورة
أن يكون املبتدأ امساً موصوالً بفعل مستقبل غالباً، أو :صورة األوىلال

الشرطيتني يف داللتيهما ) وما من،(ور متعلقني بالفعل، مبعىن بظرف أو جار وجمر
الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكر فأجره : على العموم واإلام، كقولك

 خشية اهللا فمأمونة، جاء على والذين عندنا فمكرمون، واليت يف قلبها. على اهللا
  :هذه الصورة قول الفرزدق

نى ابرغايةً  ج زرأيب العاصي فَأح      دجـَو أَم ناهلا فَه نم تـِرز١(إذا أُح(  
  :وقول اآلخر

  )٢(، ومـالُه قـد يضيـع صونٌـ فَم      معـارا ما لَدى احلـازِم اللبيِب   
ن يكون املبتدأ نكرة عامة موصوفة مبـا وصـل بـه            أ: الصورة الثانية   

موصوفة بالفعل املستقبل غالباً، أو بظـرف، أو حبـرف جـر            : أي  (املوصول  
  ـــــــــــــــــ

    .٢/٤٩٣: ، الشعر أليب علي الفارسي١٧٦: ديوانه) ١(

  .٢/٥٨: ، اهلمع٣/١٣٩: ، تعليق الفرائد٤/٩٩: ، التذييل والتكميل١/٣٢٩: تسهيلشرح ال) ٢(
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، نفس تسعى يف جناا فلن ختيب، ورجلٌ عنده حرم فسعيد         : كقولك) وجمروره
  .)١(وتلميذٌ لعامل فمستفيد
 العامة –ابقة أن يكون املبتدأ مضافاً إىل النكرة الس: الصورة الثالثة

 كلُّ رجٍل يسعى يف جناته فلن خييب،:  وهو مشعر مبجازاة، كقولك-املوصوفة
وكلُّ تلميذ لعامل فمستفيد ،فسعيد ومنه قول عبدة بن )٢(وكلُّ رجٍل عنده حزم ،

  :الطبيب
نسه حبسي اِضلَ ربجو فَورولُ    نؤسم ـوكُلُّ خٍري لديه فَه٣(و(  

أن يكون املبتدأ مضافاً إىل املوصول، كقول العجري : بعةالصورة الرا
  .)٤( )الطَّثريةأو زينب بنت (السلويل 

اِملُهح وفُه لْتهمكُلُّ الذي حرِضيك ظَاملاً       ومظلوماً وي كرس٥(ي(  
     :                  أن يكون املبتدأ موصوفاً باملوصول، كقول الشاعر: الصورة اخلامسة

ـِّـرا سعتم ـهنلْقوت ـْراً، فَقَـد    )٦(ِصلُوا احلَزم، فَالْخطْب الذي تحسبونه  َ ِسي
تكون  املوصولة وصلتها، بشرط أن) أل(أن يكون املبتدأ : الصورة السادسة     

 احلازم أمره ففعله حممود، أو املفكر يف عمله: الصلة مستقبلة غالباً، كقولك
  ـــــــــــــــــ

  .١/٣٢٩:أمثلة ابن مالك يف شرح التسهيل) ١(
  .١/٣٢٩: أمثلة ابن مالك يف شرح التسهيل)٢(
  .٢/٥٨:اهلمع ،٤/١٠٢:وينظر التذييل والتكميل ،٢٦رقم ،١٤٢:املفضليات ) ٣(
 .٦٠٨: السمط ،١/٤٥٠:احلماسة ، ٨٦-١/٢٧٥،٢/٨٥:آمايل القايل) ٤(
 .٣/١٤٥:، تعليق الفرايد٢/٨٥:اهلمع ،٤/١٠٤:التذييل والتكميل) ٥(
  .٣/٤٣:، تعليق الفرايد٤/١٠٣:، التذييل والتكميل١/٣٣٠:شرح التسهيل) ٦(
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  .ه إىل خري، واملظلومة حقها فنصرا واجبةفعاقبت
أن يكون املبتدأ غري موصول، وال نكرة موصوفة، واخلرب : الصورة السابعة

  :الشرك فاحذره، النفاق فال تقربه، ومنه قول الشاعر: أمراً أو ياً، كقولك
   )١(يرحمهفَاصبب عليه ملَكاً ال       رب موسى أَظلَِمي وأَظْلَمه       يا 

  :وقول الكميت
  )٢( ويف ذي اَألداوى عندنا لَك مشرب   فقلنا له ها ذاك فَاستغن ِبالقِْرى   

  :ومنه الشاهد املشهور يف كتب النحو
ـَهم   : وقائلة   )٣( وأُكرومةُ احليِني ِخلْوا كما ِهيا   خـوالنُ فَانِكح فَتـات

مضافة إىل غري موصوف، كقول ) كالً(ن املبتدأ أن يكو: الصورة الثامنة
  :وقول األفوه األودي )٤()كلّ نعمة فمن اهللا: (بعض السلف

  )٥(ولكن فرقـةً تنفي املالمـا               وكلُّ قرينـٍة فإىل افتـراٍق 
  :وقول اآلخر

  )٦(ُ ِبها الفَـرج القـريبفمقرونٌ           -وإنْ تناهت-وكلُّ احلادثات 

  ـــــــــــــــــ
  .٣١٣ رقم ٤/٣٦٩: ، اخلزانة٤/١٠٦: ، التذييل والتكميل١/٢١٢: ، املقرب٢٩٤: الشعر) ١(
 .املاء: ، وذو األداوى١/٢٧٩: شعر، ال١/٨٦: ديوانه) ٢(
 .١/١٠٠: ، شرح املفصل٨٠، ٧٦: ، معاين القرآن لألخفش١/١٣٩: الكتاب) ٣(
  .١/٣٣٠: شرح التسهيل) ٤(
  .٤/١٠٥: التذييل والتكميل ) ٥(
  .٢/٣٠٤: آمـايل القايل) ٦(
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 أن يكون املبتدأ مضافاً إىل موصوف بغري ما ذكر، كقول: لصورة التاسعةا
  )١(فمنوطٌ حبكمة املتعايل  كلُّ أمٍر مباِعٍد أو مداِين                 :  الشاعر

هذا جممل ما تفرق يف كتب النحاة من صور دخول الفاء يف خرب املبتدأ، 
مل تكن عندهم مبستوى واحد واآلن ننظر يف حديث النحاة عن هذه الصور، إذ 

  .من القبول
 رمحهما -أما الصور الثالث اُألول فقد أجازهن اخلليل وتلميذه سيبويه

 كما هو واضح يف النص الذي يف صدر هذه الدراسة، واستقرت عليه -!اهللا
الدراسة النحوية فيما بعد، فلم أجد أحداً من النحاة منع أياً من تلك الصور، أو 

  .)٢(ء منهاحتفظ على شي
ويتصل بالصورة األوىل ما إذا أريد باملوصول خمصوص، أو معني، فسيبويه 
مل يكتف جبواز دخول الفاء يف خرب املوصول العام أو املبهم، بل جتاوزه إىل جواز 

 حني استشهد والصلة ماضية، وذلك اقتراا خبرب املوصول املعين أو اخلاص،
��u�v}�:بقول احلق عز وجل �w�x�y�z�{�|�}�~�_�̀� �

a�b� � �z� ]و.]١٠:الربوج{�v� �w�xz  خمصوصون معروفون، وليسوا
 بعد مساءلته أستاذه يف النص -! رمحه اهللا-جمهولني مبهمني، فهذا سيبويه

  ـــــــــــــــــ
 .١/٣٣٠:شرح التسهيل) ١(
 ١٨٧، ٨١-١/٨٠ومعاين القرآن لألخفش ، ٢/١٠٥: معاين القرآن للفراء: ينظر مثالً ال حصراً ) ٢(

، ٢/١٦٨: ،األصول٣/٩، ١/٣٥٨: ، معاين القرآن وإعرابه للزجاج١٩٦ -٨٥/ ٣: املقتضب
، آمايل ابن ٢٧: ، املفصل١/٣٢١: ، املقتصد١/٢٥٨: ، سر صناعة اإلعراب٩٩ - ٩٨: اإليضاح
  .٤/١٧٣: ، التذييل والتكميل٣٣٠ -١/٣٢٩: شرح التسهيل ١/١٠٠: الشجري
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��®�¬�}�: ومثل ذلك .. «: املتقدم يقول حمتجاً للقاعدة اليت بينها

¯� � �°�±�²�³�́�µ�¶� �¸�z ]وقال ]٢٧٤:البقرة 
�������º��¹��¸��¶��µ«}��:اىل جدهـتع �´��³z�]ومثل .]٨: اجلمعة

 ��z��y��x��w���v��uz}��|��{��~��_��`�������b��a}��:ذلك

  .]١٠:الربوج[
فجعل هذه اآلية األخرية مساوية لآليتني السابقتني آية البقرة اليت احتج ا 

 ،واملربد، والزجاجتبه من النحاة كالفراء، واألخفش، مجيع من اطلعت على ك
وابن عبد القاهر، والزخمشري و، والفارسي، وابن جين، النحاس جعفر وأيب

  .والرضي، وابن أيب الربيع، وأيب حيان، وابن هشام وابن مالك، ، الشجري
واحتجاج أو استشهاد سيبويه ذه اآلية خيالفه ما اشترطه النحاة بعد من 

 وما تقتضيه املشاة  املوصول مبهماً غري معين، وهذا هو األصل فيه،أن يكون
بني املوصول واسم الشرط، ولكنه حني دلّ على معين يف هذه اآلية وأمثاهلا 

 وغريمها -!عليهما رمحة اهللا- )١(وقد ارتضى ابن مالك والرضي. وجب قبوهلا
اقتران الفاء خبرب املعين؛ ألنّ العموم وإن كان ضابطاً عاماً إال أن املشاة اللفظية 

) الذي(مثالً، واملقصود به اخلصوص ) الذي( املقصود به العموم والشكلية بني
 ه به، فتدخل الفاء يف خرب املوصول اخلاصه حكم املشبأيضاً تبيح إعطاء املشب
كما دخلت يف خرب املوصول العام ،فكأنه محل على محل، محل املوصول العام 

على املوصول العام ط، ومحل املوصول اخلاصومثل اآلية ما جاء يف .على الشر 

  ـــــــــــــــــ
  .١/٦٨: ، شرح الكافية للرضي١/٣٧٥: شرح الكافية الشافية) ١(
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٢٢٧ 

الذي رأيته يشق شدقه ((  :-!F-للمصطفىاحلديث من قول امللكني 
وقد حتدث ابن مالك بعد استشهاده ذا احلديث مبيناً سر جواز ، )١())فكذّاب

 الذي يأتيين فمكرم، إذا :وكذلك جيوز «: دخول الفاء يف خرب املعين فقال
 عند قصد التعيني شبيه يف) الذي يأتيين(معيناً لكن ) الذي يأتينا(قصدت بـ

عند قصد العموم، فيجوز دخول الفاء على خربه محالً ) الذي يأتيين(اللفظ بـ
للشبيه على الشبيه، وإن مل تكن العلة موجودة فيه، ويدل على أن العرب تعترب 

) نزال(وشبهه من أعالم اإلناث املعدولة وشبهها بـ) رقاِش(مثل هذا، بناؤها 
وإجراء املوصول املعني جمرى املوصول العام يف إدخال  من أمساء األفعال،وشبهه

فهذا سبب إجازة . يف البناء) نزال(جمرى ) رقاش(الفاء على خربه كإجراء 
  .)٢( » ))الذي رأيته يشق شدقه فكذاب((: دخول الفاء يف قوله

 مما أجازه سيبويه، وإن -املبتدأ موصول -ويندرج حتت الصورة األوىل
الذي حيفظ القرآن : جح عليه غريه، أن يكون خرب املوصول طلبياً، كقولكر

  . فلتحترمه-!F -فأكرمه، والذي يستمسك بسنة الرسول
يف املثال ) أكرمه(مبتدأ، وخربه مجلة ) الذي(فسيبويه جيعل املوصول 

على ذلك بل أجاز فيها وجهاً يف املثال الثاين، لكنه مل يقتصر ) لتحترمه(األول، و
أن يكون املوصول منصوباً بفعل يفسره املذكور، :  وهو-وجعله راجحاً-آخر

  ـــــــــــــــــ
 باب قـول    ٦٩ كتاب األدب،    -٧٨البخاري يف   : ، وفيه ختريج احلديث   ١٨٥: شواهد التوضيح ) ١(

  . ��i���h��g��f��e��d��c��bz}�: اهللا تعاىل
  .١٨٥: شواهد التوضيح) ٢(
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 صلى اهللا -واللذين يتبعان سنة النيب. اللذين حيفظان القرآن فأكرمهما: فتقول
مث إن سيبويه جعل للرفع وجهاً آخر، وهو أن يكون .  فلتحترمهما-عليه وسلم

  .آن فأكرمهماهذان اللذان حيفظان القر: خرباً ملبتدأ حمذوف، أي
، )زيداً(أتيانك فاضرما، تنصبه كما تنصباللذين ي: وتقول«:قول سيبويهي

وإن شئت رفعته على أن يكون مبنياً على مظهٍر، أو مضمٍر، وإن شئت كان 
: مبتدأ؛ ألنه يستقيم أن جتعل خربه من غري األفعال بالفاء، أال ترى أنك لو قلت

زيد :  فمكرم حممود، كان حسناً، ولو قلتالذي يأتيين فله درهم، والذي يأتيين
الذي يأتيين فله درهم، يف معىن : فله درهم، مل جيز، وإمنا جاز ذلك ألن قوله

  .)١(» خربه، كما تدخل يف خرب اجلزاءاجلزاء، فدخلت الفاء يف
واخلالف بني سيبويه، وأكثر النحاة ينحصر يف تقدمي أو ترجيح النصب 

لنصب على الرفع ألنّ الوجه القوي يف مثل هذا يف على الرفع حيث قدم سيبويه ا
وإمنا كان الوجه يف األمر والنهي النصب؛ ألن حد "العربية النصب وليس الرفع 

  .)٢(" الكالم تقدمي الفعل
 قدموا الرفع -ما عدا األخفش، فإنه متابع سيبويه-يف حني قدم اجلمهور

  ! واهللا أعلم)٣(.على النصب يف القرآن، إلمجاع عامة القراء عليه

  ـــــــــــــــــ
  .١/١٣٩: الكتاب) ١(
  .١/١٤٤: السابق) ٢(
 ، ٨١-١/٨٠: ومعاين القرآن لألخفـش   . ٢٥١،  ٢/٢٤٤،  ١/٣٠٦: معاين القرآن للفراء  : ينظر) ٣(

، التبيـان يف    ٢/١٩٠: ، احلجـة  ٣٣٩،  ٣٣٨،  ٤/٧٣: ، معاين القرآن وإعرابه   ٨٢٢-٨٢١: الكامل
  .٣/٥٨٦: ، الفريد٩٦٩، ٢/٩٦٣: إعراب القرآن
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الرابعة واخلامسة، ومها أن يكون املبتدأ مضافاً إىل املوصول، : أما الصورتان
أو موصوفاً باملوصول؛ فظاهر كالم سيبويه أنه جييزمها؛ ألنه أجاز كل مضافة إىل 
نكرة موصوفة فإجازته كل مضافة إىل املوصول، أو موصوفة به أوىل؛ ألا أقوى 

ومثل  « :، كما أما سيندرجان حتت قولهأشد قرباً إليهشبهاً بالضابط العام، و
ل فله درمهان، كان كلُّ رج: كل رجل يأتينا فله درمهان، ولو قال: ذلك قوهلم

��:ومثل ذلك. جواب مل جيئ بفعل وال بعمل يكون لهحماالً؛ ألنه  {��¬

��¸� � �¶� �µ� �´� �³��²� �±��°� � � �¯� � �®z 

 ���º��¹��¸��¶��µ�� z«��³´}��:وقال تعاىل جده]٢٧٤:البقرة[
��z��y��x��w���v��u}��|��{��~��_��}� :ومثل ذلك ]٨: اجلمعة[

����b��a���`z  ]١( » ]١٠:الربوج(.  
بالفاء إذا كان امسها ) إن( جييز اقتران خرب -! عليه رمحة اهللا-فسيبويه

كل رجل : "موصوفاً باملوصول؛ ألنه جعل اآليات الثالث اليت ساقها مثل قوهلم
وقد حتققت املثلية، فاملوصول صلته فعل يكون له جواب، وإذا " ينا فله درمهانيأت

جاز هذا جاز اقتران خرب املوصوف باملوصول بالفاء دون أن يدخل عليه 
  .الناسخ

  :نأخذ من نص سيبويه السابق
  . وإن أريد به خمصوص وكانت صلته ماضية-املوصول -      

 . خمصوصاً وإن كان-االسم املوصوف باملوصول -
  ـــــــــــــــــ

  .٣/١٠٣: الكتاب) ١(
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 ).إنّ(املوصول الذي دخل عليه ناسخ وهو  -

وكأن سيبويه ) ه درهمالذي يأتينا فل: (هذه احلاالت الثالث تعامل معاملة
 لكل ما شابه الشكل العام، -وهو جواز دخول الفاء يف خرب املبتدأ-جيعل احلكم

فكل تركيب تكون من اسم موصول، أو وصف باالسم املوصول، دخلت عليه 
أو مل تدخل، وكانت صلة املوصول مجلة فعلية، أو شبهها، بغض النظر عن ) إنّ(

وكأن سيبويه يريد .  جاز دخول الفاء يف خربه-داللة املوصول، أو املوصوف به
من (كان حق املوصوِل على هذا أن يكون مبهماً كاسم الشرط حنو : أن يقول

؛  w���v��u...�z}:ه تعاىلقول الشرطيتني، وإمنا جاز أال يكون مبهماً يف) وما
تكون فعالً مستقبل ألنه دخيل يف معىن الشرط، وكذلك كان حق الصلة أن 

 جاز أال يكون إال أنه ملا مل يكن شرطاً يف احلقيقة) من وما(املعىن كشرط 
��w}��:مستقبالً كقوله تعاىل �v� �u...�z،  وأال يكون صرحياً يف الفعلية، بل

كالظرف واجلار وارور، وكذا كان حق اخلرب أن يكون مما يقدر معه الفعل، 
تلزمه الفاء لكونه كاجلزاء، ولكن من حيث إنه ليس جزاء الشرط حقيقة جاز 

  .)١(جتريده منها مع قصد السببية
 مها مجاهري النحاة أيضاً كالفراء والزجاج، والفارسيوهاتان الصورتان أجاز

  ..)٢(وغريهم  والرضيوابن مالك، وابن الشجري، وابن جين، والنحاس،
  ـــــــــــــــــ

  .١/٢٦٩: شرح الكافية للرضي) ١(
   ،٤/٤٢٧:إعراب القـرآن  ،  ١٧١: /اجمعاين القرآن وإعرابه للزج   ،  ٣/١٥٥: لقرآن للفراء معاين ا ) ٢(

: ، شرح التـسهيل   ٢/٥٥٢: ، آمايل ابن الشجري   ٢٦٧: ، سر صناعة اإلعراب   ١٦٧املسائل املنثورة   
 .١/٢٦٨: ، شرح الكافية للرضي١/٣٣٠
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�:اء يف قوله تعاىل أجاز أن تكون الف-!رمحه اهللا-راءمع أن الفو {��º

» z� ًه من منع ـ آخر تعلق بيف خرب املوصول، فإنه أجاز فيه وجها
 - م التطبيقـذه اآلية يف قسـيث عن هيأيت عند احلدـكما س - هذه الصورة

اآلية وما شاها من وهو أبو حيان حيث عقب على حديث الفراء عن هذه 
والصحيح أن  « : بقول )لرجل الذي يأتيك فله درهمإن ا( : كقولكاألمثلة، 
  .)١( » جيوزذلك ال
 ليس مبشبه السم -  )الذي(وهو املوصوف بـ - ألن االسم املخرب عنه"

الشرط؛ ألن اسم الشرط ال يقع بعده إال الفعل ظاهراً أو مضمراً، واالسم 
  .)٢("  كذلكليس) الذي(املوصوف بـ

  . ما يكفي للرد على حديثه هذا)٣(وفيما قدمنا من حديث
وصلتها، وأن ) أل(أن يكون املبتدأ : السادسة، والسابعة، ومها: أما الصورتان 

) أمراً، أو ياً(يكون املبتدأ غري موصول، وال نكرة موصوفة، واخلرب مجلة طلبية 
��O}�:اىلوله تع ق)٤(توجيـهعند ) ةالسادس(ا الفـراء، أجاز األوىلفأجازمه

P�Q...� �z ]٣٨:املائدة[ .وقوله:�{�K�L�M�z ]وأجاز . ]٢:النور
��µ}��:ول احلق سبحانهـيه قـعند توج) السابعة()٥(الثانية �¶�̧�¹z� 

  ـــــــــــــــــ
        .٤/١١٢: التذييل والتكميل) ١(

  .١٠٣السابق ) ٢(
  .٢٣٠و٢٢٩: ص ) ٣(
  .١/٣٠٦،٢/٢٤٤،٤١٠: معاين القرآن) ٤(
 .١/٣٠٦،٢/٢٤٤،٤١٠: معاين القرآن )٥(
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  .، وسيأيت احلديث عن هذه اآليات يف قسم التطبيق ]٥٧: ص[
  :وأجازمها أيضاً املربد عند توجيه بيت األعشى

دهريرةَ و  ِإنْ الَم الَِئما، وه١(ع(  
وتابعهما يف إجازة الصورة السادسة مجع من النحاة املتقدمني واملتأخرين 

  .، وغريهم)٢(كالزجاج، والنحاس، وابن مالك، والرضي،والسيوطي
وحجتهم يف ذلك ورودها يف القرآن الكرمي يف غري ما آية، ويف كالم 

ه إذا مل يغير املعىن، أو يترتب عليه العرب، واحلمل على الظاهر أوىل من غري
مبتدأ، وما بعده خربه؛ ألن الرفع يف هذه احلالة يدل : حمذور صناعي، فاملرفوع

على العموم، عموم احلكم، وذا يشبه الشرط الدال على العموم، وكذلك؛ ألن 
 -السادسة-ومن شواهد هذه الصورة. تاج إليهما ال حيتاج إىل تقدير أوىل مما حي

إسحاق  أبو-واملربد يات السابقة،أما الصورة السابعة فأجازها إضافة إىل الفراءاآل
��µ}�:الزجاج،صرح بذلك عند توجيه قوله تعاىل �¶�̧� �z  ونسب أبو،

 -السابعة-، ومن شواهد هذه الصورة)٣(حيان والسيوطي إىل األعلم إجازا
  :إضافةً إىل اآلية ، قول الشاعر

  )٤(وأُكرومةُ احليِني ِخلْواً كما ِهيا      ح فَتـاتهم    فَانـِكخـوالنُ:وقائلة
  ـــــــــــــــــ

    .٢/٨٢١: الكامل) ١(

، شـرح    ١٢٨، ٣/١٢٧: ، إعراب القـرآن ٣٣٩،  ٤/٣٣٨،  ٢/١٧٢: معاين القرآن وإعرابه    : ينظر) ٢(
 .٥٦-٢/٥٥:،اهلمع ١/٢٦٨:، شرح الكافية للرضي٣٣٠ -١/٣٢٩: التسهيل

 ٢/٥٩:، اهلمع٤/١٠٦:ل والتكميلالتذيي) ٣(

 .١/١٣٩: الكتاب) ٤(
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  :وقول اآلخر
  )١(أَنت فانظر ِألي ذاك تِصري          أَرواح مـودع أم بكــور

: اـومه ان أنشدنامها يف الصورة السابقة،ومن شواهدها أيضاً البيتان اللذ
  :قول الكميت

    ويف ذي اَألداَوى عندنا لك مشرب    لِقـرى    ها ذاك فاستغِن با:فقلنا له
  :وقول اآلخر

 هموسى أَظلَِمي وأَظْلَم بيا ر  همحرلَكاً ال يعليه م ببفَاص           
املوصولة وصلتها، وخرج ما ورد ) أل(ومنع سيبويه دخول الفاء يف خرب 

ه، وكذلك منع دخول يف القرآن على حذف اخلرب، وسيأيت تفصيله يف موضع
الفاء يف خرب غري املوصول الذي خربه مجلة طلبية، وقد ساق سيبويه 

خرباً لذلك ) خوالَنُ(الشاهدين، فخرج األول على حذف املبتدأ، وجعل 
 يقول سيبويه بعد ..هؤالء خوالن: هذه خوالن أو: املبتدأ احملذوف، والتقدير

) فيه( والضمري يف ،)٢( » فيه املضمرء بالفعل بعد أن عملفجا« : أن ذكر البيت
  ).خوالن: (يعود إىل

  :على أحد ثالثة أوجه: وخرج بيت عدي بن زيد
 انظر فانظر، مث: "إما أن يكون فاعالً لفعل حمذوف يفسره املذكور، أي

  ـــــــــــــــــ
   .١٤٠/ ١: السابق) ١(

  .، وينظر ما قبلها١/١٤٣: الكتاب) ٢(
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وإما أن يكون . )١(" أنت فانظر: حذف انظر األول وحده، فربز ضمريه، فقيل
أنت الراحل فانظر، فتكون الفاء جواباً : أنه قالمبتدأ، وتضمر خربه، ك) أنت(

الراحل أنت، : خرباً، واملبتدأ حمذوف، والتقدير) أنت(وإما أن يكون . للجملة
  .)٢(" نويت الراحل أنت، وجعلت يف نيتك املبتدأ"

وقد انتصر ابن مالك ملذهب اجلمهور يف الصورة السادسة، فقال مرجحاً 
عدم التقديـر؛ وألن األلف والالم نّ األصل ومذهب املربد أقوى؛ أل «: ذلك

 ألنه »ىن الشرط، ولذلك صح دخول الفاء لالستغراق، فتضمنت مع-هاهنا-
من زنا فاجلدوه، ومن سرق : بعينه، بل املعىن) سارق(بعينه، و) زاٍن(مل يرد «

  .)٣( »ر النصب؛ ألنه قبل مجلة طلبيةفاقطعوه، ولوال ذلك لكان املختا
مضافاً إىل غري ) الك(وهي أن يكون املبتدأ : لصورة الثامنةا أما

كلُّ كلمة فلها : موصوف، ملشاته لكلمات الشرط يف اإلام، كقولك
إعراب، ومن شواهد هذه الصورة ما ورد يف بعض األذكار املأثورة عن 

يد بسم اهللا، ما شاء اهللا، كل نعمة فمن اهللا، ما شاء اهللا، اخلري كله ب"السلف، 
  .)٤(" اهللا، ما شاء اهللا، ال يصرف السوء إال اهللا، ما شاء اهللا، ال قوة إال باهللا

وأجاز هذه الصورة ابن مالك اعتماداً على هذا األثر، وتابعه يف ذلك 
  ـــــــــــــــــ

  .١/٢١٩: املغين) ١(
  . من الكتاب٢/١٤٠من ) ١(وينظر هامش . ب٤ل/ ٢م: شرح السريايف) ٢(
ي هلـذه الـصورة يف      احتجاج الرض  وينظر ،١٧٤: التحفة، نقد وتعليق على كافية ابن احلاجب      ) ٣(

   .١/٢٧٨:شرحه
  .٣٣٠/ ١: شرح التسهيل) ٤(
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٢٣٥ 

، والسيوطي،  اميينـمرادي ، والدمـان ، والـ ،كأيب حي)١(راح كتبهـش
يه كما ورد ذلك يف نصه يف حني منعها سيبو .)٢(والصبان، كما أجزها الرضي

ألنه مل جيئ  مهان،كان حماال؛ركل رجل فله د:ولو قال « :وهو قوله السابق،
  .)٣( »بفعل وال بعمل يكون له جواب

وهي أن يكون املبتدأ نكرة مضافة إىل موصوٍف :  الصورة التاسعةأما 
  :بغري ما ذكر، كالبيت السابق، وهو

  )٤(ُ حبكمـِة املتعـايلفمنـوطٌ       لّ أمـٍر مباِعٍد  أو مداِنـيك
كلُّ كالٍم أو أمٍر ذي باٍل ال يفتح بذكر اهللا عز وجلّ ((: ومنه حديث
كلُّ خطبة، ليس فيها تشهد فهي ((: وحديث،  )٥( ))أقطع: فهو أبتر، أو قال
  .)٦())كاليد اجلذماء

ه ـليـ ع-ن مالك ـازها ابـ، أج ابقةـورة كالسـذه الصـوه
رضي ـوال ،)٧(بهـراح كتـه شـعه فيـابـ وت- !مة اهللاـرح

  ـــــــــــــــــ
  .٥٧-٢/٥٦:،اهلمع١/٢٢٤: ،حاشية الصبان٣/١٤٦: ،تعليق الفرائد٤/١٤٠: التذييل والتكميل) ١(
  .١/٢٧٠: شرح الكافية) ٢(
 .٣/١٠٣: الكتاب) ٣(
 .٣/١٤٦: ، تعليق الفرائد٤/١٠٤: ، التذييل والتكميل١/٣٣٠: شرح التسهيل) ٤(
 .٢/٣٥٩: أخرجه أمحد بإسناد حسن، املسند) ٥(
: ، رقـم  ٣/٤٠٥: باب ما جاء يف خطبـة النكـاح       /كتاب النكاح /أخرجه الترمذي يف اجلامع     ) ٦(

 .حسن صحيح غريب: ، وقال١١٠٦
                                         .١/٢٢٤: ، حاشية الصبان٣/١٤٦: ، تعليق الفرائد٤/١٠٤: التذييل والتكميل: ينظر ما سبق) ٧(
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وقد « : اقتران الفاء باخلرب يف هاتني الصورتنييقول الرضي جميزاً ،)١(والسيوطي
كل رجل :حنو  إىل غري موصوف،وإن كان مضافاً )كل(تدخل الفاء على خرب

 إىل وكذا إن كان مضافاً .فله درهم، ملضارعته لكلمات الشرط يف اإلام
  .)٢(  »كل رجل عامل فله درهم: حنو كورة، الثالثة املذموصوف بغري

ويقتضي كالم سيبويه السابق منع هذه الصورة ملا منعت بـه الـصورة             
  !واهللا أعلم السابقة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــ
                                          .٢/٥٨: ، اهلمع١/٢٧٠:شرح الكافية) ١(
 .١/٢٧٠:شرح الكافية) ٢(
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  القسـم التطبيقــي
وصل بنا احلداء إىل رحاب آيات الكتاب العزيز الذي ال يأتيه الباطل من 

من حكيم محيد، وهو القسم الثاين من هذا زيل ـبني يديه وال من خلفه، تن
البحث، حيث تدرس فيه اآليات الكرمية، اليت اقترن فيها خرب املبتدأ بالفاء، 
وستكون اآلية هي املنطلق لتأصيل القاعدة النحوية اليت وضعها النحاة، 

ولتحقيق هذين الغرضني، قسمت اآليات ... وتأسيسها إن أغفلها بعضهم
ات، كل جمموعة متثل صورة من صور االستعمال القرآين الكرمية إىل جمموع

الذي دخلت الفاء يف خرب املبتدأ فيه، فأبدأ بسرد صور االستعمال القرآين، 
حتت كل صورة اآليات اليت كونتها؛ فبدأت مبا كان موصوالً فقط، مث مبا 

إن كان هلم فيها مقال، مث ما ) مفسرين وغريهم(حيتمل، مث حديث النحاة 
يلي ذلك نسبة كل استعمال قرآين إىل الصورة اليت تناسبها .. اهللا به علييفتح 

من الصور اليت حصرها النحاة من قبل مراعية خالل التحليل عدم التكرار، 
حيث إين أذكر ما يف الصورة بآياا بإمجال مث أسوق ما خصه املعربون باآلية 

يالا، كما أين إن وجد، إن كان فيها شيء خيالف باقي اآليـات من مث
عند جميء أي منها على احلديث عن موصوليتهما وأشري ) من، وما(أقتصر يف 

مرجحة منهما ما كان أقرب إىل الواقع اللغوي ) الشرط(إىل االحتمال اآلخر 
  .أو سانده الدليل من تركيب اآلية ونظمها

  

  :االستعمال القرآين األول
  .ية، خربه مجلة امسيةمجلة فعل: صلته) اسم موصول(املبتدأ 
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٢٣٨ 

  :اآليات
١- �{��¶�µ�´�³�²�±�°���¯��®�¬

�¾�½�¼�»�º��¹�¸z ]٢٧٤: البقرة[.  
٢- �{����`�_�~�}�|�{z ]١٢: األنعام[. 
٣- �{É�È�Ç�Æ�Å�Ä��Ã�Â�Á z�]٧٥:األنفال[. 
٤- �{P�O��V�U�T�S�R�Q��z ]٥٧:احلج[. 
٥- �{��¨�§��¦�����¥�¤�£�¢�¡���~�}z  ]٦:النور[. 
٦- �{|�{�z�y�`_~�}ab���cg��f�e�dh�

s�r��q�p�o�n�m�l�k�j�ity�x�w�v�u�z�
�¢�¡���~�}���|�{z ]١٧٨: البقرة[. 

٧- �{x�w�v�u�t�s�r�q�p���~�}�|����{�z�y
�¡�¨�§�¦�¥��¤�£�¢�z ]٩٤: املائدة[. 

٨- {²�±��°�¯�®�¬�«�ª³�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ� �́
�Î�Í�Ì�Ë�Ê��É��È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿��� �¾

Ñ�Ð�ÏÒÖ��Õ�Ô�Ó�×Ü�Û�Ú�Ù�Ø�Ýz ]٩٥: ملائدةا[ . 

٩- �{�K�J�I�H�G�F�E�D��C�B�Az ]٨٩: النمل[. 

١٠- {Ã�Â�Á��Ä�Å���Æ�Ç����È������ÉÊ��Ë�ÎÍ�Ì���Ï�
�Ðz  ]١٠: الشورى[. 
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٢٣٩ 

١١- �{q�p���o�n�m�l�kz����������]٣٦: الشورى[.  
 ، )الذين خسروا(،)الذين ينفقون (فاالسم املوصول يف اآليات الكرمية

من ( ،�)من عِفي له(و�)الذين يرمون(و�)االذين كفرو(و، )الذين آمنوا من بعد(
 مبتدأ، وخربه اجلملة�)ما أوتيتم)(ما اختلفتم()من جاء)(من قتله منكم(،)اعتدى

���µ�´�z {`�_�~�z�{ É�È z}�رونة بالفاءـاإلمسية املق

{UTSVz��{§¨z��{opz��{¦§z�����
{º�¹z {F�E�Dz����{�Æ�Ç����Èz���{�p���o�z����.  

بالفاء؛ ألن املبتدأ اسم موصول مبهم، وصلته مجلة فعلية، جاء اخلرب مقروناً 
ودلت الفاء على ترتب اخلرب على صلة املبتدأ يف اآليات، حيث ترتب األجر يف 
اآلية األوىل على اإلنفاق، وخسرام أنفسهم على عدم إميام، وكونه من 

كفرهم، املؤمنني على اإلميان  واهلجرة واجلهاد، واستحقاق العذاب املهني ب
وشهادة الزوج على رميه زوجه، واالتباع باملعروف واألداء باإلحسان على 
العفو عن الدم، والعذاب األليم على االعتداء، بعد العفو وأخذ الدية، واجلزاء 

�Á} -الشورى  آيتا سورة-أما اآليتان اآلخرتان. باملثل على قتل صيد الرب

Â�Ã�Ä�Å�Æ� �Ç�ÈÉ�z و{�k�l�m�n�o� � �p�q z� فاملعىن . �
 على اإلخبار ال على التعليق وإمنا تضمن معىن الشرط، وهو جمرد مالزمة اخلرب"

فليس مثة ترتب اخلرب على املبتدأ، فَِلتضمِن معىن . )١("ملدلول اسم املوصول
 . وإن انتفت السببية، دخلت الفاء ملالزمة اخلرب ملدلول اسم املوصول-الشرط

  ـــــــــــــــــ
  .٢٥/١٠٩: التحرير والتنوير) ١(
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٢٤٠ 

على ترتيب، فسبب الرد إىل  Á�Â�Ãz}�منهاورمبا احتملت اآلية األوىل 
 سبب -وهي اختالفهم-تالفهم يف بعض األمور فكأن الصلةاهللا تعاىل هو اخ

إن يكن منكم اختالف : يف اخلرب وهو رد احلكم فيه إىل اهللا تعاىل، كأنه قال
  ! واهللا أعلم-يكن حكمه إىل اهللا

سم موصول مبهم دال فاخلرب يف اآليات جاء مقترناً بالفاء؛ ألن املبتدأ ا
  .على العموم، وصلته مجلة فعلية صاحلة للشرط

� وهي -: ة األوىل من هذا االستعمالـدثاً عن اآليـيقول املنتجب متح

{¬�®� �¯�z� �دخول الفاء يف خرب املوصولمبيناً س دخلت  « :ر
 قوماً) الذين( ِلشبه الذي بالشرط يف إامه، إذ ليس املراد بـ) فلهم(الفاء يف 

بأعيام، ووصله بالفعل، ففيه معىن اجلزاء؛ ألن املعىن على أن األجر إمنا هو 
إن ينفقوا يكن هلم األجر، وإمنا شرط أن تكون : ألجل اإلنفاق، كأنه قيل

  .)١( »الصلة فعالً؛ ألن اازاة احملضة ال تكون إال بالفعل
�_�~�}:  مبتدأ، واخلرب مجلة�z{�|�}�}�:ويف قوله تعاىل

`�� ��z   ودخلت الفاء يف اخلرب مع أنه ليس املسبب بل السبب، فالسبب هو
عدم إميام، واملسبب، أو النتيجة هي خسرام أنفسهم، فخسرام أنفسهم 
ترتب على عدم إميام، وتقدم املسبب وتأخر السبب، وهذه اآلية تشري إىل أن 

ب مسبباً عن ما يكون اجلوااشتراط أن يكون اخلرب مسبباً عن املبتدأ، ك
  ـــــــــــــــــ

، إعراب  ١/٣٥٨: ،معاين القرآن وإعرابه  ١/١٨٧:معاين القرآن لألخفش  :  وينظر ١/٥٢٠:الفريد) ١(
 . ١/٢٢٣:التبيان يف إعراب القرآن، ١/٣٤٠:  القرآن للنحاس
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٢٤١ 

  .)١(ليس بالزم ألن اخلرب هنا هو السبب، واملبتدأ هو املسبب-الشرط
��Á�Â�Ã}�:ويف قوله عز وجل �Ä�Å�Æ�Ç�È�É z� 

) أولئك منكم(صلته، ) آمنوا وما بعدها(و رفع مبتدأ، يف حمل)الذين(]٧٥:األنفال[
خلرب، ، وقد حتققت فيها شرائط اقتران الفاء باء الذين، ودخلت فيه الفا خرب

، وصله بالفعل، والصلة سبب يف اخلرب،  )الذين(من العموم واإلام يف 
فجعل اخلرب بالفاء، كما (فتحققت مشاة الشرط، يقول أبو احلسن األخفش 

، )٢()الذي يأتيين فله درمهان، فتلحق الفاء ملا صارت يف معىن اازاة: تقول
��O�P}�:ومثلها قوله تعاىل �Q�R�S�T�U�V�z 

  .)٣( ]٧٥:جاحل[
��|�}��y�z}�: قوله تعاىل- � � � �� � � �}�~�_�`a�b� ��c�d�e�

f� �gh�i�j�k�l�m�n�o�p�q� �r�st�u�v�w�
x�yz�{�|���}�~���¡�¢�z  ]١٧٨:البقرة[.  

يف املوضعني موصولة مبعىن الذي يف حمل رفع باالبتداء، واخلرب ) من(فـ
فله : ( الثاين، واخلرب عن)٤(فعليه اتباع: والتقدير�o��pz} عن األول

فيمن " إىل الرفع أن احلكم عام ) داُءأفاتباع، (وسر العدول من نصب ) عذاب

  ـــــــــــــــــ
 .٢/١٢٦: ، الفريد١/٤٨٣: التبيان) ١(
 .٢/٣٢٥: معاين القرآن لألخفش) ٢(
 .٢/٩٤٦: التبيان) ٣(
 .١/٢/٥٠: ، روح املعاين٢/٢٥٢: ، الدر املصون٢/١٥:البحر: ، وينظر١/١٤٥: التبيان) ٤(
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 أما )١("فاألمر فيها على هذا، فريفع: فعل، ويراد ا من مل يفعل كأنه قال
يقع ليس بدائم، مثل قولك للرجل إذا أخذت عملك "النصب فيكون للشيء 

مل تنو به العموم فيصري كالشيء فجداً جداً، وسرياً سرياً، نصب؛ ألنك 
�½�¼�«��µ�¶�¸�¹�º´�}�:الواجب على من أتاه وفعله، ومثله قوله

¾�z�  ومثله يف القرآن كثري، رفع �y�z�{�|�} z}�ومثـله�
  .)٢(" من فعل هذا فعليه هذا: كله؛ ألا عامة، فكأنه قال
  .مسيةمعىن الثبات، والتحقيق احلاصل باجلملة اال"ومعلوم أن الرفع يفيد 

أجاز معربو . ]٩٥: املائدة[ �µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�z´�}�ويف
شرطية وأن تكون موصولة، فإن كانت موصولة، ) من(القرآن الكرمي أن تكون 

وربطت الفاء اخلرب . ��µ�z}�:وصلتها ��¹�º�»�¼��z}مبتدأ، خربه ) من(فهي 
: العمد، واخلربباملبتدأ؛ ألن اخلرب نتيجة للصلة،و سبب عنه، فالصلة هي القتل 

تقدمي مثل املقتول من النعم، فتقدمي املثل بسبب القتل العمد، وعليه تكون الفاء 
، وليست زائدة ) اخلرب(بشبه اجلزاء ) املبتدأ املوصول(رابطة ربطت شبه الشرط 

  )٣(-!رمحه اهللا -كما ذكر السمني
  .]١٠:الشورى[�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ��Ç�ÈÉ�Ê�Ë�z}�:قوله تعاىل -

��k�l�m�n�o}�:وجلوقوله عز  � �p�q z ]كما سبق يف . ]٣٦:الشورى
  ـــــــــــــــــ

  .١/١٠٩: معاين القرآن للفراء) ١(
  .١/١٠٩:  معاين القرآن للفراء) ٢(
  .٤/٤١٧:  الدر املصون) ٣(
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 . )١(حتليل اآليات
يف اآلية الثانية شرطية ال ) ما(زعمه أبو حيان أن   وأشري فقط إىل ما

) متاع احلياة(بيان هلا، و) من شيء(و) أوتيتم(موصولة، وهي مفعول ثاٍن لـ
 .)٢(فهو متاع: جواب الشرط، وهو مجلة امسية والتقدير

أا موصولة؛ : أي(قدمت من جعلها كأخواا السابقات، أوىل وما 
��:لقوله تعاىل بعد {�w�v�u�t�sz وموصولة مبتدأ، ) ما(فـ{�v�

wz غالب عدم خربها، وإمنا مل تدخل الفاء مع حتقق شرط دخوهلا؛ ألن ال
، فاملوصول عطف على موصول مثله، فيكون بني دخوهلا يف خرب كل موصول

ف عليه تناسب، ولوال ذلك النعدم التناسب بني قسمي املعطوف واملعطو
  !واهللا أعلم.. اآلية

وهذا االستعمال القرآين الكرمي يف هذه اآليات الشريفة يندرج حتت 
الصورة األوىل من صور اقتران خرب املبتدأ بالفاء، حيث إن املبتدأ اسم موصول 

 مل يدل على معني، يف الداللة على اإلام والعموم؛ إذ) الشرط( متضمن معىن
  .بل كان عاماً لكل أحٍد

  

  :االستعمال القرآين الثاين
  .اسم موصول، صلته مجلة فعلية، خربه مجلة فعلية غري طلبية: املبتدأ

  ـــــــــــــــــ
  ٢٨: ص ) ١(
 .٧/٤٩٩: البحر) ٢(
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٢٤٤ 

  :اآليات
  .]٤: حممد[ �y�x�w�v�u�t�s�rz}��:قال تعاىل -١
٢- �{\�[��Z�Y�X�W�V�U�T�S��R�Q]�

�_�^z� ]٢٨ -٢٧: النحل[. 

٣- �{á�à�ß�Þ����Ý���Ü��Ûã�â�����z ]١٢٦:البقرة[. 

٤- �{Ü�Û�Ú�Ù�Øz ]٩٥: املائدة[. 

٥- �{��S�R�Q�P�O�N�Mz ]٩٠:النمل[. 
٦- �{i���h�g�f�e�d�c�b�a�`��_�^�]��z ]٦: احلشر[. 

يف اآليات الثالث اليت ) من( ويف اآليتني األوليني،) الذين(فاالسم املوصول 
قتلوا، تتوفاهم، كفر، (ة  مبتدأ، صلته مجلة فعلي)١(يف اآلية األخرية،) وما(بعدمها 

��w}:، خربه مجلة فعلية اقترنت بالفاء، فاخلرب يف اآلية األوىل)ينتقم، جاء، أفاء

y�xz ويف الثانية:{_�^�z�،ويف الثالثة�{Þ����Ý�z  ويف الرابعة ،
{Ü�Û�Ú�zويف اخلامسة ،:��{� �S�R�Q�Pz ويف السادسة�{��c

e�d�z  م قتلوا يف وهذه اجلمل مستحقة بالصلة، فعدم ضياعأعماهلم أل
استسالمهم وخضوعهم سببه معاينتهم : سبيل اهللا، وإلقاؤهم السلم، أي

سببه العودة إىل االعتداء على ) املعتدي على الصيد(، وانتقام اهللا منه )٢(املوت
  ـــــــــــــــــ

  .٤٤ص/٢٨ج/ ١٤م: ، روح املعاين٤/٣٠٧: ، الفريد٢/١٠٩:  املصونالدر) ١(
  .٥/٤٧٢: البحر) ٢(
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٢٤٥ 

، وكب وجوههم يف النار سببه جميؤهم يوم القيامة بالسيئة  صيد الرب وهو حمرم
إجيافهم باخليل والركاب سببه فتح اهللا على رسوله ، وعدم )الشرك والكفر(

وكفاية اهللا رسوله اليهود بال حرب فقذف يف قلوم الرعب خيربون بيوم 
والتمتع القليل مث املصري إىل النار سببه كفره، وقد يتبادر إىل الذهن أن . بأيديهم

 الشرط موصولة مضمنة معىن) من(التمتع ال يستحق بالكفر؛ وعليه فال تكون 
موصولة يف حمل نصب مفعول به لفعل حمذوف، وإليه ) من(مبتدأ، بل تكون 

 بالكفر، التمتع القليل، واملصري إىل النار مستحقان"ذهب النحاس والعكربي، بل 
وأيضاً فإن التمتع قد عطف عليه ما هو مستحق به وهو املصري إىل النار، 

  .)١(" فناسب ذلك أن يقعا مجيعاً خرباً
 بأنه - عليه الصالة والسالم-من فضل اهللا تعاىل على خليله إبراهيموهذا 

يرزق ذريته مؤمنهم وكافرهم، أو إظهار سعة رمحة اهللا برزق سكان : "تعاىل
  .)٢("مكة كلهم مؤمنهم وكافرهم

يف هذه اآلية شرطية، وهو أحد الوجهني اللذين ) من(وجيوز أن تكون 
ومن كفر أرزقه، : أو حمذوف، تقديره) تعهفأم: (، وجواا)٣(أجازمها العكربي

وجيوز أن . عطف على اجلواب احملذوف) أمتعه(وتكون يف حمل رفع مبتدأ، و
، وناصبه اجلواب املضمر بعدها، )٤(يف حمل نصب مفعول به) من(تكون 

  ـــــــــــــــــ
  .٢/١٠٩: الدر املصون) ١(
  .١/٧١٧: التحرير والتنوير) ٢(
  .١/١١٤: التبيان) ٣(
  .١/٢٦٠: إعراب القرآن للنحاس) ٤(
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  . ومن كفر أرزق فأمتعه-! واهللا أعلم-والتقدير
كرة موصوفة يف حمل  أو ن،)١(موصولة) من(هو أن تكون : والوجه الثاين

م أرزق من كفر، وحذف لداللة الكال: نصب مفعول به بفعل حمذوف والتقدير
  .)٢(احملذوفعطف على الفعل ) فأمتعه(عليه، و

موصولة مبتدأ، زعم أن اخلرب ليس ) من(العكربي أن تكون  يِجزومل 
زيادة مستحقاً بالصلة؛ ألن الكفر ال يستحق به التمتيع إال أن يكون مبتدأ على 

وما قدمت . الفاء، وليست رابطة داخلة على اخلرب لتضمن املوصول معىن الشرط
) وارزق أهله: (األظهر أا معطوفة على مجلة) ومن كفر(أوىل؛ ألن هذه اجلملة 

مبتدأ، وضمن ) كفرمن (، فيكون )٣(" من آمن: "باعتبار القيد، وهو قوله
  !اهللا أعلمو. املوصول معىن الشرط فاقترن اخلرب بالفاء

�_�^�[�}�:يف قوله تعاىل) ما(وذهب بعض املعربني إىل إعراب  ��̀

a...zاشرطية، وجوا  :{c��d�z)واهللا أعلم)٥(،  وهي حمتملة)٤ ،.  
  .]٢٨:النحل[ ��X�Y�Z��[�\]�̂�z}: قوله تعاىل

  ).الكافرين( أوجه اإلعراب الثالثة، اجلر على أنه صفة لـ) الذين(جيوز يف 
  . يت قبلها، أو بدل منه، أو بيان لهيف اآلية ال

  ـــــــــــــــــ
  .١/١١٤: التبيان) ١(
  .السابق) ٢(
  .١/٧١٦: التحرير والتنوير) ٣(
  .٤/٤٤٧: الفريد) ٤(
  .٤٤ص/٢٨ج/ ١٤م: روح املعاين) ٥(
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والرفع على القطع أيضاً ...أذم الذين:أي لى القطع للذم،النصب ع :وجيوز
 .للذم

أما وجه الرفع الذي يعنينا يف دراستنا هذه، وهو الرفع على أنه مبتدأ خربه 
إىل ) ينالذ(اجلملة الفعلية املقترنة بالفاء فأجازه ابن عطية، وليس مثة ما مينع إذا قدر 

آخره، إخباراً منه تعاىل، أو من كالم الذين أوتوا العلم، فسبب استسالمهم 
 وخضوعهم هو معاينتهم املوت عند قبض املالئكة أرواحهم، فنسق التركيب جاٍر

  على القاعدة، فما الذي مينع هذا الوجه؟
ال جيوز " حني أجاز هذا الوجه، فزعم أنه )١(وقد تعقب أبو حيان ابن عطية

قام، وال يتوهم أنّ الفاء هي : زيد فقام، أي:  على مذهب األخفش، فإنه جييزإال
الداخلة يف خرب املبتدأ، إذا كان موصوالً وضمن معىن الشرط؛ ألنه ال جيوز دخوهلا 

  .)٢(" يف مثل هذا الفعل مع صريح الشرط، فال جيوز فيما ضمن معناه
لتركيب استوىف شرائط واعتراض أيب حيان على ابن عطية ال يلزمه؛ ألن ا

دخول الفاء يف اخلرب، فاملبتدأ اسم موصول وصلته مجلة فعلية، فعلها مستقبل، 
بصيغة ) تتوفاهم(واخلرب مسبب عن الصلة، وإن كان القول يوم القيامة كان 

املضارع حكاية للحال املاضية فيكفي يف املشاة أيسرها وال يلزم أن تكون من 
أما زعمه أنه ال جيوز . ابقاً؛ ألنه ليس شرطاً حقيقةمجيع الوجوه، كما بينت س

دخول الفاء يف مثل هذا الفعل مع صريح الشرط، فال جيوز مع ما ضمن معناه، فال 
مباشرته  امتناع الفاء معه ألنه لقوته ال حيتاج إىل رابط إذا صح"يلزم أيضاً ألنّ 

  ـــــــــــــــــ
  .٥/٤٧٢: البحر: ، وينظر١٠٩١:احملرر الوجيز ) ١(
  .٥/٤٧٢:البحر) ٢(
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٢٤٨ 

أدىن تكفيه ألنّ ما تضمن معناه . )١("للفعل، وما تضمن معناه ليس كذلك
مشاة، فإذا استوىف األركان أو الشروط اليت اشترطها النحاة يف جواز دخوهلا، 
أصبح دخوهلا بيدك إن أردت التنصيص على أن حصول اخلرب مرتب على الصلة 

سبب يف حصوله أدخلتها وقرنت ا اخلرب، وإن أردت جمرد ) الصلة(وهي 
  .قرا باخلرباإلخبار، وليس اخلرب مرتباً على الصلة مل ت

 بقي أن أشري إىل ما نبهت عليه سابقاً، وهو أن مذهب األخفش يف اقتران 
اخلرب بالفاء كمذهب اجلمهور، وليس كما نقل عنه أنه جييز اقتران الفاء بكل خرب، 

فإنه  آن، أما املثال الذي يروونه عنه،ألنه نص على ما ذكرت يف كتابه معاين القر
،  أخوك فوجد، بل أخوك فجهد: زعموا أم يقولون"، نقل لنا قوالً عن العرب

:  أن يقولوا فكان ينبغي. )٢("يريدون أخوك وجد، وبل أخوك جهد، فيزيدون الفاء
على مذهب  إال: إال على ما نقل عن العرب أم يفعلونه، وال ينبغي أن يقولوا

 �O�P�z}�:األخفش؛ ألن األخفش منه براء، بدليل توجيهه قوله تعاىل
خرب مبتدأ ؛ ألن  )فاجلدوا(و )فاقطعوا( ليس يف قوله « : بقوله �K�L�z}�و

 وإمنا اخلرب هو ،ينطلق، مل حيسناهللا ف عبد:خرب املبتدأ هكذا ال يكون بالفاء، لو قلت
 :ومما نقص عليكم،وهو مثل قوله :املضمر الذي فسرت لك من قوله

  خوالن فانكح فتام : وقائلة
 هـذا  :إليه ،كأنك قلـت    اهلالك فانظر :،كما تقول  هؤالء خوالن  :كأنه قال 

  ـــــــــــــــــ
  .١٢٨ص/ ١٤ج/ ٩م: روح املعاين) ١(
  .١٢٥ -١/١٢٤: معاين القرآن لألخفش) ٢(
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    )١(.فأضمر االسم اهلالك فانظر إليه ،
 األوىل وهذه االستعمال القرآين كاالستعمال الذي قبله يندرج حتت الصورة

�}�� من صور اقتران الفاء باخلرب، إال أن صلة اآلية �a��`�� �_��^��]z  ماضية
داث القصة كلها قد حدثت، وانتهت لفظا ومعىن، وليست مستقبلة؛ ألنّ أح

على قول من  Z��Y��Xz}�: وكذلك اآلية-!F- عهد الرسوليف
وهذا يضع اشتراط . جعلها حكاية حال ماضية وهلاتني اآليتني نظائر ستأيت

النحاة استقبال الصلة حتت جمهر املتابعة مما سيؤدي ال حمالة إىل إسقاط هذا 
  !، واهللا أعلم الشرط

  

  :رآين الثالثاالستعمال الق
  .املبتدأ اسم موصول، صلته مجلة فعلية، أو شبه مجلة واخلرب شبه مجلة

  :اآليات
  .]١٦٦: آل عمران[  E�D�C�B�AG�F��z}��:قـال تعـاىل -١

٢- �{Ü�Û��Ú����Ù�Ø�×Ýã�â��á��à�ß�Þ� z� ]٧٩:النساء[. 
٣- �{�Õ�Ô��Ó��Ò�Ñ�Ð�Ïz  ]٣٠:الشورى.[ 

٤- �{��a� �̀_�~�}�|�{�z�y�xz  ]٧:احلشر[. 

٥- {�Ñ�Ð���Ï��Î�Í�Ì z� ]٥٣: النحل[. 

  ـــــــــــــــــ
  ١/٨٠:معاين القرآن ) ١(
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٢٥٠ 

، وهي املبتدأ، وصلتها مجلة فعلية يف )ما(املوصول يف اآليات اخلمس 
�E�D�C�Bz {Ú����Ù�Øz}: األربع األول �{á��à�ßz��

{Ò�Ñ�Ð�z����{|�{�z�y�xz�. شبه ) ما( ويف اخلامسة صلة
، فبإذن اهللا( شبه مجلة يف اآليات اخلمس كلهن واخلرب، �Ï��Î�Í�z}�مجلة

ولكن أشكل على بعض ). فمن نفسك، فبما كسبت، فللّه وللرسول، فمن اهللا
األربع معريب القرآن جميء املوصول معيناً، وجميء صلة املوصول يف اآليات 

،  ، وابن عطية، والعكربي، واملنتجب اُألوِل ماضية، فحملها بعضهم كاألخفش
جميء صلة املوصول املبتدأ، وابن مالك، والرضي، محلوها على ظاهرها، فأجازوا 

معيناً؛ وذلك ألنّ املوصول ) املوصول(املقترن خربه بالفاء، ماضيه، وجميؤه هو 
ليس شرطاً حقيقة، ومن جهة أخرى يراعى الشبه اللفظي للموصول بامسي 

الشرطية متاماً، ) ما(املوصولة شكلها ولفظها مثل ) ما(، فـ)ما ومن(الشرط 
فجعل اخلرب بالفاء؛ ألن  «:  معلقاً على اآلية األوىل-! رمحه اهللا-يقول األخفش

يف اازاة، ويكون  تكون) من(و ) من: (لة الذين، وهو يف معىننـزمب) ما(
�}� : جواا بالفاء وقال �I�H�G�Fz ، ما { فجعل اخلرب بالفاء؛ ألن

�}��:وقال ي أصابكم،الذ:}أصابكم � � � �I�Hz  فهو بإذن اهللا، : معناهألن
  .)١( »يعلموهو ل

دخلت الفاء يف  « ):بإذن اهللا(تران الفاء باخلرب وقال ابن عطية موجهاً اق

  ـــــــــــــــــ
: ، الفريد ١/٣٠٧: ، التبيان ٣٨٠: ، وينظر احملرر الوجيز   ٢٢١ -١/٢٢٠: معاين القرآن لألخفش  ) ١(
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فأشبه الكالم ) ما(، رابطة مشددة، وذلك لإلام الذي يف )فبإذن اهللا: (قوله
الذي قام فله درمهان، فيحسن دخول الفاء إذا : الشرط، وهذا كما قال سيبويه

وما أذن : إمنا هو: يب هذه اآلية، فاملعىنكان القيام سبب اإلعطاء، وكذلك ترت
.)١( »ألهم يف نفوسهم واألقرب إىل حسهماهللا فيه فهو الذي أصاب، لكن قدم ا

دخول الفاء على  « :لى كالم ابن عطية السابق فيقولويعلق أبو حيان ع  
ما قاله اجلمهور وقرروه قلق هنا، وذلك أم قرروا يف جواز دخول الفاء على 

ول أن الصلة تكون مستقبلة، فال جييزون الذي قام أمس فله درهم، املوص خرب
ألن هذه الفاء إمنا دخلت يف خرب املوصول، لشبهه بالشرط، فكما أن فعل 

، والذي أصام يوم  الشرط ال يكون ماضياً من حيث املعىن، فكذلك الصلة
على ما التقى اجلمعان هو ماٍض حقيقة، فهو إخبار عن ماٍض من حيث املعىن، ف
رب، اخل قرروه يشكل دخول الفاء هنا، والذي نذهب إليه أنه جيوز دخول الفاء يف

  .)٢( »���x�y�z..z}:لورود هذه اآلية، ولقوله تعاىلوالصلة ماضية من جهة املعىن؛
الذي رأيته  ((:-!F-مللكني للنيبوجعل ابن مالك هذه اآلية نظرية قول ا

) ما ومن(وجه املشاة بني املوصول وبعد أن بين . )٣()) يشق شدقه فكذاب
...  "املوصول مبوجب هذه املشاة الشرطيتني، وجريان حكم الشرطيتني على 

معيناً، لكن ) الذي يأتيين(الذي يأتيين فمكرم، إذا قصدت بـ: وكذلك جيوز
عند قصد ) الذي يأتيين(عند قصد التعيني شبيه يف اللفظ بـ) الذي يأتيين(

  ـــــــــــــــــ
  .٣٨٠: احملرر الوجيز) ١(
  .٣/١٣٣: البحر) ٢(
  .١٨٤: ، شواهد التوضيح والتصحيح٦٩ كتاب اآلداب -٧٨صحيح البخاري ) ٣(



  حصة بنت زيد الرشود  .دراسة حنوية تطبيقية من خالل القرآن الكرمي           د: اقتران خرب املبتدأ بالفاء

٢٥٢ 

خول الفاء على خربه محالً للشبيه على الشبيه، وإن مل تكن العموم، فيجوز د
فإجراء املوصول املعين جمرى املوصول العام يف اقتران . )١( "العلة موجودة فيه

الفاء خبربه للمشاة اللفظية والشكلية بينهما، هي سبب إجازة دخول الفاء يف 
���C}��:عاىلقوله ت ونظريه "،خرب املوصول املعين يف احلديث السابق �B��A

E��DFGz�]ما(فإن مدلول  ]١٦٦:آل عمران ( ن، ومدلولمعي)أصابكم (
���E��D}��ماٍض، إال أنه روعي فيه الشبه اللفظي، فإن لفظ �C� �B��A

��G��Fz ظـكلف:��{��×��Ö��Õ��Ô���Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï

Øz ٢("أجريا يف مصاحبة الفاء جمرى واحدف(.  
شرطية ال ) ما(رجح العكربي أن تكون  -آية النساء-ويف اآلية الثانية 

ذلك يقتضي أن يكون املصيب " موصولة، وال حيسن أن تكون مبعىن الذي؛ ألنّ 
فهو من اهللا، : هلم ماضياً خمصصاً، واملعىن على العموم، والشرط أشبه، والتقدير

وجعلها مكي مبعىن الذي، وليست للشرط؛ . )٣("اخلصب واجلدب: واملراد باآلية
 نزلت يف شيء بعينه، وهو اجلدب واخلصب، والشرط ال يكون إال مبهماً ألا

ونقل . )٤()" الذي(جيوز أن يقع وأالّ يقع، وإمنا دخلت الفاء لإلام الذي يف 
 )٥( يف كليهما)ما («: ورجح ما ذهب إليه العكربي، فقالني ـاملنتجب الرأي

  ـــــــــــــــــ
  .١٨٥: شواهد التوضيح والتصحيح) ١(
 . السابق) ٢(

  .١/٣٧٤: التبيان) ٣(
  .١/١٩٩: مشكل إعراب القرآن) ٤(
  .، والصواب ما أثبت)يف كالمها(يف نص الكتاب ) ٥(
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 تصبك حسنة فمن اهللا، إن: شرط يف موضع رفع باالبتداء، واخلرب ما بعده، أي
كالمها موصول؛ ألا نزلت يف شيء بعينه، وهو اخلصب، واجلدب، : وقيل

والشرط بابه اإلام، جيوز أن يكون وأالّ يكون، واألول أمنت، وعليه األكثر؛ 
ألن املعىن على العموم ال على اخلصوص، وإن كان املراد باآلية ما ذكر وهو 

  .)١( »أصبت: لومل يق) ابكأص: (اخلصب واجلدب، ولذلك قيل
 ومن تبعه جعلها موصولة يف اآلية، )٢(وبعض معريب القرآن كأيب حيان

وجعل الفاء داخلة على اخلرب، لكنه مل حيمل اآلية وأمثاهلا على الظاهر، بل أول 
اآلية فجعلها على معىن التبيني، فبعد أن بني أن الفاء دخلت يف اخلرب، والصلة 

ومعلوم أن هذا ماٍض معىن مقطوع «:، قال وآية احلشرماضية يف هذه اآلية،
 وما يتبين إصابته إياكم، كما: بوقوعه صلة وخرباً، ويكون ذلك على تأويل

�}��:تأولوا �y��x��w��vz أي ، :وإذا تقرر هذا . إن تبني كون قميصه قُد
��Ü��Û}��:اىلـه تعـه قولـل عليـفينبغي أن حيم �Ú��� � �Ù� �Ø��×Ý�à� �ß��Þ����

ã��â�� �á z ]٧٩:النساء[ .��{Õ��Ô���Ó���Ò��Ñ��Ð��Ïz 

فإن ظاهر هذه كلها إخبار عن األمور املاضية، ويكون املعىن على  ]٣٠: الشورى[
  .)٣(»التبيني املستقبل

ومذهب األخفش أيب احلسن، ومن معه أحب إيلَّ وأرجح يف نظري، ملا 

  ـــــــــــــــــ
  .١/٧٦٥: الفريد) ١(
  .٣/١١٣: البحر) ٢(
  .٤/١٠١: السابق، والتذييل والتكميل) ٣(
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�}�شورىقدمت يف صدر هذه املسألة، كما أن الراجح يف آية ال �Ï��Ð

ÓÒ�ÑÕ��Ôz ]؛ أن تكون موصولة ال شرطية؛ ألن إحدى  ]٣٠
: فدل ذلك على أمرين"القراءتِني خلت من الفاء، وهي قراءة نافع وابن عامر، 

مبا (أن هذه موصولة ال شرطية؛ إذ لو كانت شرطية للزمت الفاء؛ ألن : أحدمها
  . يف الضرورةال يصلح أن يكون شرطاً، فإن الفاء ال تفارقه إال) كسبت

 أن اقتران الفاء خبرب املبتدأ الذي حنن بصدده؛ جائز ال الزم؛ ألا مل:الثاين
م حلاقها، ليكون لألصل على الفرع تلحق إال لشبهه باجلواب، فلم تساوه يف لزو

فيهما موصولة مبتدأ خربها ) ما( فاتفاق معىن القراءتني يف كون )١("مزية
{Õ��ÔÓz - ذا يظهررجحان مذهب اجلمهور على ما  أوىل، و

شرطية عامة، يف قراءة اتصال اخلرب بالفاء، ) ما(اختاره املنتجب، حيث جعل 
وبدون الفاء جعلها موصولة خاصة، أو شرطية حذفت الفاء من جواا يف 

  :اللفظ، وهي مرادة يف املعىن، كقول الشاعر
  من يفعل احلسنات اهللا يشكرها 

ن الكرمي أن توجه آياته على أفصح اللغات ، ومن حق القرآ)٢(فاهللا: أي
  .وأعالها، وأن نقيس عليها ما سواها ال العكس

  .]٥٣: النحل[ Ñ��Ð����Ï���Î��Í��Ì z}��: قوله تعاىل-
وابن الشجري، وابن مالك، وأيب حيان،  جعل بعض النحاة كالفارسي، 

  ـــــــــــــــــ
  .٢/٢٥١:والقراءة يف الكشف عن وجوه القراءات السبع.١/٣٢٩: شرح التسهيل) ١(
  .٤/٢٤٢: الفريد) ٢(
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 :ر، وخربهموصولة، فأعربوها مبتدأ وصلته اجلار وارو) اـم(؛ )١(وابن هشام
{ÑÐz ارع للجزاء، واجلزاء قد جياب ـه مضـألن ":ودخلت الفاء يف اخلرب

 )٣(والعكربي، واملنتجب  ،كالفراء واألخفشـرون كما أجاز آخ)٢( " بالفاء
ما : كأنك قلت " :ن شرطية، وفعل الشرط مضمر بعدهافيها هذا، وأن تكو

  :كما قال الشاعر" يكن بكم من نعمة فمن اهللا
  ذراعاً، وإن صرباً فنعرف للصرب       قلُ يف أموالنا ال نضق بـهإِن الع

  .)٤("إن يكن، فأضمرها: أراد
امللحوظ أن آيات هذا االستعمال القرآين ما عدا اآلية األخرية تنسف 

شرط : شرطني من الشروط اليت وضعها النحاة لصحة اقتران الفاء باخلرب، األول
موعة السابقةاستقبال الصلة، ويشترك مع هذه اكما -موعة آيات من ا 

شرط الداللة على العموم، حيث دلت على شيء خاص معلوم، :  والثاين-سبق
دلت على ما حدث يف وقعة أحد من انكسار املسلمني، وقتل : فاآلية األوىل

ودلت آية احلشر على ... ودلت الثانية على اخلصب واجلدب... عدد كبري منهم
 من الفيء حني أخرج اليهود -! صلى اهللا عليه وسلم- ما خص اهللا به رسوله

فمع عدم توفر الشرطني  .بغري قتال من جانب املسلمني من املدينة املنورة

  ـــــــــــــــــ
، ٤/٩٩: ، التذييل ١/٣٢٩: ، شرح التسهيل  ٢/٥٥١: ، أمايل ابن الشجري   ٩٩ -٩٨: اإليضاح) ١(

  .١/٣٠٢: املغين
  .٢/١٠٥: معاين القرآن للفراء) ٢(
 .٣/٢٣٢: ، الفريد٢/٢٧٩: ، التبيان٢/٣٨٣: ألخفشمعاين القرآن ل: السابق، وينظر) ٣(
  .٢/١٠٥: معاين القرآن للفراء) ٤(
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  !واهللا أعلم. السابقني اقترنت الفاء خبرب املبتدأ املوصول
  :االستعمال القرآين الرابع

  :بيةاملبتدأ اسم موصول، وصلته مجلة فعلية، واخلرب مجلة فعلية طل
  :اتاآليـ

���A�B}�:قال اهللا تعاىل -١ �C��D� �E�F��� ��Gz 

  .]١٥: النساء[
٢- �{\��[��Z��Y�z  ]١٦: النساء[. 
٣- �{��[�Z���Y��Xz  ]٣٤: النساء[. 
٤- �{srt�w�v�u���zyx��|��{

}z ]٣٤: التوبة[. 

٥- �{����d���c�����b��a��`���_�����~��}��|z ]٤:النور[. 

٦- �{��f��e��d��c��b��a��`z ]٣٣:النور[. 
يف حمل ) الاليت، اللذان، والاليت، والذين(االسم املوصول يف اآليات الكرمية 

 الثالثة ويف����Z�z}�ويف الثانية ،��B�z} :رفع مبتدأ، وصلته يف اآلية األوىل
�{� �Yz� ،ويف الرابعة: �{sz ،ويف اخلامسة:�{�}z ،ويف السادسة 
{�az� يف اآليـة األوىل : التور هذه املوصوكلها مجل فعلية مستقبلة وأخبا

ويف ، ��z]} :الثالثة، ويف z\}�:والثانيةF�Gz}�بـ
  . fz}�:ويف السادسة ،�dz} :ويف اخلامسة ،z}} :الرابعة

وحصول اخلرب مرتب على حصول الصلة، فالصلة سبب حلصول اخلرب، 
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وهذا ).شبه اجلواب(باخلرب ) شبه الشرط(وعليه تكون الفاء رابطة، ربطت املبتدأ 
 ، ، واملربد الفراء : فمن املتقدمني رين،ـواملتأخمن املتقدمني )١(اجلمهورهب مذ

العكربي، واملنتجب، وابن مالك، وشراح  :ومن املتأخرين ومكي، ، والزجاج
وذلك؛ ألن القصد ليس إىل واحٍد بعينه، فاحلكم عام يف كل من فعل . كتبه

عض املعربني على مذهب وأجاز ب. )٢(وسيأيت تفصيل حجة اجلمهور. ذلك الفعل
مبتدآت، أخبارها اجلمل ) املوصوالت(سيبويه يف هذه اآليات وأمثاهلا، أن تكون 

املقترنة بالفاء؛ وذلك لتحقق شبه املوصول بالشرط، وألن اخلرب مجلة فعلية طلبية، 
ولكن مل يكتفوا ذا التوجيه، بل أجازوا معه وجهاً آخر، وجعلوه أرجح منه، 

ملوصول مبتدأ على حذف املضاف، ويكون اخلرب حمذوفاً مقدماً أن يكون ا: وهو
يف : فيما يتلى عليكم حكم الاليت يأتني، أو: أو مؤخراً، والتقدير يف اآلية األوىل

حكم : حكم الاليت يأتني فيما يتلى عليكم، أو: الفرائض حكم الاليت يأتني، أو
  .الاليت يأتني يف الفرائض 
 أن يكون املوصول - فيما يبدو يلح عندهوهو أرج- كما أجاز سيبويه

: وتقول « :-!عليه رمحة اهللا-منصوباً بفعل حمذوف يفسره املذكور، يقول 
اللذين يأتيانك فاضرما، تنصبه كما تنصب زيداً، وإن شئت رفعته على أن 
يكون مبنياً على مظهره أو مضمٍر وإن شئت كان مبتدأ؛ ألنه يستقيم أن جتعل 

  ـــــــــــــــــ
: ، معاين القرآن وإعرابه   ٢/٨١٠: ، الكامل ٢/٢٥١،  ١/٣٠٦: معاين القرآن الكرمي للفراء   : ينظر) ١(

 :، الفريـد  ١/٣٣٨: ، التبيـان  ١/١٩٣: ، مشكل إعراب القـرآن    ٢٨،  ٤/٢٧،  ١٧٢ -٢/١٧١
  .٣٣٠ -١/٣٢٩: ل، شرح التسهي١/٧٠٥

  .ينظر االستعمال القرآين التايل) ٢(
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 الذي يأتيين فله درهم،: فعال بالفاء، أال ترى أنك لو قلتخربه من غري األ
  .)١( »ي يأتيين فمكرم حممود، كان حسناًوالذ

 وعلى مذهب سيبويه هذا جيوز أن تقدر ناصباً لالسم املوصول يف اآليات
إال اآلية األوىل، فيقدر الناصب من ) املقترن بالفاء(السابقة من لفظ الفعل املفسر 

... ألنه الزم، كاقصدوا الاليت يأتني، أو تعمدوا  من لفظه ؛معىن الفعل، ال
فيكون املوصول مفعوالً به لفعل حمذوف يفسره املذكور بعد الفاء، وزعم 
العكربي أن الفعل يقدر بعد املنصوب وصلته، وال يقدر قبله، ألنه مشبه 

 وما ذكره العكربي ليس بالزم ؛ ،)٢(بالشرط، والشرط ال يعمل فيه ما قبله
وال يصح أن يكون منصوباً للفعل الذي بعد . الحنطاط املشبه عن درجة املشبه به

وهلذا االستعمال، ارتباط . )٣(الفاء؛ ألنّ الفاء متنع ما بعدها من العمل فيما قبلها
  .باالستعمال القادم، لذلك سيأيت مزيد حديث عنه

، وما اشترطوه ويلحظ على هذه اموعة أا موافقة متاماً ملا وضعه النحاة
القتران خرب املوصول بالفاء، فاملوصول فيهن دال على العموم، واإلام، والصلة 

كانت : يف مجيع اآليات مستقبلة، وترتب حصول اخلرب على حصول الصلة، أي
  !.واهللا أعلم. الصلة سبباً يف حصول اخلرب

  
  ـــــــــــــــــ

، ١/٣٣٨: ، التبيـان  ١/١٩٣: املـشكل : ،و١٤٤،  ١٤٣: ، وينظر منه أيضا   ١/١٣٩: الكتاب) ١(
  .٦١٩ -٤/٦١٨: ، الدر املصون١/٧٠٥: الفريد

 ١/٣٣٨: التبيان ) ٢(

 .٦١٩ -٤/٦١٨: صون، الدر امل١/٧٠٥: ، الفريد١/٣٣٨: ، التبيان١/١٩٣: املشكل:  ينظر) ٣(
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  :االستعمال القرآين اخلامس
  .املوصولة وصلتها، واخلرب مجلة فعلية طلبية، وغري طلبية) أل(املبتدأ 

  :اآليـات
  .]٣٨:املائدة[ �O�P�Q��R�z} :قوله تعاىل  -١
٢- �{�K�L�M�N���� ��O�� �P�Q���R z� ]٢:النور[. 
٣- {�W�X�Y�Z� � � �[� � �\� �]�̂�_�`�a�b�c���

d�e�f 〈 ]٦٠:النور[. 

 يف الثانية، ��K�L�z} ويف اآلية األوىل،��O�P�z} :فاملبتدأ
{�W�z� يف الثالثة، واخلرب: {��Q� �R�zيف األوىل، و�{�M�N� � � � � �O� ��

P�Q� � �R zيف الثانية، و��{�^�_�̀z�  يف الثالثة، واقترنت الفاء
باخلرب، وذلك لداللة املبتدأ على العموم، فالسارق والسارقة، والزانية والزاين، 

حمدودين بل جمهولون مبهمون غري والقواعد، ليسوا أشخاصاً بأعيام معروفني 
فعٍل : حمددين، كما أن مبىن اجلملة على اجلزاء، حيث يدل مبناها وصورا على

متقدم، أو صفة متقدمة، يليها جزاء ذلك الفعل، أو تلك الصفة، فما بعد ) عمٍل(
فاجلزاء للفعل أو  الفاء حيمل جزاء لعمل أو فعل، أو صفة تلبس ا االسم املتقدم،

فالشكل واهليئة هيئة . عمل الذي ذكر سابقاً، بغض النظر عن شخص معينلل
شرط وجزاء، وإن مل يكن بأداة الشرط، أو ما يشبهها، فاملدار على األسلوب؛ 
ألن اللغة أوسع من أن حنصرها يف قوالب، ال تتجاوزها، وما جاء خمالفاً للقالب 

روة من البيان باستعمال القرآن منعناه، فنقيد طرائق التعبري األخرى، اليت يف الذ
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. الكرمي هلا، فنحرم البلغاء من أساليب رائعة ملخالفتها القاعدة اليت وضعها النحاة
فإذا كان األسلوب يدل على اجلزاء، وإن مل يكن بألفاظه اليت حددت له، فالبد 

 أن يعامل -وهذا بعض منه-أن النحاة أجازوا يف مشبه الشرطمن قبوله، وخباصة 
لة اجلزاء حقيقة، فإذا أضيف إليه أن هذا األسلوب الذي عومل معاملة معام

األوىل  الشرط يف أشرف الكالم ويف أعلى درجات البيان يف القرآن الكرمي، فهو
أما إن كان ... باالحتفاء به، والقياس عليه، ومحله على ظاهره دون تكلف تقدير

وفاً بذاته، فالوجه الواجب الذي قام بالعمل، أو بالفعل، أو تلبس بالصفة معر
نصبه، وميتنع رفعه؛ ألن اجلزاء وقع على الشخص الفاعل لذلك العمل، كما لو 

 -! صلى اهللا عليه وسلم-سرقت فاطمةُ املخزوميةُ يف عهِد رسوِل اهللا: قلنا
: فاهتمت قريش ألمرها، وحني سألوا عن احلكم الواجب عليها، قيل هلم

لنصب هنا واجب؛ ألن القصد إيقاع احلكم عليها، السارقةَ فاقطعوا يدها، فا
وليس بيان احلكم، فالسارقة معروفة بشخصها، بذاا، والقطع واقع عليها هي 

واقع على ) القطع) (اجلزاء(دون غريها من الناس، فوجب النصب؛ ألن الفعل 
  . االسم املتقدم املتلبس بالصفة، وليس املـراد بيـان احلكم

صلى اهللا عليه - ول اهللازىن ماعز يف عهد رس: لناوكذلك احلال لو ق
) اجللد(نصبه واجب؛ ألن اجلزاء وهو ) الزاين(فقيل الزاين فاجلدوه، فـ -!وسلم

خالداً فأكرموه؛ ألن الداللة على املعىن املراد : واقع عليه دون غريه؛ كما لو قلت
ه الرفع يف  توجي يقول عند-! رمحه اهللا-ال تكون إال بنصبه، ولذلك رأينا الفراء

فرفع كما يرفع  فوجه الكالم فيه الرفع؛ ألنه غري موقت، «: اآليتني السابقتني
�©�¨�}�:هـمن سرق فاقطعوا يده، وكذلك قول: اجلزاء، كقولك

ªz  واهللا أعـلم- معناه!- نولو . اوونالغـ اتبعه) قال الشعـر( م
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مرفوعان  « :، وقوله)١( »بالفعل كان صواباً �O�P�z}�:هـنصبت قول
أزيد ضربته، وأزيداً : والنصب فيهما جائز، كما جيوز. مبا عاد من ذكرمها

؛ ألنهما غري موقتني، )السارق والسارقة(ضربته، وإمنا ختتار العرب الرفع يف 
ال يكون إال رفعاً، ) من(من سرق فاقطعوا يده، و: اجلزاء، كقولك فوجها توجيه

: ومثله.  بعينها كان النصب وجه الكالمولو أردت سارقاً بعينه، أو سارقةً
أن النصب جائز إذا : ، ومعىن قول الفراء)٢( » )..للذان يأتياا منكم فآذومهاا(

��K}�:أريد معىن غري معىن اجلزاء، يوضح ذلك قوله عند توجيه آية النور � �L���

M���N���� � � � � �O� � �P� z�� :هما، وال كل واحد من« :هما مبا عاد من ذكرمها يف قولهرفع
من زىن فافعلوا به : -! أعلم واهللا-ينصب مثل هذا؛ ألن تأويله اجلزاء، ومعناه

ال ينصب مثل هذا والفاء للجزاء، ألن اجلزاء جيب معه الرفع، :  أي)٣( »ذلك
 اآليتني السابقتني بتوجيه -! رمحه اهللا-إلفادة معىن العموم، ولذلك وجه املربد

  :جيه بيت األعشىالفراء، وذلك عند حديثه عن تو
  )٤(هريرةَ ودعها وإنْ الم الئم

وز الرفع، ولكن ليس يف حسن ، وجي)هريرة(فذكر أن الوجه نصب 
النصب؛ ألن األمر ال يكون إال بالفعل، فأضمر الفعل، وأظهر ما يدل عليه، وهو 

  ـــــــــــــــــ
  .١/٢٤٢: معاين القرآن للفراء) ١(
ويف شرح السريايف كالم جيد يف هذا املعىن منعي من نقله عدم وضوح بعض                .١/٣٠٦: السابق) ٢(

 .أ٤ب ول٣ل/٢.كلماته
  .٢/٢٤٤: السابق) ٣(
   .٢/٨٢٢: الكامل) ٤(



  حصة بنت زيد الرشود  .دراسة حنوية تطبيقية من خالل القرآن الكرمي           د: اقتران خرب املبتدأ بالفاء

٢٦٢ 

النصب، ومع حسن النصب يف بيت األعشى، وتقدميه على الرفع إال أن الرفع يف 
اليت تزين، : الزانية، أي: ألن معناه اجلزاء، لقوله" لكرميتني هو الوجه؛ اآليتني ا

فإمنا وجب القطع للسرق، واجللد للزنا، فهذا جمازاة، ومن مث جاز الذي يأتيين 
 فله درهم، فدخلت الفاء؛ ألنه استحق الدرهم باإلتيان، فإن مل ترد هذا املعىن

زيد له درهم، : حق شيئاً، كما تقول مل يستالذي يأتيين له درهم، ال غري،: قلت
زيد فله درهم على : ى هذا املعىن، ولكن لو قلت، علزيد فله درهم: وال جيوز

فله درهم، وهذا زيد فحسن مجيل، جاز على أن زيداً خرب، وليس معىن هذا زيد 
�K�L�Mz}�:راءـد قرأت القـوق... بابتداء، ولإلشارة دخلت الفاء،

��O�P�Q}و ��zوالوجه الرفع، والنصب ب على وجه األمر،بالنص
  .)١(" حسن يف هاتني اآليتني، وما مل يكن فيه معىن جزاء فالنصب الوجه

ولكن ملا  « : موافقا الفراء واملربد -!اهللا عليه رمحة - ويقول ابن احلاجب
اتفق القراء على الرفع أرشد ذلك إىل أن املقصود غري الظاهر فاأللف والالم مبعىن 

الذي يأتيين فله :  لتدل على السببية، كما يف قولكوالفاء جيء ا)  والذياليت(
درهم، وعلى ذلك ال يكون من هذا الباب؛ ألنه ال يصلح أن يعمل ما بعد الفاء 

فإن فرق فارق بني فاء اجلزاء، وبني هذه . اجلزائية فيما قبلها، فلذلك تعين الرفع
نع عمل ما بعدها فيما قبلها إجراء جلملتها إن فاء اجلزاء إمنا امت: الفاء بأن قال

؛ لفوات معىن السببية يف  الشرطية، مل يفده ذلك) إن(جمرى مجلة أختها اليت هي 
مبتدأ، أو ما يف )٢( إذا كان املنصوبالقضية؛ ألن معىن السببية ها هنا، إمنا يستقر 

  ـــــــــــــــــ
  .٢٨-٤/٢٧، ٢/٧٢: ، وينظر معاين القرآن، وإعرابه٢/٨٢٢: الكامل) ١(
 .املتقدم:كذا يف النص،ولعل الصواب) ٢(
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هذا بفعل حكمه على قوٍل خمرباً عنه باجلملة اليت تضمنت الفاء، وإذا نصبت 
الفعل للنصب خمرج إذ تقدير ... مقدر خرج عن ذلك، فيفوت املعىن املقصود 

  مالكهذا مذهب الفراء واملربد والزجاج والزخمشري وابن. )١( »ملعىن السببية
وغريهم كالبطليوسي وابن باب شاذ فيما نقل عنهما  ،)٢(والرضي والسيوطي

   .اهمايف إعراب هاتني اآليتني، وما ش -)٣(األزهري
رفعا  )السارق والسارقة(أختار أن يكون « :يقول أبو إسحاق الزجاج

  فاضربه،زيداً: فليس هو مثل قولك باالبتداء؛ألن القصد ليس إىل وحد بعينه،
 فاجلده ، وهذا القول هو ومن زىنمن سرق فاقطع يده، :إمنا هو كقولك

وتدخل  « : الرضيويقول، )٤( »وفيني، وهو مذهب بعض البصريني والكاملختار
أحدمها االسم املوصول ، إما : وهو شيئان  يف خرب مبتدأ مذكور ههنا،جوازاً

�:الالم املوصولة أيضا يف حنو املوصول ،: ويدخل يف قولنا  بفعل أو ظرف ،
{K�L�Mz ًيف صورة اسم الفاعل أو وصلتها ال تكون إال فعال 

  . )٥( »املفعول
  ـــــــــــــــــ

 . ٤٧٥ -٢/٤٧٤: فية البن احلاجبشرح املقدمة الكا) ١(

  .٥٧-٢/٥٦:،اهلمع١/٢٦٨:،شرح الكافية١/٢٢٩: ،شرح التسهيل١/٣٧٧:الكشاف) ٢(
  ١/٤٤٧:شرح التصريح) ٣(
 يف جـواز    ،وينظر٤/٢٧،٢٨:من اجلزء السابق ،و   ١٧١:، وينظر   ٢/١٧٢:معاين القرآن وإعرابه    ) ٤(

 والكـشاف  ،١/٢٦٠:صناعة اإلعراب  ،سر١/٢٨٠:أليب علي الفارسي  الشعر  : يف اخلرب  زيادة الفاء 
:٣/٤٦،٤٧.  

-١/١٦٥:املغـين : ظر من اجلزء السابق ،وين    ٤٧٣-٤٧٢:،ينظر أيضا   ١/٢٦٨: شرح الكافية   ) ٥(
  ١/٢٩٩:، شرح التصريح١٦٤-٢/١٦٣:املسالك،أوضح ١٦٦
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 -!رمحهما اهللا- مذهب اخلليل وسيبويههو   يف إعراما،واملذهب الثاين
وهو قريب من اإلعراب السابق، لكنهما مل جييزا أن يكون املقترن بالفاء هو 

يف الفرائض السارق  : حمذوفاً مقدماً أو مؤخراً، أياخلرب، بل جعال اخلرب
ويف الفرائض الزانية والزاين، فاجلدوا كل واحد ، والسارقة، فاقطعوا أيديهما

والزانية والزاين يف .  السارق والسارقة يف الفرائض، فاقطعوا أيديهما:منهما، أو
بعد أن مضى فيهما الرفع، بالفعل  فجاء" الفرائض فاجلدوا كل واحد منهما، 

  :كما قال
  خوالنُ فانكح فتام: وقائلٍة

كأنه  O�Pz} :فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه املضمر، وكذلك
السارق والسارقة فيما فرض : سارق والسارقة، أووفيما فرض اهللا عليكم ال: قال

عليكم، فإمنا دخلت هذه األمساء بعد قصص، و أحاديث، وحيمل على حنو من 
وقد جيري هذا يف زيد .���Z��Y z]��\}� :هذا، ومثل ذلك

: زيد، أي: وعمرو، على هذا احلد، إذا كنت خترب بأشياء، أو توصي، مث تقول
 وقد قرأ أُناس. سن إليه وأكرمهفيمن أوصي به فأحزيد:�{،ارقوالسارقةَوالس�z 

، وهو يف العربية على ما ذكرت لك من القوة، ولكن أبت zالزانيةَ والزاينَ}�و
  .)١("العامةُ إالّ القراءة بالرفع

فاملفهوم من هذا النص:  
 وإن قَِبلَه سيبويه قد جعله مرجوحاً، لقوله يف آخر النص تعليقاً -أن الرفع-

  ـــــــــــــــــ
  .١٤٤ -١/١٤٣: الكتاب) ١(
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وهو يف العربية على ما ذكرت لك من القوة، ولكن أبت  « :على قراءة النصب
بالرفع،  مجهور القراء، فالسبعة كلهم قرؤا: ، والعامة » العامة إال القراءة بالرفع

عيسى بن عمر، وإبراهيم بن أيب : إال zالسارق والسارقة} ومل يقرأ بالنصب يف
وعمرو بن  بن يعمر، يسى بن عمر، وحيىيع: قرأ zوالزاينالزانية }� ، ويف)١(عبلة

  .)٢(فائد، وأبو جعفر، وشيبة، وأبو السمال، ورويس
ولذلك خرج الرفع على غري الظاهر، فلم جيعل اجلملة األمرية املقترنة 

، بل جعل خرب املبتدأ حمذوفاً، )٣(بالفاء هي اخلرب، كما ذهب إليه مجهور النحاة
 ربطت اجلملة األوىل باجلملة الثانية اليت هي وهذه اجلملة بيان للحكم، والفاء

جتد  zوالسارق والسارقةُ}: بيان للحكم يف اجلملة الثانية، مع أنك حني تقرأ
حكمهما يف اجلملة اليت بعدها مباشرة، دون احلاجة إىل إعمال فكر، وتطلب 
للخرب غري املذكور، ولذلك قال ابن عطية بعد أن ذكر كالم سيبويه عن 

فاقطعوا ، فهذه الفاء هي اليت : لكن املعىن املقصود ليس إال يف قوله «: اآليتني
  .)٤( »ربطت الكالم الثاين باألول، وأظهرت األول هنا غري مستقلّ 

) أل(أنه يعامل االسم املقترن بـ:  كما يفهم من حديث سيبويه السابق-
خلـالص االمسيـة معاملة االسم ا zالزانيةُ والزاِين }�و zالسارق والسارقةُ}

  ـــــــــــــــــ
  .٣/٤٩٠: ، البحر٥٣٩: احملرر الوجيز) ١(
  .٦/٣٩٣، ٥٣٩: املرجعان السابقان) ٢(
 . ٥٢-٥٠:ص: ينظر) ٣(

  .٥٣٩: احملرر الوجيز) ٤(
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٢٦٦ 

وقد  « :، بدليل قوله)يه، وعمرو فأكرمه فأحسن إلزيد) (زيد، بكر، عمر(
اهللا فاضربه، إذا كان مبنياً على مبتدأ مظهر أو  عبد: حيسن ويستقيم أن تقول

ويعمل ) هذا(هر  فَاضِربه، إن شئت مل يظهذا زيد: ، فأما املظهر فقولكمضمر
، اهلالل، عبد اهللا(ز رفع االسم اخلالص االمسية فأجا. )١(  »كعمله إن أظهرته

، ويا بعد ما بينهما ..على أنه خرب ملبتدأ حمذوف قدمته، أو أخرته) زيد، عمرو
؛ ألن األول ال يدل إال على الذات، والثاين يدل )زيد، بكر، والسارق، وحنوها(

 ولذلك عوملت الصفات معاملة الفعل) احملدث وحدثه(على الذات واحلدث 
املضارع؛ فعملت عمله، فرفعت، ونصبت حني دلت على احلدث، فوجه 
املساواة بينهما بعيد، والذي محل سيبويه على هذه املساواة هو أنه يفرق بني هذا 

وبني غريه من املوصوالت؛ ألن صلته صفة مشتقة، وليست بفعل، ) أل(املوصول 
ترجح نصب االسم املتقدم؛ وهي ترشح و. لة املقترنة بالفاء مجلة طلبيةمث إن اجلم

  .لشدة طلب فعل األمر له
و مذهب اجلمهور واختيارهم هو ما متيل إليه النفس وختتاره على مذهب 

  :سيبويه مع وجاهته ؛ ألمرين
  :ملحظهم الدقيق يف داللة الرفع على العموم يف مثل هذه اجلمل: األول

  مجلة طلبية+ ف ) + أياً كانت الصلة(صلته + موصول 
صفة + اسم مفعول +اسم فاعل( دأ مجلة، شبه مجلة، صفة مشتقةمبت

  .مشبهة
  ـــــــــــــــــ

  .١/١٣٨: الكتاب) ١(
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٢٦٧ 

سالمته من التأويل والتقدير، فحمله على ظاهره إذا مل يؤد إىل : والثاين
ما ال حيتاج إىل تقدير أوىل مما حيتاج : حمذور أوىل حتقيقاً للقاعدة األصولية

 احلليب، يرجحان مع هذين املرجحني جند أبا حيان، وتلميذه السمنيو. هإلي
مذهب سيبويه، ويدافعان عن توجيه الرفع الذي قدمه، فألن القراء أمجعوا 
على الرفع، وهو خالف الوجه املختار من كالم العرب، إذْ الوجه يف مثل هذا 

تأوله سيبويه على وجه يصح، وهو أنه جعله مبتدأ، واخلرب حمذوف؛ " النصب 
لكان خترجياً على غري الوجه يف كالم } فاقطعوا {ألنه لو جعله مبتدأ واخلرب

  .)١(" ، وهو ال جيوز عنده)أل(ولكان قد تدخل الفاء يف خرب  العرب،
وافهم أن املسألة  « : معرض رده على الفخر الرازي ويقول أبو حيان يف

ليست من باب االشتغال املبين على جواز االبتداء فيه، وكون مجلة األمر 
زيداً اضربه، :  أوجه، كما كان، يف)٢( لكان النصبإذْ لو كانت منه... خربه

على ما تقرر يف كالم العرب، فكون مجهور القراء عدلوا إىل الرفع دليل على 
أم مل جيعلوا الرفع فيه على االبتداء املخرب عنه بفعل األمر؛ ألنه ال جيوز لك 

للنصب على أبت العامة إال الرفع تقوية لتخرجيه وتوهني : ألجل الفاء، فقوله
االشتغال مع وجود الفاء؛ ألن النصب على االشتغال املرجح على االبتداء يف 
مثل هذا التركيب ال جيوز إال إذا جاز أن يكون مبتدأ خمرباً عنه بالفعل الذي 

رب يفسر العامل يف االشتغال، وهنا ال جيوز ذلك ألجل الفاء الداخلة على اخل
  ـــــــــــــــــ

  .٣/٤٩٠: البحر) ١(
وهو يف العربية علـى مـا       : "ابق وبني قول سيبويه الس    "لكان النصب أوجه  ": ما الفرق بني قوله   ) ٢(

  . يعين النصب.."القوةذكرت لك من 
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٢٦٨ 

  .)١( » فكان ينبغي أن ال جيوز النصب
حني عدل مجهور القراء إىل الرفع عن النصب، كان عدوهلم ! سبحان اهللا

دليالً على أم ال يريدون االبتداء املخرب عنه بفعل األمر، مث يعلل هذه اإلرادة 
 من الذي منع جواز ذلك لوجود الفاء؟ »  ألنه ال جيوز ذلك ألجل الفاء«بـ

:  مجيع النحاة دخول الفاء يف خرب، أمل جيز أمينع هنا وجياز يف الصور األخرى
كل رجل يسعى يف اخلري فلن خييب، وغريها من الصور؟ إنّ إمجاع مجهورهم 

 الرفع دليل على أن الرفع واجب، وإمنا وجب المتناع النصب؛ ألن داللة على
النصب ختالف مقتضى التشريع، وهو أن احلكم عام لكلّ من فعل ذلك، ولو 

وليس - ، ولكنه التقليد)٢( فعل ذلك العملنصب لكان احلكم خاصاً مبن
 ولكن استنكافاً من التقليد الذي مينع أبا حيان مما -استنكافاً من متابعة سيبويه

، وهو الذي دعاه يف اآلية األخرى، واليت الشبه فيها مطابق  هو أحق باالتباع
لة للصور األخرى اليت أجازوا فيها الرفع على االبتداء واإلخبار عنه باجلم

وقد حاول ) الاليت(األمرية، حيث جاء اسم الفاعل موصوفاً باالسم املوصول 
  يف رده على ابن- أبو حيان خترجيه على غري الظاهر ظهور الشمس، حني زعم

��W�X�Y�Z}�:مالك الذي استشهد بقوله تعاىل � � �[� � �\� �]�̂�

_�`�a�b�c� � �d�e�f z  على الصورة اخلامسة اليت
وهذا الذي ذكره فيه خالف، قال بعض  « -موصوفاً باملوصولاملبتدأ فيها يكون 

  ـــــــــــــــــ
  .٣/٤٩٠: البحر) ١(
، ٢/١٤٤:أ ، أوضـح املـسالك       ٤ب و ٣ل/٢:شرح السريايف : ينظر يف داللة ذلك غري ما سبق        ) ٢(

 ١/٤٤٧:، شرح التصريح٢/٥٧:اهلمع
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٢٦٩ 

 وهو -السم املخرب عنهالصحيح عندي أن ذلك ال جيوز؛ ألن ا: "أصحابنا
 ليس مبشبه السم الشرط؛ ألن اسم الشرط ال يقع بعده -)الذي(املوصوف بـ

  .)١( » ليس كذلك) الذي(واملوصوف بـ... إال الفعل
: كأنه قال"،  خربه) الاليت(مبتدأ و) القواعد(الً مثّ أول اآلية الكرمية جاع

�̂�} :والقواعد من النساء هن الاليت ال يرجون نكاحاً، واجلملة من قوله

_��̀z� ٢(" مجلة مرتبطة بالفاء باجلملة اليت قبلها من املبتدأ واخلرب(.  
  :ويل مع هذا النص والذي قبله وقفات

  : الوقفة األوىل-
 على الرفع دليل على وجوب القراءمجاع مجهور ذكرت قبل أسطر أن إ

الرفع، أما اخلرب فتبع للمعىن املراد، فإذا أريد معىن اجلزاء وعموم احلكم كانت 
اجلملة األمرية املقترنة بالفاء، وإن كان جمرد اإلخبار فعلى مذهب سيبويه ومن 

  .تابعه
  : الوقفة الثانية-

رجيه، وتوهني للنصب على  أبت العامة إال الرفع، تقوية لتخ«: قوله
  .» االشتغال مع وجود الفاء

 مبا مسعوه وتلقوه من شيوخهم ، ومل يعلموا مبا سيدور يف خلد قرؤاالقراء 

  ـــــــــــــــــ
  .٤/١٠٣: التذييل والتكميل) ١(
 .٤/١٠٣: التذييل والتكميل) ٢(
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٢٧٠ 

أن : سيبويه ومبا سيقدر بل مل يعلموا بأنه سيوجد، هذه واحدة، والثانية
ن، بل هو الوجه القوي، وإمنا جلأ إىل توجيه الري فع النصب عند سيبويه ليس

  .ملا رآه من إمجاع القراء السبعة عليه
  :  الوقفة الثالثة-

ال جيوز إال إذا ...  االشتغال املرجح على االبتداء إنّ النصب على « :قوله
  .»  بالفعل الذي يفسر العاملجاز أن يكون مبتدأ خمرباً عنه

 -يهاالنصب جائز، وليس مبمتنع بدليل القراءة الشاذة، ولكن املعىن عل: أوالً
 خيالف مقتضى التشريع فالنصب جائز على اعتبار، والرفع -املقصود من اآلية

واجب على اعتبار قصد عموم احلكم جلميع املكلفني، أما على جمرد اإلخبار 
  .فالنصب جائز

 مثل املتأخر، أمل يقل مباذا سيوجه سيبويه النصب، إذا مل يضمر عامالً: ثانياً
 األمر والنهي النصب، ألن احلد تقدمي الفعل، وهو إمنا كان الوجه يف «: سيبويه

والنصب على إضمار فعل دلّ  «:  وبه صرح العكربي واملنتجب )١( » فيه أوجب
  .)٢( » )...فاجلدوا(عليه 

فتقدير الفعل من لفظ املذكور بعد، وإذا قدر من لفظه فالذي فسر املضمر 
  !واهللا أعلم. هو املذكور بعد املقترن بالفاء

  : الوقفة الرابعة
  ـــــــــــــــــ

  ١/١٤٤: الكتاب) ١(
  .٣/٥٨٧: ، الفريد٢/٩٦٤: التبيان) ٢(
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٢٧١ 

أن املشاة اليت تعطي املشبه حكم املشبه به ال يلزم أن تكون من مجيع 
الوجوه، بل يف أحيان كثرية يكتفي بالشبه الشكلي، أو اللفظي كما مر معنا 
قبل صفحات، فاالسم املوصول الذي تدخل الفاء يف خربه غري الزم أن يشبه 

  .ببعض الوجوه، وإن كانت يسريةاسم الشرط يف مجيع ما له، بل يكتفى 
  

  :الوقفة اخلامسة
  

 عن إننا حني حنكم بشيء مبقتضى املشاة، إمنا نقيس على مناذج مسموعة
  .العرب، وليس منوذج أحق بالقبول من غريه

  

  :الوقفة السادسة
  

�̂�}�:يف قوله تعاىل �W�...�z}أنّ حمطّ الفائدة يف اآلية الكرمية 

_�`�a�b�c�z  س يفوليأن يضعن�{��Z�z� ألن القواعد ؛
���Z}أغنت كثرياً عن  � � �[� � �\� �]�z� اليت ما هي إال بيان للقواعد، فاحلكم 

��a�b`�_�^}�:الذي صدر على القواعد هو قوله تعاىل

c� � �d�e�f zحمطّ الفائدة ولذلك اقتصر -كما ال خيفى-وهو� 
رب هو بعض معريب القرآن يف إعراب هذه اآلية على ما اخترت من أن اخل

����Z}�« : فقد قال-! رمحه اهللا-كاأللوسي�z...̀�_�^�}اجلملة � � �[� ��

\� �]�z� صفة كاشفة: ال يطمعن فيه لكربهن: أي�{�̂_�`�a�

b�czفضي وضعها لكشف العورة الثياب الظاهرة اليت ال ي:  أي
 ، )القواعد( واجلملة خرب...والقناع الذي فوق اخلمار ، والرداء ، كاجللباب
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٢٧٢ 

إما ألا موصوفة و عىن الاليت، إما ألن الالم يف القواعد موصولة مب: والفاء
  .)١( » باملوصول

فقد بان مبا قدمت أنّ مذهب الفراء واملربد وأتباعهم من املتقدمني : وبعد
  !واهللا أعلم. واملتأخرين هو الراجح

  

  :االستعمال القرآين السادس
  رب مجلةاملبتدأ غري موصول، ولكنه وصف باملوصول، واخل

  )اخلرب(مجلة + ف ) + اسم موصول(صفة + اسم صريح 
  :اآليـات

��h}�:قال اهللا عز وجل �i��jk�l�m�n�o� �

p�q�r�st�u�v�w�x��y z ]١٨٥:البقرة[.  
بالنصب، وبالرفع، والذي يهمنا هنا هي قراءة الرفع، وقد ) شهر(يقرأ 

  :وجهها النحاة بتوجيهني
) األيام: أي(هي شهر : ، والتقديرأن يكون خرباً ملبتدأ حمذوف: األول

 وهذا بعيد على ما ذهب إليه اجلمهور من نسخ اآليات -شهر رمضان
السابقة؛ ألن األيام املذكورة هي اليت فرضت على الذين من قبلنا يف قوله 

��S�T�U�V}�:تعاىل � � � � �W�X�Y� � �Z� � � � � �[�\�]�̂� �_�

  ـــــــــــــــــ
 .٣/٦١٥: ، والفريد٢/٩٧٨التبيان :  وينظر،٢١٦ص/٨ج/٩م: روح املعاين) ١(
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٢٧٣ 

`�a�b�c z١(راءقدره الف) ولكم شهر رمضان(: وقيل التقدير( 
 وهو أجود من التقدير السابق؛ ألنه غري األيام املعدودات اليت -!رمحه اهللا-

 ذلكم" بـ-ّ! رمحه اهللا-وقدره األلوسي . مجهور املفسرين أا منسوخةذكر 
  .)٢("الوقت أو املكتوب شهر

 فيكـون  -وهو ما يعنينا هنـا    -مبتدأ   �h��i�z}�أن يكون : والثاين
وهو بعيد؛ ألن   ،  �k�j��l�m�z} -ضهم على ما قال بع    -إما: خربه

ـ    وأنه الشهر الذي أنزل فيـه القـرآن،        ����h��i�z}�هذا توضيح للمراد ب
 واألوىل !)واهللا أعلم(وهذا لئال يذهب ذهن السامع إىل شهر يوافق شدة احلر ،

��u}:اجلملة يف قوله تعاىل   : أن يكون صفة لشهر رمضان، ويكون اخلرب هو       

v�w�x��y z.  ح؛ ألنه حمط الفائدة؛ ألنه تضمن احلكم       وهو الراج
الذي شرعه احلق سبحانه هلذه األمة، بوجوب الصيام على كل مكلف خاٍل            
من األعذار اليت تبيح له الفطر، بعد أن كان الصيام يف اآلية السابقة بـالتخيري            

  .، وإن شاء أفطر وأطعم إن شاء صام
القرآن فمعروف لديهم من قبلُ أن      �k�j��l�m�z} : أما قوله 

نزل يف هذا الشهر الكرمي، فليس مثة فائدة حتصل باإلخبار ا، ودخلت الفاء             
، وهو ليس موصوالً؛ ألنه وصف باملوصول، فهو كاآلية         )شهر(يف خرب املبتدأ    

  ـــــــــــــــــ
  .١/١١٣: معاين القرآن للفراء) ١(
  .٥٩ص/٢ج/١م: روح املعاين) ٢(
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٢٧٤ 

فـدخلت   " ]٨: اجلمعة [�³��́����µ�¶��̧¹�º�» z} :الكرمية
  !. واهللا أعلم)١(" الفاء كما تدخل يف خرب نفس الذي

  

  :مال القرآين السابعاالستع
  اسم صريح واخلرب مجلة طلبية: املبتدأ

  مجلة طلبية+ الفاء + اسم صريح   
  :اآليـات

  .]١٤:األنفال[ �z§�¦���¥�¤�£�¢�} :قال تعاىل -١
٢- {�µ��¶�̧�¹�z ]٥٧:ص[. 

٣- �{�A�B�C�D�E�F�G��HI��J�K��L���M�z ]٦٥: مرمي[. 

٤- �{�s�t�u��v�z ]٥٩: الفرقان[. 

٥- {�́�µ���¶��̧��¹�º�»�¼�½�z ]٩-٨: املدثر[. 

�¥�¤�£�¢�} :أما اآليتان األوىل � �¦�§�z والثانية:�
{�µ��¶�̧�¹�z  يف حمل رفع ) ذلكم وهذا(فظاهرمها أن امسي اإلشارة

، وقد اقترنت اجلملة )فذوقوه، فليذوقوه(مبتدأ، خربه اجلملة األمرية اليت بعده 
 الفراء فتناول اآلية األوىل بالفاء، وقد تباينت وجهات نظر النحاة جتاههما، أما

  ـــــــــــــــــ
  .١/١١٣: معاين القرآن للفراء) ١(
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٢٧٥ 

املعطوف  ومل يصرح بشيء يف توجيهها اإلعرايب، ولكنه قد يفهم من حديثه عن
�¥�¤�}�عليها � �¦�§�z خاطب  « :شيء مما يف نفسه، حيث قال

�¥�¤�}�:املشركني، مث قال � �¦�§�z جهتني، أما  من) أنّ(فنصب
باء، فنصبت، والنصب وذلك بأن للكافرين عذاب النار، فألقيت ال: إحدامها

  :أن تضمر فعالً مثل قول الشاعر: اآلخر
   )١( وبـددا ولليديـن جســأةً   تسمع لألحشـاء منه لغطـاً

واعلموا أن للكافرين ) ذلكم فذوقوه: (كذلك قال) وترى لليدين(أضمر 
ذلكم فذوقوه : (يف موضع رفع، تريد) أن(وإن شئت جعلت . عذاب النار

، )ذلكم(يف موضع اخلرب لـ) أن( فجعل ،)٢(») عذاب الناروذلكم أنّ للكافرين
وجعل هذه اجلملة معطوفة على اجلملة السابقة، وهذا يوحي أنه جيعل اجلملة 

، خباصة أنه )فذوقوه(مبتدأ، وخربه ) ذلكم(السابقة مبتدأً وخرباً أيضاً، فيكون 
) هذا(ويكون  «: جيهاته ذا اإلعراب، وهو قولهأعرب اآلية الثانية يف أحد تو

يف موضع رفع، وموضع نصب، فمن نصب أضمر قبلها ناصباً، كقول 
  :الشاعر

  تِق اهللا فينا والكتاب الذي تتلو    زيادتنـا نعمانَ ال حتـرمنها
�}: ومن رفع رفع باهلاء اليت يف قوله �¶�z قول يف الكالم، كما ت :

  ـــــــــــــــــ
  . اليدينتباعد ما بني: الصالبة، والغلط، واخلشونة، البدد: األصوات املبهمة، واجلسأة: اللغط)  ١(
    .٤٠٦ -٤٠٥/ ١: معاين القرآن) ٢(
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٢٧٦ 

م هناك نعلم أن مذهب فبالتصريح هنا، وباملفهو. )١( » والليلُالليلَ فبادروه، 
  . الفراء جواز دخول الفاء يف خرب غري املوصول إذا كان اخلرب مجلة طلبية 

خرباً ملبتدأ حمذوف، وجوز أن يكون مبتدأ ) ذلكم(أما األخفش فجعل 
  .)٢(وكذلك ذهب العكربي. ذلكم األمر، أو األمر ذلكم: حذف خربه، وقال

واز، فمنع يف آية األنفال،  بني املنع واجل-!رمحه اهللا-وتردد الزجاج 
رفع ) ذلكم(موضع  « :ال عند حديثه عن اآلية األوىل، فق)ص(وأجاز يف آية 
) ذلكم(األمر ذلكم فذوقوه، فمن قال إنه يرفع : ، املعىن)األمر(على إضمار 

فقد أخطأ، من قبل ) فذوقوه(مبا عاد عليه من اهلاء، أو باالبتداء، وجعل اخلرب 
ق، وال زيد فاضربه، لزيد فمنط:  يكون خرباً ملبتدأ، ال جيوزأن ما بعد الفاء ال

خرباً ) ذلكم(فجعل . )٣(» هذا زيد فاضربه: ، تريد)هذا(إال أن تضمر 
، ومل جيز أن جيعل )األمر ذلكم: (أي) األمر(حملذوف، وقد قدر احملذوف بـ

ز ذلك عندما مبتدأ خربه اجلملة الطلبية املقرونة بالفاء، يف حني أنه أجا) ذلكم(
على : رفع من جهتني، إحدامها: ومحيم «:  عن توجيه اآلية الثانية، فقالحتدث

: على معىن تفسري) هذا(هذا محيم وغساق فليذوقوه، وجيوز أن يكون : معىن
يف موضع ) هذا(محيم وغساق، وجيوز أن يكون : هذا فليذوقوه، مث قال بعد

موضع رفع، فإذا كان يف موضع نصب على هذا التفسري، وجيوز أن يكون يف 

  ـــــــــــــــــ
  .٤/١٧٥: الفريد: ، وينظر٢/٤١٠: السابق) ١(
  .٢/٦١٩: التبيان: ، وينظر١/٣١٩: معاين القرآن لألخفش) ٢(
  .٢/٤٠٧: معاين القرآن وإعرابه) ٣(



  )ه١٤٢٩ ادى اآلخرةمج(    العدد اخلامس                 جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

٢٧٧ 

�:  قالفليذوقوه، كما) فليذوقوا هذا: (نصب فعلى {`� �_z ومثل ،
ـر يف موضع خرب ل األمـزيداً فاضربه، ومن رفع فباالبتداء، وجيع: ذلك

  .)١( » �O�P�Q��R�z} :مثل االبتداء،
  :وهذا التوجيه األخري له داللتان

املبتدأ، وإن مل يكن موصوالً، أو أنه يجيز أن تدخل الفاء يف خرب : األوىل
جيعل األمر يف موضع و « :أن يكون اخلرب مجلة طلبية،لقولهشبيهاً به، شريطة 

  .» خرب االبتداء
أن هناك تطوراً يف فكر الزجاج النحوي، فبعد أن منع التوجيه : الثانية

سورة  يف - األخري، وهو جعل االسم مبتدأ، واجلملة الطلبية املقرونة بالفاء خربه
  ).ص( عاد وأجازه يف سورة -األنفال

ليست " من أجل الفاء، إذْ) هذا(خرباً لـ) فذوقوه(وضعف العكربي جعل 
  .)٢( �zالسارق والسارقة} يف معىن اجلواب، كاليت يف قوله

  .)٣(أما اآلية األوىل فجعل إعراا كإعراب األخفش
 ألوجه اليت ذكرها، وذكر ا)٤(وجعل املنتجب الفاء للتنبيه الذي يف هذا

��j�k}�:وجيوز أن تكون اإلشارة إىل الضرب يف قوله. الفراء �l�

  ـــــــــــــــــ
  .٣٣٩ -٤/٣٣٨: السابق) ١(
 .٢/١١٠٤: التبيان) ٢(
 .٢/٦١٩: السابق) ٣(
 .٤/١٧٥: الفريد) ٤(
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m�n�o�p�z  مبتدأ وخربه حمذوف، فإما أن يقدر ") ذلكم(فيكون :
��r�s}�:ذلك هو العقاب املوعود، وإما أن يكون مما دلّ عليه قوله �t�

u�v z جيه الطاهر وهذا تو. )١( "ذلك بأنكم شاققتم اهللا ورسوله: رفالتقدي
   -!رمحه اهللا- بني عاشور

  .]٦٥:مرمي[ �A�B�������C�D�E�F�z}�:قوله تعاىل
أخرب ) غري موصول، وال شبيٍه به(ظاهر اآلية أا مما حنن بصدده، أي مبتدأ 

، وبه أعرب بعض املعربني اآلية، جاعلني الفاء  عنه جبملة طلبية مقرونة بالفاء
  .)٢(كالعكربي واملنتجب) ك فوجدأخو: (زائدةً، كزيادا يف قوهلم

أن :  أخرى، منهاوأجازا مها وغريمها كأيب حيان، وابن عاشور أوجهاً
فاعبده، ...  رب السموات)٣(هو: خرباً ملبتدأ حمذوف، أي) رب(يكون 

  :كتخريج سيبويه لقول الشاعر
  خـوالن فانكح فتام : وقائلة

  .)٤(هذه خوالنُ أو هؤالء خوالنُ فانكح:  أي
وجعل الطاهر بن عاشور حذف املبتدأ هنا الزماً؛ ألن املقام مقام يذكر فيه 

  .املمدوح بأخبار، وأوصاف، مث يراد ختصيصه خبرب آخر

  ـــــــــــــــــ
   . ٩/٤٢:التحرير والتنوير) ١(
  .٤٠٩ -٣/٤٠٨: ، الفريد٢/٨٧٧: التبيان) ٢(
  .املراجع السابقة) ٣(
  .سبق خترجيه) ٤(
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��è�é}�:أن يكون بدالً من قوله: ، وهو)١(وجه ثالث) رب(ويف إعراب  � ���

ê�ë�z ]خرب: وأقرب األعاريب إىل النفس، هو التوجيه الثاين، أي. ]٦٤:مرمي 
  !واهللا أعلم. مبتدأ حمذوف

  .]٥٩:الفرقان[ ��s�t�u��v�z}�: قوله تعاىل-
: وجهني، األول) الرمحن( يف توجيه رفع -! عليه رمحة اهللا-ذكر الزجاج

 )الرمحن(أن يكون : ، والثاين)استوى(بدالً من الضمري يف ) الرمحن(أن يكون 
 ، وذكر أبو جعفر)٢(برياً فاسأل عنه خ: ، واملعىن)فاسأل به: ( مبتدأ، خربه مجلة

أن يكون خرباً : النحاس هذين التوجيهني، وأضاف توجيهاً آخر يف رفعه، وهو
  . )٣(هو:  على إضمار مبتدأ تقديره

ون ـاز أن يكـوزاد العكربي على ما ذكره الزجاج وجهني آخرين، فأج
��e�f�g�h} يف اآلية السابقة) للذي(خرباً ) الرمحن( �i�j� � � �k�l�

m�n�o�p�q z٤(هو: ، أو يكـون خبـراً حملذوف، تقديره�(.  
��t�u}�مبتدأ وخربه مجلة )الرمحن(الذي يهمنا هنا هو إعرابو �v�z 

حيث دخلت الفاء يف اخلرب، واخلرب مجلة طلبية، والفاء إما زائدة يف اخلرب على ما 
، أخوك فوجد، فيزيدون الفاء يف خرب املبتدأ: روى األخفش عن العرب أم يقولون

  ـــــــــــــــــ
  .٤٠١ -٣/٤٠٨: ، الفريد٢/٨٧٧: التبيان) ١(
  .٤/٧٣: معاين القرآن وإعرابه) ٢(
  .٦/١٩٣: ، البحر٢/٥٢٣: مشكل إعراب القرآن: ، وينظر٣/١٦٥: إعراب القرآن) ٣(
، تفسري أيب   ٥٣٨ص/١٩ج/١٠م: ، روح املعانـي  ٦/٤٦٥: البحـر: ، وينظـر ٢/٩٨٩: التبيـان) ٤(

  .١٤٧، ٤/١٤٦: السعود
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أو إن الفاء رابطة، ربطت مجلة األمر باجلملة االمسية، . وإن مل يكن اخلرب موصوالً
هو الرمحن، فاسأل به : ، أي)الرمحن(وهي مكونة من املبتدأ املضمر، واخلرب الظاهر 

خاص ليس فيه عموم أو  )الرمحن( ألن وهو الراجح؛ خبرياً، على مذهب سيبويه،
أن تكون ) أل( أن تكون الصفة املشبهة صلة لـوجيوز على رأي من أجاز . إام

فيكون كاسم الفاعل، واسم املفعول على ) أل(الفاء داخلة يف خرب املوصول 
  !واهللا أعلم. على العموم هذه اآلية مما يدل مذهب اجلمهور يف غري

���µ́�}�: قوله تعاىل-  �¶�¸� ��¹�º�»�¼�½�z.  
  :أوجهظرفاً، والعامل فيه ثالثة ) إذا(جعل العكربي 

بدل من إذا، ): يومئٍذ(؛ ألنه إشارة إىل النقر، و)فذلك(ما دلّ عليه : )١(األول
العامل فيه ما دلّ عليه : والثاين. نقر يوم: يوم عسري، أي: وذلك مبتدأ، واخلرب

 .تعمل فيما قبلها ألن الصفة ال يعمل فيه نفس عسري؛ وال(تعسري: أي ؛)عسري(
 ، )فذلك( :مبتدأ واخلرب )إذا( وهو أن يكون على قول األخفش،خيرج : والثالث

  .ظرف لذلك: ، ويومئٍذ)أخوك فوجد( كزيادا يف )٢( )والفاء زائدة
  

  : االستعمال القرآين الثامن
   :على إحدى الصور السابقة) إنّ(دخول 

 على املوصول فنصبته امساً هلا، واقترن خربها بالفاء، وكان) إنّ(دخلت 
����A�B�C�D�E�F�G}:كقوله تعاىلة،إما مجلة امسي: خربها

  ـــــــــــــــــ
  .٨/٣٦٥: البحر: ، وينظر٢/١٢٤٩: التبيان) ١(
  .السابق) ٢(
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H�I�J�K�L���M�N�O�P���z ]٦٢:البقرة.[  
امسية،  مجلة: اسم موصول، وما عطف عليه، وخربها) الذين: (فاسم إن هو

 وقوله ].٤١:األنفال[  ��B�C�D�E�F�G�H�I�z} : عز وجلومثله قوله اهللا 
��Ö�×�Ø�Ù} :سبحانه  �Ú�Û�Ü�Ý� �Þ�ß�z ]وقوله، ]١٣:األحقاف  عز

��u�v}�:امسه �w�x�y�z�{�|�}�~�_�z ]أو. ]١٠: الربوج 
�¶�´�²�³�µ}�:خربها مجلة فعلية، كقول احلق سبحانه وتعاىل �¸�¹�

º�»�¼�½�¾�z� ]وقوله تعاىل جده، ]٩١:ان آل عمر:�{�{�|�}��

~�_�̀�a�b�c��d�fe�g���h�i�z ]٣٤:حممد[.  
�´��³}�:موصوفاً باملوصول كقوله تعاىل )إن(وجاء اسم  � � � �µ�¶�

¸�¹�º�» z�]املوت، وهو غري : هو) إن( فاسم. ]٨: اجلمعة
فدخلت الفاء يف خربه يف كالم اهللا يف هذه ، موصول، ولكنه وصف باملوصول

وبه أعرا مجع من النحاة كسيبويه واملربد وابن السراج و الزجاج  اآلية،
ن ذلك  فزعم قوم من النحاة أ.)١(وغريهم والنحاس والفارسي وابن جين،

غري موصول، ومل ) إن( أن تدخل الفاء يف اخلرب، واسم )٢(ضعيف، وأنه ال جيوز
أن الفرار من (يشفع وصفه باملوصول عندهم، مث ضعفوه من وجه آخر، وهو 

�)إنّ(الفاء زائدة، وجعلوا خرب : ، وقالوا)٣(" يشبه الشرط املوت ال ينجي منه فلم
  ـــــــــــــــــ

،إعـراب  ٢/١٩١:،األصـول ٥/١٧١:، معاين القـرآن وإعرابـه      ٢/١٥٤:،املقتضب٣/١٠٣:الكتاب) ١(
  ١/٢٦٧:،سر الصناعة١٦٧سائل املنثورة،امل٤/٤٢٧:القرآن

  .٤/١١٢: التذييل والتكميل) ٢(
 .٢/١٢٢٢: التبيان) ٣(
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٢٨٢ 

{�¶�̧�¹�z "ففروا أو ال :  للموت، مث قالفجعل الذي يف موضع اخلرب
 وال جتد هذا حمتمالً يف « :هذا التقديرقال الفراء معلقاً على ".تفروا فإنه مالقيكم

  .)١( » واهللا أعلم بصواب ذلك. العربية
وإن - والفراء الذي نقل لنا هذا التوجيه عن غريه من املفسرين، مل يقبله

؛ ألا )إنّ(ت العرب الفاء يف خرب أدخل «:  قال الفراء-لقياس إلقاء الفاءجعل ا
كان  وقعت على الذي، والذي حرف يوصل، فالعرب تدخل الفاء يف كل خرب

 من، والذي، ومن أدخل الفاء ذهب بالذي إىل تأويل: امسه مما يوصل، مثل
اجلزاء إذا احتاجت إىل أن توصل، ومن ألقى الفاء فهو على القياس؛ ألنك 

ألن األصل يف اخلرب  ؛)٢( » ...إنّ أخاك فقائم: قولم، وال تإن أخاك قائ: تقول
  .ودخوهلا فيه بسبب إن مل يوجد فال داعي هلا  أن خيلو من الفاء،

�..�W�X�Y�Z}�:وسبق أن بينا موقف أيب حيان من قوله تعاىل � � �z�

أن اسم الشرط ال يقع بعده إال (فموقفه هنا كموقفه هناك متعلقاً بـ. ]٦٠:النور[
وخرج  .)٣("ليس كذلك) الذي( أو مضمراً، واالسم املوصوف بـالفعل ظاهراً

�´��³} احلديث اآلية موضوع � � � �µ�z� � كالتخريج الذي نقله الفراء عن بعض �
مرتبطة بالفاء باجلملة اليت قبلها، مث  ��º�» z}�املفسرين، وجعل اجلملة

 منه كان وخاف أن العرب تعتقد أن من فر من شيء «: ها بقولهبين وجه ارتباط
  ـــــــــــــــــ

: ، التبيان ٤٠/٤٢٧: ، إعراب القرآن  ٥/١٧١: معاين القرآن وإعرابه  : ، وينظر ٣/١٥٦: معاين القرآن ) ١(
 .٤٦٩ -٤٠/٤٦٨، الفريد ٢/١٢٢٢

 .٣/١٥٦:معاين القرآن) ٢(
   .٤/١٠٣: التذييل والتكميل) ٣(
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  :ذلك سبباً يف لقائه، ومنه قوهلم
  إن اجلبان حتفـه من فـوقـه

  :وقال زهري. جعل اجلنب سبباً يف قرب احلتف
  ولو رام أسباب السماء بسلم         ومن هاب أسباب املنية يلقها

  )١(.» جعل هيبة أسباب املنية شرطاً يف لقائها
 هو الراجح، ألن -صفة للموت) الذي(إعراب : أي - ملذهب األولوا

 وإن مل يكن موصوالً إال أنه قد) إن(الصفة واملوصوف كالشيء الواحد، واسم 
وصف باملوصول، واسم إن إذا كان موصوالً جاز دخول الفاء يف خربها، 

  .فكذلك إذا وصف امسها باملوصوف
  !واهللا أعلم

  ـــــــــــــــــ
  .املرجع السابق ) ١(
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  اخلامتة والنتائج
ه الرحلة املباركة املاتعة، احلمد هللا محد الشاكرين، على ما يسر من إمتام هذ

والصالة والسالم على إمام اهلدى، وبعد كانت رحلتنا املباركة مع اقتران الفاء 
خبرب املبتدأ الذي كان سبب البحث فيه اكتشاف مواطن دخوهلا، مىت تدخل 

وقد كان سبيلنا للوصول إىل تلكم !.. على اخلرب، ومىت ال تدخل، وملاذا تدخل؟
 - ممثلة يف القرآن الكرمي-الً يف كالم النحاة، مث النظر يف اللغةالنظر أو: األغراض

وقد أمثرت ... لنكتشف ضابط دخوهلا، وشروط ذلك، مث صور اقتراا باخلرب
  :هذه الدراسة نتائج متعددة، منها

  : ورد يف القرآن الكرمي التركيب التايل-١
                                                                 خرب + ف ) + مبتدأ( اسم مرفوع 

  :وتعددت صوره ، وتباينت قلة وكثرة ، والصور الواردة هي
  ) .مجلة امسية ( اخلرب + صلته مجلة فعلية خربية + موصول :  املبتدأ =

  )مجلة فعلية غري طلبية(اخلرب + صلته مجلة فعلية خربية + موصول : املبتدأ = 
  )مجلة فعلية طلبية(اخلرب + ه مجلة فعلية خربية صلت+ موصول : املبتدأ = 
  )شبه مجلة (اخلرب + صلته شبه مجلة + موصول : املبتدأ = 
  اخلرب مجلة طلبية ،و غريها+أل وصلتها : املبتدأ = 
  )مجلة شرطية وغريها(اخلرب)+اسم غري موصول(موصوف باملوصول: املبتدأ = 
مجلة فعلية ( اخلرب )+اف إىل معرفةاسم إشارة، علم ، مض(اسم خالص: املبتدأ = 

  )طلبية ، امسية 
     وكان تعامل النحاة مع هذه الصور غري واحد ، فما كان املبتدأ فيها
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 بفعل مستقبل محلوه على ظاهره ، فجعلوا املوصول مبتدأ واملقترن بالفاء موصوالً
  بفعل ماض فجمهورهم جعلوه مثل سابقه ، وطائفةخربه ، وما كان موصوالً

أخرى ترددت واستشكلت وروده يف القرآن الكرمي ،ومن ثَم أولت النص 
 وصلتها، أو امساً) أل(القرآين ليتفق مع شرط استقبال الصلة ،وما كان املبتدأ فيه 

مل حيملوه على ظاهره ،  )  إىل معرفة، أو مضافاًاسم إشارة،أو علماً(خالصاً
  .وفاًوصلتها حمذ) أل(فسيبويه ومن تابعه جعلوا خرب 

وكذا محل متابعوه  . والفاء مقترنة جبملة أخرى كاجلواب للجملة السابقة
ى حذف أحد جزأي اجلملة االمسية، والعلم واملضاف إىل املعرفة علاسم اإلشارة،

ري سيبويه وغ.محن ، هو رب السمواترذاب ، هو الاألمر ذلكم ، هذا الع: أي 
ألنه موصول امسي رنة بالفاء، صلتها اجلملة املقتو) أل( ومن تابعه جعل خرب

  .   الباقيات  وصلتها فعل مستقبل يف صورة اسم الفاعل ، ووافقوه يف
الفاء رابطة عند سيبويه يف كل حال، إما أن تقترن خبرب :  نوع الفاء-٢

املوصول، أو شبهه، فتربط اخلرب باملبتدأ، وإما أن تقترن بغري اخلرب، فتربط اجلملة 
كاا باجلملة االمسية السابقة اليت ذكر خربها، وحذف منها اليت اقترنت بأحد أر

أما عند الفراء، ومن تابعه فالفاء تربط اخلرب باملبتدأ، فيوافق سيبويه يف . املبتدأ
الشق األول، وخيالفه يف الشق الثاين، فلم جيعل الفاء داخلة يف مجلة جديدة 

 يصرح يف هذه الفاء بزيادة، مستقلة، بل هي مقترنة باخلرب للمبتدأ املذكور، ومل
ولكن نسب إليه بعض النحاة أنه جيعلها زائدة، ال رابطة، ومل أجد ... أو ربط

أما األخفش فنسب إليه زيادة الفاء يف كلّ خرب، . يف معانيه ما يؤكد هذا الزعم
أما .  نسب إليهوقد أثبت يف البحث بكالم األخفش نفسه عدم صحة ما

لسيبويه، ومنهم من قال بزيادة الفاء يف خرب املبتدأ الذي اجلمهور فمنهم متابع 
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  .ليس مبوصوٍل وال شبيه به، وقد أثبت ذلك كله يف حملّه من البحث
إذا حتقق من الشروط اليت سبق ثبتها يف صدر هذه :  حكم دخول الفاء-٣

أن يكون املبتدأ موصوال أو شبيها به،وأن تكون الصلة : الدراسة شرطان ،ومها
صفة فعال أو مشبها له ، و قصد ترتب اخلرب على املبتدأ، وأن املبتدأ سبب أو ال

يف حصول اخلرب، إذا حتقق ذلكم وجب دخول الفاء يف اخلرب أما إذا مل يقصد 
  .ترتب اخلرب على املبتدأ، وأن املبتدأ ليس سبباً يف اخلرب، فيمتنع دخوهلا

-كاالستعمال السابع-يهاً به شبأما إذا كان املبتدأ ليس امساً موصوالً وال
فيمتنع دخول الفاء يف اخلرب، أما ما جاء يف القرآن مما ظاهره أن الفاء قد اقترنت 
خبرب غري املوصول فيحمل على ظاهرِه، وحيفظ وال يقاس عليه إالّ للبلغاء الذين 
يغوصون إىل دقائق املعاين مما قد خيفى على كثري من اخلاصة فضالً عن العامة، 

اصة أن من أئمة النحاة، وكبارهم كالفراء أجازوا دخول الفاء يف اخلرب إذا وخب
  :أما عدم القياس عليه فألمرين. كان طلبياً، واملبتدأ غري موصول، وال شبيهاً به

 أن ما ورد من ذلك يف القرآن الكرمي ال يزيد عن ثالث آيات، والرابعة -أ
هلا يف خرب املوصول، وحيتمل أن حتتمل أن يكون املبتدأ موصوالً، فيكون دخو

  .يكون املبتدأ امساً للذات، فيكون مما حنن فيه، فيكون على مذهب اجلمهور
 إمكان توجيه ما ورد على وجه حسن، فيكون املرفوع خرباً ملبتدأ -ب

  ...حمذوف، وتكون الفاء داخلة على مجلة جديدة بعد مضي اخلرب
النص على لزوم استحقاق : هي: دأ علّة أو سر دخول الفاء يف خرب املبت-٤

اخلرب للمبتدأ، وأن حصوله مترتب على حصول املبتدأ، أو ألنّ ما بعد الفاء 
مستحق بالصلة أو الصفة املتقدمة، وإذا مل تكن الفاء يف خربه احتمل أن يكون 

  .مستحقاً بالصلة املتقدمة، واحتمل اإلخبار فقط
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  اخلرب سبباً، واملبتدأ مسبباً عن أثبتت الشواهد القرآنية أنه إذا  كان-٥
�}�}�:، كما يف قول احلق سبحانهدخلت الفاء فيه أيضاً اخلرب، ونتيجة له،

|�}�~�_�̀� ���z  ]١٢:األنعام[.  
 أن هذه الفاء تربط ركين اجلملة االمسية بعضهما ببعض كما تربط بني -٦

على ) بتدأ واخلربامل(ركين اجلملة الشرطية، وهذا يوحي بأن ركين اجلملة االمسية 
من مجلة بعد أن كان مفرداً، إذ ) املبتدأ(خالف األصل، إذ تكون الركن األول 

كما . ، والصلة ال تكون إال مجلة، أو شبهها)املوصول وصلته(تكون املبتدأ من 
توحي بتغير حكم اخلرب من جمرد اإلخبار إىل ترتب حصول اخلرب على حصول 

  .صلة املبتدأ
الرابطة املغيرة حلكم اخلرب تدخل على خرب املوصول وما  أن الفاء -٧

أشبهه، وتدخل على خرب غريه إذا قصد إفادة السببية، فإذا قصد إبانة أن املبتدأ 
سبب يف اخلرب، أو ترتب حصول اخلرب على حصول املبتدأ دخلت الفاء يف اخلرب، 

  .وإن مل يكن املبتدأ موصوالً، أو شبيهاً به
استقبال الصلة، وإام املوصول، وعمومه، : أن شرطي أثبت البحث -٨

ليسا بالزمني، بل ورد يف القرآن الكرمي اقتران خرب املوصول املعين بالفاء، 
وكذلك ورد اقتران خرب املوصول ذي الصلة املاضية بالفاء، مما يعين عدم 

على االعتداد ذين الشرطني، واطراحهما، فمىت كان القصد بيان ترتب اخلرب 
وجب اقتران ) صلته مستقبلة أو غري مستقبلة(املبتدأ، موصوالً عاماً أو خاصاً 

  .اخلرب بالفاء
   وسالم على املرسلني. ب العاملني احلمد هللا رأَنوآخر دعوانا 

  ه٣/٥/١٤٢٨ليلة االثنني مكة املكرمة  
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  فهرس املصادر واملراجع
 - ه١٤٠٥ -األوىل .ط/  الرسالةمؤسسة/الفتلي.د.تح/ البن السراج/صول يف النحواأل -١

  .م١٩٨٥
 - ه١٤١٣/ القاهرة/مكتبة اخلاجني/الطناحي.د.تح/ البن الشجري/ يل ابن الشجريأما -٢

 .م١٩٩٢
 .م١٩٨٥-ه١٤٠٥/ عامل الكتب/ هادي حسن محودي. تح/ البن احلاجب/ األمايل النحوية -٣
 .بريوت/ دار الكتب العلمية/ أليب علي القايل/ األمايل -٤
 .عامل الكتب/ م١٩٨٥ -ه١٤٠٥. ط/ زاهد. تح/ للنحاس/ نإعراب القرآ -٥
. ط/ حممد عبداحلميد. تح/ البن هشام األنصاري/ أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك -٦

 .م١٩٩٧ -ه١٣٩٩اخلامسة 
وزارة / العاين. مط/ موسى العليلي. د. تح/ البن احلاجب/ اإليضاح يف شرح املفصل -٧

 .إحياء التراث اإلسالمي/ األوقاف
دار / ١٩٩٣-ه١٤١٣/ ١ط/ عادل عبداملوجود وآخرون. تح/ أبو حيان/ لبحر احمليطا -٨

 .الكتب العلمية
دار الكتب / عياد الثبييت. د. تح/ البن أيب الربيع اإلشبيلي/ البسيط يف شرح مجل الزجاجي -٩

 .العلمية
مركز البحث / جامعة أم القرى/ فتحي علي الدين. د. تح/ للصيمري/ التبصرة والتذكرة -١٠

 .م١٩٨٢ -ه١٤٠٢/ األوىل. ط/ دمشق/ دار الفكر اإلسالمي/ العلمي وإحياء التراث
 .طبع دار إحياء الكتب العربية/ البجاوي. تح/ العكربي/ التبيان يف إعراب القرآن -١١
 -بريوت/ م مؤسسة التاريخ٢٠٠٠ -ه١٤٢٠/ الطاهر بن عاشور/ التحرير والتنوير -١٢

 .لبنان
: تح/ بدر الدين بن مجاعة: مجعه/ البن مالك/ ن احلاجبالتحفة نقد وتعليق على كافية اب -١٣

 )١٩٨٩-١٤١٠ جامعة أم القرى –رسالة ماجستري . (أمحد املصباحي 
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/ حسن هنداوي.د. تح/ التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل أليب حيان األندلسي -١٤
 .ط األوىل. دمشق. دار القلم

 /.١ط/ املفدى. تح/ املرادي/ تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد -١٥

 .م١٩٩١ -ه١٤١٢/ ١ط/ القوزي. تح/ للفارسي/ التعليقة على كتاب سيبويه  -١٦
 .دار الفكر/ تفسري أيب السعود -١٧
 مكتبة الكليات -ه١٣٩٦/ األوىل.ط/ عبدالرمحن سليمان. تح/ للمرادي/ توضيح املقاصد -١٨

 .األزهرية
 . العربية القاهرةمكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب/ حاشية الصبان على شرح األمشوين -١٩
 .املكتبة الفيصلية/ م١٩٦٥ه١٣٨٥/ القاهرة/ ناصف وزميليه.تح/للفارسي/احلجة -٢٠
 .القاهرة/ اخلاجني/ ٤/١٤١٨.ط/ عبدالسالم هارون. تح/ للبغدادي/ خزانة األدب -٢١
ه ١/١٤٠٨ط /اخلراط. تح/للسمني احلليب/الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -٢٢

 .دمشق/ دار القلم/ م١٩٨٧
وزارة الثقافة واإلعالم دار الشؤون / عبداملنعم أمحد صاحل. تح/ أليب متام/ وان احلماسةدي -٢٣

 .بغداد / الثقافية العامة
 ه١٣٥٤القاهرة .ديوان الفرزدق بشرح الصاوي -٢٤
 .م١٩٩٧ ه١٤١٧ /٢.ط. عامل الكتب.داود سلوم.مجع د.ديوان الكميت -٢٥
 .دار الفكر/ ياأللوس/روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين -٢٦
 .دار الكتب العلمية / عبدالعزيز امليمين: تح/ للبكري/ مسط الأللئ -٢٧
 .كرمةمكة امل/املكتبة التجارية/أمحد شاكر :تح)/اجلامع الصحيح(سنن الترمذي -٢٨
 .القاهرة/ مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية/ شرح األمشوين على ألفية ابن مالك -٢٩
/ األوىل.ط/ هجر/ املختون. عبدالرمحن السيد ود. د. تح/ البن مالك/ شرح التسهيل -٣٠

 .م١٩٩٠ -ه١٤١٠
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٢٩٠ 

   ط/حممد باسل عيون السود:تح/ للشيخ خالد األزهري/ شرح التصريح على التوضيح -٣١
 .مكة املكرمة/ مكتبة عباس الباز: توزيع / بريوت/ دار الكتب العلمية/م ٢٠٠٦-ه٢/١٤٢٧
/  وزارة األوقاف والشؤون الدينية/أبو جناح. تح/ البن عصفور/ شرح مجل الزجاجي -٣٢

 .إحياء التراث اإلسالمي
حنو عن ) ١٩٨-١٩٦(، مصورة مركز البحث العلمي برقم ٢و١ج / شرح السريايف -٣٣

 .حنو ، خمطوط)١٣٧(نسخة دار الكتب املصرية رقم
 .م١٩٧٨ -ه١٣٩٨/ جامعة قاريونس/حسن عمريوسف .تح/للرضي/شرح الكافية -٣٤
/ مركز البحث العلمي/ جامعة أم القرى/ هريدي. تح/الكالبن م/ شرح الكافية الشافية -٣٥

 .م١٩٨٢ -ه١٤٢٠/ األوىل. ط/ دار املأمون للتراث
 .القاهرة/ مكتبة املتنيب/ بريوت/ عامل الكتب/ البن يعيش/ شرح املفصل -٣٦
/ ١ط/ مكة الرياض/ مكتبة الباز/ مجال خميمر. د. تح/ شرح املقدمة الكافية البن احلاجب -٣٧

 .م١٩٩٧ -ه١٤١٨
. ط/ مطبعة املدين/ مكتبة اخلاجني/ حممود الطناحي. د. تح/ الشعر أليب علي الفارسي -٣٨

 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨/ األوىل
 /الباقي حممد عبد.تح/ابن مالك/شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح -٣٩

 . عامل الكتب/٣.ط

 -ه١٣٩٩/ ٥.ط/ حممد حميي الدين عبد احلميد/عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك -٤٠
 .م١٩٧٩
 / م١٩٩١ ه١/١٤١١.ط/وخميمر النمر. تح/للمنتجب/ الفريد يف إعراب القرآن ايد -٤١

 .دار الثقافة
 .م١٩٨٦-ه١٤٠٦/ األوىل. ط/ مؤسسة الرسالة/ حممد الدايل. تح/  للمربد-الكامل -٤٢
 .بريوت/ عامل الكتب/  هارونمعبد السال. تح/ لسيبويه/ الكتاب -٤٣
 .دار ابن حزم /ابن عطية/الكتاب العزيزيف تفسري  احملرر الوجيز -٤٤



  )ه١٤٢٩ ادى اآلخرةمج(    العدد اخلامس                 جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

٢٩١ 

 .مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق/احليدري .تح/الفارسي /املسائل املنثورة -٤٥
 .دار الفكر/  العمال يف سنن األقوال واألفعالنـزك: امشه  /مسند اإلمام أمحد -٤٦
 /م١٩٨٧ ه٣/١٤٠٧.ط/حامت الضامن.تح/مكي بن أيب طالب/مشكل إعراب القرآن -٤٧

 .الرسالةمؤسسة 
 .فائز فارس. تح/ لألخفش/ معاين القرآن -٤٨
 .١٩٨٠، ١٩٧٢/ اهليئة املصرية للكتاب/ جنايت وزميليه. تح/ للفراء/ معاين القرآن -٤٩
 .عامل الكتب/ شليب. تح/ الزجاج/ معاين القرآن وإعرابه -٥٠
 .دار إحياء التراث العريب/ دعبد احلمي.تح/ ابن هشام/مغين اللبيب عن كتب األعاريب -٥١
 .الثانية. ط/  لبنان-بريوت/ دار اجليل/ للزخمشري/ صل يف علم العربيةاملف -٥٢
 .٧.ط/دار املعارف/أمحد شاكر وعبد السالم هارون.تح/الضيب/املفضليات -٥٣
/  منشورات وزارة الثقافة واإلعالم/ كاظم حبر املرجان. تح/ القاهر اجلرجاين عبد/املقتصد -٥٤

 .اجلمهورية العراقية
 .ه١٣٩٩/القاهرة/ الس األعلى للشؤون اإلسالمية/ ظيمهع. تح/ للمربد/ املقتضب -٥٥
 .مطبعة العاين ـ بغداد/أمحد اجلواري واجلبوري.تح/ابن عصفور/املقرب -٥٦
 .م١٩٨٥ ه١٤٠٥ /١.ط/ احلكمي. تح/ ابن أيب الربيع/امللخص يف ضبط قوانني العربية -٥٧
 .اخلامسة. ط/ القاهرة/ دار املعارف/ عباس حسن/ النحو الوايف -٥٨
 - ه١٣٩٥/ الكويت/ دار البحوث العلمية/ العال مكرم عبد. تح/ للسيوطي/ وامعمهع اهل -٥٩

 .م١٩٧٥
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٢٩٢ 

  فهرس املوضوعات
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  ٢٤٤  .اسم موصول، صلته مجلة فعلية، خربه مجلة فعلية غري طلبية: املبتدأ:االستعمال القرآين الثاين
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  ٢٦٠  املوصولة وصلتها، واخلرب مجلة فعلية طلبية، وغري طلبية) أل(املبتدأ  :االستعمال القرآين اخلامس
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