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داللة حنوية وأثرها يف كتاب "حتفة األحوذي
شرح الرتمذي" حملمد بن عبد الرمحن املباركفوري
رقية أخرت

Abstract
Syntactical semantics and its impact on tuḥfaẗ al-āaḥwaḏī a
commentary of tirmiḏī by Abdur–Rehman al Mubarakpuri
(1353A.H)
Ruqayya Akhter
This ariticle aims to explain Syntactical semantics and its impact on tuḥfaẗ
al-āaḥwaḏī a commentary of tirmiḏī by Abdur–Rehman al Mubarakpuri
(1353A.H). he was a great Indian scholar particularly in the field of Hadith
and its sciences,the book tuḥfaẗ al-āaḥwaḏī is a well known commentary
and living proof of the expertise of Mubarak poori in the said field. The
author wrote an intellectual and useful introduction of Sunan tirmiḏī and the
rules applied by imam tirmiḏī in the narration of Prophetic tradition,
likewise, he has explained the worth of sunan tirmiḏī in the field of Hadith.
The method of abdur Rahman Mubarakpuri in this commentary is that he
mentions the differences of different school of thoughts of Arabic
grammarians in grammatical issues along with preferred opinion,
for
example he describes first the opinions and intellectual basis of kūfiyin ,
baṣriyin etc, then he discussed in detail the merits and demerits and gives
preference to one of them.
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Summary of the Article
He grew up in the village of Mubarak pur, memorized the Holy Quran, and
obtained knowledge in different disciplines from his father, for example, he
read booklets in different languages Urdu and Persian, furthermore, read
Persian literature, ethics etc.
He also studied books of language and Islamic jurisprudence from linguists
and jurists, including Sheikh Al-Kabir Hussam al-Din and Fayyad al-Din,
likewise, he travelled to other cities and countries for getting knowledge in
different fields, such as: he read books of grammar of Arabic Language and
Philosophy with 'Sheikh Salama allah al-Jiraj'.
He then returned to Delhi, and he stayed with Sheikh Nazir Hussain and
Qazi Muhammad Abdul Aziz Jafferi as a student in the field of Hadith.
Sheikh Mubarakpuri remained associated with the field of teaching for a
long time, after which he turned his attention to writing of books. Here are
some of his most popular books:
1: abkār al-manan fī tanqīd aṯhār al-sunan.
2: taḥqīq al-kalām fī wujūb al-qirāʾaẗ kẖalf al-imām.
3: kẖaīr al-māʿūn fī manʿ al-firār min al-ṭāʿūn.
4: al-qaūl al-sadīd fīmā īatʿalq bitakbīrāt al-ʿīd.
Sheikh died in the year 1935 in his village Mubarakpur due to heart attack.
The importance of this study stems from its research in grammatical
significance and the literary aspects related to the noble Hadiths that were
included in the book. These aspects have an impact on the direction of the
texts and the understanding of their meanings. That Sheikh Abdul Rahman
Al-Mubarak Al-Mubarkouri is one of the important figure in the Indian
subcontinent, who played a major role in the development of Islamic
literature, linguistic sciences and the Prophet's Hadith, so, it became a
research topic revealing its semantic production. As for the topic of this
research, I have extracted the view of the Mubarakpuri, and his efforts in
the Arabic language. The book under discussion tuḥfaẗ al-āaḥwaḏī includes
ten volumes and full of grammatical and contextual dialects. It is not
possible here to enumerate the subjects in which the "grammatical
significance" So I will just mention some of them and some of the example
of the syntactical semantics in tuḥfaẗ al-āaḥwaḏī.
:املقدمة

 وعىل آله وصحبه، والصالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني،احلمد هلل رب العاملني
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أمجعني ،أ ّما بعد:
فتدور هذه املقالة حول "الداللة النحويه وأثرها يف حتفة األحوذي رشح الرتمذي" .فال
شك أن املباركفوري شخصية علمية تتميز باالضطالع يف ابتكار معاين األحاديث النبوية ،وهذا
الرشح من أنفع الرشوح املتداولة اآلن ،وهو يف َّأوله أجود من آخره ،جعل له مقدمة يف جزأين ،ومما
ذكره يف املقدمة أن هناك نسخ ًا للبخاري عليها خطوط األمئمة والعلامء يف اخلزانة األملانية ،بدأ
املباركفوري كتابه دون خطبة للكتاب ،فافتتح رشحه بذكر مقدمة نفيسة طويلة كالتمهيد للولوج إىل
الرشح؛ ذكر فيها الكثري من الفوامئد واملباحث املتعلقة بسنن الرتمذي.
ّ
واستفاد املباركفوري من الرشوح األخرى ،عىل سبيل املثال :مرقاة املفاتيح رشح مشكاة
املصابيح ملال عيل القاري ،ورشح الطيبي حلسني بن عبد اهلل الطيبي ،وفتح الباري البن حجر
العسقالين وغريها ،وذكر فيها اختالف النحاة مثال بني الكوفيني والبرصيني والبغداديني ،وكثريا ما
يميل إىل املتوسطني أي البغداديني.
تربز أمهية هذه الدراسة من بحثها يف الداللة النحوية واألوجه اإلعرابية التي تتعلق
باألحاديث الرشيفة التي ضمها الكتاب ،وما هلذه األوجه من أثر يف توجيه النصوص وفهم معانيها.
كام أن الشيخ عبد الرمحن املباركفوري أحد الشخصيات املحورية يف شبه القارة اهلندية التي أ ّدت
دورا كبريا يف خدمة العلوم اإلسالمية واللغوية ،وال سيام يف جمال علوم احلديث النبوي ،فآثرت أن
ً
يكون موضوع بحثي حول إنتاجه النحوي.
أ ّما بالنسبة هلذا املوضوع فيحتوي عىل املرفوعات وداللتها ،واملنصوبات وداللتها،
واملجرورات ،واستخرجت فيها منهج املباركفوري وجهوده يف اللغة العربيه .وهذا الكتاب يشتمل
عىل عرشة جملدات مليئة بالدالالت النحوية والسياقية ،فال يمكن هنا حرص املوضوعات التي
وردت فيها (الداللة النحويه) ولذلك اكتفيت بذكر بعض النامذج للمرفوعات واملنصوبات
واملجرورات.

06

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد2 :

التعريف بصاحب الكتاب:
اسمه و مولده
هو الشيخ اإلمام احلافظ احلجة حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم بن هبادر املباركفوري(،)1
ولد يف اهلند يف قرية "مباركفور"( )2سنة ألف ومامئتني وثالث وثامنني للهجرة ،وكان رمحه اهلل تعاىل
من أبرز علامء احلديث عند أهل السنة واجلامعة(.)3
نشأته
نشأ يف قرية مباركفور وتر ّبى يف حجر والده ،وقرأ عليه املخترصات( ،)4وحفظ القرآن
الكريم ،وحصل عىل العلوم الكثرية من والده ،فمثال قرأ الرسامئل باللغات املختلفة األردية
والفارسية والكتب الفارسية يف األدب واألخالق وغريها(.)5
وكذلك حصل عىل العلوم الكثرية من علامء اللغة والفقه ،منهم الشيخ الكبري العالمة
حسام الدين املئوي والشيخ فيض الدين ،وسافر املباركفوري إىل البالد األخرى للعلوم املختلفة
مثل :النحو والرصف واملنطق ،وقرأ هذه العلوم عىل العالمة الشيخ سالمة اهلل اجلرياج( ،)6وانرصف

-1

حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري ،مقدمة حتفة األحوذي (بريوت:دارالكتب العلمية2212 ،م) ط،4
ج  ،1ص .2

-2

مباركفور (باإلنجليزية Mubarakpur) ( :باهلندية )মুবারকপুর) :هي مدينة من مدن اهلند التابعة ألتر برديش.

-3

اإلمام شمس الدين أمحد عثامن الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ط  ،3ج ،1ص.345

-4

العالمة الرشيف عبد احلي فخر الدين احلسيني  ،اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند (دار ابن حزم) ط ،1ج3ص 121حممد
نارص العجمي ،املخترصات يف الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل1203 ،هـ.

-5

الشيخ رضا كحالة ،معجم املؤلفني ،ج ،5ص. 122

-6

اإلمام العامل الكبري نذير حسني بن جواد عيل بن عظمة اهلل احلسيني البهادري الدهلوي  ،املتفق عىل نبالته وجاللته يف
العلم واحلديث  ،ولد سنة  1225هـ بقرية رسوج كدها ونشأ هبا وتعلم اخلط واإلنشاء  ،انتقل بني سامئر البلدان
يطلب العلم حتى بلغ يف ذلك منصب التدريس واإلفتاء ،وكانت وفاته يوم االثنني لعرش ليال مضني من رجب سنة
 1322هـ .املصدر السابق .1331 / 0 / 3
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إىل دهيل لعلوم احلديث ،وأخذ احلديث عن الشيخ نذير حسني الدهلوي ،والقايض حممد عبد
العزيز اجلعفري( )1واألنصاري اليامين (.)0
اشتغاله بالتدريس
در س الشيخ علم احلديث والفقه والعلوم اللغوية يف املدرسة األمحدية ومدرسة دارالقرآن
ّ
والسنة بكلكته ،ثم ترك عمل التدريس واشتغل بالتأليف والتصنيف ،وأعان الشيخ عبد احلق
العظيم آبادي

()3

يف تكميل عون املعبود .وبعد ذلك أنشأ املدارس الدينية الكثرية ،منها مدرسة

ودرس
دارالتعليم ببلدة مباركفور ،واملدرسة العربية يف بلرامفور ،ومدرسة بوندها رساج العلومّ ،
فيها ،وكان الشيخ املباركفوري مدرسا عظيام يف اهلند ،صاحب الكامل واملهارة اخلاصة يف معرفة فن
اسامء الرجال ،واجلرح والتعديل ،وطبقات املحدثني وختريج األحاديث(.)12
شيوخه
كان من أبرز شيوخه الشيخ عبد اهلل الغازيفورى

()11

-1

وقرأ عليه مخسة علوم :النحو

العامل املحدث شمس الدين أبو عبد اهلل القايض حممد بن عبد العزيز اجلعفري املجهيل شهري ،أحد العلامء املشهورين يف
اهلند  ،ولد خلمس بقني من شوال سنة  1252هـ  ،وكان بارع ًا يف احلديث  ،شديد التعصب عىل خمالفيه خاصة األحناف،
عفيف ًا دين ًا صالح العمل ،تويف يوم الثالثاء  13مجادى اآلخرة سنة  1322هـ .انظر :نفس املصدر .1343 / 0 / 3

-0

خري الدين الزركيل الدمشقي ،األعالم ( بريوت2222 :م ) ج ،0ص.015

-3

الشيخ العامل الكبري املحدث شمس احلق بن أمري عيل بن مقصود بن عيل بن غالم حيدر العظيم آبادي  ،ولد لثالث
بقني من ذي القعدة سنة 1213هـ  ،وارحتل يف طلب العلم مدة  ،ثم رجع إىل بلدته وعكف عىل التدريس والتصنيف،
ومن مصنفاته  :غاية املقصود يف رشح سنن أيب داود ومل يتم  ،ومنها عون املعبود رشح سنن أيب داود ،والتعليق املغني
عىل سنن الدارقطني ،إعالم أهل العرص بأحكام ركعتي الفجر وغريها  ،تويف يف التاسع والعرشين من ربيع األول
سنة 1323هـ .انظر :نفس املصدر .1243 / 0 / 3

-12

عمر رضا كحالة  ،معجم املؤلفني ،ج ،5ص.166

-11

الشيخ العالمة عبد اهلل بن عبد الرحيم بن دنيال املوي األعظمكرهي ثم الغازيبوري ،أحد العلامء املربزين يف الفقه
واحلديث ،ولد سنة  1261هـ  ،وحفظ القرآن ودرس ،ودرس أكثر من مخس وعرشين سنة يف شتى العلوم ،له
مؤلفات عديدة  ،وله رسامئل يف النحو والرصف واملنطق واملواريث وغريها ،مات يوم الثالثاء  21من صفر سنة
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والرصف واملعاين واألدب والفنون اآللية وغريها.
والشيخ السيد نذير حسني البهاري الدهلوي( )12وقرأ عليه صحيح البخاري ملحمد بن
إسامعيل البخاري ،وصحيح مسلم ملسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ،وجامع الرتمذي لإلمام
الرتمذي ،ومشكاة املصابيح خلطيب التربيزي ،وبلوغ املرام لإلمام ابن حجر العسقالين ،وتفسري
اجلاللني جلالل الدين املحيل وجالل الدين السيوطي وتفسري البيضاوي لإلمام شيخ اإلسالم قايض
القضاة نارص الدين البيضاوي ،وأكثر رشح نخبة الفكر لإلمام شيخ اإلسالم احلافظ ابن حجر
العسقالين.
وقرأ موطأ اإلمام مالك ،ومسند الدارمي ومسند اإلمام أمحد بن حنبل واألدب املفرد
للبخاري ومعجم الطرباين الصغري وسنن الدارمي عىل الشيخ القايض األمني األنصاري(.)13
مؤلفاته
يعدّ الشيخ من العلامء الذين ألفوا العديد من الكتب ،وكتبه الشهرية كام ييل:
 -1أبكار املنن يف تنقيد آثار السنن ،وهو كام يتضح من عنوانه نقد لكتاب آثار السنن للشيخ
ظهري أحسن النيموي.
 - 2حتقيق الكالم يف وجوب القراءة خلف اإلمام ،باللغة األردية يف جزمئني كبريين ،ذكر يف
اجلزء األول أدلة القامئلني بوجوب القراءة خلف اإلمام ،ويف اجلزء الثاين أدلة
املخالفني والرد عليها.
 -3خري املاعون يف منع الفرار من الطاعون ،وهو باللغة األردية أيض ًا ويقع يف جزمئني

1331هـ .اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم .1232 / / / 3
-12

سبقت ترمجته .

-13

اإلمام العالمة القايض حسني بن حمسن بن حممد بن مهدي ...ينتهي نسبه إىل عوف بن مالك اخلزرجي األنصاري
الصحايب  ،ولد  16مجادى األوىل سنة 1245هـ ،وحفظ القرآن صغري ًا  ،لكنه مل يشغل نفسه بالتأليف  ،توىل القضاء
باليمن نحو أربع سنني  ،تويف ليلة األربعاء سنة 1321هـ املصدر السابق .1214 / 0 / 3
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متوسطني.
 -4املقالة احلسنى يف سنية املصافحة باليد اليمنى.
 -5القول السديد فيام يتعلق بتكبريات العيد .وكلها مطبوع باللغة األردية (.)14
 -6حتفة األحوذي رشح جامع الرتمذي ،مقدمة حتفة األحوذي.
وفاته
تويف الشيخ املباركفوري سنة 1353هـ 1335 -م يف وطنه مباركفور باهلند ،بعدما أصاب
الشيخ كف برصه ،وأكمل املجلدين األخريين من رشح جلامع الرتمذي بمساعدة الشيخ عبيد اهلل
املباركفوري والشيخ عبد الصمد املباركفوري ،ثم سافر إىل دهيل وعالج برصه ،وابتيل بمرض
القلب واحلمى ،فانتقل إىل الرفيق األعىل يف وطنه مباركفور(.)15
الداللة النحوية
الداللة النحوية هي التي تُستمد من نظام اجلملة ،وترتيبها ترتيبا خاصا ،والربط بني
الكلامت ومعانيها أى :إن كل كلمة يف الرتكيب ال بد أن تكون هلا وظيفة نحوية من خالل موقعها،
كام حتدث "ابن جني" يف كتاب اخلصاص

" :هو انتحاء سمت كالم العرب يف ترصفه من إعراب

وغريه ،كالتثنية واجلمع ،والتحقري والتكسري واإلضافة ،والنسب ،والرتكيب وغريها"(. )16
لإلعراب أمهية كبرية يف تبيني املعنى ،كون الكلمة مرفوعا بسبب الفاعلية أو املبتدأ واخلرب،
ومنصوبا بسبب املفعولية ،وجمرورا بسبب اإلضافة أو حرف اجلر .وللداللة صلة وثيقة بالنحو.
ولقد كان النحو العزيل منذ نشأته األوىل مهتام باملعنى ،يعتد به ويمد اجلملة بمعناها األسايس وحيدد
عنارص معناها ويكشف تركيبها.
-14

حممد خري بن رمضان بن إسامعيل يوسف ،تكم َلة ُمعجم املُؤلفنيَ ،وفيات (بريوت :دار ابن حزم للطباعة والنرش
والتوزيع 1410 ،هـ  1331 -م) ج ،1ص.161

-15
-16

اإلمام شمس الدين أمحد عثامن الذهبي ،سري أعالم النبالء ،ط ،3ج ،1ص.345
ابن جني ،اخلصاص

 ،حتقيق :حممود عبد اهلل جفال قسم اللغة العربية وآداهبا  -كلية اآلداب  ،ج ،1ص.134
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يقول السكاكي" :أن الداللة حتدد املعنى الذي توجد يف الرتكيب بسبب السياق أو
يعرف عليها لكي
القرامئن ،فال شك أن النحو هو علم كيفية تراكيب اجلمل من حيث القوانني ّ
نحرتز من اخلطأ يف اجلمل أو الرتاكيب وكيفيتها من حيث التقديم والتأخري"(.)11
ويقول عبد القاهر اجلرجاين :بأن "النحو هو نظم وترتيب اجلمل" .وحتدث يف كتاب
دالصل اإلعجاز عن هذا فقال" :النظم يربط الكالم بعضه ببعض أي هو النظام الذي يقتيض علم
النحو"(.)10
وقد ظهر مصطلح "سيامنتيك" يف القرن السابع عرش امليالدي ولكن مل يستعمل يف املعنى
بل استعمل يف تطور املعنى ،ويف القرن التاسع عرشكذلك ظهر مصطلح "علم السيامنتيك" يعنى
الداللة للمعنى ،وىف هذا الزمن ألفت كتب كثرية عن الداللة ومن أمهها كتاب املعنى املعنى
لألوجادين وريتشاد ،ويف القرن العرشين ظهر مصطلح "سيمونتيك" سيمولوجيا أي نظام
اإلشارات أو العالمات(.)13
تنقسم الداللة النحوية إىل قسمني األساسني كام ييل:
 :1الداللة النحوية العامة
وهي تستمد األدوات من اجلمل واألساليب ،عىل سبيل املثال :النفي واالستفهام
والتأكيد .يقول إبراهيم أنيس" :إن الداللة النحوية العامة أي داللة الكلمة أو األلفاظ ،ألن األلفاظ
التي تربط باألصوات التي تؤدي املعنى ،فعلم الداللة هي تركز عىل الكلامت ال عىل اللفظ ،فقد
أشار هنري سويت إىل تفريق بني الكلامت الكاملة والكلامت الشكلية  ،والكلامت الكاملة هلا معنى،
أما الكلامت الشكلية ،فهي وظامئف نحوية مثال :الرفع والنصب واجلر وفعل املايض واملضارع

-11

نعيم زرزور السكاكي  ،مفتاح العلوم (بريوت :دار الكتب العلمية 1421 ،هـ ) ط ،2ص.300

-10

عبد القاهر اجلرجاين  ،دالصل اإلعجاز (القاهرة :دار املدين بجدة1413 ،هـ) ط ،3ص .105

-13

صالح الدين صالح حسنني ،الداللة والنحو (القاهرة :مكتبة اآلداب) ط ،1ص.3
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واألمر"(.)22
 :2الداللة النحوية اخلاصة
وهي معاين أبواب النحوية مثال :باب الفاعل واملفعول ،فكل كلمة إذا كانت فاعال فاجلملة
تدل عىل الفاعلية أو املفعولية ،أما اجلملة فال تؤدي معاين معجمية بل تشتمل عىل املعاين التداولية ،أي
السياق أو املوقف أو احلال أو القرينة النحوية كام يشري متام حسان إىل أسس النظام النحوي.
أحدها :هي تركيب من الداللة النحوية تسمى معاين الرتكيب أو األساليب(.)21
وثانيها :جمموعة من املعاين النحوية اخلاصة كالفاعلية واملفعولية واإلضافة.
وثالثها :طامئفة من العالمات التي تربط بني املعاين اخلاصة حتى تكون صاحلة عند تركيبها لبيان
املراد منها كعالقة اإلسناد والتخصيص والنسبة والتبعية وهي عالقات معنوية.
ورابعها :ما يقدمه علامء الصوتيات والرصف لعلم النحو من قرامئن صوتية ورصفية(.)22
من دالالت التقديم والتأخري
وقد يتقدم املسند عىل املسند إليه لغرض التخصيص أو القرص أو للتعجب أو لتشويق
السامع أو الرشف وغريها ،وهناك عديد من األغراض األخرى لتقديم املسند عىل املسند إليه ،فعىل
سبيل املثال :املدح والتفاؤل والتعظيم ،وتقديم املسبب عىل السبب ،التذميم أو الشعور بالذلة،
ترتيب عىل وفق مقام الغلبة والكثرة.
املبحث األول :داللة تقديم اخلرب عىل املبتدأ
املسألة :تقديم اخلرب عىل املبتدأ
تقديم اخلرب عىل املبتدأ للتشويق

-22

انظر :املصدر السابق ،ص.51

-21

متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها (عامل الكتب1421 ،هـ2226-م) ط ،5ص.01

-22

انظر :املصدر السابق ،ص.00
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الشاهد :قال النبي صىل اهلل عليه وسلم "كلمتان خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان يف امليزان
حبيبتان إىل الرمحن سبحان اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم"(.)23
قال املباركفوري" :كلمتان معناها مجل مفيدة وقد يطلق الكلمة عىل الكالم نحو كلمة
اإلخالص وكلمة الشهادة ،فهي خرب وخفيفتان ،املبتدأ سبحان اهلل إىل آخره وجاء خرب مقدم
لتشويق السامع إىل املبتدأ ،وملا نطيل الكالم يف وصف اخلرب فتجد مجال الكالم يف تقديم اخلرب فنجد
فيها أوصافا كثرية التي تزيد السامع شوقا" ،خفيفتان عىل اللسان"(.)24
ذهب نور الدين عبد اهلادي إىل أن "كلمتان" نكرة واخلرب املقدم لسبب التشويق ولكن هنا
جاء خرب نكرة و"سبحان اهلل"معرفة ،واملعرفة ال تكون خرب النكرة عند غالب النحاة(.)25
أ ّما بالنسبة لـ" :كلمتان" ففيها الفامئدة باعتبار الوصف الذي خيفف اللسان ويثقل يف امليزان،
وكذلك نجد فيها "كلمتان" اخلرب غري مقصود وال يتعلق منه إخبار النبي صىل اهلل عليه وسلم،
وقد جاء " كلمتان " وصف اخلرب فهو متقدم عىل املبتدأ أي "خفيفتان ثقيلتان حبيبتان"
فكان األوىل أن يأيت سبحان اهلل خربا  ،وقد أشار بعضهم إىل تعيني خربية سبحان اهلل إىل آخره.
بسبب وجهني:
أحدمها :أن سبحان اهلل لزم اإلضافة إىل مفرد فجرى جمرى الظروف والظروف ال تقع إال
خربا(.)26

-23

حممد بن عيسى الرتمذي  ،سنن الرتمذي ،باب يف التسبيح ،ج ،3ص.455

-24

املباركفوري ،حممد عبدالرمحن بن عبدالرحيم املباركفوري ،حتفة األحوذي (بريوت:دارالكتب العلمية2212،م )
(باب ما جاء يف فضل التسبيح)ط ،4ج ،3ص.24323

-25

نور الدين بن عبداهلادي أبو احلسن السندي ،حاشيه السندي (حلب :مكتب املطبوعات اإلسالمية1426 ،هـ -
 ) 1306ط ،2ج ،2ص.423

-26

زكريا بن حممد األنصاري ،زين الدين أبو حييى السنيكي املرصي الشافعي ،منحة الباري يف رشح صحيح البخاري
(الرياض :مكتبة الرشد 1426هـ 2225 -م ) ط ،1ج ،12ص.423
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ثانيهام " :أن سبحان اهلل إىل آخره كلمة إذ املراد بالكلمة يف احلديث اللغوية كام تقدم فلو
جعل مبتدأ لزم اإلخبار عام هو كلمة بأنه كلمتان".
مسألة "القول يف تقديم اخلرب عىل املبتدأ"
وفيها مذهبان:
املذهب األول :مذهب الكوفيني عدم جواز تقديم اخلرب عىل املبتدأ مفردا كان أو مجلة،
فاملفرد نحو :قامئم زيد وذاهب عمرو ،واجلملة نحو :أبوه قامئم زيد وأخوه ذاهب عمرو.
املذهب الثاين :مذهب البرصيني جواز تقديم اخلرب عىل املبتدأ مطلقا(.)21
دليل الكوفيني:
يستدلون بأن يف تقديم اخلرب عىل املبتدأ احتامل تقدم ضمري االسم عىل ظاهره ،عىل سبيل
املثال قامئم زيد ،كان يف قامئم وجاء فيها ضمري مسترت ،وكذلك إذا قلت :أبوه قامئم زيد ،ففي "أبوه"
جاء ضمري ظاهر فنقدم ضمري مسترت عىل ظاهره ،وليس فيها اختالف من ناحية الرتبة أى تقديم
الضمري املسترت عىل الظاهر فيجب أن ال يقدم ضمري االسم عىل ظاهره.
دليل البرصيني:
وأما البرصيون فهم يستدلون بالشواهد من األبيات واآليات القرآنية واألحاديث النبويه
نحو استشهاد بالبيت:
"ىف أكفانه لف امليت ومشنوء من يشنوك"
وحيكي سيبويه "متيمى أنا" جاء هنا تقديم الضمري املسترت عىل الظاهر ،فنجد فيهام حذف
العبارة"يؤتى يف بيته وامليت لف يف أكفانه ومن يشنؤك مشنوء وأنا متيمى " وكام ورد يف البيت اآليت:

-21

عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهلل األنصاري أبو الربكات ،كامل الدين األنباري ،اإلنصاف يف مساصل اخلالف
(القاهرة :املكتبة العرصية1424 ،هـ2223 -م) ج ،1ص.165
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بـنـونـا بـنـو أبـنـامئـنـا وبـنـاتـنـا
بـنـوهـن أبـنـاء الـرجال األبـاعـد(.)20
اجلواب
والرد عىل ذلك ،بأننا لو نجيز تقديم االسم عىل ظاهره فيكون الكالم فاسدا ،كام يقول
ّ
البرصيون أنه من حيث الرتبة ،ونحن نقدم االسم عىل ظاهره فهو مؤخر يف النية مقدم لفظا(.)23
الرتجيح
وأرجح قول اجلواز بتقديم اخلرب عىل املبتدأ؛ ألن التقديم هنا يأيت نية التأخري من حيث
الرتبة ،وأ ّما املباركفوري فهو يميل إىل مذهب البرصيني وذلك الذين يقولون بجواز تقديم اخلرب
عىل املبتدأ مفردا أومجلة كام ورد يف احلديث "كلمتان ...الخ" خرب مقدم "سبحان اهلل" مبتدأ مؤخر.
املبحث الثاين :الفاعل وداللته ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :داللة تقديم الفاعل املعنوي عىل عامله
ٍ
ِ ِ
قال املباركفوري َفإِ ْن َ ِ
ص) ن َْح ُو َق ْول ِ ِه
ِّس ُه (ت ََر َّخ َ
رشط َّي ٌة ( َأ َحدٌ ) َفاع ُل ف ْع ٍل َحم ُْذوف ُو ُجو ًبا ُي َف ر ُ
ْ
َت َع َاىلَ :وإِ ْن أحد من املرشكني استجارك(.)32
مسألة :تقديم الفاعل املعنوي عىل عامله
اختلف النحاة يف تقديم الفاعل عىل عامله كام ييل:
أوال :مذهب الكوفيني
جيوز عند الكوفيني تقديم الفاعل عىل فعله ،فيجوز أن ُيعرب (زيد) يف (زيد قام) بإعرابني:

األول :أنه مبتدأ واجلملة بعده خرب ،كام هو رأي البرصيني .والثاين :أنه فاعل تقدم عىل فعله .ومن
-20

عبد القادر بن عمر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون (القاهرة:
مكتبة اخلانجى1331،م) ط ،4ج ،1ص.213

-23

انظر :اإلنصاف يف مساصل اخلالف ،ج ،1ص.60

-32

املباركفوري ،حتفة األحوذي ،ج ،3ص.343
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أدلتهم قوله تعاىل ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﭼ( )31الكوفيون جيعلون (أحد) فاع ً
ال مقدما للفعل املذكور بعده (استجارك)؛ ألن
تقديم الفاعل عىل الرافع عندهم سامئغ.
ثانيا :مذهب البرصيني
جيب عند البرصيني أن يكون الفاعل بعد الفعل؛ فال جيوز تقديمه عليه .واستدلوا عىل
ذلك بوجهني :
َ
الفعل وفاعله كجزأين لكلمة واحدة متقدم أحدمها عىل اآلخر وضعا؛
الوجه األول :أن
فكام ال جيوز تقديم عجز الكلمة عىل صدرها ال جيوز تقديم الفاعل عىل فعله.

الوجه الثاين :تقديم الفاعل يوقع يف اللبس بينه وبني املبتدأ ،وذلك يف صورة جواز تقديم
الفاعل ،كام يف قول القامئل( :زيد قام ) مل ِ
يدر السامع أأراد االبتداء بزيد واإلخبار عنه بجملة (قام)
وفاعله مسترت ،أم أراد إسناد (قام) املذكور عىل أنه فاعل ،وقام حينئذ ٍ
خال من الضمري ،وال شك أن
ما بني احلالتني فر ًقا ،فإن مجلة الفعل وفاعله تدل عىل حدوث القيام بعد أن مل يكن(.)32
ويشري مجهور البرصيني إىل أن عامل الرفع يف االسم بعد أداة الرشط هو الفعل املحذوف
املقدر قبله ،وحينئذ يعرب االسم املرفوع فاع ً
ال لذلك الفعل املحذوف( ،)33وقد فِّسه الفعل
املذكور بعده.
ثالثا :مذهب األخفش األوسط
ذهب األخفش األوسط( ،)34و الفراء ( ،)35يف أحد قوليه ،إىل أن االسم املرفوع بعد أداة
-31

سورة التوبة ،اآلية.6 :

-32

األشبييل ،البسيط يف رشح مجل الزجاجي ،ص.225

-33

سيبويه ،الكتاب  ،ج ،1ص.223

-34

األخفش األوسط ،معاين القرآن ،ج ،3ص.56

-35

الفراء ،معاين القرآن ،ج ،3ص.45
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الرشط يعرب مبتدأ ،واجلملة بعده خرب له ،وهي يف موضع رفع .يرجع سبب هذا االختالف إىل
أمرين :

األمر األول :هل جيوز أن تقع اجلملة االسمية بعد أدوات الرشط؟ ال جيوز ذلك عند
مجهور الكوفيني والبرصيني ،ولو وقع يف الكالم ما ظاهره ذلك فهو مؤول بتقدير الفعل متص ً
ال
باألداة ،غري أن البرصيني قالوا :الفعل املقدر اتصاله باألداة هو فعل حمذوف يرشد إليه الفعل
املذكور ،وأما الكوفيون فقالوا :الفعل املقدر اتصاله باألداة هو املذكور نفسه بعد االسم ،وذهب أبو
احلسن األخفش إىل أنه جيوز يف (إن وإذا) خاصة -من سامئر أدوات الرشط -أن تقع بعدمها اجلمل
االسمية ،وعىل هذا لسنا يف حاجة إىل تقدير حمذوف ،وال إىل جعل الكالم( )36عىل التقديم والتأخري.
واألمر الثاين :هل جيوز أن يتقدم الفاعل عىل فعله؟ فذهب الكوفيون إىل جواز ذلك ،وهلذا
جعلوا االسم املرفوع بعد األداتني فاع ً
ال بذلك الفعل املتأخر ،وذهب مجهور البرصيني إىل أن
الفاعل ال جيوز أن يتقدم عىل رافعه -فع ً
ال كان هذا الرافع أو غري فعل ،فاضطروا إىل تقدير فعل
حمذوف يفِّسه الفعـل املذكور يرتفع به ذلك االسم(.)31
مناقشة قول البرصيني والكوفيني
إن البرصيني ِ
يعربون االسم املرفوع بعد أدوات الرشط فاع ً
ال لفعل حمذوف يفِّسه املذكور
بعده؛ ألن أداة الرشط عندهم ال تدخل عىل االسم بل عىل الفعل ،ثم هم جييءزون دخول (إن( عىل
االسم املرفوع فقط ،وأما غري (إن( فال يقع ذلك فيه إال يف الشعر .قال سيبويه) (30وإنام هذا يف (إن
(ألهنا أصل اجلزاء وال تفارقه.واعلم أن قوهلم يف الشعر :إن زيد يأتك يكن ،كذا ،إنام ارتفع عىل
فعل ،هذا تفسريه .فأود أن أقول :إن (أنتم) يف قوله تعاىل ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﭼ ( )33كيف نعربه
-36

األنباري ،اإلنصاف يف مساصل اخلالف ،ج ،2ص.354

-31

أبو الربكات األنباري ،أرسار العربية ،ص.32

-30

سيبويه ،الكتاب ،ج ،1ص.112

-33

سورة املامئدة ،اآلية.122 :
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(أكرمت أنت حممدا) إن (أنت)
فاعالً؟ألن الضمري املنفصل بعد الفعل ال يقع فاعالً ،وال تقول يف
َ
فاعل ،بل هو توكيد لفظي للضمري املتصل (ت) .وكذلك قوهلم إن االسم املرفوع ال يقع بعد (إِن (

حسب ،ليس ً
دقيقا؛ ألن االسم املرفوع كام ورد بعد "إن" ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭕ ﭖ ﭗﭼ(.)42
وأما قول الكوفيني ضعيف؛ ألن الفاعل ال يتقدم عىل الفعل.
والرأي الراجح عندي هو ما ذهب إليه األخفش يف هذه املسألة ،وأعد الرتاكيب من قبيل
اجلملة ال جيوز تقديم الفاعل عىل الفعل ألن أداة الرشط خمتصة باألفعال.
ومذهب املباركفوري يميل إىل مذهب الكوفيني بجواز تقديم الفاعل عىل عامله وفعل
حمذوف وجوبا يفِّسه ،والسؤال اآلن ما الغرض من حذف رافع الفاعل؟ إن الغرض من اإلهبام ثم
التفسري إحداث وقع يف النفوس لذلك املبهم ألن النفوس تتشوق .إذا سمعت املبهم العلم باملقصود
منه إضافة أن ذكر يشء مرتني مبهام ثم مفِّسا ليس ذكره مرة.
املسألة :جميء الفاعل مجلة
األول :املنع مطلقا سواء أكان الفعل عامال قلبيا أم ال وهو مذهب البرصيني( ،)41ومن
تبعهم كأيب عىل الفاريس( ،)42و العكربي( ،)43وابن هشام األنصاري( ،)44وابن عصفور(،)45
والسيوطي( ،)46هذا مذهب اجلمهور وهو املذهب املشهور.
قال أبوعيل الفاريس( :)41عدم جواز جميء الفاعل مجلة ألن الفاعل يكنى عنه فال جيوز قيام
-42

سورة االنفطار ،اآليتان.1-2 :

-41

ابوحيان ،التذييل والتكميل ،ج ،2ص.530

-42

صالح الدين السنكاوي ،املساصل املشكلة املعروفة بالبغداديات (بغداد :مطبعة العاين) ص.521

-43

العبكري ،التبيان يف اإلعراب القرآن ،ج ،2ص.132

-44

ابن يعيش ،رشح مجل الزجاجي ،ج ،1ص.151

-45

ابن هشام ،رشح شذور الذهب ،ج ،1ص.21

-46

السيوطي ،مهع اهلوامع ،ج ،1ص.524

-41

صالح الدين السنكاوي ،املساصل البغداديات.525 ،
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اجلملة مقامه ألنك لو فعلت ذلك للزمك إضامرها وليس هلا إضامر.
الثاين :جواز جميء الفاعل مجلة مطلقا وإليه ذهب هشام بن معاوية الرضير( ،)40وأبو
العباس الثعلب( )43ومجاعة من الكوفيني ،واستدلوا بقوله تعاىل :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂﭼ( )52وإن مجلة كيف فعلنا هو الفاعل(.)51
الثالث " :جيوز ذلك برشط أن يكون العامل فعال قلبيا وأن تكون اجلملة مقرتنة بمعلق
نحو (ظهر ىل أقام زيد) ،ومحلوا عليه قوله تعاىل :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﭼ( 52يعجبنى يقوم زيد) ونسب هذا إىل سيبويه( ،)53وهو مذهب الفراء
الدمامينى وغريه،

()55

()54

ومجاعة منهم

ولكن اشرتط أن يكون مع االستفهام خاصة دون سامئر املعلقات عىل أن

اإلسناد مضاف حمذوف إىل مجلة.ألن املعنى (ظهر ىل جواب)( أقام زيد) أى جواب قول القامئل
ذلك ،وهذا البد من تقريره دفعا للتناقض إذ ظهور اليشء مناف لالستفهام املقتىض للجهل به".
ور ّد املانعون( )56عىل بعض ما احتج به من أجاز ذلك بقوله تعاىل :ﭽﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﭼ حيتمل أن يكون فاعل (بدا) ضمري املصدر دال عليه البداء كأنّه

-40

نحوي كويف ،من أمئمة النحو يف الطبقة الثالثة من املدرسة الكوفية يف النَّحو ،ع ُِرف
223هـ هو
ٌّ
بمصاحبته للكسامئي وهو أحد تالميذه ( التنوخي ،تاريخ علامء النحويني ،ج ،1ص. )106

-43

ابن جني ،اخلصاص

-52

سورة إبراهيم ،اآلية.45 :

-51

أبو العباس شهاب الدين ،الدر املصون ،ج ،1ص.125

- 52

سورة يوسف ،اآلية.35 :

-53

سيبويه ،الكتاب ،ج ،4ص.56

-54

الفراء ،معاين القرآن ،ج ،3ص.55

-55

الدماميني ،تعليق الفراصد ،ج ،2ص. ، 34

-56

أبو حيان ،التذييل والتكميل ،ج ،1ص.11
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يقول (ثم بدا هلم هو أى البدء) ،وتكون الالم يف قوله (ليسجننه) ،إما جوابا لقسم حمذوف تقديره
(واهلل ليسجننه) ،وإما جوابا( لبدا هلم) ألن البدا من أفعال القلوب ،وهي قد جترى جمرى القسم
فتحتاج إىل جواب" ( أو يكون الفاعل ضمري السجن املفهوم من الفعل)"(. )51
أما اختيار املباركفوري فبعد أن بسط املذاهب الثالثة السابقة ،وبعد أن استبعد يف النظر و
العقل كون اجلملة فاعلة قال :ولكن أقوال األمئمة ال ترد وإنام ذكرت هذه املسألة مع استبعادي
تصورها.
قال املباركفوري يف الرواية املنقولة عن أيب هريرة عن النبي صىل اهلل عليه وسلم" :قال ما
من أيام أحب إىل اهلل أن يتعبد له فيها من عرش ذي احلجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ،وقيام
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر"( )50فاجلملة أن يتعبد" أن حرف ناصبة مصدرية واجلملة يف حمل رفع
فهو فاعل "أحب" وتقديره "أن يفعل عباده" .
وأن يتعبد له أحب فعل وأن مع صلتها فاعل مجلة مرفوع يف حمل رفع .يميل املباركفوري
إىل مذهب الكوفيني أن يكون الفاعل مجلة حمكية بالقول يعني يكون يف حكم املفرد َ ،و َق ْو ُل ُه ( َأ ْن
ِ
َي َت َع َّبدَ ) ِيف َحم رَل َر ْف ٍع بِت َْأ ِو ِ
ب.
يل ا َْمل ْصدَ ِر عَ َىل َأ َّن ُه َفاع ُل َأ َح َّ
املطلب الثاين :داللة حذف الفاعل
ً
قوم وشدَّ دوا يف
قوم
مطلقا ،ومنَعه ٌ
قديام حول مسألة حذف الفاعل ،فأجازه ٌ
اختَلف النحاة ً
قوم آخرون وأجازُ وه برشوط ،كأن ُّ
تدل عليه قرينة مع َّينة ،ومنَعوه إذا انتَفى وجود
ذلك،
وتوسط ٌ
َّ
وجز َملِا قالوه وذهبوا إليه.
ذلك ،وهذا تلخيص ُم َ
القسم األول :املمنوع ،أما البرصيون فهم يمنعون حذف الفاعل فال جييءزونه إال يف

-51

السيوطي ،مهع اهلوامع ،ج ،2ص.11

-50

املباركفوري ،حتفة األحوذي :باب العمل يف ايام العرش ،ج  ، 3ص.50131
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مواضع ذكرها السيوطي( )53ناسبا ذلك إىل البرصيني ،يقول :أ ّما البرصيون فال جييءزون حذفه إال
يف املواضع التالية:
أوهلا :فاعل املصدر ،نحو قوله تعاىل ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﭼ(.)62
وثانيها :فاعل فعل اجلامعة املؤكد بنون التوكيد ،وفعل املؤنثة املخاطبة .يف حني نجده يف
كتاب األشباه والنظاصر( )61يف النحو يورد عن ابن النحاس يف التعليقة مواضع ثالثة حلذف الفاعل،
يقول ":قال ابن النحاس( )62يف (التعليقة) اعلم أن الفاعل حيذف يف ثالثة مواضع:
أحدها :إذا ُبني الفعل للمفعول.
الثاين :يف املصدر إذا مل يذكر معه الفاعل مظهرا يكون حمذوفا وال يكون مضمرا.
الثالث :إذا القى الفاعل ساكنا من كلمة أخرى" ومل ترد أية إشارة إىل أهنم يف هذه األمثلة
قالوا باإلضامر .

القسم الثاين :جامئز يمثله الكسامئي( )63الذي أجازه قياسا عىل حذف كل من املبتدأ واخلرب
لورود ذلك يف القرآن الكريم  ،نحو قوله تعاىل :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ( )64فحذف
فاعل(نزل) وهو العذاب ،وقوله ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ فحذف فاعل(بلغت)وهو الروح ،واحلذف
هنا لظهور الفاعل ظهورا ال لبس فيه ،واآلية يف ذكر املوت وال يبلغ الرتاقي عند املوت إال النفس
والروح .

-53

السيوطي ،مهع اهلوامع ،ج ،2ص.34

-62

سورة البلد ،اآلية.1 :

-61

السيوطي ،األشباه والنظاصر ،ص.34

-62

أبو جعفر النحاس ،معاين القرآن ،ج ،1ص.45

-63

الكسامئي ،معاين القرآن ،ج ،2ص.15

-64

سورة الصافات ،اآلية.111 :
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كام قال الكسامئي( )65ب ّ
أن :الفاعل حيذف من الفعل األول يف باب التنازع؛ وذلك حذرا من
اإلضامر قبل الذكر ،واختار الفراء( )66مذهب الكسامئي يف جواز حذف الفاعل ،ورأى ّ
أن (حاشا)
فعل ال فاعل له .كام ذهب اجلمهور إىل ّ
أن (كان) الزامئدة ليس هلا فاعل أصال يف نحو"ما كان أحسن
زيدا" .وكان ابن مضاء( )61أشدهم رفضا لتقدير الضاممئر املسترتة يف األفعال ،ففي مجلة (زيد قام)
يرى أن لفظ الفعل يدل عىل الفاعل فال حيتاج إىل أن ُي ْض َمر يشء ألنه زيادة ال فامئدة فيها.
القسم الثالث :ممنوع وجيوز برشوط وهؤالء مل يمنعوه البتة ،ومل جييءزوه إال مع قرينة
ٌ
داللة ،وقد منع الشيخ عثامن بن
حال ّية أو مقالية ،قال العلوي(" :)60وحذفه إنام يكون إذا دلت عليه
جني( )63من النحاة حذف الفاعل ،ونص عىل استحالة ذلك ،واملختار هو املنع من حذفه من غري
داللة تدل عليه حال ّية أو مقالية ،فأما مع القرينة ،فال يمتنع جوازُ هّ ،
ويدل عىل حذفه قوله تعاىل :ﭽﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ( )12فحذف فاعل بلغت والغرض النفس ،وليس مضمرا ألنه مل يتقدم له ظاهر
يفِّسه ،وإنام د ّلت القرينة احلالية عليه ،ألنه يف ذكر املوت وال يبلغ الرتاقي عند املوت إال النفس.
"إذا بني الفعل للمفعول حذف الفاعل وأقيم املفعول به مقامه ورد يف حتفة األحوذي .كام
روى عن ابن عمر" :عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :الذي تفوته صالة العرص فكأنام وتر أهله
وماله" (.)11
الشاهد :فكأنام وتر أهله:

-65

املصدر السابق ،ص.16

-66

الفراء ،معاين القرآن ،ج2ص.33

-61

ابن مضاء ،كتاب الرد عىل النحاة ،ص.132-132

-60

عبد اهلل بن حسني بن طاهر العلوي ،السلس اخلطاب عىل مفتاح اإلعراب (1321هـ 1323م) ص.45
 ،ج ،2ص.34

-63

عثامن ابن جني ،اخلصاص

-12

سورة القيامة ،اآلية.21 :

-11

سنن الرتمذي ،باب السهو عن صالة العرص ،رقم احلديث  ،156ج  1ص .11332
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قال املباركفوري(" :فكأنام وتر) مفعول ما مل يسم فاعله معناها "سلب أو أخذ" (أهله
وماله) جاء بالرفع والنصب يقول اإلمام احلافظ فهو منصوب ،ألنه مفعول ثان لوتر ونحذف
املفعول األول"" .وتر فعل ورد ما بعده منصوبا وعليه يكون الفاعل مضمرا عامئدا عىل الذي ومن
ثم أهله مفعول الثاين من األفعال التي تتعدى إىل مفعولني وعىل ذلك يصبح املعنى أصيب بأهله
وماله"(.)12
ووضح املباركفوري هذه القضية بقوله :حذف الفاعل جامئز مع وجود الرشوط السابقة
التي ذكرت هنا يف احلديث (وتر) فعل ماض مبني للمجهول وفاعله حمذوف وأقيم الفعل مقام
الفاعل  "،أهله وماله" معناها (هلك أهله وماله) أو سلب ماله وأهله.
كأن وداللته
ّ
املسألة جميء "كأن"للتحقيق
"كأين أنظر إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم"
قال صاحب حتفة األحوذي":كأين أنظر إىل رسول اهلل" أي يف استحضار القضية
واستحفاظ القصة  ،حيكي نبيا أي حال كونه حيكي حال نبي من األنبياء رضبه قومه أي قد رضبه
قومه ،فهو حال بتقدير قد وجوز بدونه أيضا كأن فيه للتحقيق ،مثال كأين أنظر إىل النبي أن املراد
بقوله هذا استحضار تلك احلالة املاضية عند احلالة الراهنة لإلشارة إىل غاية حتققها وهناية
صدقها(.)13
ذكر املباركفوري هنا " ّ
كأن" تأيت للتحقيق ،حيث تأيت اجلملة حالية بصيغة املضارع حلكاية
حال املايض.
املسألة األوىل :اختلف العلامء يف جميء " ّ
كأن" للتحقيق إىل مذهبني:

-12

املباركفوري ،حتفة األحوذي ،باب السهو عن وقت الصلوة ،ج ،1ص.522

-13

املباركفوري ،حتفة األحوذي رشح الرتمذي ،باب صفة التوبة ،رقم احلديث  ،345ج  ،4ص .356
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املذهب األول:
كأن للتشبيه املؤكد ألهنا مركبة والخترج ّ
" ّ
كأن عن التشبيه عند البرصيني.
املذهب الثاين:
"زعم الكوفييون بأن لفظ " ّ
كأن" كام تأيت للتشبيه تأيت للتحقيق ،وقيل :للظن إذا كان
خربها فعال أو ظرفا أوصفة من صفات أساممئها ،واملشهور أهنا تأيت للتشبيه والتشبيه قيل :مرشوط
بأن يكون خربها جامدا ،فإن كان مشتقا وصفا أو فعال  ،فالظاهر أهنا للظن أو للتحقيق ليست
للتشبيه"(.)14
كأن بتشديد النون (أنظر) أن ّ
ّ
كأن جييء للتحقيق وهذا املعنى فقد أثبته الكوفيون وذكره
ابن هشام يف مغني اللبيب(.)15
قال ابن الِّساج " :هذه عادة النحويني فهم جيعلون كأن للتشبيه حيث وقعت إنام تكون
تشبيها حمضا ،وإذ وقع يف اخلرب اسم يمثل به اسام ويكون اخلرب أرفع من االسم نحو "كأن زيدا
ملك" أو "كأن عمرا أسد" أما إذا كان خربها فعال أو ظرفا أو جمرورا أو صفة من صفات اسمها،
فإهنا يدخلها حينئذ معنى الظن واحلسبان نحو :كأن زيدً ا قامئم أو يف الدار ،فليست تشبه زيدً ا بيشء
ههنا"(.)16
قال ابن األنباري يف اإلنصافّ " :
كأن" هلا أربعة أوجه كام ييل:
أحدها :التشبيه ،وهو قول اجلمهور ومجاعة منهم ابن السيد البطليويس( )11أنه ال يكون إال
إذا كان خربها اسام جامدا "نحو كأن زيدا أسد" بخالف "كأن زيدا قامئم أو يف الدار أو عندك أو
-14

ابن األنباري ،اإلنصاف يف مساصل اخلالف ،حتقيق مصطفي حممد (مرص :املكتبة التجارية الكربى) ج ،2ص . 123

-15

مجال الدين أبو حممد عبداهلل بن يوسف بن هشام األنصاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،حتقيق :د.مازن
املبارك وحممد عيل محداهلل (بريوت :دار الفكر1305 ،م) ط ،5ج ،1ص.01

-16

أبوبكر بن الِّساج النحوي البغدادي ،األصول يف النحو ،ص .213

-11

شمس الدين الذهبي ،تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري (بريوت :دار الغرب اإلسالمي2223 ،م) ط ،1ج.6
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يقوم" فإهنا يف األمثلة املذكورة للظن.
والثاين :الشك والظن ،وأشار ابن األنباري إليه بام يقال " :كأنك بالشتاء مقبل أي أظنه
مقبال ".
والثالث :التحقيق عند الكوفيني والزجاجي(.)10
والرابع :التقريب قال الكوفيون ومحلوا عليه كأنك بالشتاء مقبل ،وكأنك بالفرج آت،
وكأنك بالدنيا مل تكن وباآلخرة مل تزل" (. )13
والقول الراجح هنا "كأن" للتحقيق اسمه "ي" متكلم يف حمل نصب ألن خربها
"أنظر"مجلة فعلية يف حمل رفع ،إذا كان خرب " ّ
كأن" اسام جامدا فهو للتشبيه ،بخالف إذا كان بعدها
فعال أوصفة أوظرفا فحينئذ للتحقيق أو الظن واحلسبان.
الداللة
" ّ
كأن" هنا بمعنى التحقيق ال يستقيم معنى آخر مثل التشبيه والتقريب أوالظن واحلسبان.
وهذا احلديث يدل عىل استحضار القصة املاضية عند احلالة الراهنة أو حيكي حال النبي
صىل اهلل عليه وسلم بأنه قد رضبه قومه ومسح الدم عن وجهه.
"كان" وداللتها
منها :داللة "كان" عىل احلدث والزمن.
الشاهد" :إِالَّ َأ ْن َتك َ
ُون َص ْف َق َة ِخ َيار"

ون َص ْف َق ُة ِخ َي ٍ
الر ْف ِع عَ َىل َأ َّن ك َ
قال املباركفوري( :إِ َّال َأ ْن َت ُك َ
َان تَا َّم ٌة َوالت َّْق ِد ُير إِ َّال َأ ْن
ار) بِ َّ
ب عَ َىل َأ َّن ك َ ِ
رب َها َص ْف َق ُة ِخ َي ٍ
ث َص ْف َق ُة ِخ َي ٍ
ارَ ،وبِالن َّْص ِ
ُوجدَ َأ ْو َحتْدُ َ
ار
ت َ
َان نَاق َص ٌة َواسم َها ُم ْضم ٌر َو َخ َ ُ
ني إِ َذا َق َال َأحدُ ُمها لِص ِ
واملرا ُد َأ َّن امل َت َبايِ َع ْ ِ
الص ْف َق ُة َص ْف َق َة ِخ َي ٍ
َوالت َّْق ِد ُير إِ َّال َأ ْن َتك َ
احبِ ِه ْ
رت إِ ْم َضا َء
َ َ َ
ُون َّ
اخ َ ْ
ارَ ،

-10

انظر :حممد بن عثامن شمس الدين الذهبي ،سريأعالم النبالء ،ج 3ص.560

-13

ابن األنباري :اإلنصاف يف مساصل اخلالف (دمشق :دارالفكر) ط ،2ج ،2ص.022
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ا ْل َب ْي ِع َأ ِو ا ْف َس ْخ ُه َف ْ
مها ت ََّم ا ْل َب ْي ُع وإن مل يتفرقا"(. )02
اخت ََار َأ َحدَ ُ َ
(تكون) من حيث الصيغة تدل عىل الفعل املضارع أما من حيث املعنى فيدل عىل
الوجودية أو احلدث،
اختلف النحاة يف داللة "كان" هل هي تدل عىل احلدث أو الزمان؟
املانعون
ذهب املانعون إىل أن " كان" تدل عىل الزمان جمردا من احلدث ،ومن أبرزهم اجلرجاين،
ابن جني ،الشلوبني وابن الِّساج وغريهم( ،)01ويستدلون ملوقفهم بأن:
"الفعل احل قيقى له داللتان :األول داللة عىل الزمان من حيث الصيغ ،والثاين داللة عىل
احلدث من حيث لفظه .أ ّما بالنسبة "كان" وأخواهتا فهي مفارقة عن الفعل احلقيقي ،فهي تدل فقط
عىل الزمان جمردا من احلدث"(. )02
ذكر ابن هشام يف كتابه أوضح املسالك إن " كان " من األفعال الناقصة فهي سلبت
الداللة عن احلدث يدل فقط عىل الزمان بربط املبتدأ واخلرب"(.)03
املؤيدون
يقول ابن مالك والسيوطي وغريهم أن "كان" ناقصة تدل عىل احلدث والزمان ،ونقل عن
سيبويه يف ذلك قوالن :األول " كان التامة تدل عىل احلدث ،و كان ناقصة تدل عىل الزمان فقط"
"استدل ابن مالك بشواهد كثرية وذكر أهنا مل تكتف بمرفوع ؛ ألن حدثها مقصود إسناده
إىل النسبة التي بني معموليها ،فمعنى قولك :كان زيد عاملا ،وجد اتصاف زيد بالعلم(.)04

-02

املباركفوري ،حتفة األحوذي :باب يف املزارعة ،ج ،4ص.523

-01

ابن الِّساج ،األصول يف النحو ،ج1ص.01

-02

أبو الفتح عثامن بن جني املوصيل ،اللمع يف العربية (الكويت :دار الكتب الثقافية) ج ،1ص.31

-03

ابن هشام ،أوضح املسالك ،ج1ص.231

-04

ابن مالك حممد بن عبداهلل ،رشح ابن عقيل ،ط ،1ج ،1ص.223
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ويعلق الدكتور إبراهيم السامرأيي عىل آراء النحاة وأقواهلم يف عزل هذه األفعال عن بقية
أفعال العربية األخرى فقال :وكأهنم وجدوا يف هذه عزل األفعال بسبب ما يأيت بعدها حرية وعدم
اطمئنان ،وعىل هذا االجتاه سار املتأخرون من النحويني دفعا ملا كان يساورهم من داللة
املصطلح(الناقص) وإطالقه عىل هذا النحو من االعتباط(.)05

الرتجيح
أرجح مذهب ابن مالك ألن حجته أقوى من املانعني و يميل املباركفوري أيضا إىل مذهبه
يف جواز داللة "كان" عىل احلدث والزمان ،واستدل املباركفوري بالشاهد وهو" أن تكون صفقة
خيار" إذا كانت كلمة "كان" تامة فهي تدل عىل احلدث توجد أو حتدث ،وإذا كانت "تكون" ناقصة
أيضا تدل عىل احلدث مقرتن بزمان توجد اتصاف الصفقة باخليار.
"داللة "كان" عىل املايض املنقطع"
قول املباركفوري " :كان أحب الثياب ألجل اللبس (احلربة) بالنصب عىل أنه خرب كان
وأحب اسمه"(.)06
ففي هذه العبارة "كان" يدل عىل حكاية احلالة املاضية وداللته عىل الزمن املايض ،وهذا
من خصوصية النبي صىل اهلل عليه وسلم .وخرب كان فعل مضارع إذا كان خرب "كان" فعال مضارعا
فهو يدل عىل الزمن املعتاد املاضية".
كام قال إبراهيم السامرامئي " :قد تأيت بناء (يفعل) مسبوقا بكان للداللة عىل أن احلدث كان
مستمرا يف زمان ماض"(.)01
يقول السيوطي :هنا تتعلق قصة املاضية كام ورد يف احلديث "عن النبي صىل اهلل عليه

-05

إبراهيم السامرامئي ،الفعل زمانه وأبنيته (بريوت :مؤسسة الراسالة1303 ،م) ط ،3ص.65

-06

املباركفوري ،حتفة األحوذي :أحب الثياب إىل اهلل ،ج ،5ص.331

-01

إبراهيم السامرامئي ،الفعل زمانه وأبنيته ،ص.33
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وسلم بلفظ"كان يصوم"أو" كنا نفعل" واملعنى هاهنا "كان" يأيت يفيد االستمرار والدوام ،ويفيد
التخصيص وال يأيت لالستمرار أو الدوام كام جاء يف احلديث "كان يمسح مرة" ثم جاء يف احلديث
اآلخر "أنه يمسح ثالثا" فهذا من باب ختصيص العموم(.)00
وكذلك جاء "كان" للاميض املنقطع كام ورد يف احلديث النبوي "كانت رأية النبي صىل اهلل
عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض" بالنصب عىل أنه خرب كان وجيوز رفعه عىل اخلربية(.)03
ثانيا :املنصوبات وداللتها
تقديم املفعول للعناية واالهتامم
ك ُّل َذل ِ َك َقدْ ك َ
َان ي ْصن َُع
قول املباركفوري" :كل ذلك" بالنصب عىل أنه مفعول مقدم لقوله قد كان يصنع "ربام
أوتر من أول الليل وربام أوتر من آخره"(.)32
هذا احلديث يدل عىل قراءة النبي صىل اهلل عليه وسلم أو كيفية الوتر كام جاء يف رواية
ِ
ِّس بالقراءة أم
مِّسوق أوتر أول الليل ووسطه وآخره ولكن انتهى وتره وكيف كانت قراءتُه؟ أكان ُي ُّ
جيهر؟ قالت :كل ذلك قد كان ُ
أرس وربام َج َهر (.)31
يفعل ،وربام َ َّ
أ ّما من الناحية الداللية فإن كلمة "كل ذلك"مفعول منصوب مقدم ،وفعله "قد كان
يصنع" وجاء تقديم املفعول لالهتامم بالقراءة جهرا ورسا يف الوتر أو صالة الليل.
تقديم املفعول للعناية واالهتامم
كُم "
" َما ال َف ْق َر َأ ْخ َشى عَ َل ْي ْ
-00

فضل السامرامئي :معاين النحو (األردن :دارالفكر للطباعة والنرش والتوزيع) ج ،1ص.163

-03

املباركفوري ،حتفة األحوذي :باب ما جاء يف الشعار ،ج ،5ص.263

-32

انظر :حتفة األحوذي ،ج ،0ص.241

-31

أبو الفضل ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي البستي ،إكامل املعلم بفواصد مسلم ،حتقيق :حييى
إسامعيل (مرص :دارالوفاء1413 ،هـ1300-م) ج ،2ص.145
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يقول املباركفوري" :ما الفقر أخشى عليكم " الفقر منصوب" ما أخشى عليكم
الفقر"وجيوز بالرفع بتقدير ضمري أي ما الفقر أخشاه عليكم ،واألول هو الراجح ،وخص بعضهم
جواز ذلك بالشعر ،قال الطيبي فامئدة تقديم املفعول هنا االهتامم بشأن الفقر"(.)32
يقول اإلمام الطيبي رمحه اهلل :ما هي الفامئدة يف تقديم املفعول يف القرينة األوىل دون الثانية،
قلنا هلم :فامئدته االهتامم بشأن الفقر ألن األب املشفق إذا حيترص فيكون اهتاممه بشأن الولد و عدم
ضياعه املال ،كأن معناها يقول حايل معكم خالف حال الوالد فإين ال أخشى الفقر كام خيشاه
الوالد(.)33
جاء تقديم املفعول به لالهتامم بشأن الفقر والعناية جيوز فيها وجهان:
أوال :الرفع" :ما الفقر أخشاه عليكم".
ثانيا :النصب" :ما الفقر أخشى عليكم" ،الفقر مفعول به مقدم عىل الفعل للعناية
واالهتامم.
احلديث "باب ما جاء أمان العبد واملرأة" واحلديث الالحق أيضا يدل عليه "أجازوا أمان املرأة".
املستثنى املفرغ تفيد القرص واحلرص
الشاهد" :الَ ُحيِ ُّب ُه إِال هلل"
قال املباركفوري":ال حيبه إال هلل "استثناء مفرغ أي ال حيبه لغرض وعرض وعوض وال
يشوب حمبته حظ دنيوي وال أمر برش بل حمبته تكون خالصة هلل تعاىل فيكون متصفا باحلب يف اهلل
وداخال يف املتحابني هلل"(.)34
قال اهلاشمى" :أن املستثنى املفرغ فهو ال يوجد فيها املستثنى منه فيفيد معنى القرص

-32

املباركفوري ،حتفة األحوذي :باب يف صفة األواين ،ج ،1ص.131

-33

املباركفوري ،حتفة األحوذي :ج ،1ص.162

-34

املباركفوري ،حتفة األحوذي ،ج ،1ص.314
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واحلرص .والقرص واملستثنى املفرغ يتطابقان"(. )35
وذهب الدكتور خمزومي إىل فرق بني إال أداة االستثناء والقرص ،أ ّما أداة القرص ففيها النفي
يف اجلملة مسبوقة ويأيت فيها التوكيد واإلجياب دامئام ،وأما أداة االستثناء ففيها استخراج ما قبل
اجلملة ،ولكن يف املستثنى املفرغ ليس فيها استخراج من اجلملة السابقة ،ولذلك هناك االختالط
بني املستثنى املفرغ والقرص"(. )36
وحتدث أبو حيان يف كتابه ارتشاف الرضب عن املستثنى املفرغ بأننا" :ال ننصب املستثنى
يف االستثناء املفرغ ألن املستثنى منه غري مذكور ،نعامل كام ال توجد فيها املستثنى أي فارغ من عمل
االستثناء ،فعىل سبيل املثال ما جاء إال عمر بالرفع ،ما مررت إال عمرا بالنصب"(. )31
يقول ابن يعيش" :إال تدخل بني املبتدأ واخلرب ،وبني الصفة وموصوفها ،وبني احلال
وصاحبه ،فمثال دخوهلا بني املبتدأ وخربه قولك "ما زيد إال قامئم" فقامئم خرب زيد كأنك قلت :زيد
قامئم ،لكن فامئدة دخول إثبات اخلرب لألول ونفي خرب غريه عنه واملستثنى منه مقدر والتقدير :ما زيد
يش إال قامئم"(.)30
ويتحدث ابن هشام" :إذا كان االستثناء مفرغا فاالسم الواقع بعد "إال" يكون معربا
بإعراب ما يقتضيه ما قبل دخول "إال" عليها ،وإن االستثناء املفرغ ال يقع يف الكالم املوجب "ما
قام إال زيد" فرتفع زيد عىل الفاعلية"(. )33
يقول اإلمام السيوطي" :أن املستثنى منه حمذوف كسقوط نحو "وما حممد إال رسول" وإن

-35

أمحد بن مصطفى بن إبراهيم اهلاشمي ،جواهر البالغة يف البيان والبديع (بريوت :املكتبة العرصية) ص.151

-36

انظر :املرجع السابق ،ص.152

-31

أبو حيان األندلسى ،إرتشاف الرضب ،حتقيق :رجب عثامن حممد ،رمضان عبد التواب( ،القاهرة :مكتبة اخلانجي)
ط ،1ج ،1ص.23

-30

ابن يعيش ،رشح املفصل ،ج  ،2ص .33

-33

انظر :رشح شذور الذهب ،326 ،ورشح ابن عقيل ،ج ، 2ص.310
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كان الكالم غري موجب هو النفي أو النهي أو االستفهام"(.)122
ويف هذا احلديث مستثنى مفرغ فهو يفيد القرص أو احلرص كام ذكر مال عيل القاري يف مرقاة
املفاتيح ال حيبه إال اهلل تفيد التخصيص يف أفراد بالذكر أو عناية االهتامم بشأهنم"(.)121
و هنا نجد يف احلديث أسلوب القرص والتأكيد كام جاء يف قوله عليه الصالة والسالم" :ال
حيبه إال هلل" ليفيد قرص حب املرء عىل أن يكون لوجه اهلل وابتغاء مرضاته ،فيلتزم فيه طاعته ،ويكف
عن معصيته".
ثالثا :املجرورات
اإلضافة البيانية واملعنوية وداللتهام
َني كَا َنتَا بِزَ عْ َفر ٍ
" عن َْخز َم َة قالت :رأيت النَّبِ َّي صىل اهلل عليه وسلم َوعَ َل ْي ِه اسام ُل ُم َل َّيت ْ ِ
ان
َ
َو َقدْ َن َف َضتَا"(.)122
الشاهد" :اسام ُل ُم َل َّيت ْ ِ
َني"
قال املباركفوري" :جاء مجع سمل بسني مهملة وميم مفتوحتني وهو الثوب اخللق ،واملراد
باجلمع ما فوق الواحد عىل أن الثوب الواحد قد يطلق عليه اسامل باعتبار اشتامله عىل أجزاء،
وحينئذ فال إشكال يف إضافته إضافة البيانية إىل مليتني تصغري مالءة بالضم واملد لكن بعد حذف
األلف وهي كام يف النهاية اإلزار والريطة ويف الصحاح هي امللحفة"( ،)123وورد يف احلديث املذكور
(اسامل مليتني) إضافة بيانية ،ألن اسامل من جنس مليية،و حتدث النحويون أن اإلضافة بيانية هو

-122

عبدالرمحن بن أبى بكر ،مهع اهلوامع يف رشح اجلمع اجلوامع ،حتقيق :عبداحلميد هنداوي (القاهرة :مكتبة
التوفيقية2212،م) ج ، 3ص.252

-121

أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفي بدر الدين العيني ،عمدة القاري ،باب عالمة
اإليامن حب األنصار (بريوت:دار إحياء الرتاث العريب) ج ،1ص.152

-122

حممد بن عيسى ،سنن الرتمذي ،ج ،1ص.56

-123

املباركفوري ،حتفة األحوذي :باب يف الثوب األصفر ،رقم احلديث ، 3261 :ج ،0ص.02
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يصح فيه اإلخبار باملضاف إليه عن املضاف ،واسامل بعض من مليتني ،ألن اسامل معناه هو ثوب
خلوقة ،ومليتني من تصغري وهي اإلزار عىل ما يف النهاية.
قال عباس حسن" :إن اإلضافة البيانية التي يقصد منها بيان الثاين وإيضاح تفسري ما سبق،
وأن يكون املضاف من جنس املضاف إليه ،فمثال "هذا باب خشب وخاتم حديد" والتقدير فيها من
البيانية أى خاتم من حديد ،ذات يوم ،ذات الشامل ،ذات مرة وغريها "(.)124
ِ
بالداللة عىل َذل ِ َك مما مىض فكأن ُه َ
ٌ
ٌ
قال
هو أوىل
إضافة
قال ماهر بن ياسني" :
بيانية إىل طريق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
البيان األوىل،
اإليضاح ،أو
الداللة ،أو
طريق
فيدخل إىل
بطريق األوىل
قوهلم:
بالطريق األوىل .وأما
ْ
ِ
ِ
اليشء"(.)125
الداللة عىل َذلِ َك
مما مىض يف
اب َش ِديدُ سو ِ
ابُ :كنَّا ِعنْدَ رس ِ
اض ال رث َي ِ
هلل َ ،ف َجا َء َر ُج ٌل َش ِديدُ َب َي ِ
َق َال عُ َم ُر ْب ُن اخلَ َّط ِ
اد
ول ا ِ
َ َ
َ ُ
ِ
َّ
الس َف ِر َوالَ َي ْع ِر ُف ُه ِمنَّا َأ َحدٌ َحتَّى َأتَى النَّبِ َّي َف َأ ْلزَ َق ُر ْك َب َت ُه بِ ُر ْك َبتِ ِهُ ،ث َّم َق َالَ :يا
الشع ِر ،الَ ُي َرى عَ َل ْيه َأ َث ُر َّ
اإليام ُن؟ َق َالَ :أ ْن تُؤْ ِمن بِاهللِ ومالَمئِكَتِ ِه و ُكتُبِ ِه ورسلِ ِه واليو ِم ِ
اآلخ ِرَ ،و َ ِ ِ
ري ِه و َرش ِه( )126
َ ُ ُ َ َْ
َ
َ
َ َ
ُحم ََّمدُ َما ِ َ
القدر َخ ْ َ ر
الشاهدَ :ش ِديدُ َب َي ِ
اض الثياب
قال املباركفوري":شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ،بإضافة شديد إىل ما بعده
إضافة لفظية مقيدة للتخفيف فقط صفة رجل والالم يف املوضعني عوض عن املضاف إليه العامئد إىل
الرجل أي شديد بياض ثيابه شديد سواد شعره"(. )121
قال خالد بن عبد اهلل يف رشح الترصيح عىل التوضيح :إن اإلضافة اللفظية غري املحضة،
وجيوز فيها دخول "ال"عىل املضاف ففيها مخسة مسامئل:
املسألة األوىل :املضاف إليه يكون مقرونا بال.
-124

عباس حسن ،النحوالوا يف ،ج ،3ص.345

-125

ماهر بن ياسني الفحل ،النكت الوفية بام يف رشح األلفية للبقاعى (بريوت :مؤسسة الرسالة) ج ،2ص.10

-126

حممد بن عيسى الرتمذي ،سنن الرتمذي :باب يف وصف جربمئيل ،رقم احلديث ،325 :ج ،4ص.322
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املباركفوري ،حتفة األحوذي :باب ما جاء يف وصف جربمئيل ،ج ،1ص .200
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املسألة الثانية :املضاف إليه يكون مضافا ملا فيه "ال"
املسألة الثالثة :املضاف إليه يكون مضافا إىل ضمري ما فيه "ال"
املسألة الرابعة :الوصف يكون املضاف مثنى.
املسألة اخلامسة :املضاف يكون مثنى أو مجع.
أ ّما فيام خيص هذا احلديث فهووفق املسألة األوىل أن يكون املضاف إليه مقرونا بال ،ويف
هذه املسألة فيكون فيها الصفة املشبهة دالة عىل التخفيف بحذف الضمري أو اجلار واملجرور ألن
األصل يف "اجلعد الشعر"  :اجلعد شعره أو شعره منه ،فلام أضيفت حذف اجلار واملجرور باإلضافة
وضا
أو باحلرف فحصل التخفيف بذلك ،إذ ال تنوين مع وجود "ال" ،وقرن املضاف إليه بـ"ال" ع ً
عام فاته من الضمري أو من التنوين؛ ألن التنوين و"ال" يتعاقبان عىل االسم ،فويل املضاف "ال" كام
يليه التنوين"(.)120
ويف هذا احلديث لفظة "شديد بياض الثياب" مضاف إليه مقرون بال واإلضافة اللفظية
مقيدة للتخفيف والتنوين جاء عوضا من "ال" "بياض الثياب" الصفة املشبهة وجاء الالم فيها
عوضا عن املضاف إليه فهي "شديد بياض ثيابه" أما اإلضافة البيانية فتكون املضاف فيها اسم فاعل
الض ِ
عيف،
الِّس،
نارص َّ
أو اسم مفعول أو صفة مشبهة واملضاف إليه معمول ومن نامذجها ُ
ُ
كاتم ّ ر
مو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلانب.
لني
طيب
مرفوع
املريض،
ايس
القلبُ ّ ،
الرأسُ ،
ُ
َُ
قال ابن هشام " :هي عبارة عام اجتمع فيها أمران ،أمر يف املضاف وهو كونه صفة ،وأمر يف
كضارب ٍ
ِ
زيد،
املضاف إليه وهو كونه معموال لتلك الصفة ،وذلك يقع يف ثالثة أبواب ،اسم الفاعل
ِ
ِ
الوجه" (. )123
كح َسن
كم ْع َطى
الدينار ،والصفة املشبهة َ
واسم املفعول ُ
هذا ا لنوع من اإلضافة ال يستفيد منه املضاف تعريفا وال ختصيصا ،فاملضاف ال يتعرف

-120

خالد بن عبد اهلل األزهرى ،رشح الترصيح عىل التوضيح ،ج ،1ص.603

-123

ابن هشام ،مغنى اللبيب ،ج ،4ص.30
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باملضاف إليه وإن كان معرفة ،وكذلك ال يتخصص به  -بمعنى تقليل إهبامه وتقريبه من املعرفة -بل
إن املضاف يبقى نكرة دامئام مع هذا النوع من اإلضافة.
يتعرف يف اإلضافة اللفظية أنه يقع يف مواضع النكرة ،ولو
والدليل عىل أن املضاف ال ّ
استفاد التعريف ،ما صح وقوعه يف هذه املواضع ،ومن ذلك:
ِ
القلب"(.)112
طيب
أ -وقوعه صفة النكرة ،تقول "يل
ٌ
الِّس ُ
صديق ُ
كاتم ر

عَن ُح َذ ْي َف َةَ ،أ َّن النَّبِ َّي صىل اهلل عليه وسلم َأتَى ُس َبا َط َة َق ْو ٍمَ ،ف َب َال عَ َل ْي َها َقامئِ ًامَ ،ف َأ َت ْي ُت ُه
" ْ
بِو ُض ٍ
وءَ ،ف َذ َه ْب ُت ألَت ََأ َّخ َر عَ نْ ُهَ ،فدَ ِ
عَاين َحتَّى ُكن ُْت ِعنْدَ عَ ِق َب ْي ِهَ ،فت ََو َّض َأ َو َم َس َح عَ َىل ُخ َّف ْي ِه"(.)111
َ
"(أتى سباطة قوم) بضم السني املهملة بعدها موحدة هي املزبلة والكناسة تكون بفناء
الدور مرفقا ألهلها ،وتكون يف الغالب سهلة ال يرتد فيها البول عىل البامئل ،وإضافتها إىل القوم
إضافة اختصاص ال ملك ألهنا ال ختلو عن النجاسة"(.)112
" (ذات ليلة) أي يف ليلة ولفظ ذات مقحم ،وقال جار اهلل هو من إضافة املسمى إىل
اسمه"(.)113
مسألة :هنا مسألة خالفية بني البرصيني والكوفيني يف إضافة املسمى إىل االسم.
أوال :مذهب الكوفيني :إضافة اليشء إىل نفسه أو إضافة االسم إىل نفسه جامئز إذا اختلف
اللفظان".
دليل الكوفيني:
ويستدل الكوفيون باآليات القرآنية :ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﭼ( )114واليقني يف املعنى
-112

حممد عيد ،النحو املصفي  ،ج ،1ص.540

-111

سنن الرتمذي :باب ما جاء يف الرخصة ،رقم احلديث ،13 :ج ،1ص.46

-112

املباركفوري ،حتفة األحوذي :باب النهي عن البول قامئام ،ج ،1ص.50

-113

املباركفوري ،حتفة األحوذي :باب الرجل يصيل مع الرجلني ،ج ،2ص.24

- 114

سورة الواقعة ،اآلية.35 :
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النعت فالنعت واملنعوت يف املعنى واحد ،وكذلك ورد يف القرآن الكريم :ﭽ ﮨ ﮩ
ﮪﭼ( )115دار مضاف إىل اآلخرة فهام بمعنى واحد.
ثانيا :مذهب البرصيني :إضافة اليشء إىل نفسه غري جامئز.
دليل البرصيني:
فهم يقولون :ال جيوز إضافة املسمى إىل اسم ألن "اإلضافة تفيد التعريف والتخصيص
واليشء ال يتعرف نفسه ولو مل يقع فيها معرفة ،وإضافته كانت بعيدة من املعرفة فكان مستحيل فيها
إضافة االسم إىل اسمه فال جيوز فيها إضافة االسم إىل نفسه إذا كان لفظهام يف معنى واحد"(.)116
أ ّما مذهب املباركفوري فهو يميل إىل الكوفيني القامئلني بجواز إضافة اليشء إىل نفسه أو
إضافة االسم إىل مسمى".
نتاصج البحث :
 -1اكتشف املباركفوري يف باب املرفوعات املسامئل النحوية عن املبتدأ واخلرب وداللتهام ،أ ّما
من ناحية الداللة فوجدت أن تقديم اخلرب عىل املبتدأ يأيت أحيانا لالهتامم أو لتشويق
السامع ،كام ورد يف قول رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :كلمتان حبيبتان إىل الرمحن...
الخ .وأحيانا يكون تقديم اخلرب للتخصيص ،مثال :لك احلمد أنت نور الساموات
واألرض .وكذلك ورد يف احلديث تقديم اخلربلبيان تقديم املسبب عىل السبب "،بني
الكفر واإليامن ترك الصلوة".
 -2ثم حتدث املباركفوري عن داللة حمذوف اخلرب فقال "عارية يف اآلخرة"بسبب اإلجياز أو
االختصار .أحيانا يأيت حذف املبتدأ لداللة الكالم عليه .مثال"ثالثون آية " أي هي ثالثون
آية.
- 115

سورة األنعام ،اآلية.32 :

-116

ابن األنباري ،اإلنصاف يف مساصل اخلالف ،ج ،1ص.23

66

الدراسات اإلسالمية

اجمللد ،65 :العدد2 :

 -3ذكر املباركفوري األمثلة لالبتداء بالنكرة بدون ذكر داللتها ،واكتشفت الداللة فيها نحو
قول املباركفوري "خصلتان ال جتتمعان "هنا تفيد التخصيص خصلتان تدل عىل
اخلصوص ليس أي خصلة.
 -4أ ّما تقديم الفاعل املعنوي عىل عامله فاملباركفوري فيه يوافق مدرسة الكوفيني ،حيث إهنم
جيوزون تقديم الفاعل عىل عامله مثال "وإن أحد من املرشكني استجارك" .وعامل الفاعل
املحذوف هنا "الثلث الثلث" أي يكفيك الثلث الثلث داللة الكالم عىل احلذف ،أو
بسبب اإلجياز.
 -5أ ّما تأخري الفاعل فذكر املباركفوري احلديث " دخل قلوهبم منه يشء" هنا لفظ "يشء"
مرفوع لكونه فاعال ،و"قلوهبم " بالنصب مفعول مقدم وفاعله مؤخر ،فهنا تقديم املفعول
لالهتامم.
 -6أ ّما حذف الفاعل فيجوز إذا كان الفاعل معلوما أو اخلوف منه أو اجلهل أو كان جمهوال،
ويف هذا الباب األحاديث كثرية مما تدل عىل هذه الرموز البالغية .حذف الفاعل لداللة
احلال أو السياق عليه ( عسى أن يعطى هذا) أى يعطى هذا السيف .فحذف الفاعل
للخوف من املرشكني أو للعلم به فال حاجة للذكر( ،فيسبوا القرآن).
 -1وتقديم خرب ّ
إن قد يأيت للعلة أو السببية فوجدت احلديث( ،أن له دسام ) هنا بيان علة
املضمضة من اللبن .أحيانا يأيت تقديم خرب إن للتخصيص ( ّ
إن يل هبا اخللد) فهنا تقديم
خرب إن للتخصيص .تقديم خرب ّ
إن قد يأيت لالهتامم بشأن أو الرفعة واملنزلة فعىل سبيل
املثال( :إن أدنى أهل اجلنة منزلة ) أدنى هو اخلرب (منزلة) اسام اعتناء بشأن املقدم.
ّ
(كأن) فقط للتشبيه واملبالغة ولكن اكتشفت الدالالت األخرى،
 -0ذكر املباركفوري كلمة
كأن الشمس جتري) ،جاء ّ
مثال كونه للتحقيق ،أو التقريب ،فعىل سبيل املثال ( ّ
كأن للتشبيه
واملبالغة يف بيان حسن الوجه ( كأين أنظر إىل رسول اهلل ) هنا كأن للتحقيق أو حكاية احلال
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املاضية.
 -3أ ّما بالنسبة األفعال الناقصة فأشار املباركفوري إىل شواهد األحاديث مثال ( وكن من كان
التامة ) أى أحدث فيحدث إذا كان لفظة (كان) من األفعال التامة فداللتها عىل احلدث،
ولكن إذا كان من األفعال الناقصة فداللتها خمتلفة من حيث السياق ،فأحيانا يأيت
لالستمرار ،أو الثبوت أو لالستقبال .اختلف علامء الكوفيني والبرصيني يف تقديم خرب
مازال أو كان وأخواهتا فيجوز عند الكوفيني واختار املباركفوري قول اجلواز يف ذلك،
واستشهد بالشواهد من احلديث (فقال مازال بكم الذي ...الخ) هنا بكم خرب مازال قدم
عىل االسم هو املوصول بصلة احلديث.
 -12أ ّما بالنسبة للمستثنى فذكراملباركفوري بعض أمثلة املستثنى املفرغ واملنقطع بدون داللتها
لكن بدا يل فيها من الدالالت كام يىل :املستثنى املفرغ قد يأيت للحرص والقرص كام ورد يف
احلديث (ال حيبه إال اهلل) أي ال حيبه لغرض وعرض وعوض .وأحيانا يأيت استثناء مفرغ
تفيد التخصيص ،عىل سبيل املثال :االهتامم بشأهنم والعناية بتخصيصهم يف أفرادهم
بالذكر .وكذلك ذكر املباركفوري املستثنى املنقطع واكتشفت أحاديث فيها داللة ،فورد
يف األحاديث االستثناء املنقطع لالستدراك (يارسول اهلل إال أن ختربنا) فيقول
املباركفوري :هذا من قبيل االستثناء منقطع ،كأهنم طلبوا هبذا االستدراك أخباره إياهم.
 -11أ ّما يف املجرورات فجاء املباركفوري بأحاديث كثرية فيها اإلضافة وهي دالة عليها كام يف
احلديث (بياض الثياب شديد سواد الشعر) إضافة لفظية مقيدة بالتخصيص ،وكذلك
احلديث جار اهلل إضافة املسمى إىل اسمه فداللتها عىل التخصيص اجلار ،وأحيانا إضافة
اخلرب إىل املفرد يفيد االستغراق .ويف (أتى سباطة قوم) إضافة للتخصيص ،و إضافة
املسبب إىل السبب يف (صالة وقت الضحى) ،أ ّما حذف املضاف وإقامة املضاف إليه
مقامه فاكتشفت فيها دالالت كثرية.
ذكر املباركفوري املجرورات باحلروف اجلارة يف ثامنية عرش موضعا ،فتحدث فيها عن
الداللة فعىل سبيل املثال (أن اخلراج بالضامن) قد جاء هنا الباء لإللصاق.

66

2 : العدد،65 :اجمللد

الدراسات اإلسالمية

List of References
123456789101112131415161718-

66

Al-Qur’an
Abdul Hayee al-hussaini, al-īʿlām biman fi tārīkẖ al-hind ( dār
ibn ḥazam)
Abdul Qadir bin Umar, kẖazānaẗ al-ʾādab wa lub lubāb lisān
al-ʿarab (ālqāhiraẗ: maktbāẗ al-kẖānjī)
Abdul Qahir Al-Jurjani, dalāaʾil al-īʿjāz (Cairo: dār al-madanī
bijadaẗ, 1413 AH)
Abdullah bin Yousuf, mughnī al-labīb ʿan kutub al-ʾāʿārīb,
(Beirut: dār al-fikr , 1985 AD)
Abdullah Hussain, al-salis al-kẖiṭāb ʿala miftāḥ al-īʿrāb, 1909
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Muhammad Khair bin Ramdan, takmilaẗ muʿjam al-mūʾlafīn,
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