
ِِفعِ والرِ ِصبِ النِ ِاللةِ دِ  ِِاألمساءِ ف 

ِدراسٌةِفِ)مشكلِإعرابِالقرآن(ِِِِ

ِبقلمِالدكتورِسعدالدينِإبراهيمِاملصطفىِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

وأثُر  َتظهُر ِقيمُة اإلعراِب يف اإلابنِة عن املعاِن الوظيفيَّة اليت تَعَتِوُر الكالَم يف منظومتِه وسياِقِه، 
اللِة أو يف تنوُِّعها تقدمياً أو أتخرياً، وَذَهَب الزَّجاجي )ت هـ( إىل: " أنَّ األمساَء ملَّا  577ذِلَك يف ََتديِد الدِ 

كاَنت تَعَتوُرها املعاِن، وَتكوُن فاعلة أو مفعولة، ومضافاً إليها، ومل يكُن يف صورِها وأبنيتها أدلَّة على هِذِه 
ركاُت اإلعراِب فيما تُنبُئ عن هِذِه املعاِن، فقاُلوا: َضَرَب َزيٌد عمراً، فدلُّوا برفِع زيٍد على املعاِن، ُجِعَلْت ح

أنَّ الِفعَل له، وبنصِب عمرو على أنَّ الِفعَل واقٌع بِِه، وكذِلَك سائُِر املعاِن...ليَـتَِّسعوا يف كالِمِهم، ويُقدِ موا 
 . 1َد احلاجِة إىل تقدميه، وتكوُن احلركاُت دالَّة على املعاِن"الفاعَل إذا أراُدوا ذِلَك، أو املفعول عن

وظاِهرُة اإلعراِب تتحدَُّث عن الِقيمِة الدِ اللي ِة حلركاِت اإلعراِب وعالقِة ذِلَك ابملعىن، فاإلعراُب  
ظيفيَّة أو فرٌع على املعىن، وهذا ينصُّ صراحة على أنَّ حركاِت اإلعراِب وحَدها ال تدلُّ على املعاِن الو 

الدِ الليَّة اليت َتعرِتي الكِلمَة داخَل سياِقها، ولكنَّها فرٌع لذِلَك، ودالٌّ من دوالِ ِه ِبعونِة القراِئِن املقاليَّة 
ياَق.  واحلاليِة اليت ُتالِبُس السِ 

النحوي ة اليت وعلى أيَّة حاٍل فإنَّ الِذي يعنينا يف التَّحليِل النَّحويِ  ُهَو ما نتَج عن تلَك األوجه  
أوََّل هبا مكيُّ بُن أيب طالب هذا النَّوَع من خمالفاِت الِقراءاِت القرآنيَّة، وذِلَك يف َحركاِت اإلعراِب من 

 تفاوٍت داللٍ  ومعاٍن حنويَّة كاَن هلا أثرُها يف توجيِه اآلراِء الوارِدِة يف الِقراءاِت َوُصورِها.

ََتِليِل الِقراءاِت الُقرآنِيَِّة أفاَد َمعىًن حَنوَّيًَّ َجِديدًا َبنَي الرَّفِع والنَّصِب، إنَّ خُمالَفَة إعراِب االسِم يف  
اللِة، َظَهَر هذا املعىن النَّحويُّ يف أمثلِة النُّحاِة ِعنَدما َرأَوا أنَّ اأَلصَل يف إعراِب املصدِر  وأثَـَّر يف تنوُّع الدِ 

هـ( َتت: ابب ما يُنَصُب ِمن املصاِدِر عَلى إضماِر 180ه سيبويه )تالناِئِب عن فعِلِه ُهَو النَّصُب. وأورد
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ياِق 2الِفعِل غرِي املسَتعَمِل إظهاره . وقد يَعِدُل إىل الرَّفع للدِ اللِة على أوجٍه بالغيَّة ولغوي ة ُتسَتفاُد من السِ 
. ففي قوِلِه عزَّ وجلَّ:  احلمدُ والرتكيِب ومكانِتِه يف النَّصِ 

. وحنن نَعَلُم أنَّ 4البتداء، و)هلِل(، اخلربرفٌع اب 3
العامَل يف الرَّفِع هنا ُهو االبِتداُء، وهو عاِمٌل معنويٌّ غرُي ملفوٍظ بِِه، وُهَو ِخلو االسِم املبتدِأ من العواِمِل 

 َأمَحُد احَلمَد.  اللفظيَّة. وجيوُز َنصُبُه عَلى املصدِر أي َمفُعواًل ُمطلقاً ِلِفعٍل حمذوٍف َتقديرُُه:

َخالَفُة يف الرتَّكيِب ِمن ِقراءِة النَّصِب إىَل الرَّفِع للدِ اللِة عَلى التَّعميِم، وثَباِت املعىن   
ُ
وَتظهُر امل

، واسِتقرارِِه. وقد تنبََّه الُعلماُء إىَل هذا التحوُِّل وأثرِِه الدِ اللِ  يف اسِتقراِء َكالِم سيَبويه، واسِتكناِه َفحواهُ 
هـ(: " ويـَُقاُل: احلَمُد َخرٌب، وَسبيُل اخلرِب أْن يُفيَد، فما الفاِئدُة يف هذا؟ واجلواُب عن 388فقاَل النحَّاس )

هذا، أنَّ سيبويه قاَل: إذا قاَل الرَّجُل احلمُد هلِل ابلرَّفِع ففيِه من املعىن مثُل ما يف قولِِه: مَحَْدُت هللا محداً، 
احلمَد ُُيربُ أنَّ احلمَد منه، ومن مجيِع اخللِق هلِل تعاىل، والذي ينِصُب احلمد ُُيرُب أنَّ  إال أنَّ الَِّذي يرفعُ 

 .5احلمَد منه وحده هلل تعاىل"

اللُة لِلَوجَهنْيِ ِمن َتقِديِر َعاِمِل الرَّفِع والنَّصِب، إْذ يَذَهُبوَن إىَل أنَّ احلَمَد َمرُفوٌع   وُتسَتفاُد هِذِه الدِ 
صاِدِر الَّيت تَنِصُبها الَعرُب اِبالبِتد

َ
اِء، َوَخربُُه ِشبُه اجلُمَلِة )هلل(، وأصُلُه النَّصُب إبضماِر ِفعِلِه عَلى أنَُّه ِمن امل

هـ( أنَّ: " الَعدَل هِبا عن النصِب إىل الرَّفع 538ِِبَفعاٍل ُمضَمرٍة يف َمعىَن اإِلخَباِر. ويُورُد الزَّخمشريُّ )ت
 .6اللِة عَلى ثباِت املعىن واستقرارِِه"على االبِتداِء للد ِ 
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فالفارُق الدِ اللُّ بنَي َوجَهي الرَّفِع والنَّصِب يف الرتَِّكيِب النَّحويِ  أنَّ النَّصَب إشعاٌر اِبلِفعِل،  
ا ِهَي أيضًا إشعاٌر اِبلتَّجدُِّد واحلُُدوِث وليَس هذا يف حالِة الرَّفِع، فـَُهَو  يف الرَّفِع ثُبوٌت َوِصيغُة الِفعِل إَّنَّ

َر َمَع النَّصِب حَنَمُد هللَا مَحداً، َوَمَع الرَّفِع: احَلمُد ََثِبتٌ   أو وِدالَلٌة عَلى ِصفٍة ََثبِتٍة، َأاَل تـََرى أنَّ املقدَّ
 ُمسَتقٌر.

 


