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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

13 �شعيد يقطني ـ املغرب  من اأجل تفكري ن�شقي 

متـــون 

17 دِّ يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية  �شامي ح�شني علي الق�شو�س  املفارقة وِخَطاب ال�شِّ

37 الالمنتمي واخرتاق الّنموذج املو�شوف)مقاربة ثقافية يف ال�ّشعر اجلاهلي(   خل�شر هني 

55 جتليات ال�شورة يف �شعر �شالح الزهراين درا�شة يف الت�شكيل والدللة   حممد �شالح حماد احل�شيني 

 دللت  

79 العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�شان   لولوه ح�شن العبد اهلل 

95 �ُشَنُ الّن�س َنحَو تاأويل �شو�شيولوجي للعالمة ال�ّشردية الّنقد العربّي احلديث مثال   خالد علي يا�س 

109 اخلطاب القيمي يف الق�شة القطرية الإ�شكالية... واملمار�شة   رامي اأبو �شها 

129 وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني   اأم ال�شعد حياة 

�سياقات 

143 �شيميائيات الأن�شاق احلية: من العالمات الع�شبية اإىل الن�س اجليني   ح�شيب الكو�س 

165 عادل فتحي ريا�س  البناُء النَّ�َشقّي يف القراآن مفهومه وتطبيقه النحوي  
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لغويات 

189 احممد املالخ  التوا�شل: اأ�ش�شه الل�شانية ومقت�شياته املعرفية  

207 ال�شتماع من منظور الكتابة ول�شانيات املنطوق   عبد ال�شالم ال�شيد حامد 

225 بالغة الإقناع يف �شور اخلطاب املقامة اجلرجانّية للهمذاين اأمنوذجا   حمّمد النا�شر كّحويل 
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دعوة للمشاركة
يف العدد القادم )ربيع 2017( حول مو�شوع

» نظرية ال�سياق «



سياقات أنساق
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سقّي في القرآن البناُء النَّ
مفهومه وتطبيقه النحوي

د. عادل فتحي ريا�ض

جامعة قطر 

adel.ahmad@qu.edu.qa

تاريخ ال�ستالم: 000/00/00

تاريخ القــــــبول: 000/00/00

امللخ�ص:

يدر�س هذا البحث منطا من اأمناط ال�سبك والإحكام يف الن�س القراآين، وهو »البناء الن�سقي«، واملق�سود بالن�سق هنا: 

»ما جاء من الكالم على نظام واحد« اأو هو: »تتابع الكالم على بناء متالئم«. اأما حّد هذا امل�سطلح فهو: »مالءمة تركيِب 

ى اللغوي«. وميكن اأن يعد هذا البناء  اآخر الآية اأوَلها«. وبعبارة قريبة هو: »حمل اآخر الآية على اأولها؛ للم�ساكلة اأو للمقت�سَ

نظرية لبيان ف�ساحة الكلم وقوة متا�سكه وبالغته، ومنوذجا لتوظيف النحو يف توجيه الن�سو�س، وتفاعل املعاين النحوية. 

ولهذا البناء اأنواع عدة اأهمها: الن�سق الدليل، ون�سق امل�ساكلة، والن�سق النحوي. واندرج حتت الأخري مباحث التخفيف 

والتوفية، والذكر واحلذف، والتقدمي والتاأخري. وحتت هذه الأنواع �سور كثرية. وُح�سرت مادة البحث يف املت�سابه اللفظي 

لالآيات القراآنية، وكان امل�سدر الرئي�س ملادة البحث كتاب »درة التنزيل وغرة التاأويل« للخطيب الإ�سكايف. 

الكلمات املفاتيح:

البناء الن�سقي–املت�سابه اللفظي–الن�سق الدليل–ن�سق امل�ساكلة–الن�سق النحوي
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The Systematic Structure in Qur’an
The Concept and its  Grammatical applications

Adel Fathy Riad Ahmed
Qatar University

adel.ahmad@qu.edu.qa

Abstract: 
This paper studies a pattern of coherence in the Qur,an; i.e. «The systematic structure». 

The term system refers to: «a system of words in one pattern» or: «The continuation of 
speech in order.» The term refers to «fitting the composition of the end of the verse with 
its beginning». In other words, it means that «the last verse carried on to the first of it; 
for comparable or for the linguistic requirement.» This structure can be considered as 
a theory to demonstrate the eloquence and coherence of texts, and as a model of using 
grammar as interpretation tools in the texts, and the interaction of grammatical meanings. 
There are several types of structures, and the most important of them are the semantic 
system, parallels system, and grammatical system. Under the last model comes mitigation 
and fulfilment, addition and deletion, and anastrophe. There are many types under these. 

The research samples are limited to pronunciational similarity in the Quranic verses, 
and the primary source of the paper was the book of «Durrat altanzil wa ghurrat altaawil» 
by Al- Khatib Al>iskafii.

 

Keywordes:
The systemic structure - pronunciational similarity - the semantic pattern -

parallels system -  grammatical system
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملن، وال�سالة وال�سالم على �سيدنا 

حممد الر�سول الأمن، وعلى اآله الطاهرين، اأما بعد؛

فالقـــراآن كالم اهلل تعـــاىل، اأنزلـــه على قلـــب �سيدنا 

حممـــد ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ بل�سان عربي مبن، بـــ�سريا ونذيرا للنا�س 

َي بـــه اأهُل العربية والبيان، فما ا�سطاعوا  كافًة، وقد حُتدِّ

ْبِل�سوا وَدِهـــ�سوا من بالغته 
ُ
اأن ياأتـــوا ب�سورة من مثلـــه، واأ

وف�ساحتـــه ونظمه، وجميئـــه على غري مثـــال �سابق، واإن 

كانت كلماُته من مثل ما ينطقون.

وقـــد اأدرك العـــرب من اأول الأمر مـــا يف الألفاظ من 

جمـــال، ومـــا يف تاأليف القول من نـــ�سق وان�سجام، وما يف 

جر�سهـــا من نغم، وملا اأراد بع�سهم حماكاته يف نغمه جاء 

كالمه غًثـــا، لي�س فيه نغم ولكن فيـــه ما يدل على اإدراك 

)1(

�سقيم.

ولقد اأخذ القراآن مبجامع الوليد بن املغرية، فاأخر�س 

ل�سانه عن و�سفه باأي جن�س اأدبي يعرفه، فاأطرق م�سغيا، 

ي�سمـــع تالوَة ر�سوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اآَي القراآن، ثم ان�سرف اإىل 

بل�س - : »فواهلل ما فيكم رجل 
ُ

قومـــه قائال - وقد َدِه�َس واأ

اأعلم بالأ�سعـــار مني، ول اأعلم برجزها وبق�سيدها مني، 

واهلل ما ي�سبـــه الذي يقول �سيئا من هـــذا، واهلل اإن لقوله 

الـــذي يقول حـــالوة، واإن عليه لطالوة، واإنـــه ملثمر اأعاله 

 
)2(

مغدق اأ�سفله واإنه ليعلو ول ُيعلى«

يقول الزرك�سي: »مع اأن اللغة لغتهم والكالم كالمهم 

وناهيك بذلك اأن الوليد بن املغرية- لعنه اهلل- كان �سيد 

قريـــ�س واأحد ف�سحائهم؛ ملـــا �سمعه اأخـــر�س ل�سانه وبلد 

جنانـــه واأطفئ بيانه وقطعت حجتـــه وق�سم ظهره وظهر 

)3(

عجزه وذهل عقله«

(1)  املعجزة الكربى، حممد اأبو زهرة �س213
(2)  انظر ق�سة الوليد بن املغرية يف: اأ�سباب النزول للواحدي �س 447، الربهان 

للزرك�سي 110/2، الإتقان لل�سيوطي 5/4

(3)   الربهان 110/2

وذلـــك لأّن علم الب�سر »ل يحيـــط بجميع اأ�سماء اللغة 

العربيـــة، واأو�ساعهـــا التي هي ظـــروف املعاين ول تدرك 

اأفهامهم جميع معاين الأ�سياء املحمولة على تلك الألفاظ 

ول تكمل معرفتهـــم با�ستيفاء جميع وجوه النظم التي بها 

يكـــون ائتالفها وارتباط بع�سها ببع�س فيتو�سلوا باختيار 

الأفـــ�سل مـــن الأح�سن مـــن وجوههـــا اإىل اأن ياأتوا بكالم 

مثلـــه، واإمّنـــا يقوم الـــكالم بهـــذه الأ�سيـــاء الثالثة: لفظ 

حامل، ومعنـــى به قائم، ورباط لهما ناظـــم، واإذا تاأملت 

القراآن وجدت هذه الأمور منه يف غاية ال�سرف والف�سيلة 

حتى ل ترى �سيئا من الألفاظ اأف�سح ول اأجزل ول اأعذب 

مـــن األفاظه، ول ترى نظما اأحـــ�سن تاأليفا، واأ�سد تالوؤما، 

وت�ساكال من نظمه.

واأمـــا معانيـــه فكل ذي لب ي�سهد لـــه بالتقدم ثم ياأتي 

املعنى اأوفى اأبوابه والرّتقي اإىل اأعلى درجاته، وقد توجد 

هذه الف�سائل الثالثة، على التفّرق يف اأنواع الكالم، فاأّما 

اأن توجـــد جمموعـــة يف نـــوع واحـــد منه فلم توجـــد اإّل يف 

كالم العليـــم القديـــر، فخـــرج من هـــذا اأن القـــراآن اإمّنا 

�سار معجزا، لأنـــه جاء باأف�سح الألفاظ يف اأح�سن نظوم 

)4(

التاآليف م�سمنا اأ�سّح املعاين«

وبعـــُد؛ فـــال يعامـــل نـــ�سٌّ عربيٌّ هـــذا �ساأنـــه معاملة 

الق�سائـــد والقـــ�س�س؛ اإذ اإنه لي�س نـــ�سا ب�سريا يخ�سع 

ملعيارية املناهج التي حتكم على اللغة والأ�سلوب؛ وما هذه 

املناهـــج اإل اأدوات لفهم الـــكالم وبيان علّو درجته وتوافر 

العنـــا�سر املوؤهلـــة لـــه لتبليغ مقـــ�سود �ساحبـــه، وما هي 

اإل جانـــب معريف مذعن للقبول والرد، واحتمال ال�سواب 

واخلطـــاأ، �سواء اأكان ذلـــك يف التنظـــري والتقعيد، اأم يف 

التطبيق والتنزيل. وهذا ل يقلل من منزلتها، بل املق�سد 

اأن هذه النظريات واملناهج لي�ست بدهيات م�سلَّمة.

(4)  بيان اإعجاز القراآن للخطابي �س27، وانظر اإعجاز القراآن الباقالين �س42، 
والر�ساد  الهدى  و�سبل   ،102، 103/2 للزرك�سي  القراآن  علوم  يف  الربهان 

 420/9
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واإذا كان الأمر كذلك فاإنه يلزم الناظَر يف لغة القراآن 

واأ�سلوبه البحـــُث عن منهج ينبع منه ومن اأ�ساليبه، منهج 

ه. ول ي�سح اأن  لـــه كلياٌت ت�سدق علـــى جزئياِت نـــ�سو�سِ

تفـــر�س عليه معايرُي جمردة، اأو فر�سياُت نظريٍة خرجت 

من رحم لغة اأخرى غري العربية؛ فاآيات القراآن لها نظمها 

اخلـــا�س، ومعانيها التامة، وجاءت منظومة يف ن�سق على 

وجه اإعجاز البيان، وبيان الإعجاز.

وتربز اأهمية هذا البحث يف النقاط الآتية:

1- يـــر�سد هـــذا البحث منطا مـــن اأمنـــاط ال�سبك 
والإحـــكام النـــ�سي يف القـــراآن وهـــو بناء الالحق 

على ال�سابق يف الآيات بنـــاء ن�سقيا بنيويا يراعي 

البنية اللفظية والدللية.

2- يعد البنـــاء الن�سقي منوذجـــا لتوظيف النحو يف 
توجيـــه النـــ�سو�س، ويتجلـــى يف مباحثـــه تفاعل 

املعاين النحوية.

3- البنـــاء الن�سقي منهـــج من مناهج بيـــان اإعجاز 
القراآن.

4- ميكن اأن يعد مفهوم البناء الن�سقي نظرية لبيان 
ف�ساحة الكلم وقوة متا�سكه وبالغته.

وقـــد كان مـــن العـــ�سري اأن اأ�ستقرَي مـــادة البحث يف 

القـــراآن كله يف ورقـــاٍت، وخ�سيت اأن اأقتـــ�سر على �سورة 

واحـــدة فال ت�سعفني ال�سواهد. فراأيـــت اأن ال�سبيل الأمثل 

لبيـــان تلـــك الفكـــرة اأن اأنظـــر يف الآيـــات املت�سابهـــات 

لفظـــا، واأتاأمـــل الفـــوارق والتوافق بينها؛ لتكـــون منطلقا 

لهذا البناء.

 وكان كتـــاب »درة التنزيـــل وغرة التاأويـــل« للخطيب 

الإ�سكايف )ت 420 هــــ( مبتَداأ بحثي ومعتَمد م�سائله؛ ملا 

له من �سبق يف فن توجيه مت�سابهات القراآن، بل لعله اأول 

موؤلفاتها واأحكمها، واأغزر ت�سانيفها نحوا وت�سريفا، ويف 

ثنايـــاه تنطق نظرية النظم مع تقدم زمانه على �ساحبها 

عبـــد القاهر اجلرجاين )ت471 هـ(. وكل من �سنف يف 

بـــاب توجيه املت�سابـــه بعد الإ�سكايف اعتمـــد كتابه الدرة، 

ر اأو ناقـــل، واإن مل ي�سرح  فم�ستقـــل وم�ستكر، وخمتـــ�سِ

بـــه. ومن هوؤلء برهان الدين الكرماين )ت 505 هـ( يف 

كتابه »الربهان يف توجيه مت�سابه القراآن«، واأبو جعفر بن 

الزبـــري )ت 708هـ( يف »مالك التاأويل«، وبدر الدين بن 

جماعـــة )ت733 هـ( يف »ك�سف املعـــاين يف املت�سابه من 

املثاين«. وزكريا الأن�ساري )ت926هـ( يف »فتح الرحمن 

بك�سف ما يلتب�س يف القراآن«.

اإن املعنــــى العــــام للبنــــاء الن�سقــــي هــــو: »ما جـــاء من 

الـــكالم علـــى نظـــام واحـــد« اأو »تتابـــع الـــكالم علـــى بنـــاء 

متالئـــم«. ول اأعلــــم بحثا من قبــــُل َدر�س املت�سابه اللفظي 

بهــــذا املفهوم؛ بل غلب على كثري من الدرا�سات املعا�سرة 

الطابــــع البالغي والعتنــــاء ب�سياق الآيــــات ودللة املقام، 

اأو املنهجية النحوية التقليدية، ومن اأهم هذه الدرا�سات:

البالغـــة القراآنيـــة يف الآيات املت�سابهـــات، د.اإبراهيم  ●●

الزيـــد، واأ�سل الكتـــاب اأطروحة الدكتـــوراه بكلية اللغة 

العربية بجامعة الإمام حممد بن �سعود، ونوق�ست �سنة 

1993، وطبعت كتابا �سنة 2010

املت�سابه اللفظي يف القراآن واأ�سراره البالغية، د.�سالح  ●●

ال�سري، وهي اأطروحته للدكتوراه يف كلية اللغة العربية 

بجامعة اأم القرى، �سنة 2001

املت�سابـــه اللفظـــي يف القـــراآن الكـــرمي، درا�سة نحوية  ●●

بالغيـــة، د.م�سهور مـــو�سى، وهي اأطروحتـــه للدكتوراه 

باجلامعة الأردنية. �سنة 2004

اأثر دللة ال�سياق القـــراآين يف توجيه املت�سابه اللفظي،  ●●

د.تهاين �سامل باحويرث، وهـــي اأطروحتها للماج�ستري 

لكلية اأ�سول الدين بجامعة اأم القرى �سنة 2007 

توجيـــه املت�سابـــه اللفظـــي بـــن القدامـــى واملحدثن،  ●●

د.حممـــد رجائي، وهـــي اأطروحته للدكتـــوراه بجامعة 

ماليا  مباليزيا. �سنة 2012

وجاء البحث بعد مقدمتي هذه يف ف�سلن وخامتة؛
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اأولهمـــا: مدخـــل نظـــري ملفهـــوم »البنـــاء الن�سقـــي«. 

والآخر ُيعنى ببيان البناء الن�سقي النحوي، مع بيان اأهم 

�سوره. ثم اخلامتة وحتوي اأهم النتائج والتو�سيات.

الف�سل الأول: مفهوم البناء الن�سقي.

�سُق من كل �سيٍء: ما كان على طريقِة نظام واحٍد،  »النَّ

. »واأن ُيعطف 
)1(

عـــامٌّ يف الأ�سيـــاء، َوَقْد َن�سْقُتـــه َتْن�سيًقـــا«

)2(

»
ِ
الكالُم على الكالم

مه على  ْيَء َيْن�سقـــُه َن�سًقا ...وَن�سقـــه نظَّ »وَنـــ�سَق الـــ�سَّ

�سُق، َوَقِد اْنَت�سقْت  ال�سواِء، واْنَت�سق هو وَتنا�سق، وال�سُم: النَّ

ْن�سيُق:  ي َتَن�سَقـــْت. والتَّ
َ
هـــا اإِىل َبْع�ٍس اأ �سياء بع�سُ

َ
َهـــِذِه الأ

 على نظام واحٍد 
ِ
�سق: ما جاء من الـــكالم ْنِظيـــُم. والنَّ التَّ

)3(

ْي: َتاَبَع َبْيَنُهَما«
َ
مرين، اأ

َ
...وُيقال: نا�سَق َبْنَ الأ

»وحـــ�سن الن�سق: هو اأن ياأتي املتكلـــم بكلمات متتالية 

معطوفـــات متالحمـــة تالحمـــا �سليمـــا م�ستح�سنا بحيث 

اإذا اأفـــردت كل جملة منه قامـــت بنف�سها وا�ستقل معناها 

ۡرُض ٱبۡلَِع َمآَءِك} 
َ
أ بلفظها ومنه قوله تعـــاىل: {َوقِيَل َيٰٓ

 
)4(

اإىل اآخره«

تيب  و»التن�سيق: من الن�سق ب�سُكون ال�سن املهملة: الرتَّ

�سق  واإجراء الكالم علـــى �سياق واِحد ونظـــام واِحد. والنَّ

 
)5(

بالفتحتن؛ من كل �سيء: ما كاَن على نظام واحد«

وقـــد ا�ستعمل النـــ�سق مبعنـــاه اللغوي يف بعـــ�س كتب 

 .
)7(

 وعلوم القراآن
)6(

التف�سري

(1)  الأزهري تهذيب اللغة 313/8، ل�سان العرب 352/10 
رَّ َن�سًقا ِمْن َباِب  (2)  ابن فار�س جممل اللغة 865/1 امل�سباح املنري 603: »َن�سْقُت الدُّ

ُه َعَلى َبْع�ٍس«  َقَتَل َنَظْمُتُه َوَن�سْقُت اْلَكاَلَم َن�سًقا َعَطْفُت َبْع�سَ

)3(   ل�سان العرب 352/10–353

(4)  الكليات للكفوي 410/1 
(5)  جامع العلوم يف ا�سطالحات الفنون لعبد النبي النكري 241/1

عطية  لبن  الوجيز  املحرر   ،291/4–462/3 للبغوي  التنزيل  معامل  انظر:    (6)
361/1–302/2، اجلامع للقرطبي 119/2–147/3، البحر املحيط لأبي حيان 

2/1 -506 ،70/420، اإر�ساد العقل لأبي ال�سعود 95/3
(7)  انظر الربهان يف علوم القراآن 445/2 ،444، الإتقان يف علوم القراآن 316/3، 

ومعرتك الأقران 307/1 

اأما )الن�سق( ا�سطالحا فـــال يبعد عن معناه اللغوي 

اإذ هـــو: »ما جاء من الـــكالم على نظام واحـــد« اأو »تتابع 

 
)((

الكالم على بناء متالئم«.

ولذلك ميكن اأن يحد املركب الو�سفي »البناء الن�سقي« 

باأنه: »مالءمة تركيـــب اآخر الآية اأوَلها« واإن �سئت قلت: 

ى  »حمـــل اآخـــر الآية علـــى اأولهـــا؛ للم�ساكلـــة اأو للمقت�سَ

اللغوي«، ويعم »املقت�سى اللغوي« هنا: الدللة والنحو.

وبهـــذا التعريـــف يظهـــر الفرق بـــن البنـــاء الن�سقي 

والنظـــم، واأن العالقـــة بينهمـــا عالقة عمـــوم وخ�سو�س 

وجهي، واأن ثمَة اجتماعـــا وافرتاقا بينهما؛ فهما يلتقيان 

يف دللتهما لغًة وتعلقهمـــا بتاأليف الكالم وتركيب جمله. 

ويفرتقـــان يف اأن فكرة النظم عند عبد القاهر تقوم على 

، واأن الكلمة املفردة 
)9(

»توخـــي معاين النحـــو« كما يقـــول

يظهر اإعجازها وبالغتها عند نظمها يف �سلك من التاأليف 

مع اأختها؛ فهما ي�سرتكان يف مراعاة التاأليف النحوي، ثم 

يتمايـــزان بعُد؛ فالن�سق ُيعنى مبالحظة بناء الالحق على 

ال�سابـــق �سواء بّنَ دللة ذلـــك اأم ل، والنظم ُيعنى بدللة 

الرتكيب مطلقا �سواء وجد هذا البناء اأم ل. 

اأهم �سور البناء الن�سقي يف القراآن:

للبنـــاء الن�سقـــي لالآيـــات املت�سابهـــات اأنـــواع عـــدة، 

وبا�ستقـــراء كتاب »درة التنزيل« تبـــن يل اأن اأهم اأنواعه 

ثالثة:

- الأول: الن�سق الدليل: وهو »اأن ي�ستلزم ال�سياق دللة 

خا�سة للكلمة اأو الرتكيب«. 

(8)  واأقرب امل�سطلحات اإىل »الن�سق« يف الدرا�سات اللغوية احلديثة هو »التوازي« 
ومو�سوع بحثه الأ�سوات وال�سرف والرتكيب.. اإلخ، ولكْن بينه وبن الن�سق فروق، 

بل م�سطلح الن�سق اأدق واأخ�س منه هنا. فريجى مراجعة: اأطروحة املاج�ستري: 

بالغة  املاج�ستري:  واأطروحة  احلياين،  اهلل  لعبد  القراآن  يف  الرتكيبي  التوازي 

التوازي يف ال�سور املدنية، للعربي عبد اهلل، وبحث اجلمل املتوازية يف ديوان اأبي 

القا�سم ال�سابي، »درا�سة نحوية دللية« د.حممود اجلعيدي، وبحث بنية التوازي 

يف ق�سيدة فتح عمورية د.اإبراهيم احلمداين.

(9)  دلئل الإعجاز �س392 ،391
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- الثـــاين: نـــ�سق امل�ساكلـــة: وهو »اأن يجـــري الكالم على 

ى نحوي«. وم�ساكلة نظم  منـــِط ما قبله، من غري مقت�سً

الـــكالم غر�س �سحيـــح لف�ساحته وعـــدم تنافره. وهو 

اأعم من الن�سق الدليل، فامل�ساكلة قد حتمل يف طياتها 

الدللة املق�سودة، وليـــ�س �سرطا يف الن�سق الدليل اأن 

يكون مبنيا على امل�ساكلة. 

- الثالث: الن�سق النحوي: وهو »حمل اآخر الآية على اأولها 

للمقت�سى النحوي«. وهذا النوع هو املق�سود بالدرا�سة 

النحوية اخلال�سة، و�سوف اأفرد له الف�سل الثاين.

ولبيـــان التعريفـــن ال�سابقـــن للن�سق الـــدليل ون�سق 

امل�ساكلة اأذكر اأمثلة لأهم �سورهما.

فمن �سور الن�سق الدليل: وهو »اأن ي�ستلزم ال�سياق 

دللة خا�سة للكلمة اأو الرتكيب«.

 ما يتعلق بدللة الأداة:

كاأن ي�ستلزم ال�سياق يف مو�سٍع اأداًة خا�سة دون غريها 

ممـــا ت�سرتك معها يف بع�س دللتها، اأو يذكرها يف �سياق 

ويحذفها يف اآخر. ومن ذلك:  

) اأ ( الفـــرق بن )مـــا( و)الذي( يف قولـــه تعاىل: { قُۡل 

ۡهَوآَءُهم 
َ
َبۡع��َت أ ِ ُه��َو ٱلُۡهَدٰىۗ َولَئِِن ٱتَّ إِنَّ ُه��َدى ٱللَّ

 ٖ ِ ِمن َوِلّ ِي َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم َما لََك ِمَن ٱللَّ َبۡعَد ٱلَّ
َوَل نَِصريٍ } )البقرة: 120(.

نَت بَِتابِٖع قِۡبلََتُهۡمۚ 
َ
وقوله يف الـــ�سورة نف�سها: { َوَمآ أ

ۡهَوآَءُهم 
َ
َبۡعَت أ َوَما َبۡعُضُهم بَِتابِٖع قِۡبلََة َبۡعٖضۚ َولَئِِن ٱتَّ

ٰلِِمنَي}  َِّمَن ٱلظَّ ۢن َبۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم إِنََّك إِٗذا ل ِمّ
)البقرة:145(.

فالآية الأوىل ذكر فيها ا�سم املو�سول )الذي(، ويف 

الآية الأخرى ذكر فيها ا�سم املو�سول )ما( وقبلها 

حرف اجلر )ِمْن( الذي خلت منه الآية الأوىل.

وتوجيه ذلك مبني على الفرق اللغوي بن )الذي( 

و )مـــا( لنقف علـــى �سر هذا الختيـــار يف الآيتن، 

فنقول: اإن )الذي( تزيد على )ما( بيانا؛ لأنها تاأتي 

�سفـــة وتقع بعد ا�سم الإ�سارة نحو )اأمن هذا الذي 

هـــو جند لكم( ـ امللـــك: 20 ـ و)ما( ل يو�سف بها. 

و)الذي( تثنى وجتمع وموؤنثها )التي(، فلها مزيد 

بيـــان، و)ما( على لفظ واحد ل يظهر فيها املعاين 

ال�سابقـــة اإل بال�سيـــاق. و)الـــذي( لزمتهـــا اأمـــارة 

التعريف الألف والالم، بخالف )ما( املبهمة.

فيقــــال: اإن )الذي( اأر�سخ يف البيان والت�سرف من 

)مــــا( واأبلــــغ يف ال�ستغراق منها؛ فــــاإن )الذي( يف 

الآية الأوىل واقعة على العلم الذي ي�سح به الإميان 

ِ}، والعلم بذلك 
ويثبت به الإ�سالم وهو {ُهَدى ٱللَّ

هــــو اأفــــ�سل العلــــوم واأعظمها فنــــا�سب معــــه الأداة 

املو�سولــــة الأ�سهر يف البيان وهي )الذي(. بخالف 

الآيــــة الثانيــــة فاإنها تتكلــــم عن م�ساألــــة جزئية من 

الدين وفروعه وهي اتباع القبلة، وهذا التباع بع�س 

الدين والعلم به بع�س العلم فنا�سب معه )ما(.

اأمـــا ورود )ِمْن( يف الآيـــة الثانيـــة فالأنها تتحدث 

عن اأمر لـــه وقت خم�سو�ٌس م�سيـــٌق وهو ال�سالة 

فنـــا�سب معه )من( التي تاأتـــي لبتداء الغاية. ويف 

الآيـــة الأوىل اأطلق الكالم؛ لأنـــه يتحدث عن العلم 

ِ} وهو ل يخت�س 
املو�سل اإىل الإميـــان {ُهَدى ٱللَّ

بوقت دون وقت.

)ب( زيـــادة الالم يف �سورة ال�سعـــراء )رقم 49( { إِنَُّهۥ 

فَلََس��ۡوَف  ��ۡحَر  ٱلِسّ َعلََّمُك��ُم  ِي  ٱلَّ لََكبرِيُُك��ُم 
َتۡعلَُم��وَنۚ } للتقريب وتاأكيد قـــرب ح�سول الفعل، 
بخـــالف اآيـــة الأعـــراف )رقـــم 123( {فََس��ۡوَف 

َتۡعلَُموَن}، ف�سياقها ل يقت�سي ذلك.
)جـ( الفرق بـــن )اإىل( و)على( يف قوله تعاىل: { قُولُٓواْ 

نزَِل إَِلٰٓ إِبَۡرِٰه ۧمَ } 
ُ
نزَِل إَِلَۡنا َوَم��آ أ

ُ
ِ َوَمآ أ َءاَمنَّ��ا بِٱللَّ

نزَِل 
ُ
ِ َوَمآ أ )البقـــرة: 136( . وقولـــه: { قُۡل َءاَمنَّا بِٱللَّ
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ٰٓ إِبَۡرٰهِيَم } )اآل عمـــران: )4(.  ن��زَِل َعَ
ُ
َعلَۡيَن��ا َوَمآ أ

لدللة ال�سياق على التكليف اأو البالغ. 

) د ( والفـــرق بن )لـــن( و )ل( يف قوله تعـــاىل: { َولَن 

ۥٓ  بَ��َدۢا} )البقـــرة: 95( - و { َوَل َيَتَمنَّۡونَُه
َ
َيَتَمنَّ��ۡوهُ أ

بََدۢا } )اجلمعة: 6(. 
َ
أ

ومن �سوره اأي�سا: ال�ستغناء والكتفاء مبا تقدم:

َِّك لَن  كمـــا يف قوله تعاىل: { قَالُواْ َيٰلُوُط إِنَّا رُُس��ُل َرب

ۡ��ِل َوَل يَۡلَتفِۡت  َن ٱلَّ ۡهلَِك بِقِۡطٖع ِمّ
َ
ۡسِ بِأ

َ
يَِصلُ��ٓواْ إَِلَۡكۖ فَ��أ

تََكۖ } )هـود : 1)(.
َ
َحٌد إِلَّ ٱۡمَرأ

َ
ِمنُكۡم أ

ۡهلَِك 
َ
ۡسِ بِأ

َ
وقـــال يف �سورة احلجـــر الآيـــة 65: { فَ��أ

َحٌد 
َ
ۡدَبَٰرُه��ۡم َوَل يَۡلَتفِۡت ِمنُكۡم أ

َ
ۡ��ِل َوٱتَّبِۡع أ َن ٱلَّ بِقِۡط��ٖع ِمّ

َوٱۡمُضواْ َحۡيُث تُۡؤَمُروَن }.
ۡهلَِك 

َ
ۡسِ بِأ

َ
فا�ستثنى يف �سورة هود من قوله تعاىل {فَأ

تََكۖ }، ومل ي�ستثن ذلك 
َ
ِۡل} قوله: { إِلَّ ٱۡمَرأ َن ٱلَّ بِقِۡطٖع ِمّ

يف �سورة احلجـــر؛ لأنـــه قد تقدم فيهـــا ا�ستثناء قبل هذه 

الآيـــة فاأغنى عـــن اإعادته، وهو قولـــه تعـــاىل: { قَالُٓواْ إِنَّآ 

وُهۡم  ۡرِِم��نَي ٥٨ إِلَّ َءاَل لُوٍط إِنَّ��ا لَُمَنجُّ رِۡس��ۡلَنآ إَِلٰ قَ��ۡوٖم مُّ
ُ
أ

َها لَِم��َن ٱۡلَغِٰبِيَن ٦٠ }  ۡرنَآ إِنَّ تَ��ُهۥ قَدَّ
َ
ۡجَعِ��نَي ٥٩ إِلَّ ٱۡمَرأ

َ
أ

)1(

)احلجر : )60-5( 

ومن �سوره: التاأكيد لتنا�سق التاأكيدات.

 َ نَّ ٱللَّ
َ
قوله تعاىل يف �سورة احلج الآية 62: { َذٰلَِك بِأ

 َ نَّ ٱللَّ
َ
نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِ��هِۦ ُهَو ٱۡلَبِٰطُل َوأ

َ
ُه��َو ٱۡلَقُّ َوأ

ُهَو ٱۡلَعِلُّ ٱۡلَكبرِيُ }.
 َ نَّ ٱللَّ

َ
وقـــال يف �سورة لقمـــان الآيـــة 30: { َذٰلَِك بِ��أ

َ ُهَو  نَّ ٱللَّ
َ
نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِ ٱۡلَبِٰط��ُل َوأ

َ
ُه��َو ٱۡلَ��قُّ َوأ

ٱۡلَع��ِلُّ ٱۡلَكبرُِي } فخـــ�ست اآية احلج بالتوكيـــد بال�سمري 
نَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه ُهَو اْلَباِطُل(، وخلت منه 

َ
)هـــو( )َواأ

اآية لقمان. 

(1)  درة التنزيل 730/2 - 729

وميكن تف�سري ذلك باأن اآية احلج قد �سبقت يف ت�سعة 

موا�سع باملوؤكدات: الالم، ونون التوكيد، واإّن؛ وهي: 

ِ ُثمَّ  ِيَن َهاَجُرواْ ِف َسبِيِل ٱللَّ قوله يف الآية 58: { َوٱلَّ

ُ رِزۡقًا َحَس��ٗناۚ } وبعده: { ِإَونَّ  زَُقنَُّهُم ٱللَّ ۡو َماتُواْ لرََيۡ
َ
قُتِلُٓواْ أ

ٰزِقنَِي }  َ لَُهَو َخرۡيُ ٱلرَّ ٱللَّ
ۡدَخٗل  وبعـــده قوله تعاىل يف الآية 59: { َلُۡدِخلَنَُّهم مُّ

َ لََعلِيٌم َحلِيٌم } ۥۚ ِإَونَّ ٱللَّ يَۡرَضۡونَُه
 َ ۚ إِنَّ ٱللَّ ُ نَُّه ٱللَّ وبعده قوله تعاىل يف الآية 60 { َلَنُصَ

لََعُفٌوّ َغُفوٌر }
فلمـــا تتابعـــت هـــذه التوكيـــدات نا�سقتها هـــذه الآية 

نَّ َما يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ ُهَو 
َ
موؤكـــدة بال�سمري )هو( : { َوأ

ٱۡلَبِٰطُل}
وليـــ�س كذلك ما جاء يف �سورة لقمان، لأنه مل يتقدمه 

.
)2(

التوكيدات التي ت�ستتبع اأمثالها

اأمـــا نـــ�سق امل�ساكلـــة )وهـــو اأن يجـــري الـــكالم علـــى 

ى نحـــوي( ف�سوره كثرية،  منِط ما قبلـــه، من غري مقت�سً

واأهمها:

امل�ساكلة يف الإ�سمار والإظهار.

عنـــه  ث  املتحـــدَّ اإظهـــار  علـــى  الـــكالم  يجـــري  كاأن 

اأو املقـــ�سود بالذكر؛ في�ستدعي ذلك اإظهـــاره فيما يليه. 

ومثل ذلك يف جريان الكالم على مراعاة الإ�سمار.

و فَۡضٍل  َ َلُ كقولـــه عز وجل يف �سورة غافـــر: { إِنَّ ٱللَّ

ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل يَۡشُكُروَن ٦١ }.
َ
َعَ ٱنلَّاِس َوَلِٰكنَّ أ

و فَۡضٍل َعَ ٱنلَّاِس  َ َلُ وقال يف �سورة يون�س: { إِنَّ ٱللَّ

ٖن }
ۡ
ۡكَثَُهۡم َل يَۡشُكُروَن ٦٠ َوَما تَُكوُن ِف َشأ

َ
َوَلِٰكنَّ أ

فاأظهر )النا�س( يف مو�سع الإ�سمار يف �سورة غافر، 

واأ�سمر يف مو�سع الإظهار يف �سورة يون�س.

(2)  درة التنزيل 877/2–878
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والإ�سمار قد يكون لقرب الذكر، والإظهار لالهتمام 

وتعظيم الأمر، فكل مـــو�سع احتمل ذلك فاإنه يحمل على 

ما يالئم الآيـــات املتقدمة له؛ ليكون قـــد جمع اإىل �سحة 

املعنى واللفظ م�ساكلة ما قبله من الآي.

ۡكَثَ 
َ
فاأمـــا قوله تعـــاىل يف �سورة غافـــر: { َوَلِٰكنَّ أ

و فَۡضٍل َعَ  َ َلُ ٱنلَّاِس َل يَۡش��ُكُروَن} بعد قوله: { إِنَّ ٱللَّ
ٱنلَّاِس } فمبنيٌّ على الآيات التي قبله، وهي قوله: { َلَۡلُق 
ۡكَثَ 

َ
ۡكَبُ ِمۡن َخۡلِق ٱنلَّاِس َوَلِٰكنَّ أ

َ
ۡرِض أ

َ
َمَٰوِٰت َوٱۡل ٱلسَّ

��اَعَة ٓأَلتَِيٌة  ٱنلَّاِس َل َيۡعلَُموَن ٥٧}، وقال بعده: { إِنَّ ٱلسَّ
ۡكَثَ ٱنلَّاِس َل يُۡؤِمُنوَن ٥٩ }، ثم 

َ
لَّ َرۡيَب فِيَها َوَلِٰكنَّ أ

ۡكَثَ ٱنلَّاِس 
َ
و فَۡضٍل َعَ ٱنلَّاِس َوَلِٰكنَّ أ َ َلُ جاء { إِنَّ ٱللَّ

َل يَۡش��ُكُروَن ٦١ }. فاأظهر ذكر )النا�س( كما اأظهر يف 
الآيتن قبلها للم�ساكلة واملالءمة.

اأما يف �سورة يون�س فالكالم بني على الإ�سمار يف الآي 

املتقدمة، فقد قال تعاىل خمربا عّمن يدخل من الظاملن 

ِي��َن َظلَُمواْ ُذوقُواْ َع��َذاَب ٱۡلُۡلِ َهۡل  النـــار: { ُثمَّ قِيَل لِلَّ

ُتَۡزۡوَن إِلَّ بَِما ُكنُتۡم تَۡكِسُبوَن ٥٢} 
ٓ إِنَُّهۥ  َح��ٌقّ ُهَوۖ قُۡل إِي َوَرِبّ

َ
ثـــم قال: { َويَۡسَتۢنِب ُٔونََك أ

نُتم بُِمۡعِجزِيَن ٥٣ }، فاأ�سمـــر ذكره يف قوله: 
َ
ۖ َوَم��آ أ َلَقٌّ

ِ َحقٌّ  َل إِنَّ وَۡعَد ٱللَّ
َ
{َويَۡسَتۢنِب ُٔونََك} ثـــم قال بعـــده: { أ

ۡكَثَُه��ۡم َل َيۡعلَُموَن}، فاأ�سمر ما اأ�ساف اإليه 
َ
َوَلِٰكنَّ أ

و فَۡضٍل  َ َلُ اأكر، ثم انتهى اإىل قوله تعاىل بعده: { إِنَّ ٱللَّ

ۡكَثَُهۡم َل يَۡشُكُروَن ٦٠ }
َ
َعَ ٱنلَّاِس َوَلِٰكنَّ أ

فاقتـــ�سى ما بني عليه الكالم يف هذه الآيات اأن يكون 

)1(

ما بعد ال�سرط بلفظ الإ�سمار كما كان ما تقدمه. 

- ومنـــه البنـــاء علـــى اإ�سمـــار الفاعل واإظهـــاره كما 

ُ })الأعـــراف:101(  يف قولـــه تعـــاىل: { َكَذٰلَِك َيۡطَب��ُع ٱللَّ

و{ َكَذٰلَِك َنۡطَبُع } )يون�ض:74( فالآية يف �سورة الأعراف 

مبنية على ما تقدمها من الآيات، وهي تنتقل من الإ�سمار 

(1)  انظر درة التنزيل 1058/3–1061

اإىل الإظهـــار، ومن الإظهار اإىل الإ�سمار، اأعني يف اإخبار 

ن 
َ
ۡه��ُل ٱۡلُقَرىٰٓ أ

َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
اهلل عـــز وجل عن نفـــ�سه لقوله: )أ

ُسَنا 
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ُس��َنا بََيٰٗتا( )الأعـــراف:97(. و{ أ

ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
يَأ

 { ِۚ ِمُنواْ َمۡكَر ٱللَّ
َ
فَأ

َ
ُضح} )الأعراف:)9( وقوله بعده: { أ

)الأعراف:99(. فاأظهر: ومل يقل: اأفاأمنوا مكرنا.

فلمـــا وقع هذا الإخبار يف هذا املـــكان، ثم جاء بعده: 

َّۡو نََشآُء  ن ل
َ
ۡهلَِهآ أ

َ
ۡرَض ِمۢن َبۡعِد أ

َ
ِيَن يَرِثُوَن ٱۡل وَ لَۡم َيۡهِد لِلَّ

َ
{ أ

ٰ قُلُوبِِهۡم } )الأعراف:100(.  َصۡبَنُٰهم بُِذنُوبِِهۡمۚ َوَنۡطَبُع َعَ
َ
أ

فاأجرى الفعل على اإ�سمار فاعله، ثم عاد اإىل ذكر الطبع؛ 

كان اإجـــراوؤه علـــى اإظهـــار الفاعـــل اأ�سبه مبـــا بنيت عليه 

الآيـــات املتقدمة مـــن النتقال من الإ�سمـــار اإىل الإظهار 

املختار ا�ستعماله يف املكان.

واأمـــا الآية التي يف �سورة يون�س وهي: { َكَذٰلَِك َنۡطَبُع 

ٰ قُلُ��وِب  ٱلُۡمۡعَتِدي��َن } )يونـــ�ض:74( . فـــالأن ما قبلهـــا  َعَ
جـــار على حد واحد و�سنَنٍ لِحـــٍب وهو اإ�سمار الفاعل من 

 نُوٍح } )يون�ض:71( 
َ
ق�سة نـــوح قبلها { َوٱتُۡل َعلَۡيِهۡم َنَب��أ

َع��ُهۥ ِف ٱۡلُفۡلِك  ۡيَنُٰه َوَمن مَّ بُ��وهُ َفَنجَّ اإىل اأن قـــال: { فََكذَّ

بُواْ ِب َٔاَيٰتَِناۖ فَٱنُظۡر  ِي��َن َكذَّ ۡغَرۡقَنا ٱلَّ
َ
وََجَعۡلَنُٰهۡم َخَلٰٓئَِف َوأ

َكۡيَف َكَن َعٰقَِبُة ٱلُۡمنَذرِيَن ٧٣ ُثمَّ َبَعۡثَنا ِمۢن َبۡعِدهِۦ رُُس��ًل 
ٰ قُلُوِب  إَِلٰ قَۡوِمِه��مۡ } فقـــال بعـــده: { َكَذٰلِ��َك َنۡطَب��ُع َعَ
ٱلُۡمۡعَتِديَن})يونـــ�ض:73-74( ومل يتقدمـــه ما يخالفـــه هذا 
املنهج، ومل ينب على الطريقن فاتبع الأول وحمل عليه يف 

)2(

اإ�سمار الفاعل فيه. 

وتاأتي امل�س��اكلة اأي�س��ا يف بناء الفا�س��لة على 

.
)3(

ما قبلها

��ن ُدوِن  كقولـــه يف �سورة الأعـــراف 81: { َش��ۡهَوٗة ِمّ

ۡسِفُ��وَن } وقال فيمـــا وقع يف  نُتۡم قَ��ۡوٌم مُّ
َ
َِّس��آءِۚ بَ��ۡل أ ٱلن

(2)  انظر درة التنزيل 610/2–611
(3)  انظر درة التنزيل 559/2–601
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نُتۡم قَۡوٌم 
َ
َِّس��آءِۚ بَۡل أ ن ُدوِن ٱلن �سورة النمل 55: { َش��ۡهَوٗة ِمّ

َتَۡهلُوَن }.
ففا�سلة الآية الأوىل مبنية على اأ�سماء، وفا�سلة الآية 

الثانية مبنية على اأفعال؛ فاخت�سا�س )م�سرفون( ب�سورة 

الأعـــراف؛ لأن الآيـــات قبلها فوا�سلهـــا اأ�سماء جمموعة، 

ُكۡم 
َ
أ قال: {َوٱۡذُكُرٓواْ إِۡذ َجَعلَُكۡم ُخلََفآَء ِمۢن َبۡعِد َعدٖ َوَبوَّ

ۡرِض..} )الأعـــراف:74(. فكانـــت فا�سلة هذه الآية: 
َ
ِف ٱۡل

)مف�سديـــن( وفا�سلة ما بعدها: )موؤمنـــون( وما بعدها: 

)كافـــرون( وبعدهـــا: )املر�سلـــن( وبعدهـــا: )جاثمن( 

وبعدهـــا: )النا�سحـــن(، وبعـــد ذلك )العاملـــن(، فكان 

ال�سم اأحق بالو�سع يف هذا املكان لتت�ساوى الفوا�سل.

اأمـــا يف �سورة النمـــل فقد تقدم الآية التـــي فا�سلتها: 

نُتۡم قَۡوٌم َتَۡهلُوَن } )النمل:55( قوله تعاىل: { فَتِۡلَك 
َ
{ بَۡل أ

ْۚ إِنَّ ِف َذٰلَِك ٓأَليَٗة لَِّقۡوٖم َيۡعلَُموَن ٥٢  ُبُيوُتُهۡم َخاوَِيَۢة بَِما َظلَُمٓوا
ِيَن َءاَمُنواْ َوَكنُواْ َيتَُّقوَن ٥٣ َولُوًطا إِۡذ قَاَل لَِقۡوِمهِۦٓ  جنَۡيَنا ٱلَّ

َ
َوأ

وَن  ٥٤ } )النمل:-52 54(  نُتۡم ُتۡب��ِصُ
َ
تُوَن ٱۡلَفِٰحَش��َة َوأ

ۡ
تَأ

َ
أ

فلما تنا�سقت هذه الأفعال يف هذه الفوا�سل التي قبل هذه 

الفوا�سل التي قبل هذه الفا�سلة كان بناوؤها على ما قبلها 

بلفظ الفعل اأوىل بها.

الف�سل الثاين: البناء الن�سقي النحوي

تقدم اأن معنى »النـــ�سق«، جميء الكالم متتابعا على 

نظام واحد متالئم، يوافق اآخُره اأوَله.

واأن »البنـــاء الن�سقـــي«: »مالءمـــة تركيِب اآخـــِر الآيِة 

اأوَلهـــا«. اأو بعبـــارة اأخرى: »حمـــل اآخر الآية علـــى اأولها؛ 

ى النحوي«. للم�ساكلة اأو للمقت�سَ

وحد البنـــاء الن�سقي هنا: »حمل اآخر الآية على اأولها 

للمقت�سى النحوي«.

وقـــد جمعُت م�سائـــل هذا الفـــ�سل يف ثالثة مباحث؛ 

الأول: التخفيـــف والتوفيـــة. والثـــاين: الذكـــر واحلذف. 

والثالـــث: التقدمي والتاأخري. ول ينحـــ�سر البناء الن�سقي 

يف هـــذه املباحـــث، بل هـــي منـــاذج للدللة علـــى الفكرة 

وتو�سيحها. 

املبحث الأول: التخفيف والتوفية.

التوفيـــة م�سطلـــح كليٌّ يندرج حتتـــه كل �سورة ميكن 

اأن تـــو�سف بالتمـــام وا�ستيفـــاء الأجـــزاء، كتمـــام اأركان 

اجلملـــة وظهورها، وا�ستيفـــاء العامل معمولتـــه، اأو بقاء 

الكلمـــة بحروفها مـــن غري تغيري. والتخفيـــف �سد ذلك؛ 

كالختـــ�سار واحلذف...اإلخ والأ�سل يف الـــكالم التوفية 

وال�ستيفـــاء، والتخفيُف فرٌع، وكلٌّ جـــاء حلكمة تقت�سيه، 

واملقـــ�سود هنا: بناء الكالم علـــى ما يقت�سيه الن�سق من 

اإيثار هـــذا اأو ذاك؛ و�ساأعر�س هنا منـــاذج مما ت�سابهت 

فيه الآيات توفية وتخفيفا، مبيًنا اأن البناء الن�سقي �سبب 

لغوي ظاهر لبيان احلكمة يف جميء كلٍّ يف مو�سعه. 

) اأ ( حذف نون )يكن( لثقل املتعلَّق.

حتذف نون مـــ�سارع )كان( املجـــزوم اإذا وليه 

 - ومل يتـــ�سل به �سمري 
)1(

متحرك–عنـــد �سيبويه

نـــ�سب، وعلة هذا احلـــذف عنـــده التخفيف لكرة 

ال�ستعمـــال كقوله تعاىل: )ومل يـــك من امل�سركن( 

وكقولـــه تعـــاىل: )ول تك يف �سيق ممـــا ميكرون(. 

َبْل ومل َيُك، 
ُ
قال �سيبويه: »لي�س كلُّ حرف مبنزلة مل اأ

)2(

ولكنهم حذفوا هذا لكرته ولال�ستخفاف«

والـــذي ح�سن حذفهـــا هنا �سبههـــا بالنون التي 

تقع يف بع�س املوا�سع عالمة اإعراب، كما يقول ابن 

�سُل 
َ
الـــ�سراج: » وَحـــقُّ )مل يُك(: )مل يكـــْن( وكان اأ

ا دخلْت عليها »مل«  الكلمِة قبَل اجلزم )يكـــوُن( فلمَّ

فجزمتهـــا �سكنت النـــوُن فالتقى �ساكنـــاِن لأنَّ الواَو 

(1)  قال �سيبويه يف 184/4: » كما قالوا مل يك، �سبهت النون بالياء حيث �سكنت. 
ول يقولون مل يك الرجل، لأنها يف مو�سع حترٍك« 

(2)  الكتاب 294/1 
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ْن 
َ
�ساكنٌة فحذفـــِت الواو للتقاِء ال�ساكنـــِن فوجَب اأ

ا كـــَر ا�ستعماُلها وكانـــِت النوُن  تقـــول: مل يكـــْن فلمَّ

قـــد تكوُن زائـــدًة واإعراًبا يف بع�س املـــوا�سع �سبهت 

هـــذه بهـــا وحذفت هنـــا كمـــا حتذف يف غـــري هذا 

)1(

املو�سع«

 بـــاأن علة 
)2(

ورد اأبـــو حيـــان اختياَر ابـــن مالك

احلـــذف هي التخفيف، واإجازَتـــه قول يون�س بجواز 

احلـــذف اإذا وليها �ساكن، وقـــال: »ولي�س التخفيف 

علـــة حلذف النـــون، واأي ثقـــل يف لفـــظ »مل يكن«؟ 

واإمنـــا حذفت لكـــرة ال�ستعمال ول�سبـــه هذه النون 

لأجل �سكونها بحروف العلة، فمجموع هذا هو العلة 

يف احلـــذف ل التخفيف. واأمـــا ما ذكر من احلذف 

 
)3(

مع ال�ساكن فذلك عن �سيبويه �سرورة«

وميكن اأن جنمـــع بن الأقـــوال ال�سابقة ونقول: 

اإن علـــة حذف نون )يكون( عند النحاة هي جمموع 

هـــذه الأ�سباب: كـــرة ال�ستعمـــال واإرادة التخفيف 

اللفظي و�سبه هذه النـــون بالنون التي تقع يف بع�س 

املوا�سع عالمة اإعراب. 

اإذا تقرر هـــذا فاإنه قد ورد يف القراآن احلذف، 

وكذا الإثبات يف مو�سع يجوز فيه احلذف، فما الذي 

ح�سن اإثبات النون على الأ�سل يف تلك املوا�سع؟ وما 

احلكمة من حذفها يف املوا�سع الأخرى؟

اأجـــاب اخلطيـــب الإ�سكايف عـــن هـــذا الت�ساوؤل 

(1)  الأ�سول 343/3
(2)  قال ابن مالك: »ومما تخت�س به كان جواز حذف لم م�سارعها ال�ساكن جزما، 
�سيق مما  تك يف  )ول  تعاىل:  وكقوله  امل�سركن(  من  يك  تعاىل: )ومل  كقوله 

يون�س،  �سيبويه، ومل ميتنع عند  امتنع احلذف عند  �ساكن  فاإن وىل  ميكرون( 

قبل  بثبوتها  اللفظ  وثقل  للتخفيف،  حذفت  اإمنا  النون  هذه  لأن  اأقول،  وبقوله 

�ساكن اأ�سد من ثقله بثبوتها دون ذلك، فاحلذف حينئذ اأوىل. اإل اأن الثبوت دون 

�ساكن ومع �ساكن اأكر من احلذف، فلذلك جاء القراآن بالثبوت مع ال�ساكن يف 

قوله تعاىل: )ثم ازدادوا كفرا مل يكن اهلل ليغفر لهم( ويف قوله: )مل يكن الذين 

كفروا( ...« �سرح الت�سهيل 366/1 

لبن  الأ�سول   ،167/3 للمربد  املقت�سب  وانظر   ،238/4 والتكميل  التذييل    (3)
ال�سراج 383/2.

؛ اإذ اإنـــه 
)4(

مبـــا جـــاوز نـــ�سو�َس النحـــاة ال�سابقـــة

اعتمد نظرية التعلـــق معيارا للخفة والثقل؛ فكرة 

املتعلقـــات من اأ�سباب حذف النون يف )يكن( �سواء 

قبلهـــا اأم بعدهـــا، واإن �سئـــت قلـــت: ال�سابـــط هـــو 

»تخفيف اللفظ لثقل املتعلق«، وتف�سري الكرة عنده 

جـــاوز قولهم: »كرة ال�ستعمال« اإىل« كرة التعلق«؛ 

قال: »فاإذا كانت الكرة اأحد �سببي حذف النون يف 

الأ�سل �سارت كـــرة املتعّلقـــات اأحـــد �سببي اختيار 

)5(

حذفها«

ومن مناذج ذلك قوله تعاىل يف �سورة ال�سجدة: 

{ َولََق��ۡد َءاتَۡيَنا ُم��وَس ٱۡلِكَتَٰب فََل تَُكن ِف ِمۡرَيةٖ 

)6(

{ ن لَِّقآئِهۦِۖ ِمّ
فاأتى بالنون يف )َتُكْن(.

مو�سعـــن:  يف  هـــود  �سورة  يف  تعـــاىل  وقـــال   

)فََل تَ��ُك(؛ الأول: قولـــه: { َوَم��ن يَۡكُف��ۡر بِ��هِۦ 

ۥۚ فََل تَ��ُك ِف ِمۡرَيةٖ  ۡحَزاِب فَٱنلَّ��اُر َموِۡع��ُدهُ
َ
ِم��َن ٱۡل

ۡك��َثَ ٱنلَّاِس 
َ
ِّ��َك َوَلِٰكنَّ أ ب ۡن��ُهۚ إِنَُّه ٱۡلَ��قُّ ِمن رَّ ِمّ

)7(

َل يُۡؤِمُنوَن}
واملو�سع الآخر قوله تعاىل: { إِلَّ َما َش��آَء َربَُّكۖ 

ا َيۡعُبُد  مَّ َعَطآًء َغ��رۡيَ َمُۡذوذٖ ١٠٨ فََل تَُك ِف ِمۡرَي��ةٖ ِمّ
ن  َهٰٓ��ُؤَلءِۚ َما َيۡعُب��ُدوَن إِلَّ َكَم��ا َيۡعُب��ُد َءابَآؤُُهم ِمّ

)((

َقۡبُلۚ}
فال�سابـــط اأنـــه يختـــار فيهـــا حذف النـــون اإذا 

تعّلقت باجلمل الكثرية، ويختـــار اإثباتها اإذا تعّلقت 

بالقليلـــة، فكـــرة اجلمـــل هي التـــي تثقلهـــا، �سواء 

تعلقت بها قبلها اأو بعدها.

(4)  انظر امل�ساألة عنده يف 1001/2–1006
(5)  درة التنزيل 2004/2

(6)  ال�سجدة 23
(7)  هود 17

(8)  هود 109 ،108
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ۡنُهۚ  فقولـــه يف �سورة هود: {.. فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ ِمّ

ِّ��َك ..} تعلق باآيـــات ذوات جمل  ب إِنَّ��ُه ٱۡلَ��قُّ ِمن رَّ
ِّهِۦ َوَيۡتلُوهُ  ب ن رَّ َِّنةٖ ِمّ ٰ بَي

َفَمن َكَن َعَ
َ
تقدمته وهي: { أ

ۡنُه َوِمن َقۡبلِهِۦ كَِتُٰب ُم��وَسٰٓ إَِماٗما َورَۡحًَةۚ  َش��اهٌِد ِمّ
ۡحَزاِب 

َ
ْوَلٰٓئِ��َك يُۡؤِمُنوَن بِهۦِۚ َوَمن يَۡكُفۡر بِهِۦ ِمَن ٱۡل

ُ
أ

ۡنُهۚ } ۥۚ فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ ِمّ فَٱنلَّاُر َموِۡعُدهُ
قال الإ�سكايف: »األ ترى اأنه قد تقدمته جمل جاء 

عقيبها متعلِّقا بها؛ فثقل من اأجلها فاختري تخفيفها 

بحـــذف نونها. وكذلـــك قوله: { َوقَ��ۡد َخلَۡقُتَك ِمن 

 ٰ نَّ
َ
ا } جاء بعد قوله: { قَاَل َرِبّ أ َقۡبُل َولَۡم تَُك َش��ۡي ٔٗ

ِت َعقِٗرا َوقَۡد بَلَۡغُت ِمَن 
َ
يَُكوُن ِل ُغَلٌٰم َوَكنَِت ٱۡمَرأ

 ٌ َّ َهنِيّ ٱۡلِك��َبِ ِعتِّيٗا ٨ قَاَل َكَذٰلَِك قَ��اَل َربَُّك ُهَو َعَ
 وقع 

)1(

ا ٩ } َوقَ��ۡد َخلَۡقُتَك ِمن َقۡبُل َولَۡم تَُك َش��ۡي ٔٗ
يف جواب اهلل تعاىل له بعد الكالم الذِى كان منه ملا 

ُبـــ�ّسر بالولد، فطال الكالم جـــًدا، وخّفف باحلذف 

يف مو�سعه اختيارا له.

نَّا 
َ
نَسُٰن أ َو َل يَۡذُكُر ٱۡلِ

َ
وكذلـــك قوله تعـــاىل: { أ

ا } تعّلق هذا بقوله:  َخلَۡقَنُٰه ِمن َقۡبُل َولَۡم يَُك َش��ۡي ٔٗ
ۡخَرُج َحًيّا ٦٦ 

ُ
ءَِذا َما ِمتُّ لََسۡوَف أ

َ
نَسُٰن أ { َوَيُقوُل ٱۡلِ

نَّا َخلَۡقَنُٰه ِم��ن َقۡبُل َولَۡم يَُك 
َ
نَسُٰن أ َو َل يَۡذُك��ُر ٱۡلِ

َ
أ

)2(

ا ٦٧ }. َشۡي ٔٗ
ٱۡلَعۡظ��ُم  َوَه��َن  إِِنّ  َرِبّ  قَ��اَل   } قولـــه:  فاأمـــا 

ُك��ۢن بُِدَعآئَِك 
َ
ُس َش��ۡيٗبا َولَۡم أ

ۡ
أ ِمِنّ َوٱۡش��َتَعَل ٱل��رَّ

ا }، فاإنـــه قّلـــت اجلمـــل قبلـــه ومل يتعّلق  َرِبّ َش��قِّيٗ
اإل مبا تقّدمـــه تعّلـــق ما ذكرته، فلـــم يثقل فاختري 

الإمتـــام على الأ�سل. وكذلك قولـــه: { َولََقۡد َءاتَۡيَنا 

 ،{ ن لَِّقآئِهۦِۖ ُم��وَس ٱۡلِكَتَٰب فََل تَُكن ِف ِمۡرَي��ةٖ ِمّ

(1)  �سورة مرمي الآيتان 9 ،8
(2)  �سورة مرمي الآيتان 67 ،66

مل يتقدمـــه ما يثقله من اجلمـــل ما تقدم غريه مّما 

)3(

ذكرنا«

وهـــذا يوؤكد نظريـــة البناء الن�سقـــي يف القراآن 

واأن الـــكالم يتبع بع�سه بعـــ�سا متالئما متنا�سقا يف 

تركيب معجز اللفظ واملعنى معا. ومما يزيد الفكرة 

جالء اأن الثقل والتعلـــق لي�س حم�سورا فيما يتقدم 

الكلمة من اجلمـــل واملتعلقات، بل مبـــا ياأتي بعدها 

اأي�سا؛ و�ساهد ذلك قوله تعاىل: { فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ 

ُؤَلءِۚ َما َيۡعُبُدوَن }، فاإن قبله: { َعَطآًء  ا َيۡعُبُد َهٰٓ مَّ ِمّ
َغ��رۡيَ َمُۡذوذٖ }، وقد انقطع الكالم، ول تعلق لقوله: 
ا َيۡعُبُد َهُٰٓؤَلءِۚ َما َيۡعُبُدوَن }  مَّ { فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ ِمّ

مبا قبله.

وانتظـــم بعدها جمـــل متوالية متعلقـــة بها ومن 

متـــام معناها، فاإن متام الآيـــة: { فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ 

ُؤَلءِۚ َما َيۡعُبُدوَن إِلَّ َكَما َيۡعُبُد َءابَآؤُُهم  ا َيۡعُبُد َهٰٓ مَّ ِمّ
 .

)4(

��ن َقۡبُلۚ ِإَونَّا لَُمَوفُّوُهۡم نَِصيَبُهۡم َغرۡيَ َمنُقوٖص } ِمّ
»اأي: ل ت�سك فيما يعبد هـــوؤلء الكفار من الأ�سنام 

اأنهـــم يعبدونها بحجة فاإنهـــم ل يعبدونها اإل تقليدا 

لآبائهـــم الذين كانوا يعبدونها من قبل، فكل يجرى 

مب�ستحقـــه، وهو خطاب للنبـــي - ملسو هيلع هللا ىلص - واملراد به 

هو ومن اآمن به، فقد تعلقت: { فََل تَُك ِف ِمۡرَيةٖ } 

 
)5(

بهذا الكالم كله«

)ب( ومن �سواهد عالقة التعلق بالتخفيف

َيۡظَه��ُروهُ  ن 
َ
أ ٱۡس��َطُٰعٓواْ  َفَم��ا  تعـــاىل: {  قولـــه 

َوَما ٱۡسَتَطُٰعواْ َلُۥ َنۡقٗبا }
فقـــد ُذكر يف اآية واحدة فعـــالن اأ�سلهما واحد، 

الأول خمفـــف والثـــاين تـــام؛ فذهـــب جماعـــة من 

(3)  درة التنزيل 1004/2
(4)  سورة هود 109

(5)  انظر درة التنزيل 1006/2، مالك التاأويل لبن الزبري 254/2 ،253
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املف�سريـــن اإىل اأن الفعل املخفف جيء به اأوًل »عند 

اإرادة نفي قدرتهم على الظهور على ال�سّد وال�سعود 

فوقه، ثـــم جيء باأ�سل الفعل م�ستويَف احلروِف عند 

نفـــي قدرتهم على نقبه وخرقه، ول �سك اأن الظهور 

اأي�سر من النقب، والنقب اأ�سد عليهم واأثقل، فجيء 

ا م�ستوفًيا  بالفعل خمفًفا مع الأخف، وجـــيء به تامًّ

مع الأثقـــل، فتنا�سب، ولو قدر بالعكـــ�س ملا تنا�سب. 

ا فـــاإن الثاين يف حمل التاأكيـــد لنفي قدرتهم  واأيـــ�سً

علـــى ال�ستيـــالء على ال�سد ومتكنهـــم منه، فنا�سب 

)1(

ذلك الإطالة«

وهذا التوجيه ح�سن مقبول، وهو من باب تاأويل 

اللفـــظ باملعنـــى، ولكن ثمـــة تاأويل اآخر بابـــه تاأويل 

اللفـــظ باللفـــظ، اأو التاأويـــل باملتعلَّق، وهـــو اختيار 

الإ�سكايف - وتابعـــه فيه الكرماين والفريوزاآبادي - 

فقال يف »درة التنزيل«: 

»اإن الثانية تعّدت اإىل ا�سم، وهو قوله عز وجل: 

)نقًبـــا( فخـــّف متعلُقها فاحتملت بـــاأن يتّم لفظها، 

فاأّما الأوىل فاإنها تعّلق مكاُن مفعولها بـ »اأن« والفعل 

بعدهـــا، وهي اأربعـــة اأ�سياء: اأْن، والفعـــل، والفاعل، 

واملفعـــول الذي هو الهـــاء، فثقل لفـــظ »ا�ستطاعوا« 

وكان يجوز حتقيقه حيـــث ل يقارنه ما يزيده ثقاًل، 

فلما اجتمع الثقـــالن، واحتمل الأول التخفيف األزم 

)2(

يف الأول دون الثاين الذي خف متعّلقه«

الدرر  ونظم   ،217/3 للبغوي  التنزيل  معامل  وانظر   ،324/2 التاأويل  مالك   (1)
16 /38، وقال: »وا�سطاعوا  للبقاعي 138/12، التحرير والتنوير لبن عا�سور 

اإعادة  كراهية  الكالم  ف�ساحة  يف  تفنن  فبينهما  واجلمع  ا�ستطاعوا،  تخفيف 

من  لكونه  ثقيل  حرف  وهو  الهمز  وليه  لأنه  منهما  بالأخف  وابتدئ  الكلمة. 

يبتداأ  اأن  الظاهر  الالم وهو خفيف. ومقت�سى  وليه  اإذ  الثاين  احللق، بخالف 

بفعل ا�ستطاعوا ويثنى بفعل ا�سطاعوا لأنه يثقل بالتكرير، كما وقع يف قوله اآنفا 

ا} )الكهف: 78( ثم قوله: { َذٰلَِك  لَۡيهِ َصۡبً وِيِل َما لَۡم تَۡسَتِطع عَّ
ۡ
ُِّئَك بَِتأ نَب

ُ
{َسأ

خمالفة  خ�سائ�س  ومن   .)82 )الكهف:   { ا  َصۡبٗ لَۡيهِ  عَّ تَۡسِطع  لَۡم  َما  وِيُل 
ۡ
تَأ

مقت�سى الظاهر هنا اإيثار فعل ذي زيادة يف املبنى مبوقع فيه زيادة املعنى لأن 

ا�ستطاعة نقب ال�سد اأقوى من ا�ستطاعة ت�سلقه، فهذا من موا�سع دللة زيادة 

املبنى على زيادة يف املعنى« 

درة التنزيل لالإ�سكايف 834/2، غرائب التف�سري للكرماين 680/1، ب�سائر ذوي   (2)
التمييز 302/1

فخ�س الأول بالتخفيف؛ لأن مفعوله حرف وفعل 

وفاعـــل ومفعـــول؛ فلما كر املتعلق حـــ�سن احلذف. 

والثـــاين مفعوله »َنْقًبا« ا�سم واحـــد. فبنيت اأ�سوات 

الكلمة على متعلقاتها يف بناء ن�سقي معجز. 

)جـ( تنا�سق ال�سبه الإعرابي واللفظي. 

قد ياأتي ال�سمري )نا( يف موقع الرفع، وقد ياأتي 

نـــا القراآَن« فهو 
ْ
يف موقـــع الن�سب، فـــاإذا قلنا: »قراأ

فاعل ويجب ت�سكن احلرف قبله، واإذا قلنا: »اأتعَبنا 

العمُل« فهو مفعول ول تغري حركة اآخر فعله. 

واإذا ات�سل باحلـــرف )اإّن( جاز تخفيُف )اإن( 

لفظا واإمتاُمهـــا؛ فنقول: )اإّنـــا( و )اإّننا(، وقد ورد 

يف القراآن ال�سورتـــان يف مواطن كثرية جدا؛ ولكي 

نعـــرف حكمـــة اختيـــار التخفيف اأو التمـــام يف تلك 

املواطـــن نحتـــاج اإىل ا�ستقـــراء تام وبحـــث م�ستقل 

يقـــوم به. وقد ير�سدنـــا التمثيل باآيتـــن مت�سابهتن 

لإدراك الإعجـــاز يف الختيـــار يف �سورة من تنا�سق 

اللفظ والإعراب.

الآيـــة الأوىل: قوله تعاىل يف قـــ�سة �سالح عليه 

ا َقۡبَل  الـــ�سالم: { قَالُواْ َيَٰصٰلُِح قَۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجّوٗ

َنا لَِف  ۡعُبَد َما َيۡعُب��ُد َءابَآُؤنَا وَ إِنَّ ن نَّ
َ
َتۡنَهىَٰن��آ أ

َ
َهٰ��َذۖآ أ

ا تَۡدُعونَآ إَِلۡهِ ُمرِيٖب } )هـود:62(. مَّ َشّكٖ ِمّ
والآية الأخـــرى: قوله تعـــاىل يف �سورة اإبراهيم 

ۡفَوٰهِِهۡم َوقَالُٓواْ إِنَّا 
َ
يِۡدَيُهۡم ِفٓ أ

َ
ٓواْ أ عليه الـــ�سالم: { فََردُّ

ا تَۡدُعوَنَنآ  مَّ رِۡسۡلُتم بِهِۦ وَ إِنَّا لَِف َشّكٖ ِمّ
ُ
َكَفۡرنَا بَِمآ أ

إَِلۡهِ ُمرِيٖب } )اإبراهيم:9(
)اإّننـــا(؛  تامـــة:  جـــاءت  الأوىل  الآيـــة  ففـــي 

مل يحـــذف منها �سيء، ويف الأخرى جاءت حمذوفة 

احلرف: )اإّنا(.

وقـــد ف�سر الإ�سكايف ذلك بالبنـــاء الن�سقي على 
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الفعل ال�سابق؛ اإذ �سبقـــت )اإننا( بالفعل )اأتنهانا( 

وال�سمـــري يف هـــذا الفعـــل يف حمـــل نـــ�سب، و�ساأن 

�سمري الن�سب األ يغري حركة الفعل قبله ول حتذف 

منـــه؛ »فلما اأ�سبـــه املن�سوب بــــ )اإّن( املن�سوب يف 

)اأتنهانـــا(، ومل ينازعـــه �سبـــه الفاعـــل، �سلم لفظ 

   
)1(

)اإّن( عند ات�سالها به، ومل يلحقه حذف«

بخـــالف اآية �سورة اإبراهيم فاإن )اإنا( وقعت يف 

�سياق �سمـــري الرفع بعدها )كفرنا(، ومن �ساأنه اأن 

يغري اآخر الفعـــل بحذف حركتـــه وي�سكنه بات�ساله 

به، »وكما اأن الفعل يلحقه حذف حركة عند ات�سال 

هذا ال�سمري به، وكان ال�سمري الذي يحذف من اإن 

النون، حذفت لينقـــ�س لفظها عند ات�ساله مبا هو 

كال�سمري املرفوع لفظا ومعنى، وموقعا، حمال على 

ما تقـــدم، عمـــا يكون عليـــه اإذا مل يوا�سله، وجاءت 

)تدعوننـــا( علـــى مقتـــ�سى الإعـــراب الواجب لها 

)2(

بنونن. فهذا فرق ما بن املو�سعن«

) د ( توفية املعمولت بناء على توفية اللفظ قبُل.

)والكتفـــاء مبـــا قـــّل عما كـــر منه مـــع و�سوح 

)3(

املعنى(

واملدخل اإىل هذه امل�ساألة بقاعدتن؛

- الأوىل: اأن الأ�سل يف الكالم الذكر ل احلذف، 

واأن تذكر العوامل ل اأن ُتقّدر.

- والأخـــرى: الأ�سل يف فعـــل الـــ�سرط اأن ياأتـــي 

م�سارًعـــا؛ ليقبـــل اجلـــزم ظاهـــرا من غري 

حاجة اإىل اإعراب املحل. 

اإذا تقـــرر هذا؛ فثمـــة اآيتـــان مت�سابهتان ميكن 

توجيههما بناء على ما �سبق؛ وهما قوله تعاىل: { فَإِن 

(1)  انظر امل�ساألة يف درة التنزيل 721/2–723  
(2)  املرجع ال�سابق 2 /723  

(3)  املرجع نف�سه 381/1–383

ن َقۡبلَِك َجآُءو بِٱۡلَيَِّنِٰت  َب رُُسٌل ِمّ بُوَك َفَقۡد ُكِذّ َكذَّ
ُبرِ َوٱۡلِكَتِٰب ٱلُۡمنرِيِ } )اآل عمران:4)1(. َوٱلزُّ

َب  بُ��وَك َفَقۡد َكذَّ وقولـــه �سبحانه: { ِإَون يَُكِذّ

ُبرِ  ِيَن ِمن َقۡبلِِهۡم َجآَءۡتُهۡم رُُس��لُُهم بِٱۡلَيَِّنِٰت َوبِٱلزُّ ٱلَّ
َوبِٱۡلِكَتِٰب ٱلُۡمنرِيِ } )فاطر:25( .

فلم تذكر الباء يف الآية الأوىل واكتفي بالعطف 

دون اإعادتها وهي عامـــل اجلر )والزبر والكتاب(، 

واأعيـــدت يف اآيـــة فاطـــر جمعـــا بن العطـــف والباء 

)وبالزبـــر وبالكتاب(، وملـــا كان الكالم يبنى بع�سه 

على بع�س متنا�سقا، لزم النظر فيما قبلها.

فيمكـــن اأن يقال: اإن )الزبر والكتاب املنري( يف 

�سورة اآل عمـــران وقعا يف كالم بني على الخت�سار 

والكتفـــاء بالقليـــل عن الكثـــري مـــع و�سوح املعنى؛ 

فتقدمها فعل مـــا�ٍس واقع فعل �سرط حمله اجلزم، 

ثم فعـــل بني للمفعول دون ت�سميـــة فاعله، وكل هذا 

خفـــة يف اللفظ، فنا�سب الكتفـــاء بالعطف دون اأن 

ي�ستويف العامل معمولته لفظا بتكراره.

يقـــول الإ�سكايف: »وكان اأول ذلـــك قولـــه: )فاإن 

كذبوك( والتقديـــر: فاإن يكذبوك، فـــو�سع املا�سي 

الـــذي هـــو اأخف مـــو�سع امل�ستقبـــل الذي هـــو اأثقل 

بدللـــة اإن التي لل�سرط وحـــ�سول اخلفة يف اللفظ، 

ثـــم اإن الفعـــل الـــذي جـــاء يف جـــواب الـــ�سرط بني 

للمفعول، ومل ي�سم فاعلـــه، فكان الختيار اأن يجعل 

اآخر الكالم كاأوله بالكتفاء مبا قل عما كر منه مع 

)4(

و�سوح املعنى«

اأمـــا يف اآية فاطـــر فقد كرر العامـــل وهو حرف 

اجلر البـــاء؛ لأنه بني علـــى كالم ن�سقه التمام جار 

علـــى الأ�سل؛ فقبله مـــ�سارع فعل الـــ�سرط جمزوم 

(4)  املرجع ال�سابق 1/ 382
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لفظا ل حمـــال وهو الأ�سل، ثم وليه فعل اآخر معلوم 

فاعله مذكـــور )كّذب الذيـــن( وهـــو الأ�سل اأي�سا، 

فكان الكالم على متام العوامل، فنا�سب اأن ي�ستويف 

البـــاء ـ وهو عامـــل اجلر ـ معمولته فجـــاءت الآيات 

)وبالزبر وبالكتاب(.

قـــال الإ�سكايف: »لأن الـــ�سرط جـــاء فيهـــا على 

يكذبـــوك(  )واإن  وهـــو:  امل�ستقبـــل،  بلفـــظ  الأ�سل 

وجاء اجلزاء اأي�سا مبنيـــا للفاعل، ومل يحذف منه 

ما حـــذف من الأول. فلما قـــ�سد توفية اللفظ حقه 

اأتبع اآخر الكالم اأوله يف توفية كل معمول يف عامله، 

وهـــي حـــروف اجلـــر التـــي ا�ستوفتها املجـــرورات، 

)1(

فلذلك اختلفت الآيتان واهلل اأعلم«

املبحث الثاين: الذكر واحلذف.

الأ�سل يف الـــكالم الذكر والتمام كما تقدم يف مبحث 

التوفيـــة والتخفيف، واحلـــذف جائز اإذا علـــم املحذوف 

اأو ا�ستقام الكالم بدونه لدللة ال�سياق عليه.

و�ساأجّلـــي يف اآيـــات حمـــ�سورة منزلَة نظريـــة البناء 

الن�سقي يف هذا املبحـــث، واإمكان توظيفها لبيان متا�سك 

الـــكالم و�سبكه، وعالقة املوقـــع الإعرابي بالبناء اللفظي 

لالآيات. 

فمن الآيات قول اهلل تعاىل يف �سورة الأعراف: { ِإَوۡذ 

قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيَة َوُكُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم َوقُولُواْ 

لبن  املثاين  من  املت�سابه  يف  املعاين  ك�سف  يف  ونحوه   ،383/1 نف�سه  املرجع    (1)
جماعة �س 135 ،134، والربهان يف توجيه مت�سابه القراآن للكرماين �س 94، 

بِٱۡلَيَِّنِٰت  » قوله {َجآُءو  اإليه، قال:  ي�سر  الإ�سكايف ومل  الكرماين توجيه  ونقل 

فاطر  ويف  عامر  ابن  قراءة  اإل يف  واحدة  بباء  ههنا   { ٱلُۡمنرِيِ َوٱۡلِكَتِٰب  ُبرِ  َوٱلزُّ
ُبرِ َوبِٱۡلِكَتِٰب} بثالثة باءات لأنه يف هذه ال�سورة وقع يف كالم  { بِٱۡلَيَِّنِٰت َوبِٱلزُّ
اإقامة لفظ املا�سي يف ال�سرط مقام لفظ امل�ستقبل  مبني على الخت�سار وهو 

ولفظ املا�سي اأخف وبني الفعل للمجهول فال يحتاج اإىل ذكر الفاعل وهو قوله 

ن َقۡبلَِك} لذلك حذفت الباءات ليوافق الأول  َب رُُسٌل ِمّ بُوَك َفَقۡد ُكِذّ {فَإِن َكذَّ

والفاعل  امل�ستقبل  بلفظ  فيه  ال�سرط  فاإن  فاطر  ما يف  بخالف  الخت�سار  يف 

َقۡبلِِهۡم} ثم  ِيَن ِمن  َب ٱلَّ َفَقۡد َكذَّ بُوَك  مذكور مع الفعل وهو قوله {ِإَون يَُكِذّ

ذكر بعدها الباءات ليكون كله على ن�سق واحد«

ٗدا نَّۡغفِۡر لَُك��ۡم َخِطيَٓ�ٰٔتُِكۡمۚ  ��ٌة َوٱۡدُخلُواْ ٱۡلَاَب ُس��جَّ ِحطَّ
ِيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم قَۡول ..}  َل ٱلَّ َس��َ�ِيُد ٱلُۡمۡحِسننَِي ١٦١ َفَبدَّ

)الأعراف:162-161(

وقولـــه �سبحانه يف �سورة البقـــرة: { ِإَوۡذ قُۡلَنا ٱۡدُخلُواْ 

َهٰ��ِذهِ ٱۡلَقۡرَي��َة فَُكُ��واْ ِمۡنَها َحۡيُث ِش��ۡئُتۡم رََغ��ٗدا َوٱۡدُخلُواْ 
��ٌة نَّۡغفِ��ۡر لَُك��ۡم َخَطَٰيُٰكۡمۚ  ٗدا َوقُولُواْ ِحطَّ ٱۡلَ��اَب ُس��جَّ
ِيَن َظلَُم��واْ قَۡول ..} َل ٱلَّ وََس��َ�ِيُد ٱلُۡمۡحِس��ننَِي ٥٨ َفَب��دَّ

 

)البقرة:)59-5(.

) اأ ( ذكر الفاعل وحذفه

ذكـــر الفاعـــل وحذفه جائـــز، والبنـــاء الن�سقي 

يراعي بناء ما بعد الفاعل عليه ذكرا اأو حذفا؛ كما 

يف قوله تعاىل: { ِإَوۡذ قُۡلَنا ٱۡدُخلُواْ َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةَ .. } 

اإىل قولـــه: { نَّۡغفِ��ۡر لَُك��ۡم َخَطَٰيُٰك��ۡمۚ وََس��َ�ِيُد 

ٱلُۡمۡحِسننَِي } )البقرة:)5(
وقولـــه �سبحانـــه: { ِإَوۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡس��ُكُنواْ َهِٰذهِ 

ٰٔتُِكۡمۚ  ٱۡلَقۡرَي��َة.. } اإىل قوله: { نَّۡغفِۡر لَُك��ۡم َخِطيَٓ�
َسَ�ِيُد ٱلُۡمۡحِسننَِي } )الأعراف:161(

فـــاإن )خطايـــا( جمع تكـــ�سري دال على الكرة، 

اأمـــا )خطيئـــات( فجمـــع �سالمـــة خمتـــوم بالألف 

والتـــاء، وهو مما ياأتي للقلـــة اإذا مل يقرتن مبا يدل 

علـــى ال�ستغراق كـ )األ(؛ هـــذا هو مذهب �سيبويه، 

.
)2(

وُنِقل اتفاق النحاة عليه

فلمـــا بداأ احلكيـــم �سبحانه وتعاىل اآيـــة البقرة 

بالت�سريح بالفاعل يف )قلنا( قرن اإىل الإخبار عن 

نف�سه جل ذكره مبا يليق بجوده وكرمه فاأتى باللفظ 

املـــو�سوع لل�سمول فيـــ�سري كالتوكيـــد بالعموم وهو 

)خطاياكم(.

(2)  انظـــر »الكتاب« ل�سيبويـــه )578/3 ،491(، �سرح املف�سل لبن يعي�س 224/3، 
لالأ�سمـــوين  مالـــك«  ابـــن  األفيـــة  »�سرح  ال�سبكـــي )87/2(،  للتـــاج  »الإبهـــاج« 

)121/4(
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وملا مل ي�سند الفعل يف �سورة الأعراف اإىل نف�سه 

عز وجل وقـــال: )واإذ قيل( فلم يـــ�سم الفاعل، اأتى 

بلفظ )اخلطيئات( املحتمل للقلة من حيث البنية، 

واإن كان املـــراد بها الكرة كاملراد باخلطايا، اإل اأنه 

ملا ذكـــر الفاعل اأتى مبـــا هو لئق مـــن اللفظ، »وملا 

مل ي�سم الفاعل يف �سورة الأعراف و�سع اللفظ غري 

مو�سعـــه للفرقان بن ما يوؤتى به علـــى الأ�سل وبن 

 

.
)1(

ما يعدل عنه اإىل الفرع«

)ب( انقطاع العطف لنقطاع املوقع الإعرابي.

ياأتي الفاعـــل ا�سما �سريحا اأو موؤول بال�سريح، 

ول يكـــون جملة عند الب�سريـــن واجلمهور، خالفا 

. فمذهب اجلمهور 
)2(

لثعلب وه�سام وبع�س الكوفين

ُواْ ٱٓأۡلَيِٰت 
َ
ۢن َبۡعِد َما َرأ يف قوله تعايل: { ُثمَّ بََدا لَُهم ِمّ

ٰ ِحنٖي } )يو�ســـف:35( : اأن الفاعل  لََيۡس��ُجُننَُّهۥ َحتَّ
تقديره: بداٌء، ول يجوز اأن يكون )لي�سجننه(.

وبنـــاء على ذلك فـــال يجوز اأن يقـــال اأي�سا: اإن 

نائب الفاعل يف قوله تعاىل: { ِإَوۡذ قِيَل لَُهُم ٱۡسُكُنواْ 

َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيَة َوُكُواْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم } هو )ا�سكنوا(؛ 
بـــل تقديره: )قوٌل(. فانقطع تعلق اجلملة مبا قبلها 

اإعرابـــا؛ فال ي�سح وقوعها موقـــع فاعل العامل؛ ثم 

وليـــه جملة اجلـــواب )نغفـــْر(، ومل يـــاأت ما بعدها 

معطوفـــا لتنـــا�سق انقطـــاع التعلـــق الإعرابي وعدم 

(1)  درة التنزيل لالإ�سكايف )263/1(، وانظر الربهان للكرماين �س 73، واختار 
ابن الزبري اأن اختالف اجلمعن مبني على �سياق الآيتن، من حيث ذكر تعدد 

وجيء  ذلك،  عند  )خطايا(  الكرة  على  الدال  باجلمع  فجيء  والآلء؛  النعم 

يف  جمعها  »فورد  قال:  ذلك،  عدم  عند  )خطيئات(  خلطيئة:  ال�سالمة  بجمع 

والآلء  النعم  تعداد  من  البقرة  اآيات  عليه  ما بنيت  لينا�سب  مك�سرا  البقرة 

التي  اأبنية  الأربعة  ما عدا  التك�سري  لأن جموع  ال�سوؤال  يتبن يف جواب  ح�سبما 

يف  الوارد  فطابق  للكرة  الغالب  يف  ترد  اإمنا  وِفْعَلة  واأفِعلة  فعال 
َ
واأ اأفُعل  هي: 

البقرة ما ق�سد من تكثري الآلء والنعم واأما اجلمع بالألف والتاء فبابه القلة 

يف الغالب اأي�سا ما مل يقرتن به ما يبن اأن املراد به الكرة فنا�سب ما ورد يف 

اآي  عليه  ما بنيت  على  النعم  تعدد  ق�سد  من  اآيها  تنب  مل  حيث  من  الأعراف 

البقرة فجاء كل على ما ينا�سب واهلل اأعلم« )مالك التاأويل38/1(  

(2)  انظر �سرح الت�سهيل لبن مالك 123/2، التذييل والتكميل لأبي حيان 173/6، 
ارت�ساف ال�سرب لبي حيان 1320/3، همع الهوامع لل�سيوطي 575/1 

العطف، في�سبه النقطاع اآخر الآية النقطاع اأولها. 

هذا يف اآية الأعراف.

اأمـــا اآيـــة البقرة فلم تـــنب على هـــذا، بل وقعت 

اجلملـــة موقع املفعول للفعـــل )قلنا(، وبنيت الآيات 

 - علـــى تعـــداد النعم 
)3(

- كمـــا يقـــول ابن الزبـــري

والآلء وتتابعها، وعطف بع�سها على بع�س، فنا�سب 

جميء الواو يف قوله تعاىل: )و�سنزيد املح�سنن(.

قـــال الإ�سكايف: »واإذ خـــرج قوله ا�سكنوا عن اأن 

يكون فاعال، وكان لفظه يف مو�سع الفاعل ومل يتعلق 

بالفعل الذي قبله تعلق الفاعل بفعله معنى، ول تعلق 

املفعـــول بفعلـــه الواقع به يف قوله تعـــاىل: )واإذ قلنا 

ادخلـــوا..( �سار كاأنه منف�سل عن الفعل يف احلكم 

واإن كان مت�سال بـــه اللفظ، وجواب الأمر الذي هو 

)ا�سكنـــوا( قوله: )نغفر لكم خطاياكم(، واجلواب 

يف حكـــم البتداء ينف�سل كمـــا ينف�سل ول دليل يف 

اللفظ علـــى انف�ساله اإل بفـــ�سل ما اأ�سله اأن يكون 

متعلقا به بحرف عطف وهو: )و�سنزيد املح�سنن( 

)4(

وحذف الواو منه وا�ستئنافه خربا مفردا«

فبنـــى الإ�سكايف توجيهه على قاعدتن؛ الأوىل: 

عـــدم جـــواز وقـــوع اجلملـــة فاعـــال، وهـــو مذهـــب 

اجلمهـــور، ونتج عن ذلـــك انقطاع التعلـــق و�سعفه 

معنـــى ولفظـــا. والقاعـــدة الثانيـــة: معاملـــة جواب 

الـــ�سرط معاملـــة ال�ستئنـــاف والبتـــداء، وهو مما 

يزيد الكالم انف�سال.

ثم قـــال: »وهـــذه امل�ساألة هـــي التي غلـــط فيها 

اأبـــو �سعيد الـــ�سريايف يف اأول ما �سرحـــه من ترجمة 

الكتـــاب، وهي قولـــه: )هذا باب علـــم ما الكلم من 

العربية( وعدة الوجوه التـــي حتتملها هذه اللفظة، 

وذكـــره يف جملتها: )هذا باب اأن يعلم ما الكلم من 

(3)  مالك التاأويل 38/1 
(4)  درة التنزيل 1/ 232
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 فجعل ما الكلم وهـــي جملة يف مو�سع 
)1(

العربيـــة(

الفاعل مـــن يعلم، وهـــذا ما ياأبـــاه مذهبه ومذهب 

اأهل البـــ�سرة، وقد اأوماأت اإىل غـــر�سي فيما يجوز 

اأن تكـــون الـــواو فيـــه حمذوفة مـــن قولـــه: )�سنزيد 

املح�سنن( يف �سورة الأعـــراف وثابتة فيه يف �سورة 

البقرة، فتاأملوه فاإنه م�ساألة م�سكلة يف النحو تفهموه 

)2(

اإن �ساء اهلل«

)جـ( مراعاة التخ�سي�ض ال�سابق بالحق من مثله.

اأ�سل معنـــى )ِمن( ابتـــداء الغاية. تقول: �سرت 

مـــن مو�سع كـــذا اإىل مو�سع كـــذا. ويف الكتاب: من 

فالن اإىل فـــالن. اإمنا يريد: ابتـــداوؤه فالن. وتكون 

للتبعيـــ�س نحـــو قولـــك: هـــذا مـــن الثـــوب. وهـــذا 

منهـــم تقـــول: اأخـــذت بع�س مالـــه، وتقـــول: اأخذت 

.
)3(

من ماله

وقـــد وردت كلمـــة )منهـــم( يف اآيـــة الأعـــراف 

ِيَن َظلَُم��واْ ِمۡنُهۡم قَۡوًل َغرۡيَ  َل ٱلَّ - 162 -: { َفَب��دَّ

ِي قِيَل لَُهۡم }، ومل تذكر يف م�سابهتها يف البقرة  ٱلَّ
ِي  ِي��َن َظلَُمواْ قَ��ۡوًل َغرۡيَ ٱلَّ َل ٱلَّ – 59 - : { َفَب��دَّ

قِيَل لَُهۡم ..}  
فمـــا احلكمة التي ميكـــن لنظرية البنـــاء الن�سقي اأن 

ت�سهم يف بيانها؟

اجلـــواب: »اأن اأول القـــ�سة يف �سورة الأعـــراف 

مبنـــي علـــى التخ�سيـــ�س والتمييـــز بدليـــل لفـــظ 

ٌة  مَّ
ُ
)مـــن(؛ لأنه قـــال تعـــاىل: { َوِمن قَۡوِم ُم��وَسٰٓ أ

َيۡه��ُدوَن بِٱۡلَِقّ َوبِ��هِۦ َيۡعِدلُوَن } )الأعـــراف:159(، 
ِيَن َظلَُمواْ ِمۡنُهۡم ..} فاأتى يف اآخر  َل ٱلَّ وقال: { َفَبدَّ

ما حكى عنهم من مقابلة نعم اهلل عليهم بتبديلهم 

(1)  �سرح كتاب �سيبويه لل�سريايف 10/1 
(2)  درة التنزيل 232/1–235  

(3)  انظر الكتاب ل�سيبويه 307/2، املقت�سب للمربد 44/1، الأ�سول لبن ال�سراج 
 409/1

ما قـــدم به القـــول اإليه فاأتى بلفـــظ )من( التي هي 

للتخ�سيـــ�س والتمييـــز بناء علـــى اأول الق�سة التي 

 ..}؛ 
ِقّ ٌة َيۡه��ُدوَن بِٱۡلَ مَّ

ُ
هـــي: { َوِمن قَۡوِم ُم��وَسٰٓ أ

ليكـــون اآخر الكالم لأوله م�ساوقا، وعجزه ل�سدره 

مطابقـــا، فيكـــون الظاملـــون مـــن قول مـــو�سى باإزاء 

الهادين منهم، وهناك ذكر اأمة هادية عادلة، وهنا 

ذكـــر اأمة مبدلـــة عاديـــة مائلة، وكلتاهمـــا من قوم 

مـــو�سى، فاقت�ست الت�سوية يف املقابلة ذكر )منهم( 

يف �سورة الأعراف.

واأمـــا يف �سورة البقرة فاإنه مل ُتـــنَب الآيات التي 

ِي��َن َظلَُمواْ قَ��ۡول ..} على  َل ٱلَّ قبـــل قولـــه: { َفَبدَّ

تخ�سيـــ�س وتبعي�س فتحمل الآية الأخرية على مثل 

ٰٓءِيَل ٱۡذُكُرواْ  حالها، األ تـــرى اأنه قال: { َيَٰبِنٓ إِۡس��َر

ۡنَعۡمُت َعلَۡيُك��ۡم ..} )البقـــرة:47( 
َ
نِۡعَم��ِتَ ٱلَّ��ِتٓ أ

ثـــم تكـــرر اخلطـــاب لهـــم اإىل اأن انتهـــى اإىل قوله: 

نَزنۡلَ��ا َعلَۡيُكُم ٱلَۡمنَّ 
َ
{ َوَظلَّۡلَن��ا َعلَۡيُكُم ٱۡلَغَماَم َوأ

��ۡلَوٰىۖ ..} )البقـــرة:57(، وقولـــه: { ِإَوۡذ قُۡلَن��ا  َوٱلسَّ
ٱۡدُخلُواْ َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيَة ..} )البقرة:)5(، وتعقبه بقوله: 
ِيَن َظلَُمواْ .. } فلم يحتج اإىل )منهم(؛  َل ٱلَّ { َفَبدَّ

لأنـــه مل يتقدمـــه ما تقـــدم يف �سورة الأعـــراف مما 

)4(

يقت�سيها«

ومما يندرج حتت هذا املبحث: ذكر املفعول به 

وحذفه ات�ساقا.

اإن »حـــذف ما يعلم جائـــز« كما يقول ابن مالك 

)5(

يف اخلال�سة:

وحذُف ما ُيعلُم جــائٌز كما

تقوُل زيٌد بعَد َمْن عندكما

والربهان   ،38، 39/1 التاأويل  مالك  وانظر   ،238–236/1 التنزيل  درة     (4)
للكرماين �س 74 

(5)   انظر الت�سريح خلالد الأزهري 1 /221
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وين�سحـــب ذلك على املفعول بـــه؛ فاإنه اإذا فهم 

مـــن الـــكالم، اأو �سيق لغـــر�س ح�سن فيـــه احلذف؛ 

)1(

ُحِذف، واإل �سر حذفه، كما يقول ابن مالك:

ْر وحــــذَف ف�سلٍة اأِجْز اإن مل َي�سِ

ْر  كَحْذِف ما �سيَق جواًبا اأو ُح�سِ

ومن �سور املفعـــول به اأنه قد ياأتي ا�سما ظاهرا 

اأو �سمـــريا اأو جملة اأو �سبه جملـــة كما هو معلوم يف 

الأعاريـــب، وذكر املفعـــول به يف كتاب اهلل تعاىل يف 

تلك ال�سور، وورد اأي�سا حمذوفا، معلوما من �سياق 

الآي؛ ويف كلٍّ حكمـــة، وتعيننا نظرية البناء الن�سقي 

علـــى اإدراك بعـــ�س تلك احلكمـــة، كُمَفـــ�سر وُمَبّن 

لتتابع الكالم على ن�سق يالئم بع�سه بع�سا.  

ومن ذلك ورود الفعل )َكّذَب( م�ستوفيا مفعوله 

لفظا يف اآياٍت، ومكتفيا باإدراكه من ال�سياق من غري 

ت�سريح بـــه يف اأخرى، كقوله تعاىل: { تِۡلَك ٱۡلُقَرٰى 

ۢنَبآئَِه��اۚ َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُس��لُُهم 
َ
َنُق��صُّ َعلَۡيَك ِمۡن أ

بُواْ ِمن َقۡبُلۚ َكَذٰلَِك  بِٱۡلَيَِّنِٰت َفَما َكنُواْ ِلُۡؤِمُنواْ بَِما َكذَّ
ٰ قُلُوِب ٱۡلَكٰفِرِيَن } )الأعراف:101(.  ُ َعَ َيۡطَب��ُع ٱللَّ

فلم ي�سرح مبفعول )كذبوا(.

وقـــال �سبحانه: { ُث��مَّ َبَعۡثَنا ِمۢن َبۡعِدهِۦ رُُس��ًل 

إَِلٰ قَۡوِمِه��ۡم فََجآُءوُه��م بِٱۡلَيَِّنِٰت َفَما َكنُ��واْ ِلُۡؤِمُنواْ 
ٰ قُلُوِب  بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡب��ُلۚ َكَذٰلَِك َنۡطَب��ُع َعَ بَِم��ا َكذَّ
ٱلُۡمۡعَتِدي��َن } )يون�ض:74(. فاأوقع �سبه اجلملة )به( 

موقع املفعول.

فهاتان اآيتـــان مت�سابهتان لفظـــا، فاأما فعل اآية 

الأعـــراف الـــذي مل يذكـــر مفعوله فهـــو للبناء على 

َقۡواْ  ۡهَل ٱۡلُق��َرىٰٓ َءاَمُنواْ َوٱتَّ
َ
نَّ أ

َ
ما قبلهـــا وهو: { َولَۡو أ

ۡرِض َوَلِٰكن 
َ
َمآءِ َوٱۡل َن ٱلسَّ لََفَتۡحَنا َعلَۡيِهم بَرََكٰٖت ِمّ

(1)   انظر الت�سريح خلالد الأزهري 472/1

َخۡذَنُٰهم بَِما َكنُواْ يَۡكِسُبوَن } )الأعراف:96( 
َ
بُواْ فَأ َكذَّ

فقوله: )ولكن كذبوا( مل يذكر له مفعول، »وان�ساقت 

ۡهُل 
َ
ِمَن أ

َ
فَأ

َ
الآيـــات بعد التحذير املتوايل بقولـــه: { أ

ُس��َنا })الأعراف:97( ثم ختمت 
ۡ
تَِيُهم بَأ

ۡ
ن يَأ

َ
ٱۡلُقَرىٰٓ أ

ۢنَبآئَِهاۚ 
َ
بقولـــه: { تِۡلَك ٱۡلُق��َرٰى َنُقصُّ َعلَۡيَك ِم��ۡن أ

َولََقۡد َجآَءۡتُهۡم رُُس��لُُهم بِٱۡلَيَِّنِٰت َفَم��ا َكنُواْ ِلُۡؤِمُنواْ 
. فختم 

)2(

بُواْ ِمن َقۡب��ُلۚ } )الأعـــراف:101(« بَِم��ا َكذَّ
)3(

الآيات مبثل ما بداأ به كما يقول الكرماين.

واأما قوله تعاىل يف �سورة يون�س 74: {َفَما َكنُواْ 

بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡب��ُلۚ } واإثبات املفعول  ِلُۡؤِمُن��واْ بَِما َكذَّ
بـــه هنا؛ فالأن قبلـــه ق�سة نوح عليه الـــ�سالم، وهي 

 نُوٍح..} )يون�ض:71( . ثم بعده: 
َ
{ َوٱتۡ��ُل َعلَۡيِهۡم َنَبأ

َعُهۥ ِف ٱۡلُفۡلِك} ثم بعده:  ۡيَنُٰه َوَمن مَّ بُوهُ َفَنجَّ { فََكذَّ

بُ��واْ ِبَ ٔاَيٰتَِن��اۖ} )يون�ض:73( ،  ِيَن َكذَّ ۡغَرۡقَن��ا ٱلَّ
َ
{َوأ

فجاءت )كذب( متعدية مثل ما قبلها. 

»وملـــا وقعـــت الإ�سارة يف قوله: { ُث��مَّ َبَعۡثَنا ِمۢن 

َبۡعِدهِۦ رُُسًل إَِلٰ قَۡوِمِهۡم فََجآُءوُهم بِٱۡلَيَِّنِٰت َفَما َكنُواْ 
بُواْ بِهِۦ ِم��ن َقۡبُلۚ } اإىل تكذيب من  ِلُۡؤِمُن��واْ بَِما َكذَّ
كـــذب من قوم نوح، اختـــري تعدية الفعل املكرر على 

الفعل الأول؛ ليعلم اأن هذا الفعل معنّي به ما تقدم، 

فلمـــا جاء ذلك متعديا جاء هـــذا مثله. وملا مل يجئ 

يف الآيـــة التـــي يف �سورة الأعـــراف متعديـــا مل يجئ 

)4(

فيما بني عليه اإل حمذوف املفعول به«

(2)  درة التنزيل 607/2–609
} يف هذه ال�سورة ويف يون�س  بُواْ بِهِۦ ِمن َقۡبُلۚ  (3)   قال الكرماين : »قوله {بَِما َكذَّ
ۡهَل ٱۡلُقَرىٰٓ َءاَمُنواْ} 

َ
نَّ أ

َ
ۦ } لأن اأول الق�سة يف هذه ال�سورة {َولَۡو أ بُواْ بِهِ { بَِما َكذَّ

الباء فختم الق�سة مبثل  َخۡذَنُٰهم} ولي�س بعدها 
َ
فَأ بُواْ  َكذَّ ويف الآية {َوَلِٰكن 

بُواْ ِبَ ٔاَيٰتَِناۖ}  ۡيَنُٰه} {َكذَّ بُوهُ َفَنجَّ ما بداأ به وكذلك يف يون�س وافق ما قبله {فََكذَّ

ۦ } وذهب بع�س اأهل العلم اإىل اأن ما يف  بُواْ بِهِ فختم مبثل ذلك فقال { بَِما َكذَّ

بُوهُ}  رُُسِلۖ} و{َكذَّ بُواْ  الباء نحو قوله {فََكذَّ التكذيب فبغري  العقالء من  حق 

بُواْ ِبَ ٔاَيٰتَِناۖ} وغريها وعند املحققن  وغريه وما يف حق غريهم بباء نحو {َكذَّ

تقديره فكذبوا ر�سلنا برد اآياتنا حيث وقع«.  الربهان �س 125 

(4)  درة التنزيل 607/2–609
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وعكـــ�س ابُن الزبـــري التوجيـــَه ال�سابـــق، وجعل 

الآيات من قبيـــل الإيجاز والكتفاء؛ اإذ اإنه قد �سبق 

وَن َعن َسبِيِل  يف �سورة الأعراف – 86 - : {َوتَُصدُّ

ِ َم��ۡن َءاَم��َن بِهِۦ} وقولـــه – 87 - : { ِإَون َكَن  ٱللَّ
رِۡس��ۡلُت بِهِۦ َوَطآئَِفٌة 

ُ
ِٓي أ نُك��ۡم َءاَمُنواْ بِٱلَّ َطآئَِفٌة ِمّ

َّ��ۡم يُۡؤِمُنواْ } ثم قـــال بعـــُد – 101 - : { َفَما َكنُواْ  ل
بُ��واْ } وقع الكتفاء مبـــا تقدم من  ِلُۡؤِمُن��واْ بَِما َكذَّ
رِۡس��ۡلُت بِهِۦ} والـــذي اأر�سل به هو 

ُ
ِٓي أ قولـــه: {بِٱلَّ

الذي طلب منهم الإميان به فح�سل املق�سود. واأما 

بُواْ بِهِۦ  قولـــه يف يون�س: { َفَما َكنُ��واْ ِلُۡؤِمُنواْ بَِما َكذَّ

ِمن َقۡب��ُلۚ } فاإنه ملا تقدم هنا ما تقـــدم هناك فلم 
يكن بد مـــن الإتيان بال�سمري ليحـــ�سل ما وقع من 

 
)1(

التكذيب ولرتتبط ال�سلة باملو�سول.

وتوجيهه مع احتمال �سحته فاإنه اأي�سا مل يخرج 

عن مفهـــوم البناء الن�سقـــي، الذي يعتمـــد مراعاة 

ال�سابـــق والبنـــاء عليه ذكـــًرا اأو اكتفـــاًء؛ كالكتفاء 

بذكر )ما( يف اآيٍة عـــن اإعادتها فيما بعدها، كقوله 

ّ َنۡفٖس َظلََمۡت 
نَّ لُِكِ

َ
تعـــاىل: يف �سورة يون�س { َولَۡو أ

ُواْ 
َ
ا َرأ واْ ٱنلََّداَمَة لَمَّ َسُّ

َ
ۡرِض َلۡفَتَدۡت بِ��هِۦۗ َوأ

َ
َما ِف ٱۡل

ٱۡلَعَذاَبۖ َوقُِضَ بَۡيَنُهم بِٱۡلقِۡس��ِط َوُهۡم َل ُيۡظلَُموَن ٥٤ 
َل إِنَّ وَۡع��َد 

َ
ۡرِضۗ أ

َ
��َمَٰوِٰت َوٱۡل ِ َم��ا ِف ٱلسَّ َل إِنَّ لِلَّ

َ
أ

ۡكَثَُه��ۡم َل َيۡعلَُموَن ٥٥ } .. 
َ
ِ َح��قٌّ َوَلِٰك��نَّ أ ٱللَّ

حذفت )ما( يف الآية الثانية لتقدم ذكرها يف الآية 

)2(

الأوىل.

املبحث الثالث: التقدمي والتاأخري.

لأجـــزاء اجلملـــة العربيـــة ُرَتـــٌب حمفـــوٌظ اأ�سُلهـــا، 

فالفاعـــل مثـــال ل ياأتي قبـــل فعله، ومـــا له الـــ�سدارة له 

التقـــدم، واملفعول اأ�سله بعد الفعـــل والفاعل، ثم لعار�س 

لفظي اأو غر�س بالغي تخالف هذه الأجزاء اأ�سل رتبتها؛ 

(1)  انظر مالك التاأويل لبن الزبري 212/1
(2)  درة التنزيل 705/2

فاملفعـــول به يتقـــدم على فاعلـــه اإذا كان �سمريا مت�سال 

والفاعـــل ا�سمـــا ظاهرا، و�سبـــه اجلملة له حريـــة الرتبة 

وُيت�سامح فيه، ويتقدم وجوبا اإذا وقع خربا واملبتداأ نكرة، 

)3(

اإىل اآخر مباحث النحو؛ يقول ابن مالك:

الأ�سل يف الفاعل اأن يت�ســــــــال 

والأ�سل يف املفـعول اأن ينف�سال

وقد يجـــــــــاء بخـــالف الأ�ســـل 

وقد يجي املفعــــول قــــبل الفعـل

واأخــــر املفعول اإن لــب�س حـــــذر 

اأو اأ�سمـر الفاعل غري منح�سر

 والبالغـــّي - وبخـــا�سة اأ�سحـــاب نظريـــة النظـــم - 

يهتمون باأثر ذلك يف املعنى؛ ويجعلون الأثر �سببا، ف�سبب 

التقـــدمي قد يكون الهتمام اأو التاأكيد ... اإلخ. اأما نظرية 

البنـــاء الن�سقي فاإنها ت�سعى اإىل تف�سري التقدمي والتاأخري 

بالنظر اإىل الرتكيـــب النحوي ال�سابق اأو الالحق للكالم. 

ول تعـــار�س يف بيـــان احلكمة من رتبة �سبـــه اجلملة بناء 

على ن�سق الآي مع مراعاة دللة الهتمام والتاأكيد. 

وقـــال �سبحانـــه وتعاىل يف قـــ�سة نوح عليـــه ال�سالم: 

ا  ِيَن َكَفُرواْ ِمن قَۡوِمهِۦ َما نََرىَٰك إِلَّ بََشٗ {  َفَقاَل ٱلَۡمَلُ ٱلَّ

ِي 
ۡ
أ َراذنُِلَا بَادَِي ٱلرَّ

َ
ِيَن ُهۡم أ َبَعَك إِلَّ ٱلَّ ۡثلََنا َوَم��ا نََرىَٰك ٱتَّ ِمّ

َوَما نََرٰى لَُكۡم َعلَۡيَنا ِمن فَۡضِۢل بَۡل َنُظنُُّكۡم َكِٰذبنَِي ٢٧ 
ِبّ َوَءاتَىِٰن رَۡحَٗة  ن رَّ َِّنةٖ ِمّ ٰ بَي

رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت َعَ
َ
قَاَل َيَٰقۡوِم أ

ۡن ِعنِدهِۦ ..} )هود:27-)2( ِمّ
وقولـــه �سبحانـــه يف قـــ�سة �سالـــح عليـــه الـــ�سالم يف 

ا َقۡبَل  ال�سورة نف�سها: { قَالُواْ َيَٰصٰلُِح قَۡد ُكنَت فِيَنا َمرُۡجّوٗ

ا  مَّ َنا لَِف َش��ّكٖ ِمّ ۡعُبَد َما َيۡعُبُد َءابَآُؤنَا ِإَونَّ ن نَّ
َ
َتۡنَهىَٰنآ أ

َ
َهَٰذۖآ أ

َِّنةٖ  ٰ بَي
رََءۡيُتۡم إِن ُكنُت َعَ

َ
تَۡدُعونَآ إَِلۡهِ ُمرِيٖب ٦٢ قَاَل َيَٰقۡوِم أ

ِبّ َوَءاتَىِٰن ِمۡنُه رَۡحَٗة ..} )هود:63-62( ن رَّ ِمّ

(3)  انظر �سرح الألفية لالأ�سموين 403/1 ،402
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ْنِ �سواٌء  فاإن املعنين واحـــد يف املو�سعن، وقول النبيَّ

لأمتيهمـــا، واإمنا اختلفا باإخبار اهلل تعاىل يف مو�سع خرٍب 

قّدم فيه املفعول الثاين على اجلار واملجرور؛ لإجراء هذا 

 
)1(

الفعل ومفعوليه على ما جرى عليه الفعل الذي قبله.

ومعنى »على ما جرى عليـــه الفعل الذي قبله« معناه: 

ۡثلََنا  }  ا ِمّ اأنـــه قد �سبق يف قـــ�سة نوح: { َما نََرىَٰك إِلَّ بََشٗ

َبَعَك } ثم بعـــده: { بَۡل َنُظنُُّكۡم  وقولـــه: { َوَما نََرىَٰك ٱتَّ

َكِٰذبِ��نَي }؛ فتقدمت اأفعال ثالثة كل واحد منها يتعدى 
اإىل مفعولـــن، واملفعول الثاين منهما ل يحجزه عن الأول 

جِرَي هذا الفعل الذي هو: { َوَءاتَىِٰن رَۡحَٗة 
ُ
�سبـــه جملة؛ فاأ

ۡن ِعنِدهِۦ } جمرى تلك الأفعال التي وقعت { َوَءاتَىِٰن }  ِمّ
يف جوابها؛ فبا�سر مفعوله دون حاجز.

اأمـــا يف قـــ�سة �سالـــح عليـــه الـــ�سالم فقولـــه تعاىل: 

{ َوَءاتَىٰ��ِن ِمۡنُه رَۡحَٗة } �سِبق بقولـــه: { َيَٰصٰلُِح قَۡد ُكنَت 

ا }  ا َقۡبَل َهٰ��َذآۖ }، فوقع خـــرب كان { َمرُۡجّوٗ فِيَن��ا َمرُۡج��ّوٗ
ـ وهـــو منزلـــة املفعول لهـــا ـ وقد تقدمه اجلـــار واملجرور؛ 

فجرى اجلـــواب يف ق�سة �سالح جمـــرى البتداء يف هذا 

املعنـــى، فرتجح يف هذا املكان تقـــدمي اجلار واملجرور يف 

قوله تعاىل: { َوَءاتَىِٰن ِمۡن��ُه رَۡحَٗة } على املفعول الثاين، 

كمـــا ترجـــح يف قـــ�سة نوح تقـــدمي املفعـــول علـــى اجلار 

)2(

واملجرور.

ويجـــوز اأن يكـــون تقـــدمي اجلـــار واملجـــرور يف ق�سة 

�سالح للتاأكيد؛ ملا يحرز تقدميه من التاأكد ويعيه مفهومه 

مـــن اأن الرحمة منـــه �سبحانه ل ي�سرك فيهـــا غريه، فهو 

خمـــ�سو�س ل يح�سل مع تاأخريه. فتقـــدمي هذا ال�سمري 

ُۥ ُكُفًوا  املجرور كتقدميه يف قوله �سبحانه: {َولَۡم يَُكن لَّ

َح��ُدۢ ٤  } )الإخـــال�ض:4( فلمـــا بالغـــوا يف قبح اجلواب 
َ
أ

بالـــغ �سالح عليـــه ال�سالم يف رد مقالهـــم، فقدم املجرور 

(1)  درة التنزيل 717/2 - 715 
(2)   انظر: درة التنزيل 717/2، الربهان للكرماين 144

لتاأكيـــد اأن الرحمة من عنـــد اهلل تعـــاىل: { َوَءاتَىِٰن ِمۡنُه 

)3(

رَۡحَٗة }
- ووقـــع يف اآيتـــن مت�سابهتـــن اأخريـــن نحـــو الآيتن 

 :  )126 )الآيـــة  عمـــران  اآل  �سورة  ففـــي  املتقدمتـــن، 

ٰى لَُكۡم َوِلَۡطَمئِنَّ قُلُوُبُكم بِهِۦۗ  ُ إِلَّ بُۡشَ { َوَما َجَعلَُه ٱللَّ

ِ ٱۡلَعزِيزِ ٱۡلَِكيِم}  َوَما ٱنلَّۡصُ إِلَّ ِمۡن ِعنِد ٱللَّ
ُ إِلَّ  ويف �سورة الأنفـــال )الآية 10( : {َوَما َجَعلَُه ٱللَّ

 ِۚ ٰى َوِلَۡطَمئِنَّ بِهِۦ قُلُوُبُكۡمۚ َوَما ٱنلَّۡصُ إِلَّ ِمۡن ِعنِد ٱللَّ بُۡشَ
َ َعزِي��ٌز َحِكيٌم} . فذكرت كلمة )لكم( يف الأوىل،  إِنَّ ٱللَّ
ومل تذكـــر يف الأخـــرى. واأخـــر )بـــه( يف الأوىل وقدم يف 

الثانية.

اأمـــا ذكـــر { لَُكۡم } فال يـــ�ساأل عنه لأنـــه جاء على 

الأ�سل، واإمنـــا ي�ساأل عن حذفها يف اآية الأنفال، واجلواب 

اأن مـــن عنـــا�سر البنـــاء الن�سقـــي يف القـــراآن: الكتفـــاء 

وال�ستغناء، فقد تقدمت { لَُكۡم } يف الآية التي قبلها: 

ُكم  ِنّ ُمِمدُّ
َ
{إِۡذ تَۡس��َتغِيُثوَن َربَُّكۡم فَٱۡس��َتَجاَب لَُكۡم أ

��َن ٱلَۡمَلٰٓئَِكةِ ُمۡردِفنَِي} )الآية: 9(، وقبلها اأي�سا  ۡلٖف ِمّ
َ
بِأ

نََّه��ا لَُكۡم } 
َ
آئَِفَت��نۡيِ أ ُ إِۡح��َدى ٱلطَّ { ِإَوۡذ يَعُِدُك��ُم ٱللَّ

)الآية: 7( فاأغنت عن اإعادتها بلفظها ومعناها.

»فلمـــا قـــال: { فَٱۡس��َتَجاَب لَُك��ۡم } علـــم اأنه جعل 

بـــ�سرى لهم، فاأغنت { لَُك��ۡم } الأوىل بلفظها ومعناها 

عـــن الثانية، ويف الآيـــة الأوىل مل يتقدم ما يقوم مثل هذا 

املقام، فاأتى بقوله: { لَُكۡم } على الأ�سل.

واأمـــا تاأخري { بِهِ } بعد قولـــه: { قُلُوُبُكم } فالأنه 

ملا اأخر اجلار واملجرور يف الكالم الأول، وهو قوله تعاىل: 

ٰى لَُك��ۡم ..}، وعطف الكالم  ُ إِلَّ بُۡشَ { َوَما َجَعلَ��ُه ٱللَّ

الثاين عليه، وقد وقع فيـــه جار وجمرور وجب تاأخريهما 

(3)  انظر مالك التاأويل 256/2
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يف اختيار الكالم ليكون الثاين كالأول يف تقدمي ما الكالم 

)1(

اأحوج اإليه، وتاأخري ما قد ي�ستغني عنه.« 

ويجوز اأن القلوب قدمت على املجرور اعتناء وب�سارة 

ليمتاز اأهلها ممن لي�س لهم ن�سيب؛ لأنه قد تقدم يف اآية 

ن فَۡورِهِۡم } والإخبار عن عدوهم  تُوُكم ِمّ
ۡ
اآل عمران: { َوَيأ

فاختلـــط ذكـــر الطائفتن و�سمهمـــا كالم واحد فجردت 

الب�سارة ملن هدى منهما واأنها لأولياء اهلل املوؤمنن فجيء 

ب�سمري خطابهم مت�سال بالم اجلر املقت�سية ال�ستحقاق 

فقيـــل »ب�سرى لكم » وبن اأن قلوبهـــم هي املطمئنة بذلك 

فقيل: { َوِلَۡطَمئِنَّ قُلُوُبُكم بِهِۦۗ } )اآل عمران:126(

اأمـــا اآية الأنفال فلـــم يتقدم فيها ذكـــر لغري املوؤمنن 

فلـــم يحتج اإىل ال�سمري اخلطابـــي يف لكم واأي�سا فاإن اآية 

 ُ الأنفـــال قد تقدم قبلها قوله تعـــاىل: { ِإَوۡذ يَعُِدُكُم ٱللَّ

َها لَُكمۡ } )الأنفـــال:7(؛ فاأغنى عن  نَّ
َ
آئَِفَتنۡيِ أ إِۡح��َدى ٱلطَّ

عودتـــه فيمـــا بعده اكتفاء مبـــا قد ح�سل ممـــا تقدم من 

)2(

تخ�سي�سهم بذلك.

ومما ت�ستعن به نظرية الن�سق على التوجيه ا�ستيفاُء 

الفعـــل ملعمولته اأو ال�ستغنـــاء عنها والكتفـــاء مبا بنيت 

عليهـــا الآية؛ لأنه اإذا قوي حكـــم الفعل يف مكان وجب اأن 

)3(

يرتب ما يتعدى اإليه على الأ�سل.

بًة،  فاملق�سود بقوة الفعل هنا ا�ستيفاوؤه معمولِته ُمرتَّ

ُكلُواْ ِمۡنُه 
ۡ
َر ٱۡلَۡح��َر ِلَأ ِي َس��خَّ كقولـــه تعاىل: { َوُهَو ٱلَّ

ا َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ َوتََرى ٱۡلُفۡلَك  َلۡٗما َطرِّيٗ
َمَواِخ��َر فِيهِ َوِلَۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم تَۡش��ُكُروَن }  

)النحل:14(

وقـــال �سبحانه: {َوَما يَۡس��َتوِي ٱۡلَۡح��َراِن َهَٰذا َعۡذٌب 

ُكلُوَن 
ۡ
ٖ تَأ

َجاٌجۖ َوِمن ُكّ
ُ
ابُُهۥ َوَهَٰذا ِمۡلٌح أ فَُراٌت َس��آئٌِغ َشَ

(1)  درة التنزيل 370/1–371
لبن  املثاين  ك�سف   ،92 �س  للكرماين  الربهان  انظر   ،89/1 التاأويل  مالك    (2)

جماعة �س 132 

(3)  درة التنزيل 287/2

ا َوتَۡس��َتۡخرُِجوَن ِحۡلَيٗة تَۡلبَُس��وَنَهاۖ َوتََرى ٱۡلُفۡلَك  َلۡٗما َطرِّيٗ
فِيهِ َمَواِخ��َر ِلَۡبَتُغواْ ِمن فَۡضلِهِۦ َولََعلَُّكۡم تَۡش��ُكُروَن}. 

)فاطر:12(

فاآية النحل ُبَنَيت علـــى تاأخري املجرورات عما تعلقت 

به، وجرى الكالم جريا واحدا للتنا�سب والت�ساكل، فقيل: 

ُكلُواْ ِمۡنُه }، و{ َوتَۡس��َتۡخرُِجواْ ِمۡنُه }، و{ َمَواِخَر 
ۡ
{ ِلَأ

فِيهِ }. 
اأما اآية فاطـــر فمبنية على تقدم املجـــرور على ما به 

ُكلُوَن } 
ۡ
ا } ، و{ تَأ ُكلُوَن َلۡٗما َطرِّيٗ

ۡ
ٖ تَأ

تعلق: { َوِمن ُكّ

} املتاأخر عنـــه، فنا�سب ذلك  ٖ
هـــو  العامل يف {َوِم��ن ُكّ

تاأخـــر العامل اأي�سا يف املجرور الثـــاين؛ ليتنا�سب الكالم 

 
)4(

ببناء اآخره على ما بنى اأوله.

وممـــا يتعلـــق برتبـــة املفعـــول بـــه اأيـــ�سا قولـــه تعاىل 

لُوَن ٨١  وَّ
َ
يف �سورة املوؤمنـــون: { بَ��ۡل قَالُواْ ِمۡثَل َما قَ��اَل ٱۡل

ءِنَّا لََمۡبُعوثُوَن ٨٢ لََقۡد 
َ
ءَِذا ِمۡتَنا َوُكنَّا تَُراٗبا وَِعَظًٰم��ا أ

َ
قَالُ��ٓواْ أ

َسِٰطرُي 
َ
وُِعۡدنَ��ا َنُۡن َوَءابَآُؤنَ��ا َهَٰذا ِمن َقۡبُل إِۡن َهٰ��َذآ إِلَّ أ

لنَِي ٨٣}. وَّ
َ
ٱۡل

ءَِذا 
َ
ِيَن َكَف��ُرٓواْ أ وقـــال يف �سورة النمـــل: { َوقَاَل ٱلَّ

ئِنَّا لَُمۡخرَُجوَن ٦٧ لََقۡد وُِعۡدنَا َهَٰذا َنُۡن 
َ
ُكنَّ��ا تَُرٰٗبا َوَءابَآُؤنَآ أ

لنَِي ٦٨ } . وَّ
َ
َسِٰطرُي ٱۡل

َ
َوَءابَآُؤنَا ِمن َقۡبُل إِۡن َهَٰذآ إِلَّ أ

ففـــي اآية املوؤمنـــون التزم املفعول بـــه { َهَٰذا } رتبته 

ـــد نائب الفاعل { َنۡ��ُن } وعن املعطوف  واأخـــر عن موؤكِّ

عليـــه { َءابَآُؤنَا }؛ بنـــاء على التزام الرتـــب يف عنا�سر 

الـــكالم ال�سابـــق الـــذي يبـــداأ بالفعـــل ثـــم بالفاعـــل يليه 

املفعول، وتاأخر خرب كان الذي هو يف معنى املفعول { ُكنَّا 

تَُراٗب��ا } ومل ياأت بعده معطوفا مرفوعـــا على ال�سمري يف 

(4)   مالك التاأويل 296/2. وانظر درة التنزيل 782/2–788
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{ ِمۡتَن��ا }؛ ولأن الأ�سل اإذا اأجرى عليه ال�سيء اأوىل من 

غريه، فاقت�سى ذلك جميء املفعول بعُد متاأخرا متنا�سقا 

{ لََقۡد وُِعۡدنَا َنُۡن َوَءابَآُؤنَا َهَٰذا }
اأما اآيـــة النمل فقـــد تقدمها تاأخر املعطـــوف املرفوع 

وتقـــدم خرب كان املن�سوب { ُكنَّا تَُرٰٗبا َوَءابَآُؤنَآ }، فالئم 

اأن ياأتـــي بعدهـــا ما ينا�سقهـــا ويبنى عليهـــا، فاأخر توابع 

)1(

املرفوع { َنُۡن َوَءابَآُؤنَا } وقدم املفعول { َهَٰذا }. 

ف�سبحان احلكيم اخلبري، فاإن كالمه ل ياأتيه الباطل 

من بن يديه ول من خلفه، ونظمه معجز نحوا ودللة. 

اخلامتة

ويف ختـــام هـــذا البحـــث ميكن عـــر�س اأهـــم نتائجه 

وتو�سياته على النحو التايل:

● اأول: النتائج:

1- اإعجـــاز القـــراآن قد يكـــون يف تراكيـــب جمله وبناء 
األفـــاظ اآياتـــه، وليـــ�س �سرطـــا اأن يـــ�سم اإىل ذلك 

الرتاكيـــب،  مـــن دللـــة هـــذه  املتلقـــي  ما يفهمـــه 

فالإعجـــاز واقع لفظـــا ومعنى، دللـــة وتركيبا، كل 

على حدة اأو جمموعا. 

النـــ�سق يخالف النظـــم والعالقة بينهمـــا متكاملة   -2
ل متباينة، واأ�سل الن�سق: »ما جاء من الكالم على 

نظام واحـــد« اأو »تتابع الكالم علـــى بناء متالئم«. 

وقـــد عرفت البناء الن�سقي باأنـــه: »مالءمة تركيب 

اآخـــر الآية اأوَلهـــا«. وبعبارة قريبة هـــو: »حمل اآخر 

ى اللغوي«. الآية على اأولها؛ للم�ساكلة اأو للمقت�سَ

3- البنـــاء الن�سقي دليل علـــى ال�سبك والإحكام يف لغة 
القراآن وتراكيبه، واأمارة على اإعجازه.

ُيَعـــّد اخلطيب الإ�سكايف اأبـــرز من ُعِني بهذا البناء   -4

(1)  درة التنزيل 888/2–889

يف اأثنـــاء توجيهـــه مت�سابـــه القـــراآن يف كتابه »درة 

التنزيل وغرة التاأويل«.

للبنـــاء الن�سقـــي اأنـــواع عدة ومـــن اأهمهـــا: الن�سق   -5
الدليل، ون�سق امل�ساكلـــة، والن�سق النحوي. وحتت 

هذه الأنواع �سور كثرية.

اأهـــم �سور »البناء الن�سقـــي النحوي« ثالثة: الأول:   -6
التخفيـــف والتوفيـــة. والثـــاين: الذكـــر واحلذف. 

والثالـــث: التقـــدمي والتاأخري. وهو ليـــ�س حم�سورا 

فيها، واإمنا هي الأبرز والأجلى.

جـــاء مبحث التخفيـــف والتوفية مبنيا على م�ستوى   -7
احلرف )كما يف تخفيـــف النون من »يكن«( وعلى 

م�ستوى التعلق والعوامل والإعراب.

و�سمـــل مبحث الذكـــر واحلذف العمـــدة والف�سلة   -(
علـــى ال�سواء، ومل يُك قا�سرا علـــى باب دون اآخر؛ 

بـــل ا�ستطـــاع املبحث من خـــالل اآيـــات حم�سورة 

اإبراز البناء الن�سقـــي يف احلرف واملوقع الإعرابي 

والفاعل واملفعول ...

ويف مبحـــث التقـــدمي والتاأخري، ظهر بجالء الفرق   -9
بن النظم والنـــ�سق والعالقة بينهمـــا، واأن نظرية 

البنـــاء الن�سقـــي �سعت يف هذا املبحـــث اإىل تف�سري 

التقـــدمي والتاأخـــري بالنظر اإىل الرتكيـــب النحوي 

ال�سابق اأو الالحق للـــكالم. واأن من عنا�سر البناء 

الن�سقي: الكتفاء وال�ستغناء.

● ثانيا: التو�سيات:

ل يجـــوز اإخ�ساع الن�س القراآين للنظريات اللغوية   -1
احلديثة بو�سفهـــا معيارا حاكمـــا؛ واإمنا ي�سرت�سد 

بها لو�سف البنية اللغوية لالآيات وبيان اإعجازها.

تطبيـــق فكرة »البنـــاء الن�سقي« علـــى كالم العرب   -2
منظومـــه ومنثـــوره، وبيـــان اأثـــر ذلـــك يف �سبـــك 

الن�سو�س واإحكامها.



186
املجــلد  الأول  ❁  �لعــدد  �لثاين  ❁  �أكتوبر  2017م

درا�سة تلـــك النظرية من الناحيـــة البالغية وعقد   -3
املقارنات املو�سعة بـــن الإ�سكايف واجلرجاين، اأي: 

بن الن�سق والنظم.

والتـــوازي  الن�سقـــي  البنـــاء  بـــن  الفـــروق  درا�سة   -4
بو�سفهما من معايري ال�سبك والإحكام.
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