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Abstract 

After a great deal of consideration and analysis, this research deals with subordinate 

clause and it's structural indication effect in violating grammatical rules in both 

chapters ( Ali Imran and An-nisa). This is because the former studies focused most 

on the role of the subordinate clause in understanding lingual denotations in terms 

of rhetoric. Therefore, this study is going to clarify the role of the subordinate clause 

in understanding grammatical indications. It is a detailed study that aims at 

clarify the role of the subordinate clause in violating grammatical rules in terms of 

expansion of understanding of lingual meanings and then analyze them in these two 

chapters. 

Since this study requires several methods, I 

haveadopted descriptive and statistical methods and that is through defining 

subordinate clause and then knowing how many times occurs in these two chapters 

with analysis of it. 

The study has reached several findings of which the most important are: 

Most violation of subordinate clause of grammatical rules through proceeding nouns 

is in chapter (Ali Imran). (SUBJECT) is proceeded by (PREDICATE) in three 

places: One in An-nisa and the two others in Ali Imran. Most violation of 

subordinate clause of grammatical rules regarding verbs was in An-nisa in which 

Subject of the word Laysah (NOT) is proceeded by it's predicate in one place in 
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chapter Ali Imran whereas Subject of the word Laysah (NOT) is proceeded by it's 

predicate in two places in chapter An-nisa. The study has been concluded by the 

most prominent findings with a list of references. 

Prelude: subordinate, violation, proceed and delete. 

 

 
 امللخص

التحليل موضوع اجلملة املعرتضة وأثر داللتها الرتكيبية يف خمالفتها للقواعد النحوية يف هذا البحث يتناول ابلدراسة و 
سوريت: آل عمران والنساء، وذلك ألن الدراسات السابقة كان معظم تركيزها على دور اجلملة املعرتضة يف فهم الدالالت 

املعرتضة يف فهم الدالالت النحوية، فهي دراسة اللغوية من الناحية البالغية، فجاءت هذه الدراسة لتوضح دور اجلملة 
مفصلة هتدف إىل تبيني دور اجلملة املعرتضة يف  خمالفتها للقواعد النحوية من حيث التوسع يف فهم املعاين اللغوية 
وحتليلها يف هاتني السورتني، ومبا أن هذه الدراسة تتطلب عدة مناهج فقد سرت على املنهج الوصفي، واإلحصائي ، 

إحصاء مواضع اجلملة املعرتضة مع حتليلها. توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من لك بتعريف اجلملة املعرتضة، مث وذ
أمهها: إن معظم خمالفة اجلملة املعرتضة للقواعد النحوية يف تقدمي األمساء كان يف سورة آل عمران حيث ورد تقدمي اخلرب 

ساء وموضعني يف سورة آل عمران، إن معظم خمالفة اجلملة املعرتضة عن املبتدأ يف ثالثة مواضع: موضع يف سورة الن
للقواعد النحوية يف األفعال كان يف سورة النساء، حيث ورد تقدمي خرب ليس على امسها يف موضع يف سورة آل عمران 

ليها مع قائمة وتقدمي خرب ليس على امسها يف موضعني يف سورة النساء. وختمت الدراسة أببرز النتائج اليت توصلت إ
 املصادر واملراجع اليت اعتمدت عليها.

 االعرتاض. املخالفة. التقدمي. احلذف.الكلمات االستفتاحية:   
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 مقدمة
احلمد هلل الذي أعز العرب ابإلسالم، وشّرف لُغتهم ابلقرآن، وأّيد رسوله بناصع  احلجة والربهان، مث الصالة والسالم 

كالمه قلوابً ُغْلفاً، وهدى حبكمته من كان يف ضالل مبني، وعلى آله وصحبه الغر احملجلني، ومن على من فتح جبوامع  
 تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد:

مما السبيل إىل الشك فيه أن القرآن الكرمي دستور األمة، وكتاب العربية األول، وهو أمة وحدة يف مثانة األسلوب، ومسو 
ميثل نصه اخلالد حبراً زاخراً ابلظواهر اللُّغوية، والقضااي النحوية، وتعني تعبرياته احملكمة النسج على املعىن، وقوة الداللة، و 

الفهم الصائب لدقائق هذه اللغة الشريفة األصيلة، فهو الكالم اإلهلي الذي الهناية لعجائبه، والانقضاء لغرائبه، والميل 
لما أطالوا الوقوف يف رحابه زادهم رسوخ إميان، وقوة تعلق مبضمونه، منه الباحثون على طول األزمنة ومر الدهور، فك

وتوق النفس عن التنقري عن مكامن إعجازه، وكلما أجالوا النظر يف جوانبه املضيئة هبرهتم روعة أسلوب، ورفعة معىن، 
راء كل خصية من ودقة دالالت، ومنحهم كشف اإلمياض واألسرار، وأبصرهم إدراك اللمحة الدالة، وخفااي الوحي و 

خصائص البناء اجلملي، وأقدرهم على التسلل من خالل هذه الكيفيات املخصوصة إىل حميط النص القرآين الرحب، 
 ومعايشة آفاقه وجدانياً ونفسياً، وتعميق الوعي إبدراك رموزه ودالالته.

فوا له املصنفات الكثرية، سواء يف النحو، وفقد انكب العلماء على دراسة القرآن الكرمي ـ خاصًة علماء اللغة العربية، فصن
أويف الصرف أويف  البديع والبيان وغريها من علوم اللغة. ومل يدعوا شاردة والواردة إال وخاضوا فيها حبماس. حىت أّن 

(، قال وهو حيتضر" أموت ويف نفسي شيء من حىت". وهذا دليٌل على خوضهم 207العامل الكبري " الفراء" املتوىف سنة )
 ألد ق تفاصيل اللُّغة. ومن ضمن مادرسه علماء اللغة العربية؛ اجلمل وأنواعها، ومنها اجلملة املعرتضة.

وتعترب داللة  اجلملة املعرتضة ومدى أتثريها على اجلملتني: االمسية والفعلية، من ضمن الدالالت اليت هلا أتثري يف تقوية 
ت ختتص ابلدخول على اجلملتني: االمسية والفعلية، فاالمسية ختتص املعىن يف نفس السامع، وللجملة املعرتضة دالال

ابالستقرار، املالزمة املطلقة، اجلمود، أما الفعلية فهي ختتص ابالستمرار، االنتقال، التنوع، التجدد، الوجوب، نفي 
 االستمرار.
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ألبنية اليت سوف يعتمد عليها يف وإذا كان البحث يتناول القرآن ولغة القرآن، فإن النحو سوف يكون املنطلق وأحد ا
تفسريه؛ " ألن العالقات النحوية يف النص القرآين هي اليت ختلق أبنيته، ودالالته، ومتاسكه، واتساقه، وهذا كله يؤسس 

 بنية النص الداللية".

املعنوية يف فهم ماتشري وأتيت أمهية هذه الدراسة ابعتبار أن اجلملة املعرتضة هي القاعدة األساسية اليت تنطلق منها البنية  
 إليه الدالالت اللفظية من قيم معنوية، وماينتج عن تلك القيم من انسجام يف إحكام العبارة    

 تعريف ااجلملة املعرتضة لغة واصطالحا  
 معىن اجلملة املعرتضة لغة

فيه جدار، منع املارة من يدور االعرتض لغة على عدة معان من بينها: ) املنع( إذ من الطبيعي أن الطريق إذ اعرتض 
 2). وجاء تعريف االعرتاض عند اخلليل مبعىن: ) حال(، يقال اعرتض الشضيء على الشيء: أي؛ حال دونه(1)العبور فيه

 (3). ويطلق االعرتاض أيضاً على السحاب الذي يعرتض األفق(

 معىن اجلملة املعرتضة اصطالحا  

 (4)اصطالحاً فهي: " اجلملة اليت تعرتض بني شيئني إلفادة الكالم تقوية وتسديداً وحتسيناً"أما معىن اجلملة املعرتضة  
 معىن خمالفة اجلملة املعرتضة للقواعد النحوية

عن  -غريبة-تعد اجلملة املعرتضة من اجلمل اليت هلا أمهية من حيث داللتها، وإن كانت من حيث ظاهرها مقحمة
اجلملة املعرتضة كما أشران إىل ذلك يف الباب السابق، أهنا تقع بني أجزائها األصلية، سواء   أجزائها األصلية. فاألصل يف

كانت امسية أوفعلية، وهذا يسمى ابلرتتيب الطبيعي للجملة املعرتضة يف وقوعها بني أجزائها، إال أن اجلملة املعرتضة قد 
رب املقدم واملبتدأ املؤخر، أو أتيت بني خرب إن وامسها، أو ها، فتأيت بني اخلئختالف الرتتيب الطبيعي يف وقوعها بني أجزا

بني املفعول والفاعل، أو بني خرب  ليس وامسها ، كما أهنا ال تقتصر على وقوعها بني أجزائها احملولة من مكاهنا أو رتبتها  
حمذوف، أو فعل حمذوف، مع األصلية، فإهنا كذلك أتيت بني عناصرها احملذوفة، كوقوعها بني املبتدأ احملذوف، أو خرب 

الذكر أي؛ال حيذف شيء من أجزائها، إال إذا  -االمسية والفعلية -أن األصل يف وقوع اجلملة املعرتضة بني أجزائها  
 كانت هناك قرينة أو سبب دل على العنصر احملذوف. 

 
 

 259الفيومي، أمحد بن حممد بن علي، املصباح املنري، ص - 1
 272الفراهيدي، اخلليل بن أمحد، العني، ص    - 2
 601، ص1ابن منظور، مجال الدين أب الفضل، لسان العرب، تح: عامر أمحد،ج  -   3
 . 357ابن هشام األنصاري، مغين اللبيب عن كتاب األعاريب ص  4
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عناصرها احملولة أو بني عناصرها احملذوفة ومن هنا ميكن تعريف معىن املخالفة " هي أأتيت اجلملة املعرتضة بني 
لفائدة"فيفهم من خالل هذا التعريف، أن األصل يف وقوع اجلملة املعرتضة أن أتيت  بني أجزائها األصلية،  كوقوعها بني 

صرها املبتدأ واخلرب، أو الفعل والفاعل، وهذا هو األصل، فتأيت اجلملة املعرتضة خمالفة لذلك الرتتيب، أو تقع بني عنا
احملذوفة، كوقوعها يف حمل خرب حمذوف، أو مفعول به حمذوف مع أن األصل يف وقوع اجلملة املعرتضة بني أجزاءها 
الذكرأي؛ ذكر املبتدأ واخلرب، أو الفعل والفاعل، كمايستنبط من التعريف أن الغاية أو الفائدة من خمالفة اجلملة املعرتضة 

 لقواعد اللغة جاءت ألسباب ومنها:
 توسع يف فهم املعاين اللغوية.ال -
 التنوع يف اختيار األلفاظ اللغوية. -
 (5)فهم معاين آايت القرآن الكرمي فهماً دقيقاً. -
 

دور اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد  –ومن خالل تلك األسباب، فإن اهلدف من دراسة هذا الباب 
 فهم املعاين اللغوية.يف إزالة اللبس أو الغموض عند القارئ يف   -النحوية

 
بيان دور اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد النحوية يف داللتها على اجلملة االمسية يف سوريت: آل عمران  

 والنساء 
 

 التقدمي والتأخريأوال :
 

أساليب اجلملة يعد أسلوب اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد النحوية من حيث  التقدمي والتأخري، من أبرز وأدق  
املعرتضة يف فهم املعاين الداللية ألجزاء اجلملة. إذ األصل يف اجلملة املعرتضة عند دخوهلا على اجلملة االمسية أن يتقدم 
املبتدأ ويتأخر اخلرب، حيث بىن النحويون هذا األسلوب على هذا النمط: مبتدأ+ خرب، وهذا هو الرتتيب الطبيعي 

كل عنصر من عناصر اجلملة سواء للجملة، والذي أطلق عليه ا لنحاة )قانون الرتبة( أي؛ ترتيب العناصر،  واملقصود أن  
 املبتدأ أو اخلرب، قد جاء يف املكان الذي خصص له، وهذا يعين أن كاًل منهما مكمٌل لآلخر.
 .(6)فالتقدمي يف اللغة معناه مصدر كل شيء تقول: قدم يقدم أي تقدم خطوة إىل األمام

 
 892،ص2.، :  1987،  6، تح: حممد عبد اخلالق عظيمة، طاملقتضب املربد، أبو العباس حممد يزيد،    -   5
   2، :1986،  2، تح: مهدي املخزومي، القاهرة، دار الشؤون للنشر والتوزيع.، طمعجم العنيالفراهيدي، اخلليل بن أمحد،    -   6

 . 123ص
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 .  (7)يف االصطالح فمعناه: )حتويل العناصر من مكاهنا األصلي إىل مكان آخر(أم ا  

فمن خالل هذين التعريفني يتضح أن  األصل تقدمي املبتدأ وأتخري اخلرب؛ وذلك ألن املبتدأ هو الركن األول 
 .(8)الذي تبىن عليه اجلملة، أما اخلرب فهو اجلزء املتمم للمعىن

إن  املتأمل  يف أسلوب اجلملة املعرتضة يف تقدمي اخلرب عن املبتدأ، فهو من حيث ظاهره يعد لبساً، أو غموضاً 
يف فهم املعىن؛ ألنه جاء خمالفًا للقاعدة األصلية اليت وضعت كل عنصر من عناصر اجلملة يف مكانه الطبيعني، الذي 

 خصص له.      
لوب من زاوية أخرى يرى أبن هذا األسلوب جاء ليبنّي سعة اللغة وقدرهتا يف إال   أن  من ينظر إىل هذا األس

حتويل العناصر، وهذا التحويل إن دّل على شيء، فإمنا يدل على الزايدة يف فهم املعىن الذي ألجله جاء هذا التغيري، 
يف فهم النصوص اللغوية يف  -خصوصاً  -يةوأن  هذا التغيري اليعد لبساً، وإمنا يعد مظهرًا ُمِهّمًا يف تنوع املعاين اللغو 

 (9)اآلايت القرآنية.
فالقاعدة األساسية تقول: ) األصل تقدمي املبتدأ على خربه إال  إذا كانت هناك فائدة من حتويل العناصر من 

ىن، ويتضح مكاهنا األصلي(، ومن خالل هذه القاعدة ، اتفق النحاة على أن كل تغيري يف اللفظ يعد زايدة يف فهم املع
 من خالل هذا إذا مل تكن هناك فائدة فإنه يسمى: ) حشواً( أي؛ كالم الفائدة ترجى منه. 

حيث قال: )  (10)ولقد انقش العلماء ظاهرة خمالفة اجلملة املعرتضة، يف تقدمي أجزائها، ومن بينهم: السهيلي
 عضها البعض(.التقدمي هو تغيري يف بنية اجلملة حبيث يسمح لعناصرها أن تتقدم عن ب

 واملفهوم من كالمه أن اجلملة املعرتضة تسمح لعناصرها أبن تتقدم بعضها عن  بعض، إذا كان هناك فائدة.
عن خمالفة اجلملة املعرتضة ألجزائها من حيث تقدمي اخلرب عن املبتدأ حيث قال: ) هو  (11)وقال االسرتابدي

الغاية، اليزال يفرت ويفضي بك إىل اللطيفة، والتزال ترى شعراً ابب كثري الفوائد، جم احملاسن، واسع التصرف، بعيد 
يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قّدم فيه شيء، وحول اللفظ 

 من مكان إىل مكان(.
 

 
                                                                                                                               611السيوطي،جالل الدين بن عبد الرمحن، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، تح: أمحد جاد املوىل، ص.  -   7
 . 145، بريوت، دار ابن كثري للطباعة والنشر، ص1999،  6ط  إعراب القرىن الكرمي وبيانه،الدرويش، حمي الدين،:    -   8
 .            108اإلسكندرية، منشأ املعارف، ص  دراسة لغوية حنوية،عبادة، حممد إبراهيم، اجلملة العربية     - 9

 . 573السهيلي، عبد الرمحن، نتائج الفكر يف النحو، تح: إبراهيم البناء، ص   - 10
 . 175، ص3، :1988،  3بريوت، دار الكتب العلمية، ط  شرح الكافية،االسرتابدي، رضي الدين،     - 11
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هنا، ابب خمالفة اجلملة فاملالحظ من خالل كالم االسرتابذي، أن  ابب التقدمي والتأخري والذي نقصد منه 
 املعرتضة ألجزائها األصلية، فهو ابب واسع الداللة، كثري الفوائد، معانيه كثرية.

بقوله: ) هو تغيري حيدث يف مكوانت   (12)وممن حتدث أيضاً عن خمالفة اجلملة املعرتضة من حيث التقدمي والتأخري الشني
 نظام اللغوي لك، وقد يكون من وراء ذلك حسن ومزية(.اجلملة املعرتضة أتخرياً أ وتقدمياً، حني يسمح ال

فقد عرب الشني على أن أي تغيري يف خمالفة اجلملة املعرتضة ألجزائها من حيث استبدال العناصر النحوية من 
يف فهم القرآن  –خاصة  -مكان آلخر، له غاية أو هدف وهو: التنوع يف فهم العناصر النحوية الواردة يف اللغة العربية

 الكرمي.   
ومل تقف دراسة خمالفة اجلملة املعرتضة يف تقدمي وأتخري العناصر عن بعضها البعض عند القدامى، بل كان 

بقوله: ) إن خمالفة اجلملة املعرتضة يف خروجها عن النص   (13)أيضاً للمحدثني دور يف دراستها، ومن بينهم: "الدرويش"
ول به عن الفاعل هو غموض من حيث اللفظ، ال من حيث املعىن(، فالدرويش اللغوي، كتقدمي اخلرب عن املبتدأ، أو املف

يبني من خالل كالمه أن خمالفة اجلملة املعرتضة ألجزائها من حيث الظاهر يعد غموضاً؛ ألن اجلملة املعرتضة أتيت بني 
يعد غموضاً؛ وذلك لتبني أجزائها األصلية، فهذا هو األصل، إال أن خروجها عن أجزائها األصلية من حيث املعىن ال

أن اللغة العربية ليست اثبتة يف كل األحوال، بل هي لغة متغرية، وهذا التغري له أثر واسع يف استخراج املعاين اللغوية 
 سواء من النصوص اللُّغوية، أو القرآنية.

يث ظاهر النص تعد خروجاً بقوله: ) إن  خمالفة اجلملة املعرتضة من ح (14)وكذلك حتد ث عنها من احملدثني األزهري
عن النص املألوف، فهي أتيت على أشكال خمتلفة،كتقدمي اخلرب عن املبتدأ، أو املفعول عن الفعل والفاعل، وهذه املخالفة 

 فيها انتقال الكالم من نص آلخر؛ جلذب انتباه السامع(.
بدور اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد فالذي يتضح من أقوال النحاة سواء القدامى أو احملدثني أهنم اهتموا  

النحوية، وأهنم متفقون على أمهية اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد النحوية يف فهم النصوص اللغوية، وهذه املخالفة 
إىل  فيها تنوع وانتقال من عنصر آلخر؛ جلذب انتباه السامع يف فهم النص بتعمق أكثر وضوحاً، فهذه املخالفة ترشدان

أن خمالفة اجلملة املعرتضة ليست اثبتة يف مجيع النصوص اللغوية، بل هي متبحرة بني أجزاء النص، كما ميكننا القول أن 
يف خمالفة اجلملة املعرتضة لقواعد اللغة، دلياًل واضًحا على أن هذه املخالفة عامل واسع ليست حمصورة يف مكان حمدد. 

الظاهرة هلا مايدعمها ويقويها سواء يف الشعر أو يف النثر أو يف القرآن الكرمي، فالنحاة إضافة على ماسبق ذكره، أن  هذه  
كما أشران سابقاً اهنم مل جييزوا أو مينعوا وقوع اجلملة املعرتضة خمالفة لقواعد اللغة إال  بناًء على ماالحظوه من شواهد يف 

 
 .159القاهرة، دار الفكر العريب، ص،    ،املعاين يف ضوء أساليب القرآن الشني، عبد الفتاح،    -   12
 . 176الدرويش، أمحد، األسلوبية بني املعاصرة والرتاث، ص  -   13
 . 127، ص1، تح: عبد الفتاح حبريي :  التصريح مبضمون التوضيحاألزهري، خالد،     - 14
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ينوا ما حتتوي عليه اجلملة املعرتضة من استبدل يف فهم العناصر اللغة، فكان الهتمام النحويون هبذه الظاهرة، إال  ليب
اللغوية اليت تعطي لس امع أكثر من داللة للوصول إىل املعىن املقصود، كذلك ليبينوا أن هذه الظاهرة عالمة مميزة من 

 عالمات اجلملة املعرتضة يف خروجها عن النمط املعروف يف تركيبها.
ضة يف وقوعها بني عناصرها املخالفة للنظام النحوي يف سوريت: آل عمران والنساء، وأتيت دراسة اجلملة املعرت 

 مكملًة لدراسة النظرية يف خمالفة اجلملة املعرتضة للرتتيب الطبيعي الذي وضعت ألجله اجلملة يف أساس نشأهتا.
 كاآليت:  مواضع وهي  ةومما جاء يف خمالفة اجلملة املعرتضة من تقدمي اخلرب عن املبتدأ ثالث

َبًدا َوال ِذيَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الص احِلَاِت َسُنْدِخُلُهْم َجن اٍت ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَ قوله تعاىل:    املوضع األول:
 .( )15هَلُْم ِفيَها أَْزَواٌج ُمَطه رٌَة َونُْدِخُلُهْم ِظالا ظَِلياًل 

يف اجلملة املعرتضة وهي  (16)اخلرب وهو: ) هلم(، عن املبتدأ وهو:) أزواج مطهرة(، -سبحانه وتعاىل-قدم هللا 
قوله تعاىل: ) هلم فيها أزواج مطهرة( وكان الغرض الداليل من هذا التقدمي؛ حصر ملك الزواج ابحلور العني للمؤمنني 

عني غري املؤمنني، فأفاد احلصر هنا، أن الكفار غري معنيني فقط، واملعىن: ليس ألحد احلق يف ملكية الزواج من احلور ال
والذي أكد لنا هذا املعىن، هو اجلملة االمسية (  17)بذلك، كما أكد على ذلك ثبوت امللكية: ) الالم(، فالالم تفيد امللكية

ثت بداية اآلية على املبدوءة ابالسم املوصول يف قوله تعاىل: ) والذين آمنوا وعملوا الصلحت سنددخلهم(، حيث حتد 
بدخول اجلنة؛ فجاءت اجلملة املعرتضة لتبني ذلك التبشري يف  -يوم القيامة-بشر عباده يف املستقبل -تعاىل–أن  هللا 

 حصره للمؤمنني يف الزواج من احلور العني فال يتعداه إىل غريهم من الكفار. 
ُهْم َواتـ َقْوا َأْجٌر َعِظيٌم  ال ِذيَن اْسَتَجابُوا لِلِ ِ   : قوله تعاىل:املوضع الثاين  َوالر ُسوِل ِمْن بـَْعِد َما َأَصاهَبُُم اْلَقرُْح لِل ِذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ

ُ َونِْعَم الْ ال ِذيَن قَاَل هَلُُم الن اُس ِإن  الن اَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فـَزَاَدُهْم ِإميَااًن َوقَاُلوا َحْسبـَُنا ا  .()18وَِكيلُ لِل 
 

 
 . 57سورة النساء اآلية:    -15
 . 311التجارية، ص، القاهرة، مطابع األهرام  إعجاز القرآن البياينحنفي، حممد،    -   16
 حلروف اجلرعدة معان يف اللغة وذلك على النحو التايل:   - 17

 من تفيد التبعيض مثل: أخذت من الدراهم أي؛ بعضها. 
 إىل تفيد انتهاء الغاية مثل ذهبت إىل البيت أي: لغاية وصويل إىل البيت. 

 الالم تفيد امللكية مثل، الكتاب لزيد أي: ملك زيد. 
 للتشبيه مثل، زيد كاألسد أي: يشبه األسد. الكاف  

 عن للمجاوزة مثل، رميت السهم عن القوس أي؛ متجاوزاً القوس. 
 .              441ص  992،  1، تح: فخر الدين قباوة ،بريوت، دار القلم، طاجلىن الداين يف حروف املعاين املردي، احلسن بن قاسم:  

 . 173  - 172سورة آل عمران: اآلايت    -   18
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ُهْم َواتـ َقْوا َأْجٌر َعِظيمٌ :) حيث جاءت اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل بتقدمي اخلرب وهو:  (لِل ِذيَن َأْحَسُنوا ِمنـْ
يف بيان ما أعده هللا من فضل عظيم لعباده يوم   -تشويق السامع  -للذين أحسنوا، على املبتدأ وهو: أجر؛ ألجل  هتييج

القيامة، والذي بنّي هذا املعىن بصورة أوضح قوله تعاىل: ) الذين استجابوا هلل وللرسول(، فابتداء اآلية ابالسم املوصول 
ليل على رفعة املؤمنني وبيان منزلتهم عند هللا، ولو قدم املبتدأ على اخلرب لكان القول: ) أجر عظيم وهو: ) الذين(، د

 (19)للذين أحسنوا منهم واتقوا(، ولو جاء هبذه الصيغة؛ ملا أعطت اجلملة املعرتضة معىًن.
َجن اٌت ََتْرِي ِمْن حَتِْتَها اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوأَْزَواٌج ُمَطه رٌَة َورِْضَواٌن لِل ِذيَن اتـ َقْوا ِعْنَد َرهبِِّْم  قوله تعاىل: املوضع الثالث

ُ َبِصرٌي اِبْلِعَبادِ   ()20ِمَن الِلِ  َوالِل 
 ( بني خــرب مقـــدم ) للذين اتقوا( وبني مبتدأ مؤخر ) جناتِعْنَد َرهبِِّمْ فقد جاءت اجلملة املعرتضـــة وهي :) 

َتري من حتتها األهنار( وكان يف تقدمي اخلرب عن املبتدا داللة على ختصيص أو إثبات أن اجلنة حمصورة للمؤمنني فال 
 تشمل غريهم من الكفار.

َولِلِِ  َما يف  أما وقوع اجلملة املعرتضة بتقدمي خرب إن  على امسها فقد جاء يف موضع واحد يف قوله تعاىل:
ُكْم َأِن اتـ ُقوا الِل َ َوِإْن َتكْ الس َمَواِت َوَما  َنا ال ِذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َوِإاي  ُفُروا فَِإن  لِلِِ  َما يف يف اأْلَْرِض َوَلَقْد َوص يـْ

يًدا ُ َغِنياا محَِ  .()21الس َمَواِت َوَما يف اأْلَْرِض وََكاَن الِل 
(، بتقدمي َوِإْن َتْكُفُروا فَِإن  لِلِِ  َما يف الس َمَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ ي قوله تعاىل: )حيث وردت اجلملة املعرتضة وه

خرب إن وهو: اجلار واجلرور يف قوله تعاىل: ) فإن هلل(، على امسها وهو قوله تعاىل: )مايف السموت ومايف األرض( وذلك 
 -ا مايلي:ملا حتمله اجلملة املعرتضة من عدة دالئل ومن بينه

، والذي أكد هذا املعىن  هو اجلملة االمسية الواردة أبسلوب (22)التعميم، واملقصود ابلتعميم :) اإلحاطة بكل شيء(  أوال :
 (23)(، فدل ذلك على كمال سعته وإحاطته بكل شيء.َولِلِِ  َما يف الس َمَواِت َوَما يف اأْلَْرضِ التعميم يف قوله تعاىل: )

 
عدم التناسب أي؛ أن املؤمنني اليناسبهم هذا الوصف وهو: ) الكفرابهلل(، والذي أكد على ذلك هو اجلملة  اثنيا :

الفعلية الواردة قبل اسم إن يف قوله تعاىل: ) وإن تكفروا(، فاملؤمنني يستحيل منهم الكفر، فدل ذلك على عدم تناسب 
 ا.الكفر مع اإلميان؛ ولذا قدم خرب إن  على امسه

 
 ، القاهرة، مكتبة وهبة،  2005،  1، تح: عبد العظيم املطعين، طدالالت التقدمي والتأخري يف القرآن الكرمياملسري ي، منري:     - 19
 . 58ص
 . 15سورة ال عمران اآلية رقم:   - 20
 .. 131سورة النساء اآلية رقم:     - 21
 . . منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل1985ر عثمان بن عمر.  ابن احلاجب، مجال الدين ابو عم  -   22
 . 51، دار غريب للطباعة والنشر، ص: بناء اجلملة العربيةعبد اللطيف، حممد محاسة  -   23
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 احلذفاثنيا : 
 قبل احلديث عن احلذف البد من توضيح معناه يف اللغة واالصطالح.

فقد ورد يف اللغة كما جاء يف الصحاح ، حذف الشي: إسقاطه يقال: حذفت من شعري ومن ذنب الناقة 
 .(24)أخذته

واحلذافة ماحذف من شيء وجاء معناه عند ابن منظور بقوله: " حذف الشيء حيذفه حذفاً: قطعه من طرفه،  
 .(25)فطُرح"

 .(26)أما يف االصطالح فمعناه : ) حذف كلمة أو أكثر إذا دّل دليل على حذفها(
واملقصود من ذلك أن احملذوف البد أن يكون كلمة فأكثر، سواء أكان احملذوف امساً، فعالً، حرفاً، كما أن  

 احلذف اليُعتد به إال  إذا دّل دليل عليه.
احلذف من الظواهر اللغوية اليت شاع استعماهلا. فهو يعد أسلوابً من أساليب اجلملة املعرتضة النحوية اليت يعد  

هلا أثر كبري يف بيان توسيع املعىن. فاحلذف من حيث ظاهره يعد لبساً؛ وذلك ألن األصل يف الكالم الذكر، إال  أنه من 
عاين اللغوية، كما أنه من أحد الوسائل اللغوية اليت هلا دور يف اتساع حيث بنيته اللغوية يعد ذا قيمة كربى يف فهم امل

 (27)رقعة التعبري، كذلك يضم إىل أرصدة اللغة العربية يف فهم املعاين عن طريق اإلجياز واالختصار.
(، بقوله: ) 180وقد حتدث النحاة عن أمهية احلذف وأثره يف اللغة، وممن حتدث عن ذلك سيبويه: )ت 

فيفهم من كالم سيبويه أنه يشرتط يف احلذف إذاكان هناك مايدل   (28)يف كالمهم كثري، إذا كان مايدل عليه(،  واحلذف
على احملذوف، ويالحظ من كالمه كذلك، أن األصل يف الكالم الذكر، واحلذف فرع عن الذكر، وقد ساعد هذا املفهوم 

 الكالم.علماء اللغة يف فهم طبيعة احلذف وأثره يف بناء  
 

( بقوله: ) إن احلذف ابب دقيق املسلك، 816وكذلك ممن تطرقوا إىل ظاهرة احلذف اإلمام اجلرجاين )ت 
لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه ابلسحر، فإنك ترى به ترك الذكر، أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفا دة، أزيد 

 (29)اانً إذا مل تنب(.لإلفادة، وَتدك أنطق ماتكون إذا مل تنطق، أمت ما تكون بي

 
 . 38، ص4بريوت، دار العلم للماليني، ج  1979، تح: أمحد عبد الغفار، ط،، اتج اللغة وصحاح العربيةاجلوهري، محاد   -   24
 . 69،:3، بريوت دار صادر، :لسان العربابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم:    - 25
 . 57، :2التهانوي، حممد علي، كشف اصطالحات الفنون والعلوم، تح: رفيق العجم، مكتبة لبنان،:   - 26
 . 343،  القاهرة، مطبعة احلسني اإلسالمية، ص1993،  1مع يف القرآن(، طاخلضري، حممد األمني: اإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ )دراسة حتليلية لإلفراد واجل   - 27

 . 173، ص4، بريوت، عامل الكتب، ج1983،  3، تح: عبد السالم هارون، طالكتابسيبويه، أبو بشر، عثمان بن قترب:     - 28
 . 232تب العلمية، ص، بريوت، دار الك1983،  1، طالتعريفاتاجلرجاين، علي بن حممد احلسيين، الشريف اجلرجاين،    - 29
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فاجلرجاين من خالل حديثه عن احلذف يرى أبن العنصر احملذوف أبني للفائدة من املذكور؛ وذلك ألنه يهيئ 
السامع ملعرفة الفائدة اليت ألجلها حذف العنصر النحوي، سواء أكان امسًا ، خربا، فعاًل، وقد أوضح كالمه أبن ترك 

 من ذكره أي؛ من كونه موجوداً يف اجلملة. -أوضح لدى السامع  –صح  الذكر: ) حذف العنصر النحوي(، أف
كما كان للحذف أمهية عندالقداماء، كذلك كانت له أمهية عند احملدثني، فقد تناولوا هذا األسلوب واعتربوه 

ن حيث كونه أساساً مهماً يف فهم املعاين اللغوية، ومن بينهم: ابن الشاوش بقوله: )إن أسلوب  احلذف يكمن أمهيته م
 .(30)حيقق التماسك بني النص احملذوف واملذكور(

وكذلك ممن تطرق إليه من احملدثني القدور بقوله: ) فاحلذف من األساليب املهمة اليت ترتكز عليها إعادة 
 الصياغة اللغوية؛ وذلك على تصور تقدير سقوط األجزاء احملذوفة، فيقدر النحويون تلك األجزاء، سواء كانت مبتدأ

 (31)حتتاج إىل خرب، أو مفعوالً حيتاج إىل فعل(.
فمن خالل ماسبق يتضح أن العلماء ســــواء من القــدامى أو احملدثني قد اهتموا هبذا األسلوب: ) احلذف(، 
 واعتربوه أحد الضرورايت اليت تلجأ إليها اجلملة املعرتضة يف خمالفتها للقواعد النحوية ، كأسلوب يستعمله املتكلم يف

 ظروف معينة، حىت يكون الكالم واضحاً.
فقد اتفق علماء اللغة على أن احلذف البد أن يكون له دليل على حذفه؛ وذلك اعتماداً على القاعدة املشهورة 
) الحذف إال  بدليل(، ومن هنا جلأ علماء العربية إىل ظاهرة التقدير، واعتربوها أساساً أو قاعدة مهمة يف تقدير العنصر 

أي؛رد احملذوف إىل مكانه الذي حذف  (33)ومعىن التقدير: )رد الفرع إىل أصله( (32)وف وكأنه ابِق على أصله.احملذ 
 منه وكأنه مل حيذف؛ ومن هنا يتضح أن األصل يف الكالم الذكر، واحلذف شيء عارض.

 
 
 

 ومن أجل ذلك اشرتط النحاة للحذف جمموعة من الشروط أمهها مايلي:
 قرينة تدل على احملذوف.وجود دليل أو   .1
 أال يؤدي إىل اختالل: ) فساد يف املعىن(. .2

 
 . 356، تونس، املؤسسة العربية للتوزيع، ص  2001  1،  ط، أصول حتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربيةالشاوش ، حممد   - 30
 . 344، بريوت، دار الفكر املعاصر، ص1996،  1،ط مبادئ اللسانياتقدور، أمحد حممد:  -   31
 . 98، تح: علي توفيق ، بريوت، مؤسسة الرسالة، صاملعاين والصفات حروف  الزجاجي، أبو القاسم بن إسحاق،  -   32
 
 . 38، ص1ج  1985،  1، تح: عبد احلسني الفتلي ، بريوت، مؤسسة الرسالة، طاألصول يف النحوالسراج، حممد بن سهل،    - 33



8, 2014, No: 4(JISTSR) Vo:  Journal of Arabic Language for Specialized Research 

 

 
 69 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 .(34)أال يؤدي اختصاره إىل اختصار املختصر، فال حيذف اسم الفاعل دون معموله ألنه اختصار للفعل .3
فمن خالل هذه الشروط، يتبني حرص النحاة على سالمة املعىن الداليل، حىت حيرتز املتكلم عن الوقوع يف 

 اللبس، كذلك امليل إىل االختصار حىت الميل السامع من كثرة الكالم.
 -وقد جاء حذف أجزاء اجلملة املعرتضة اال مسية يف صورتني ومها:

 حذف املبتدأ -أ
 

يعد املبتدأ هو الركن األول اليت تبىن عليه اجلملة أو مبعىن آخر، هو العنصر الذي يبتدأ به الكالم، إال أنه قد حيذف إذا 
 ليل عليه، وقد ورد ذلك يف موضعني ومها :دل د

 َفاَل ِإن  َمَثَل ِعيَسى ِعْنَد الِلِ  َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن تـُرَاٍب مُث  قَاَل لَُه ُكْن فـََيُكوُن احلَْقُّ ِمْن َربِّكَ قوله تعاىل:    املوضع األول
 . (35)َتُكْن ِمَن اْلُمْمرَتِين

حمذوفاً يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: ) احلق من ربك( والتقدير: هو احلق من ربك ،واملقصود فقد ورد املبتدأ  
والذي أكد ذلك هو قوله تعاىل: )إن   (36)من داللة حذف املبتدأ؛ ثبوت التساوي بني األنبياء،وأنه اليوجد بينهما فرق،

تراب، وعيسى من تراب، كذلك أهنما متساوون يف مثل عيسى عند هللا كمثل آدم( أي؛ متساويني.  فآدم خلق من 
كوهنما ُخِلَقا من غري أب، كما أن داللة اجلملة املعرتضة مل تقتصر على التساوي فحسب، بل هناك داللة أخرى وهي: 

 (37)) التعريض(،ومعناها :) أن ختاطب شخصاً ليس اهلدف املخاطب نفسه، وإمنا املقصود غريه(.
هو قوله تعاىل: ) فال تكن من املمرتين( أي؛ فالتكن من الشاكني أو اجلاحدين خللق  والذي بنّي هذا املعىن

يستحيل عليه الشك يف قدرة هللا عن اخللق؛ ألن الشك يف قدرة هللا كفر، وإمنا  -صلى هللا عليه وسلم –هللا، فالنيب 
، عيسى ابن مرمي -عليها السالم -ة مرمياملقصود به النصارى الذين يعتقدون أن الكون حيكمه ثالثة من اآلهلة: السيد

 .-عليه وسلم–هللا    -، ويف هذا اخلطاب زايدة يف تثبيت قلب النيب صلى-سبحانه وتعاىل  -، هللا-السالم  -عليه
 

َقِلُبوا  َوَما الن ْصُر ِإال  ِمْن ِعْنِد الِلِ  اْلَعزِيِز احلَِْكيِم  لِيَـْقَطَع َطَرفًا  :املوضع الثاين قوله تعاىل ِمَن ال ِذيَن َكَفُروا أَْو َيْكِبتَـُهْم فـَيَـنـْ
 .(38)َخائِِبنيَ 

 
 بريوت، دار الكتب العلمية،  ،  1997،  1ط  حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك،الصبان، أبو العرفان حممد علي،    - 34
 .  544ص
 . 60سورة آل عمران: اآلية رقم:  -   35
 . 222ص  1981،  1جامعة الكويت، كلية اآلداب،  ط  معاين األبنية يف العربية،ينظر: السامرائي، فاضل:  -   36
 . 289، ص1974،  4املعارف، ط،  القاهرة،  دار  التفسري البياين للقرآن الكرميبنت الشاطيء، عائشة عبد الرمحن:    - 37
 . 127- 126سورة آل عمران: اآلايت رقم  -   38
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حيث ورد املبتدأ حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) العزيز احلكيم( والتقدير: هو العزيز احلكيم،  
اجلملة االمسية يف قوله تعاىل: )  ، وهذا الذي بينته-عز وجل-فحذف املبتدأ )هو( ؛ لداللة على املدح والثناء على هللا

 أي؛ وما النصر كائن أو متحقق إال إبرادة هللا.  (39)وماالنصر إال من عند هللا(
 حذف اخلرب -ب

يعد اخلرب عنصراً أساسياً من عناصر اجلملة االمسية، فهو اجلزء املتمم للفائدة، إال أنه قد حيذف إذا دل دليل على حذفه، 
 مواضع أربعة يف سورة آل عمران، وموضع يف سورة النساء، وذلك فيما يلي:  ةورد حذف اخلرب يف مخس

 .( )40ُهَو ال ِذي ُيَصّوِرُُكْم يف اأْلَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء اَل إَِلَه ِإال  ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ قوله تعاىل:    املوضع األول
قوله تعاىل: ) الإله إال هو(، والتقدير الإله حبق إال هو، فدل فقد جاء اخلرب حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة يف 
 (41)حذف اخلرب على ثبوت استحقاق هللا يف التفرد مبلكه.

 . (42)هللاُ اَل إَِلَه ِإال  ُهَو احْليُّ اْلَقيُّومقوله تعاىل:   املوضع الثاين
ال إله إال هو( والتقدير: ال إله حبق إال هللا؛ وذلك حيث وقع اخلرب حمذوفاً يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )  
 (43)داللة على استغراق نفي مجيع اآلهلة وإثبات مطلق األلوهية هلل وحده.

 .()44والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إال أولوا األلباب  قوله تعاىل:  املوضع الثالث
حمذوفاً يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )كل من عند ربنا( والتقدير: كل كائن من عند ربنا؛ فقد جاء اخلرب  

 (45)يف تسيري أمور الكون.  -عزوجل-وذلك لبيان ثبوت قدرة هللا
  (46)إن هذا هلو القصص احلق وما من إله إال هللا وإن هللا هلو العزيز احلكيمقوله تعاىل:    املوضع الرابع

 
اء اخلرب حمذوفاً يف اجلملة املعرتضة الواردة يف قوله تعاىل: ]ومامن إله إال هللا[ أي؛ ومامن إله كائن حبق حيث ج

يف كل ما أخربان به، والذي أكد لنا هذا املعىن  -عزوجل–إال هللا؛ وذلك لداللة على زايدة التأكيد يف صدق هللا 
 .(47)قوله تعاىل: )إن هذا هلو القصص احلق(بوضوح، اجلملة االمسية املبدوءة إبن التوكيدية يف  

 
 .193ص    1970،  2، بريوت، دار الفكر، طاملوجز يف قواعد اللغة العربية ينظر: األفغاين، سعيد،    - 39
 . 6سورة آل عمران اآلية رقم:    - 40
 . 67ص  1975،   4، القاهرة، دار املعارف، طالنحو الوايفينظر: حسن، عباس،    - 41
 2سورة آل عمران اآلية رقم:  - 42
 .  634، ص1973،  2ينظر: رضا، حممد رشيد، تفسري املنار، بريوت، دار املعرفة، ط  - 43
 7سورة آل عمران: جزء من اآلية رقم:    - 44
 . 799، ص1988،  1ينظر: السامرائي، فاضل، التعبري القرآين، عمان، دار عمار، ط  - 45
 . 162سورة آل عمران: اآلية رقم:    - 46

 . 722ينظر: اخلضري، حممد بن مصطفى الدمياطي، حاشية اخلضري، على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بريوت، دار الفكر، ص  -47
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 .(48)هللا ال إله إال هو ليجمعنكم إىل يوم القيامة الريب فيه ومن أصدق من هللا حديثاً : قال تعاىلاملوضع اخلامس  
الوارد يف فاجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: )الإله إال هو(، وقعت بني املبتدأ وهو: ) هللا( وبني خرب املبتدأ 

اجلملة الفعلية يف قوله تعاىل: )ليجمعنكم إىل يوم القيامة( حيث دلت اجلملة املعرتضة )ال إله إال هو( على أن يوم 
 (49)القيامة اثبت ثبواتً جازماً، وهو أن هللا سيجمع الناس يوم القيامة ليحاسبهم على أعماهلم.

 واعد النحوية على اجلملة الفعلياجلملة املعرتضة وداللتها يف خمالفتها للق    

 التقدمي والتأخريأوال : 
كما لعبت اجلملة املعرتضة دوراً ابرزاً يف تقدمي عناصرها من مكان آلخر على اجلملة االمسية كتقدمي اخلرب على املبتدأ، 

فعول به على الفعل، أو خرب إن على امسها، كذلك لعبت اجلملة املعرتضة دورًا مهماا يف اجلملة الفعلية، كتقدمي امل
 أوتقدمي خرب ليس على امسها، وذلك فيما يلي:

 تقدمي املفعول به على الفعل -أ
 

إن الرتتيب الطبيعي للجملة الفعلية  أن يتقدم الفعل، مث الفاعل، مث املفعول به، إال أنه قد يتقدم  املفعول به على الفعل 
اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن   موضع واحد يف سورة النساء وهو قوله تعاىل:والفاعل إذا دّل دليل عليه، و قد ورد ذلك يف  

ْلُمَجاِهِديَن أِبَْمَواهِلِْم َوأَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلُمْؤِمِننَي َغرْيُ أُويل الض َرِر َواْلُمَجاِهُدوَن يف َسِبيِل الِلِ  أِبَْمَواهِلِْم َوأَنـُْفِسِهْم َفض َل الِل ُ ا
ُ اْلُمَجاِهِديَن َعَلى اْلَقاِعِديَن َأْجًرا َعِظيًمااْلقَ  ْسىَن َوَفض َل الِل  ُ احلُْ  .()50اِعِديَن َدَرَجًة وَُكالا َوَعَد الِل 

فقد جاء املفعول به مقدماً يف اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) وكاًل وعد هللا احلسىن( واألصل أن يقال: ) 
وعد هللا كاًل احلسىن(، بتأخري املفعول به ) ُكالا( عن الفعل والفاعل، فالداللة من وراء تقدمي املفعول به؛ التساوي يف 

ن والقاعدين متساوون يف حصول األجر، والذي بنّي ذلك، االستثناء الوارد  األجر أي؛ أن اجملاهديحصول الفعل وهو:  
أصحاب   -أويل الضرر  -عزوجل  -يف قوله تعاىل: ) اليستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر(، حيث استثىن هللا

 (51)فسواهم ابجملاهدين؛ وذلك لعجزهم عن عدم القدرة على اجلهاد.  -العاهات

 ضة وداللتها على تقدمي خرب ليس على امسها.اجلملة املعرت  -ب
 

 
 . 87سورة النساء اآلية رقم:  -   48
 . 103عيد حممد. أصول النحو العريب. القاهرة. عامل الكتب. ص    - 49
 . 95سورة النساء اآلية رقم:    - 50
 . 56جامعة الكويت، ص  ، أساليب النفي يف العربية،النحاس، مصطفى  -51
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إن األصل يف اجلملة الفعلية الناسخة بـ )ليس( أن يتقدم اسم ليس على خربها، إال أنه قد يتقدم خرب ليس على امسها، 
لَِياَء ِمْن ُدوِن اَل يـَت ِخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن أَوْ  وقد جاء ذلك يف موضع واحد يف سورة آل عمران وهو قوله تعاىل:

ُهْم تـَُقاًة َوحُيَذِّرُُكمُ  ُ نـَْفَسُه َوِإىَل الِلِ  اْلَمِصريُ   اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك فـََلْيَس ِمَن الِلِ  يف َشْيٍء ِإال  َأْن تـَتـ ُقوا ِمنـْ   .))52الِل 
امسها: ) إال أن تتقوا منهم تقاة(، الوارد يف حيث ُقدم خرب ليس وهو اجلار واجلرور ) من هللا يف شيء(، على 

اجلملة املعرتضة  يف قوله تعاىل: ) ومن يفعل ذلك فليس من هللا يف شيء إال أن تتقوا منهم تقاة(، فالداللة النحوية من 
ته اجلملة ، وهذا ما أوضح(53)من بشاعة  اختاذ الكفارين أولياء من دون املؤمنني  -التخويف    -هذا التقدمي؛ هو التحذير

 (54)الشرطية يف قوله تعاىل: ) ومن يفعل ذلك( أي؛ من يتخذ الكفار أولياء وشفعاء من دون هللا فليس من املؤمنني.
 اجلملة املعرتضة وداللتها يف تقدمي خرب كان على امسها -ج

خربها مقدمًا على امسها وقد جاء إن الرتتيب األصلي لألفعال الناسخة أن يتقدم امسها على خربها، إال  أن ه قد أييت 
 -ذلك يف موضعني يف سورة النساء ومها كاآليت:

َتيِن ُكْنتُ  قوله تعاىل:  املوضع األول َنُه َمَود ٌة اَي لَيـْ َنُكْم َوبـَيـْ  َمَعُهْم وَ لَِئْن َأَصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن الِلِ  لَيَـُقوَلن  َكَأْن ملَْ َتُكْن بـَيـْ
 (55) ِظيًمافَأَُفوَز فـَْوزًا عَ 

حيث قدم خرب كان على امسها الوارد يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )كأن مل يكن بينكم وبينه مودة(، فقدم 
خرب كان وهو: ) بينكم وبينه(، على امسها وهو: ) مودة(، وكانت الداللة النحوية اليت جاء ألجلها التقدمي؛ ضياع 

حيث متىن املنافق احلصول على الغنيمة اليت اغتنمها املسلمون يف احلرب، كذلك   احلصول على املقصود وهو:) الغنيمة(،
أضافت اجلملة املعرتضة داللة أخرى وهي: التنبيه على ضعف إميان املنافقني، وهذا ما أوضحته اجلملة الفعلية الواردة 

افق أنه لوكان مع املؤمنني لكي يتحصل  بصيغة الطلب: ) التمين(،  يف قوله تعاىل: ) يليتين كنت معهم(، أي؛ متىن املن
مثلما حتصل عليه املسلمون، فدل عدم حصوله على مراده أو مبتغاه دليالً على شدة حتسره أنه لو كان مع املسلمني يف 

، ولو جاءت اجلملة املعرتضة على أصلها بتقدمي اسم كان على خربها لكان يقال: )كأن مل تكن مودٌة بينكم  (56)احلرب.
 وبينه(، ولو جاءت على هذا النمط أوعلى هذه الرتبة؛ لضاعت الفائدة، أو الداللة النحوية من هذه اجلملة املعرتضة.

 
 . 37سورة آل عمران اآلية رقم:  - 52
 . 205اإلسكندارية، منشأ املعارف، ص  املعاين الثانية يف األسلوب القرآين،عامر، فتحي أمحد،    - 53
 . 129، املنصورة، دار الوفاء. ص1998،  2تح: أمحد خلف هللا، ط  الربهان يف متشابه القرآن،الكرماين، حممود بن محزة بن نصر،    - 54
 . 73سورة النساء اآلية رقم:    - 55
 .424ص   1981،  1بريوت، دار القرآن، ط  صفوة التفاسري،الصابوين، حممد علي،    - 56
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اَي أَيُـَّها ال ِذيَن َآَمُنوا ِإَذا َضَربـُْتْم يف َسِبيِل الِلِ  فـَتَـبَـيـ ُنوا   ومما ورد أيضًا يف تقدمي خرب كان على امسها قوله تعاىل:
نـَْيا َفِعْنَد الِلِ  َمَغانُِ َواَل تـَُقو  تَـُغوَن َعَرَض احْلََياِة الدُّ ُتْم ِمْن قـَْبُل ُلوا ِلَمْن أَْلَقى ِإلَْيُكُم الس اَلَم َلْسَت ُمْؤِمًنا تـَبـْ  َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكنـْ

ُ َعَلْيُكْم فـَتَـبَـيـ ُنوا ِإن  الِل َ َكاَن مبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريًا  . (57)َفَمن  الِل 
اآلية بشكل عام تنبه املؤمنني يف أخذ احليطة واحلذر قبل تنفيذ حكم القتل فيمن أعلن أو أشهر إسالمه؛ ومن هنا 

ُتْم ِمْن قـَْبلُ جاءت اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) (، بتقدمي خرب كان وهو: )كذلك( على امسها وهو: اتء َكَذِلَك ُكنـْ
كنتم(، فأصل اجلملة: ) كنتم كذلك( فالفائدة النحوية من هذا التقدمي؛ التثبت والتنبه قبل الوقوع  املخاطب يف قوله: )  

يف الفعل وهو : قتل من أشهر أو أعلن إسالمه، وهذا ما أكدته اجلملة الفعلية اليت بعدها وهي قوله تعاىل: ) فمن هللا 
 (  58)قتل.عليكم فتبّينوا( أي؛ تثبتوا وتنبهوا قبل تنفيدكم حلكم ال

 
 احلذفاثنيا :  

 كما كان للحذف أثر كبري على اجلملة االمسية، كان له أتثري كذلك على اجلملة الفعلية، ومن بني ذلك مايلي:
 
 حذف فعل املفعول املطلق. -أ

 
جيوز حذف فعل املفعول املطلق ، إذا كان هناك مايشري إىل ذلك، ويسمى املفعول املطلق الذي أخذ من فعله بـ) 

 ، وقد ورد حذف فعل املفعول  املطلق  يف موضعني مها:   (59)املصدر(
َويـَتَـَفك ُروَن يف َخْلِق الس َمَواِت َواأْلَْرِض َربـ َنا َما َخَلْقَت َهَذا اَبِطاًل   وهو قوله تعاىل:  املوضع األول يف سورة آل عمران

    .()60ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الن ارِ 
فعل املفعول املطلق حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) سبحانك(، فسبحانك مفعول حيث وقع 

مطلق حذف فعله وتقديره: نسبحك سبحانك، وكان الغرض من حذف هذا الفعل؛ التعجب أي: التعجب من صنع 

 
 . 94سورة النساء اآلية:    - 57
 . 39، ص1998،  1للطباعة والنشر، ط، القاهرة،  التفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي، حممد سيد،    - 58
أيهما األصل: الفعل أم  املفعول املطلق اطلق عليه النحاة أيضًا املصدر، ومعىن املصدر )األصل الذي تؤخذ منه مجيع املشتقات( وقد اختلف حناة البصرة والكوفة  -59

يع التصاريف، كا لكتابة مأخوذة من الفعل املاضي الثالثي، كتب يكتب كتابة،  املصدر؟ ذهب علماء البصرة أن املصدر هو األصل؛ وذلك ألنه يتفرع أو يتكون منه مج
ملصدر فرع عن الفعل، وقد  كذلك  استدل حناة البصرة، أن املصدر ال يثىن والجيمع، خالفًا للفعل فإنه يثىن وجيمع، بينما ذهب علماء الكوفة أن األصل هو الفعل وا

أتسست على  األفعال، كذلك استدلوا أبن الفعل يتصرف أي يتغري، وهذا التغيري يولد منه تصاريف اجلمل أو الكلمات ، بينما املصدر  استدلوا أبن قواعد اللغة منذ نشأهتا  
 . 396، ص1982،  16، بريوت، صيدا، طجامع الدروس العربية جامد ال يتولد منه  شيء، ينظر: الغالييين،مصطفى،  

 . 191سورة آل عمران: جرء من اآلية    -   60
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ملة الفعلية الواردة بصيغة الفعل وتصميمه احملكم والدقيق هلذا الكون، والذي أوضح لنا هذا املعىن، اجل -عز وجل–هللا  
املضارع وهي قوله تعاىل: ) ويتفكرون يف خلق السموت واألرض(، فدل  أتمل املؤمنني وتفكرهم يف خلق هللا على 

 (61)تعجبهم من صنعه احملكم والدقيق هلذا الكون.
ًئا َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن َوِبِذي اْلُقْرََب َواْليَـَتاَمى َواْعُبُدوا الِل َ    وهو قوله تعاىل:  املوضع الثاين يف سورة النساء َواَل ُتْشرُِكوا بِِه َشيـْ

ْن َكاَن اُنُكْم ِإن  الِل َ اَل حيُِبُّ مَ َواْلَمَساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرََب َواجْلَاِر اجْلُُنِب َوالص اِحِب اِبجْلَْنِب َواْبِن الس ِبيِل َوَما َمَلَكْت أميَْ 
 .(62) خُمَْتااًل َفُخورًا

(، َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَساانً إن الغرض من وقوع فعل املفعول املطلق حمذوف يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )
فإحساانً مفعول مطلق حذف فعله وهو: )أحسنوا إحساانً( والداللة النحوية من وراءحذف الفعل، بيان وجوب ختصيص 

مبزيد من الرعاية واالهتمام ؛ وذلك  لعلو شأهنما يف القرآن الكرمي، والذي أكد هذا، هو أن هللا قرن وجوب  الوالدين
اإلحسان إىل الوالدين مباشرة بعد األمر بعبادته، وهذا ماأكدته اجلملة الفعلية اليت وقعت قبل هذه اجلملة وهي قوله 

 (63)تعاىل: ) واعبدوا هللا والتشركوا به شيئاً(.
 حذف جواب لو الشرطية -ب

 
َوَلْن َتْسَتِطيُعوا َأْن تـَْعِدُلوا َبنْيَ   وقد ورد يف حذف جواب لو  الشرطية يف موضع واحد يف سورة النساء وهو  قوله تعاىل:

 .))64ُتْصِلُحوا َوتـَتـ ُقوا فَِإن  الِل َ َكاَن َغُفورًا َرِحيًماالنَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفاَل مَتِيُلوا ُكل  اْلَمْيِل فـََتَذُروَها َكاْلُمَعل َقِة َوِإْن  
وقعت اجلملة املعرتضة يف هذه اآلية جواابً لشرط حمذوف يف قوله تعاىل: ) ولو حرصتم( تقديره: ولو حرصتم 
احلرص كله فلن تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء، فحذف جواب الشرط؛ لبيان  النفي املطلق يف زمن املستقبل، واملقصود 

ملة الفعلية الواردة بصيغة النفي بـ) لن( يف قوله تعاىل: ) ولن نفي العدل بني الزوجات، والذي وضح هذا املعىن، هو اجل
 (65)تستطيعوا أن تعدلوا بني النساء(، فقد أمجع علماء اللغة على أن : ) لن(، تفيد النفي يف احلال واالستقبال.  

 حذف جواب الشرط -ج
 

ُ ِبَعَذاِبُكْم ِإْن َشَكْرمُتْ   قال تعاىل: ُ َشاِكرًا َعِليًماَما يـَْفَعُل الِل  ُتْم وََكاَن الِل    .))66َوَآَمنـْ
 

 . 132ص   1975،  2، بريوت، مكتبة الشرق،  طاحمليط يف أصوات العربية وحنوها وصرفها  األنطاكي، حممد،  -   61
 . 36سورة النساء اآلية رقم:    -62
 . 259بريوت، مكتبة التاريخ، ص  تفسري التحرير والتنوير،ابن عاشور، حممد الطاهر،  -   63
 .   129سورة النساء اآلية:    - 64
 . 333، القاهرة ، املطبعة السلفية، ص1934،  1، طالقياس يف اللغة العربيةحسني، حممد اخلضر،    - 65
 . 147سورة النساء اآلية رقم:    - 66
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فقد جاء جواب الشرط حمذوفا يف اجلملة املعرتضة وهي قوله تعاىل: ) إن شكرمت وءامنتم(، وتقديره: إن شكرمت 
فالداللة النحوية اليت ألجلها أتى جواب الشرط حمذوفاً؛ عدم الرغبة ابلقيام ابلفعل،  (67)وءامنتم فلم يعذبكم هللا،
يف تعذيب اخللق إن هم قاموا بشكر نعمة هللا وآمنوابه ، والذي أوضح هذا   -سبحانه وتعاىل–واملقصود:عدم رغبة هللا  

وله تعاىل: ) مايفعل هللا بعذابكم(، قال اآللوسي: املعىن، هواجلملة الفعلية الواردة يف بداية اآلية بصيغة االستفهام يف ق
يف تعذيب خلقه، ومعىن  -سبحانه وتعاىل–) إن املقصود ابالستفهام اإلنكاري يف هذه اآلية، هو عدم حاجة هللا 

 ذلك، اليعذب املؤمن الشاكر ألن تعذيبه لعباده اليزيد يف ملكه وتركه عقاهبم الينقص من سلطانه، وإمنا يعذب العباد
 (68)جرايً على عادته(.

 
 حذف جواب القسم. -د
 

: )واحللف توكيد(، (69)يعد القسم من أحد أنواع التوكيد يف العربية، والذي له أتثري يف تقوية املعىن، حيث قال سيبويه
فالقسم من األنواع اليت استخد مها العرب يف وقت مبكر، فقد أكثروا استعماله يف كالمهم. فالقسم يتكون من أداة 
القسم، فعل القسم، جواب القسم، إال   أن  جواب القسم قد حيذف إذا دّل  دليل عليه، وقد جاء جواب القسم حمذوفاً 

 (( (70جَيَْمُعونَ ولَِئْن قُِتْلُتْم يف َسِبيِل الِلِ  َأْو ُمتُّْم َلَمْغِفرٌَة ِمَن الِلِ  َوَرمْحٌَة َخرْيٌ مم ا    يف موضع واحد وهو قوله تعاىل:
 

فقد جاء جواب القسم حمذوفا يف اجلملة املعرتضة املكونة من املبتدأ واخلرب يف قوله تعاىل: )ملغفرة من هللا ورمحة(، 
والتقدير: ملغفرة من هللا ورمحة كائنة، فحذف جواب القسم ليدل على  تفخيم املقسم به وهو: )اجلهاد يف سبيل هللا(، 

 (71)قسم يف قوله تعاىل: ) ولئن قتلتم يف سبيل هللا أو متم(.وهذا ماأكده فعل ال
 حذف فعل القسم. -ه
 

 
 . 87، القاهرة، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية، صاحملرر الوجيز يف تفسري كتاب هللا العزيزابن عطية،، عبد احلق،    - 67
 ، بريوت، دار إحياء  روح املعاين يف تفسري القرآن اليعظم والسبع املثاينو الفضل حممود بن شكري،:  األلوسي، شهاب الدين، أب  - 68

 .   160:  14الرتث العريب، :،
 . 107، عامل الكتب بريوت. ص  4سيبويه، ابو بشر عثمان بن قنرب. الكتاب. حتقيق: حممد عبد السالم هارون. ط-   69
 . 157سورة آل عمران: اآلية رقم:    -70
 2004،  1دار ابن حزم، تح: بسام عبد الوهاب اجلايب، دار ابن حزم، ط  عمدة الكتاب،أبو جعفر، امحد بن حممد بن إمساعيل،  -   71
 . 190ص
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ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة مُث  َجاءَُكْم َرُسوٌل   ومما جاء يف حذف فعل القسم قوله تعاىل: ُ ِميثَاَق الن ِبيِّنَي َلَما َآتـَيـْ َوِإْذ َأَخَذ الِل 
اَل فَاْشَهُدوا َوأاََن َمَعُكْم ِمَن َمَعُكْم لَتـُْؤِمُنن  بِِه َولَتَـْنُصرُن ُه قَاَل أَأَقْـَرْرمُتْ َوَأَخْذمُتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَقْـَرْراَن قَ ُمَصدٌِّق ِلَما 

 .  (72)الش اِهِدينَ 
ولتنصرنه(، وتقديره: وهللا لتؤمنن به جاء فعل القسم حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: ) لتؤمنن به 

على أهل الكتاب:   -الربهان والدليل  -ولتنصرنه، فحذف فعل القسم، وكان الغاية أو اهلدف من وراء ذلك؛ إقامة احلجة
) اليهود والنصارى(، وذلك مصدقا لآلية اليت جاءت بعد ها وهي قوله تعاىل: ) قال أأقررمت وأخذمت على ذلكم إصري 

 (73).-اليهود والنصارى  -ران(، ويف هذه اآلية دليل على إقامة احلجة والربهان على أهل الكتابقالوا أقر 
 

 حذف الفعل -و
 

يعد الفعل هو الركن األساسي واألول الذي تبىن عليه اجلملة الفعلية عناصرها؛ وهلذا ال جيوز حذفه إال إذا دل دليل 
يـُْؤِمُنوَن مبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن  النساء وهو قوله تعاىل:عليه، وقد جاء حذف الفعل يف موضع واحد يف سورة 

 .) )74ْؤتِيِهْم َأْجرًا َعِظيًماقـَْبِلَك َواْلُمِقيِمنَي الص اَلَة َواْلُمْؤُتوَن الز َكاَة َواْلُمْؤِمُنوَن اِبلِلِ  َواْليَـْوِم اآْلَِخِر أُولَِئَك َسنُـ 
حيث ورد الفعل حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة يف  قوله تعاىل: ) واملقيمني الصالة( فاملقمني مفعول به ُحذف 
فعله وتقديره: ) أخص( والفائدة الداللية من هذا احلذف؛املدح أي: املدح والثناء على املداومني على الصالة واحملافظني 

 -عز وجل–، والذي بنّي لنا هذه الداللة، هو تبشري هللا  (75)لشرع اإلسالمي  على آدائها يف أوقاهتا املعلومة واحملددة يف ا
وهذا ماأكدته آخر اآلية وهي  وهو: ) الفوز ابجلنة( للمحافظني عليها حبصوهلم على األجر العظيم أو التام يوم القيامة

 قوله تعاىل: )أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً(.
 

 حذف املفعول به -ز

 
 . 81سورة آل عمران: اآلية رقم:    - 72
 .183، القاهرة، دار الرسالة، ص2003،  1، طإعراب القرآن وبيان معانيهعثمان، حممد حسن،  - 73
 . 162سورة النساء: اآلية رقم:  -   74
 . 119ص ،2ج الرتقي، مطبعة  دمشق،  ،1995 ، 1ط املعاين، بيان مالحويوش،  بن  القادر  عبد  العاين، -  75
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وهلذا فإن األصل فيه الذكر؛ ألنه يعد الركن الثالث من أركان اجلملة   (76)من وقع عليه فعل الفاعل" املفعول به "هو كل
يبنّي هللا لكم أن تضلوا وهللا بكل شيء  الفعلية، وقد ورد حمذوفًا يف موضع واحد يف سورة النساء وهو قوله تعاىل: 

   (77)عليم
وتقديره: يبنّي هللا لكم قسمة حيث جاء املفعول به حمذوفًا يف اجلملة املعرتضة يف قوله تعاىل: )أن تضلوا( 

 (78)املواريث، فحذف املفعول به؛ وذلك لبيان ذكر قسمة املواريث يف بداية السورة.
 
 اخلالصة 

  -علي إبمتام هذه الورقة البحثية فقد توصلت إىل جمموعة من النتائج لعل من أبرزهامايلي:  -عزوجل  -بعد أن من هللا
 اهلدف األساسي يف خمالفة اجلملة املعرتضة للقثواعد، بيان دور اجلملة املعرتضة يف تنوع املعاين اللغوية -1
جزاؤها دون حذف، إال أن أجزاءها قد حتذف إذا األصل يف قوع اجلملة املعرتضة بني أجزائها أن تذكر أ -2

 دل دليٌل على حذفها
أكثر وقوع اجلملة املعرتضة بني عناصرها املخالفة للقواعد النحوية يف اجلملة االمسية توجد يف سورة آل  -3

 عمران
 أكثر وقوع اجلملة املعرتضة املخالفة للقواعد النحوية يف اجلملة الفعلية توجد يف سورة النساء. -4
ن وقوع اجلملة املعرتضة بني عناصرها أو أجزائها املخالفة للقواعد النحوية ختتلف من قسم آلخر، فعند إ -5

دخوهلا على اجلملة االمسية فإهنا ختتص ابالستغراق نفي مجيع اجلنس، الثبوت والدوام، أما عند دخوهلا 
 ملطلق إىل زمن املستقبلعلى اجلملة الفعلية فإهنا ختتص ابلتحذير، والتمين، والتعجب، والنفي ا

يف خمالفة اجلملة املعرتضة لقواعد اللغة أسباب منها: التوسع يف فهم املعاين اللغوية، التنوع يف اختيار  -6
 األلفاظ اللغوية.

 
 ملصادر واملراجعفهرس ا -
 .القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم -

. تح: عبد األمري حممد أمني الورد، بريوت: عامل الكتب معاين القرآن األخفش، سعيد بن مسعدة البلخي اجملاشعي.    -
1985 
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 سورة النساء اآلية رقم:   -   77
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