
 

 
 
 

 اجلملة احلالية يف مباحث البالغيني
 )البناء والداللة(

 
 

 )∗(عبد اجلليل مصطفاوي .د
 
 هالناظر يف مؤلفات البالغيني العرب، وال سيما عبد القاهر اجلرجاين، يتبين ل إنَّ

كالتقدمي  ،أنَّ جهودهم جاءت مكملة آلراء النحاة يف كثري من قضايا النحو ومعانيه
ستفهام، والتعريف والتنكري، واحلذف، واالستثناء والقصر، واإلثبات والتأخري، واال

وقد اتسمت دراسام بالنظر إىل التراكيب . والنفي، وغريها من أساليب علم املعاين
ودالالا، وإىل ما حتمله العبارات من ظالل وإحياءات، وما حتويه من شحنات 

 .أسلوبية دالَّة
 امنوذًجأالتكامل يف تناولنا للجملة احلالية  وسنحاول أن نتلمس مالمح ذلك

بني النحاة والبالغيني؛ فقد تناوهلا النحاة يف جانبها الوظيفي، وبينوا  امشتركً
ومن اهتدى به ممن جاؤوا بعده  - أما عبد القاهر اجلرجاين. أنواعها، وأحواهلا

دها مقترنة فقد حاول أن يفسر سر ورو - كالزخمشري، والسكَّاكي، وغريهم

                                                           
 .باحث يف اللغة واألدب من اجلزائر )∗(



 )٤(اجلزء ) ٨٥(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

دقة هذا األمر وصعوبته، كما يصرح يف  معآخر،  اوعارية منها حيًن ابالواو حيًن

 .)١(فه دالئل اإلعجازحبثه املتميز عن اجلملة احلالية يف مؤلَّ
وهي يف . إنَّ اجلملة إذا كانت يف موضع حال ترد تارة بالواو، وتارة بدونه

وحنن سندرسها على . كون امسية أو فعليةذلك ال ختلو من إحدى حالتني، فإما أن ت
 .هديِ ما كتبه البالغيون، على هذا األساس

 : اجلملة االمسية: أوالً
  :يلي سندرس اجلملة االمسية ههنا حبسب احلاالت اليت ترد فيها، وهي كما

 : اجلملة من مبتدأ وخرب -١
: ، حنو قولنا)٢(إنَّ الغالب يف احلال إذا كانت من مبتدأ وخرب أن تصحبها الواو

 : )٣(ومن ذلك قول امرئ القيس. كتفه ىجاءين زيد وعمرو أمامه، وأتاين وسيفُه عل
 مضـاجِعيواملَشـرفيُّأَيقْتلُنِي 

 

 ومسنونةٌ زرق كَأَنيابِ أَغْـوالِ 
 

                                                           
: أمساه) دالئل اإلعجاز(ة يف كتابه مستقالً للجملة احلالي خصص الشيخ عبد القاهر فصالً )١(

وقد عين البالغيون باحلال اليت تكون مجلة . »احلال له فضلُ تعلُّقٍ بالبالغة فروق يف«
اعلم أن أول فرق يف احلال أا جتيء «: منها مفرًدا، يقول عبد القاهر وأمهلوا ما كان

حممد رضوان الداية  ، حتقيق، دالئل اإلعجاز»ومجلة، والقصد ههنا إىل اجلملة مفرداً
 .١٤٢، ص١٩٨٣-، دمشق١وفايز الداية، دار الفداء، الطبعة

)٢( ١ومفتاح العلوم للسكاكي، املطبعة األدبية مبصر، الطبعة ١٤٢نظر دالئل اإلعجاز، صي ،
، ومن حنو املباين إىل حنو املعاين للدكتور حممد طاهر احلمصي، دار سعد الدين ١٤٩ص

وذكر القزويين . ٥٠٧م، ص٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ١، دمشق، طللطباعة والنشر والتوزيع
نظر اإليضاح، مطبعة حممد علي صبيح إالَّ أنَّ جميء الواو أوىل، ي ،أنه جيوز األمران

 .١٢٦وأوالده، القاهرة، ص
 .٣٣ديوان امرئ القيس، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، ص )٣(
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والْبحر م ولَو أَنما في األرضِ من شجرٍة أَقْال: زيل قوله تعاىلـومن التن
؛ فاملعىن، على رأي )٤(كَلمات اللَّه ما نفدت يمدُّه من بعده سبعةُ أَبحرٍ

أي : ا، وعلى رأي أيب حيانًاألشجار يف كون حال البحر مداد لو أنَّ: الزخمشري
 .)٥(احال كون البحر ممدوًد

 : اجلملة اليت مبتدؤها ضمري منفصل -٢
ضمري ذي احلال مل يصلح بغري الواو «ملبتدأ يف اجلملة االمسية كان ا إذا
وهو جالس، فلو  ارأيت زيًدجاءين زيد وهو راكب، و: ؛ وذلك حنو قولنا)٦(»البتة

ولعل املقصود بالصالح ههنا . )٧(»الواو يف شيء من ذلك مل يصلح«تركت 
 ايت من الواو فقدت كثًرياجلانب األسلويب اجلمايل الذي يوشي العبارة؛ فهي إن عر

ائها وسالستها وانسيا امن. 
 : اجلملة اليت خربها ظرف مقدم -٣

عليه سيف، : على مبتدئه كقولنا امقدًم اإذا كان اخلرب يف اجلملة االمسية ظرفً
 َ؛ أي إنَّاوجوز الزخمشري األمرين مجيًع.)٨(ويف يده سوطٌ كثُر أن جتيء بغري واو

                                                           
 .٢٧سورة لقمان، اآلية )٤(
ا البحر احمليط يف ، وينظر أيًض٢١٥ص ٣للزخمشري، دار املعارف، بريوت، ج ينظر الكشاف )٥(

التفسري أليب حيان األندلسي، طبع بعناية الشيخ عرفان العشا حسونة، وراجعه صدقي حممد 
 .٤٢٠ص ٨م، ج٢٠٠٥-ه١٤٢٦مجيل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، 

 .١٢٧وينظر اإليضاح، ص ١٤٢دالئل اإلعجاز، ص )٦(
 .١٢٧وينظر اإليضاح، ص ١٤٢دالئل اإلعجاز، ص )٧(
والتبيان يف علم البيان للزملكاين، حتقيق أمحد مطلوب  ١٤٢ينظر دالئل اإلعجاز، ص )٨(

، و من ١٢٧واإليضاح، ص ١٢٠، بغداد، ص١وخدجية احلديثي، مطبعة العاين، ط
 .٥٠٧حنو املباين إىل حنو املعاين، ص

  - 
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 ذلك السكاكي الذي ذكر قوله تعاىلوتبعه يف  .أو االستغناء عنها سواء إيراد الواو
 ٍَّة إِاليقَر نا ملَكْنا أَهمونَ، ولَمعي فولُ فَساَألم ملْهِهيوا وعتمتيأْكُُلُوا وي مهذَر

واليت خربها ظرف  -) ولَها كتاب معلُوم(وعد مجلة  )٩(ولَها كتاٌب معلُوٌم
يف موضع حال، يف حني يرى الزخمشري أنَّ هذه اجلملة صفة لقرية وأنّ  -مقدم

الواو للعطف، واملعطوف عليه حمذوف والقياس أن حتذف هذه الواو كما يف قوله 
وأنكر . )١٠(، ذكْرى وما كُنا ظَالمنيلَها منذرونَوما أَهلَكْنا من قَريٍة إِالَّ : تعاىل

من  اأبو حيان ما ذهب إليه الزخمشري من أن اجلملة يف موقع صفة؛ ألن أحًد
أفادت ختصيص «راض البالغية هلذه اجلملة أا ومن األغ. )١١(النحاة مل يقل بذلك

 :)١٣(ومما ورد من ذلك يف موضع احلال قول بشار، )١٢(»)قرية(صاحبها
ةٌ أَولْـدنِي بتكَرـاإِذَا أَنهتركن

 

 سـواد عليخرجت مع البازِي 
 

 .)١٤(علي بقيةٌ من الليل: يعين
 : )١٥(قول واثلة بن خليفة السدوسي اومن ذلك أيًض

لَقَد صبرت للذُّلِّ أَعـواد منبرٍ
 

 في يديـك قَضيبتقُوم علَيها، 
 

                                                           
  .٤-٣سورة احلجر، اآليات )٩(
 .١٤٩ومفتاح العلوم، ص ٣١٠ص٢ينظر الكشاف، ج. ٢٠٩-٢٠٨سورة الشعراء، اآليات )١٠(
  .٤٦٦ص٦البحر احمليط، ج)١١(
  .٥١٨من حنو املباين إىل حنو املعاين، ص )١٢(
ة ديوان بشار بن برد، نشره وقدم له وشرحه وأكمله حممد الطَّاهر بن عاشور، مطبعة جلن )١٣(

 ).خرجت(بدل ) نهضت: (وفيه. ٤٩ص٣، جه١٣٧٦ -التأليف والترمجة والنشر، القاهرة
لبالغة والتلخيص يف علوم ا ١٢٠والتبيان يف علم البيان، ص ١٤٢ينظر دالئل اإلعجاز، ص )١٤(

 .٢٠٨-٢٠٧ن الربقوقي، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، صللقزويين، شرحه عبد الرمح
والبيان  ٢٩٥ص٢يون األخبار البن قتيبة، املؤسسة املصرية العامة للتأليف، جينظر ع )١٥(

 .٣١٣ص٢والتبيني للجاحظ، حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، مصر، ج
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 .حال، وحذفت الواو؛ ألنَّ اخلرب ههنا ظرفيف يديك قضيب يف موضع : فقوله
 : جميء اجلملة االمسية بدون واو -٤

ومنه . )١٦(بدون واو، إالَّ أنَّ ذلك ال يطَّرد الًوقد جتيء اجلملة االمسية الواقعة حا
 : )١٧(قول الشاعر اومنه أيًض. كلَّمته فوه إىل في، ورجع عوده على بدئه: قوهلم

 ـارالنه فصانهـرملَـاُء غَام 
 

 ورفيقُـه بِالغيـبِ الَ يـدرِي 
 

لسالمة بن  )١٨(ومن ذلك ما أنشده الشيخ أبو علي الفارسي يف اَألغفال
 : )١٩(جندل

ـرامع ا آبلِ مانُ اللَّينالَ جلوو
 

 سربالُه لَم يمـزقِإِلَى جعفَرٍ،  
 

 : )٢٠(ومن ذلك أيضا قول الشاعر
 عبـق املسـك بِهِـم ثُم راحـوا

 : )٢١(وقول الشاعر

                                                           
 .١٢٦واإليضاح، ص ١٢٠والتبيان يف علم البيان، ص ١٤٣ينظر دالئل اإلعجاز، ص )١٦(
حتقيق  أمحد حممد شاكر  ينظر إصالح املنطق ،نسبه ابن السكيت للمسيب بن علس،  )١٧(

قال ابن . ٢٤١، ص١٩٥٦-، مصر٢وعبد السالم حممد هارون، دار املعارف، ط
ذكر غائصاً أنه غاص : أراد انتصف النهار، واملاُء غامره مل خيرج، قال«: السكِّيت

 .»انتصف النهار، فلم خيرج من املاءف
ويعرف باألغفال، ) املسائل املصلحة(علي الفارسي كتاباً امسه يقول ابن الندمي إنَّ أليب  )١٨(

 .٦٤مكتبة خياط، بريوت، صينظر الفهرست، 
، ١٩٦٨-، حلب١حتقيق فخر الدين قباوة، املكتبة العربية، طديوان سالمة بن جندل، ) ١٩(

 ).لَم يمزق(بدل ) لَم يخرق(  ويف الديوان. ١٧٨ ص
 .١٢٧ومل يذكر صاحبه، ينظر اإليضاح، ص شطر أورده القزويين )٢٠(
  .١٢٧شطر أورده القزويين ومل يذكر صاحبه، ينظر اإليضاح، ص) ٢١(
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 كينيـالُ عا بقَـأُمرـا الَ يهعمد 

 : )٢٢(وقول الشاعر

أَلُـهسانَ توـرـا مأَب تيإِذَا أَت 
 

  هتدجومالكَرو اجلُود اهراضح 
 

هو الذي حسن االستغناء عن ) لكَرمحاضراه اجلُود وا(وتقدمي اخلرب يف مجلة 
 .)٢٣(الواو يف هذه اجلملة احلالية

 : )٢٤(ا قول الفرزدقومن ذلك أيًض

 كَأَنمـافَقُلْت عسى أَنْ تبصرِينِي 
 

ارِداحلَـو ـوداُألس يالوح نِيب 
 

لو أنك احلال من غري شبهة، و«إىل آخره يف موضع ... كأنما بنِي: فقوله
ه نسن حعسى أن تبصريين بين حوايلَّ كاألسود رأيته ال حيس: فقلت) كأنَّ(تركت 

عسى أن تبصريين، وبين حوايلَّ : اآلن، ورأيت الكالم يقتضي الواو، كقولك
 .)٢٥(»كاألسود احلوارد

 : )٢٦(ا قول الشاعرومن ذلك أيًض

ـً  اواُهللا يبقيـك لَنـا سـالم
 

دـرجِيـلٌببت اك يـمظـعتو 
 

) ااملًس(برداك تبجيل حال ثانية، ومما حسن جميئها بال واو احلال املفردة : فقوله
                                                           

 .البالغيون إىل األخطل ومل أعثر عليه يف ديوانه نسبه )٢٢(
 .١٢٠والتبيان يف علم البيان، ص ١٤٤ص ينظر دالئل اإلعجاز، )٢٣(
، ٢اوي، مطبعة الصاوي، مصر،طديوان الفرزدق، حتقيق عبد اهللا إمساعيل الص )٢٤(

جاء ). رِداحلَوا(بدل ) اللَّوابد(و) فقلت عسى( بدل) فَإِني عسى( وفيه. ١٧٢ص١ج
 .»غضبان: رِد وحارِدورجلٌ ح« ٨٢٥ص٢يف اللسان، مج

والتلخيص،  ١٢٣وينظر التبيان يف علم البيان، ص. ١٥٠دالئل اإلعجاز، ص )٢٥(
 .١٥٠ينظر دالئل اإلعجاز، ص ومل أجده يف ديوانهرجاين إىل ابن الرومي نسبه عبد القاهر اجل )٢٦(
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 .)٢٧(»اواهللا يبقيك برداك تبجيل مل يكن شيئً«: قبلها؛ ألننا لو قلنا
ب يف رده على من حاجه بقوله السابق أنَّ الغال -ذكر الشيخ عبد القاهر اجلرجاين

أنَّ القياس  -يف اجلملة من مبتدأ وخرب أن تقترن بالواو، وهي يف هذه األمثلة جمردة منها
إال مع الواو، وأما الذي جاء من ذلك  الًمجلة من مبتدأ وخرب حا«واألصل أن ال جتيء 

والظاهر فيه بضرب من التأويل ونوع من . فسبيله سبيل الشيء خيرج عن أصله وقياسه
كلَّمته : ن بغري واو من أجل أنَّ املعىنإنما حس) كَلَّمته فُوه إِلَى في(م فقوهل. بيهالتش
إنما جاء الرفع فيه واالبتداء من غري ) رجع عوده علَى بدئه(، وكذلك قوهلم امشافًه

اضراه اجلُود وجدته ح(وأما قوله . يف طريقه الذي جاء فيه اواو؛ ألنَّ املعىن رجع ذاهًب
مالكَر(؛ فألنَّ تقدمي اخلرب الذي هو )واهراضه قال) حعنده  اوجدته حاضًر: جيعله كأن

بغري الواو  ويدلُّ على أن ليس جميء اجلملة من املبتدأ واخلرب حاالً... اجلود والكرم
ن يكون ما جاء من هذا وجيوز أ. لَّته، وأنه ال جييء إالَّ يف الشيء بعد الشيءق ،الًأص

وقد عد عبد . )٢٨(»)قد(ذلك إنما جاء على إرادة الواو، كما جاء املاضي على إرادة 
 .من احلمل على املعىن الذي يطَّرد يف كالم العرب االقاهر األمر ههنا ضرًب

 : اجلملة الفعلية: اثانًي
، اأو ماضًي ارًعال ختلو من أن يكون فعلها مضا الًإنَّ اجلملة الفعلية الواقعة حا

 : قد حددها البالغيون كما يلي حالة مقاييسها وضوابطها، ولكلِّ
 :اجلملة ذات الفعل املضارع -١

مل « افإذا كان مثبًت.  اأو منفي افإنه إما أن يكون مثبًت اإذا كان فعلها مضارًع
ءين زيد جا: يكد جييء بالواو، بل ترى الكالم على جميئها عارية من الواو كقولك

 .)٢٩(»يسعى غالمه بني يديه
                                                           

 .١٥١دالئل اإلعجاز، ص )٢٧(
 .١٥٤دالئل اإلعجاز، ص )٢٨(
 .٥٠٧ا من حنو املباين إىل حنو املعاين، صوينظر أيًض. ١٤٤دالئل اإلعجاز، ص )٢٩(
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 : )٣٠(ومن ذلك قول علقمة
 يسفَعنِيوقَد علوت قُتود الرحلِ 

 

 قُديدميةَ اجلَوزاِء مسمـوم يوٌم 
 

يسفعين يوم، مجلة فعلية يف موضع حال، وقد خلت من الواو؛ ألنَّ : فقوله
وإِذَا خلَوا إِلَى شياطينِهِم قَالُوا إِنا : زيل قوله تعاىلـومن التن. فعلها مضارع مثبت

 اللَّه يستهزِئ بِهِم ويمدهم في طُغيانِهِم يعمهونَمعكُم، إِنما نحن مستهزِئُونَ، 
مجلة يف موضع احلال، نصب على احلال، : يعمهونَ«: قال أبو حيان .]١٥-١٤ :البقرة[

ألنه مصدر مضاف ) طُغيانِهِم(وإما من الضمري يف) يمدهم(ن الضمري يفإما م
 . والظاهر من كالم أيب حيان أن املنهج النحوي هو املسيطر على رأيه .)٣١(»للفاعل

  :)٣٢(وأما قول عبد اهللا بن مهَّام السلويل
ـمهيـرأَظَاف يـتشـا خفَلَم

 

 ـمهنهأَرو ،تـوجـً ن  امـالك
 

جهه، فالواو فيهما ليست للحال وليس قُمت وأَصك و: وما شبهوه به من قوهلم
 : )٣٣(، ولكن أرهن وأصك حكاية حال مثل قولها، وقمت صاكااملعىن جنوت راهًن«

ولَقَد أَمر علَى اللَّئيـمِ يسبـنِي
 

 يـنِيفَمضيت، ثُم قُلْـت الَ يعنِ 
 

                                                           
عة فخر الدين قباوة، ، حتقيق لطفي الصقَّال ودرية اخلطيب، مراجديوان علقمة الفحل )٣٠(

والشطر الثاين يف الديوان كما . ٧٣م، ص١٩٦٩ -، حلب١دار الكتاب العريب، ط
 ).يوم تجِيُء بِه اجلَوزاُء مسموم( يلي

 . ١١٦ص١البحر احمليط، ج) ٣١(
 -ينظر لسان العرب البن منظور، دار صادر) أَرهنهم(بدل ) أَرهنتهم( يف لسان العرب )٣٢(

 .وعلى هذه الرواية تكون الواو للعطف. ١٨٨ص١٣م مج١٩٥٦بريوت،
ذكر سيبويه أنَّ البيت لرجل من بين سلول، ينظر الكتاب، حتقيق حممد عبد السالم هارون،عامل  )٣٣(

ينظر الكامل يف اللغة . ومل ينسبه املربد إىل أحد. ٢٤ص٣الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ج
 .٨٠ص٣و الفضل إبراهيم والسيد شحاته، دار ضة مصر، جواألدب، حتقيق حممد أب
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هناك يف ) أَرهن وأَصك( كذلك يكون) مررت( ههنا يف معىن) أمر(فكما أنَّ 
 . )٣٤(»)رهنت وصكَكْت(معىن

وقد علَّل الشيخ عبد القاهر ذلك بكون الفاء جتيء مكان الواو يف مثل هذا، 
يف  وهو«افع اليهودي كما يف حديث عبد اهللا بن عتيك عند دخوله على أيب ر

فانتهيت إليه فإذا هو يف بيت مظلم، ال أدري أين هو من البيت، : حصنه، فقال
من هذا؟ فأهويت حنو الصوت، فأضربه بالسيف وأنا : فقال. أبا رافع: فقلت
ش(فكما أنّ  .)٣٥(»دههرِبه يف املعىن مضارع قد عطف بالفاء على ) أَضماض؛ ألن

وكما ال يشك يف أنَّ املعىن . على املاضي قبله ايكون أرهنهم معطوفً«ماض كذلك 
 .)٣٦(»نجوت ورهنت: كذلك يكون املعىن يف البيت) فَأَهويت فَضربت( يف اخلرب

ا جاء بالواو قوهلم يف . )٣٧(جاز فيه األمران اوإذا كان الفعل املضارع منفيفمم
 : )٣٩(وقول مسكني الدارمي. )٣٨(كُنت والَ أُُخشى بِالذِّئْبِ: املثل

                                                           
عد بعضهم الواو ههنا استئنافية وما بعدها مبتدأ . ١٤٦-١٤٥دالئل اإلعجاز، ص )٣٤(

 .١٢٣وأنا أرهنهم وأنا أصك، ينظر اإليضاح، ص : حمذوف والتقدير
يف بيت مظلم فانتهيت إليه فإذا هو «: والرواية عند الطربي. ١٤٦دالئل اإلعجاز، ص )٣٥(

فأهويت حنو : أبا رافع، قال من هذا؟ قال: وسط عياله، ال أدري أين هو من البيت، قلت
، تاريخ الرسل وامللوك أليب جعفر حممد بن »الصوت، فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش

 .٤٩٤ص٢،ج٢حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، ط: جرير الطربي، حتقيق
 .١٤٦، صازدالئل اإلعج )٣٦(
، ٢٠١والتلخيص، ص ١٢١والتبيان يف علم البيان، ص ١٤١ينظر دالئل اإلعجاز، ص )٣٧(

 .٥٠٧ومن حنو املباين إىل حنو املعاين، ص
الدين عبد احلميد، دار املعرفة،  يينظر جممع األمثال أليب الفضل امليداين، حتقيق حممد حمي )٣٨(

الذئب : خشى بالذئب، فاليوم قيللقد كنت وما أُ«: ونص املثل .١٨٠ص٢بريوت، ج
بالذئب: قال األصمعي. الذئب فخوأصله أنَّ الرجل يطول عمره، فيخرف إىل أن ي«. 

. ٢٢١ص٢٠جم، ١٩٥٦ -ينظر األغاين أليب الفرج األصفهاين، دار الثقافة، بريوت  )٣٩(
رِقاق، ينظر اللسان :والوالدراهم املضروبة، ج أوراق ووِر. 
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ـهتبـًأَكْس االـورِق البِيض أَب
 

 والَ يـدعى َألبولَقَد كَـانَ 
 

 : )٤٠(وقول مالك بن رفيع
ـو أَبِيـهنبو ـبعصـانِي مأَت

 

يـدالَ أَح ـمهنع يـدأَح نفَأَي 
 

أَقَادوا من دمـي وتوعـدونِي
 

تكُنويـدعنِي الونِههنـا يمو 
 

أال . واجلملة الداخل عليها الواو يف موضع حال«يف كل ما ذكرنا تامة ) كان(فـ
وجِدت غري خاش للذئب، ولقد وجد غري مدعو ألب، ووجدت : ترى أنَّ املعىن

 .)٤١(»مزيدةوال معىن جلعلها ناقصة وجعل الواو . غري منهنٍه بالوعيد وغري مبال به
 : )٤٣(قول عكرشة الضيب )٤٢(ومما جاء من املضارع املنفي بغري واو

وغَالَهمالَ يرِيدونَ الرواحمضوا
 

 من الدهرِ أَسباب جرين علَى قَدرِ
 

 .مضوا تلك حاهلم: اح يف موقع حال، واملعىنال يريدون الرو: فقوله
 : )٤٤(ومن ذلك قول أعشى مهدان

ــا نلَتزانَ فَهــفَه ــا أَص نيأَت
 

 وكُنا قَبلَ ذَلك فـي نعيــمِ  
 

الًوكَانَ سفَاهـةً مني وجهـ
 

 الَ أَسيـر إِلَى حميـمِمِسيـرِي 
 

                                                           
، مصر ١املطبعة الكربى األمريية، بوالق، ط ذيل األمايل أليب علي القايل، ينظر )٤٠(

  :والرواية فيه. ه١٣٢٤
ــه ــو أَبِي نبو بــع صــانِي م غب

 

  ــد ــنهم الَ أَحي م ــد ــأَين أَحي  فَ
 

 

 .١٤٨دالئل اإلعجاز، ص )٤١(
ال يهتدي إىل موضعه إالَّ من كان نبه الشيخ عبد القاهر ههنا على دقة هذا األمر، وقال إنه  )٤٢(

 .١٢٢وينظر التبيان يف علم البيان، ص ١٤٩صحيح الطبع، ينظر دالئل اإلعجاز، ص
هو عكرشة الضبي، ينظر شرح ديوان احلماسة أليب علي أمحد املرزوقي، حتقيق أمحد أمني وعبد  )٤٣(

 .١٠٥٥ص٣م، ج١٩٣٧-السالم حممد هارون، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، مصر
 . ٣٣ص٦هو عبد الرمحن بن عبد اهللا بن احلارث، ويكنى أبا املصبح، ينظر األغاين، ج )٤٤(
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 الًوكان سفاهةً مني وجه: حال؛ فكأنه قال«يف موقع ) أَسري إِلَى حميمِالَ (فقوله 
 .)٤٥(»ري سائر إىل محيم، وأنْ ذهبت غري متوجٍه إىل قريبأنْ سرت غ

 ال نؤمنوما لَنا  يف قوله  الَ نؤمن وجعل الزخمشري، وبعده القزويين، مجلة
نيحالمِ الصالقَو عا منبا رلَنخدأَنْ ي عطْمنو ،احلَق نا ماَءنا جمو بِاللَّه]يف  ،]٨٤: املائدة

 .)٤٦(»امالك قائًم: حال مبعىن غري مؤمنني كقولك«موضع 
 :اجلملة ذات الفعل املاضي -١

. )٤٧(فإا جتيء تارة بالواو وتارة أخرى بدوا اأما إذا كان فعلها ماضًي
 .)٤٨(أو مقدرة رةًظهم) قد(إال مع  واملاضي ال يقع حاالً

 : )٤٩(لسري، وقول امرئ القيسأتاين وقد جهده ا: فمما جاء بالواو قولنا
 وقَد شـغفْـت فُؤادهـاأَيِقْتلُنِي 

 

 كَما شغف املَهنوَءةَ الرجلُ الطَّالي 
 

 :)٥٠(اوقوله أيًض .أيقتلين يف حال شغفي لقلبها: واملعىن
 ـافَجِئْتهابيمٍ ثـونل تضن قَدو 

 

 املُتفَضـلِ لَدى السترِ إِالَّ لَبسةَ 
 

 .للنوم اجئت وهي تنضو ثياا استعداًد: واملعىن
                                                           

 .١٤٨دالئل اإلعجاز، ص )٤٥(
 .٣٦٠ص١ج ،الكشاف )٤٦(
، ذكر الشيخ عبد القاهر أن جميء اجلملة بالواو هو الكثري الشائع، ينظر دالئل اإلعجاز )٤٧(

ي أنَّ األرجح ورودها بدون واو، ينظر مفتاح العلوم، ، يف حني يرى السكَّاك١٤٩ص
 .١٢٥اإليضاح، ص ا من األمرين، ينظرومل يرجح القزويين واحًد. ١٤٩ص 

، ومن حنو املباين إىل ١٢٢والتبيان يف علم البيان، ص ١٤٩ينظر دالئل اإلعجاز، ص )٤٨(
 .٥٠٨ حنو املعاين، ص

 .اقةُ تطلى بالقطران، فإنها يف هذه احلالة قد يغشى عليهاالن: واملهنوءة. ٣٣، صديوان امرئ القيس )٤٩(
 .١٤، صديوان امرئ القيس )٥٠(
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أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من  زيل من ذلك قوله تعاىلـاء يف التنومما ج
، به الْكبروأَصا ،الثَّمرات نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِي من تحتها األنهار لَه فيها من كُلِّ

. )٥١(»أن تكون له جنة وقد أصابه الكرب«واملعىن  .]٢٦٦: البقرة[ ولَه ذُريةٌ ضعفَاُء
رة؛ أي وقد أصابه الكرب، مقد) قد(الظاهر أن الواو للحال، و«: قال أبو حيان

: آل عمران[ عوناوقَعدوا لَو أَطَا ]٢٨: البقرة[ فَأَحياكُم اوكُنتم أَمواًتكقوله 

ويصيبه، فعطف املاضي على : وقد كنتم، وقد قعدوا، وقيل معناه: ؛ أي]١٦٨
 .)٥٢(»املضارع لوضعه موضعه

. ]١٤ -١٣: نوح[وقَد خلَقَكُم أَطْواًرا، ترجونَ للَّه وقَاًرا ما لَكُم الَ: وقوله تعاىل
كأنه قال مالكم «يف موضع حال  اطْواًركُم أَوقَد خلَقَيقول الزخمشري إنَّ مجلة 

: حيانوقال أبو . )٥٣(»ال تؤمنون باهللا، واحلال هذه، وهي حال موجبة لإلميان
مجلة حالية حتمل على اإلميان باهللا وإفراده بالعبادة؛ إذ يف هذه اجلملة احلالية التنبيه «

 .)٥٤(»ىلعلى تدريج اإلنسان يف أطوار ال ميكن أن تكون إال من خلقه تعا

وقد عد القزويين املضارع ازوم بلم وملَّا من هذا القبيل؛ ألنه يف معىن 
 اقَالَ إِنما أَنا رسولُ ربك ألَِهب لَك غُالًَموذكر من ذلك قوله تعاىل  .)٥٥(املاضي
يكىازأَن قَالَت ،  ي غُالمكُونُ لٌريشنِي بسسمي لَمو ] وقوله تعاىل ]٢٠ -١٩مرمي ،
 َةنلُوا الْجخدأَنْ ت متِسبح أَمكُملقَب نا ملَوخ ينثَلُ الَّذم كُمأْتا يلَمو مهتسم ،

                                                           
 .١٦٢ص١الكشاف، ج )٥١(
  .٦٧٣-٦٧٢ص٢البحر احمليط، ج )٥٢(
 .١٤٢ص ٤ج ،الكشاف )٥٣(
  .٢٨٣ص١٠البحر احمليط، ج )٥٤(
 .١٢٥واإليضاح، ص ٢٠٣-٢٠٢ينظر التلخيص، ص )٥٥(
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اللَّه رصى نتم هعوا منآم ينولُ والَّذسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاُء وراُء والضأْسالب 
 :)٥٦(، وقول كعب]٢١٤: ةالبقر[

 اةشالِ الوي بِأَقْوذَنأْخالَ تلَـمو 
 

 ي اَألقَاوِيلُأُذْنِبنع تإِنْ كَثُرو ، 
 

أتاين ذهب عقله؛ أي أتاين قد : ومما جاء من املاضي بغري واو قول العرب
 : )٥٨(ومنه قول حندج. )٥٧(ذهب عقله

 حبى الصى أَرتمم تالَح قَدايِلُهخ 
 

 قَد مزقَت عنه السرابِيـلُواللَّيلَ 
 

مجلتان يف موقع حال، ) قَد مزقَت عنه السرابِيلُ( و) قَد الَحت مخايِلُه( فقوله 
واملعىن أنَّ الليل استطال على الشاعر، فأصبح يتمنى رؤية الصبح على تلك احلال 

 : )٥٩(وحنوه قول اآلخر. لليلاليت وصفه ا وكذلك ا
ـُوا بِالـرمـاحِ مكَسـراٍت فَآب

 

  ـوفيـا بِالسنأُبونحان ـاقَدين 
 

مجلة يف موقع حال من السيوف، واملعىن أنَّ األعداء قد عادوا ) يناقَد انحن( فقوله 
 .من شدة الطعان بالرماح مكسرات، وعدنا بالسيوف منحنيةً

 : )٦٠(للطيف يف هذا، كما يرى الشيخ عبد القاهر، قول الشاعرومن ا

 إِلَى الوغَى قَد كَسروا اجلُفُونَيمشونَ 
 

 اس يهِـمفو يـنمسبتمـارشبت 
 

                                                           
مطبعة دار الكتب  اإلمام أبو سعيد احلسن السكَّري،ديوان كعب بن زهري، شرحه  )٥٦(

 .٢٠م، ص١٩٥٠-، القاهرة ١املصرية، ط
م، ١٩٨٠، ١ينظر معاين القرآن للفراء، حتقيق حممد علي النجار وأمحد يوسف جنايت، ط )٥٧(

 .٢٨٢ص١ج
 .٩٩ص١م، ج١٩٢٦-، القاهرة ٢مطبعة دار الكتب، طينظر األمايل أليب علي القايل،  )٥٨(
 .٤٤٩و ٤٤٢ص١و عبد اهللا الشارق بن عبد العزى اجلهين، ينظر شرح ديوان احلماسة، جه )٥٩(
 ١١٦.دار الثقافة، بريوت، ص ينظر شعر اخلوارج، حتقيق إحسان عباس، )٦٠(
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مجلة يف موضع حال، واملعىن أم ميشون إىل الوغى ) قَد كَسروا اجلُفُونَ(فقوله 
 : )٦١(ومنه قول الشاعر. وتلك حاهلم

وإِني لَتعرونِي لذكْـراك هـزةٌ
 

 فُورصالع فَضتا انكَم القَطْر لَّلَهب 
 

 .يف موقع حال، واملعىن ظاهر) بلَّلَه القَطْر(فقوله 
وفَجرنا األرض فَفَتحنا أَبواب السماِء بِماٍء منهمرٍ،  زيل قوله تعاىلـومن التن

يرٍ علَى أَماُء عقَى الْموًنا فَالْترقُد رٍقَدسداحٍ وأَلْو لَى ذَاتع اهلْنمحو ،)فقوله . )٦٢
 )رقُد رها : يف موقع حال؛ أي) قَدفالتقى ماء السماء مباء األرض على حال قد قد

 .)٦٣(اهللا كيف شاء
وم بلم؛ ألنه يف معىن ا املضارع ازوقد عد القزويين من هذا القبيل أيًض

وفَضلٍ لَم يمسسهم فَانقَلَبوا بِنِعمٍة من اللَّه  وذكر لذلك قوله تعاىل. )٦٤(املاضي
ورد اللَّه الَّذين كَفَروا وقوله تعاىل  ،]١٧٤: آل عمران[، واتبعوا رِضوانَ اللَّهسوٌء

 هِمظيبِغيالُوا خني الًَرالَمتالق نِنيماملًؤ كَفَى اللَّهو ،]قال أبو . ]٢٥: األحزاب
حال ثانية، أو من ): لَم ينالُوا(فهو حال، والباء للمصاحبة؛ و: بِغيظهِم«: حيان

ا قول امرئ وذكر أيًض .)٦٥(»متداخلة بِغيظهِم، فيكون حاالً: الضمري يف
 : )٦٦(القيس

 كرفَأَد،هدجي لَمهـأْوثْنِ شي لَمو 
 

 يمر كَخدروف الوليـد املُثَقَّبِ 
 

                                                           
 .١٢٥بيت ذكره القزويين ومل ينسبه إىل أحد، ينظر اإليضاح، ص )٦١(
 .١٣-١١اآليات ،سورة القمر )٦٢(
 .٤٥ص٤ينظر الكشاف، ج )٦٣(
 .١٢٦-١٢٥واإليضاح، ص ٢٠٤-٢٠٣ينظر التلخيص، ص )٦٤(
  .٤٦٩ص ٨البحر احمليط، ج )٦٥(
 .٥١ص ،ديوان امرئ القيس )٦٦(
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 : )٦٧(وقول زهري
كَأَنَّ فُتات العهنِ في كُلِّ منـزِلٍ

 

 لَـم يحطَّـمِنزلْن بِه حب الفَنا  
 

 فاألكثر األشيع أن تأيت بالواو، مصدرة بليس الًأما إذا كانت اجلملة الواقعة حا
: تقول. )٦٨(لكنها قد تأيت عارية منها؛ فتكون حينئذ ألطف وأدخل يف البالغة وأحسن

أتاين وليس عليه ثوب، ورأيته وليس معه غريه، وتركته ليس معه أحد، وجاءين ليس 
 : )٦٩(وروى الشيخ عبد القاهر من هذا قول الشاعر. احيمل شيئً

ــاُء ــذَا اَألفْتباحــى و ــا فًَت لَن
 

ــدالَءُ تعرِ  ــانُ وال ساَألر ــه  فُ
 

إِذَا جـرى في كَفِّـه الرشـاُء
 

  يبلَّى القَلاملَـاُءخ يـهف ـسلَي 
 

يا أَيها الَّذين آمنوا أَنفقُوا من طَيِّبات ما كَسبتم زيل قوله تعاىل ـومن التن
ضِ واألر نم ا لَكُمنجرا أَخممقُونَ  الَوفنت هنبِيثَ موا الْخمميتيهذبِآخ متلَسإِالَّ و ،

يهوا فضمغأَنْ ت]؛ فقوله ]٢٦٧: البقرةبِآ متلَسوِيهذخ يف موقع احلال ومعناه 
وقدر أبو حيان أن تكون هذه . )٧٠(»وحالكم أنكم ال تأخذونه يف حقوقكم«

 .)٧١(اجلملة مستأنفة ال حمل هلا من اإلعراب، أو أن تكون الواو للحال
                                                           

-مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة  ديوان زهري، شرحه أمحد أبو العباس ثعلب، )٦٧(
 .الفناة وهو عنب الثعلب.ج: والفنا. ١٢م، ص١٩٤٩

والتبيان يف علم البيان،  ١٥٠ومفتاح العلوم، ص ١٤٩ص ،ينظر دالئل اإلعجاز )٦٨(
 .١٢٣ص

ذكر الشيخ عبد القاهر أنَّ البيتني ألعرايب ومل يذكر امسه، ينظر دالئل اإلعجاز،  )٦٩(
البئر، : احلبل، والقَليب: والرشاء). لَيس فيه ماُء(ويف مفتاح العلوم . ١٥٠-١٤٩ص

 .وقيل البئر القدمية
 .١٦٢ص١الكشاف، ج )٧٠(
  .٦٨٠ص٢ينظر البحر احمليط، ج )٧١(



 )٤(اجلزء ) ٨٥(الد  –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
 

 

 :أسباب ايء بالواو أو االستغناء عنها: اثالثً
ون تفسريابالواو أحياًن الًأسباب جميء اجلمل الواقعة حا لقد حاول البالغي 
سا يف أحيان أخرى، وتلمإدراكهم  معحاولوا ذلك . ولطائفه أسرار ذلك وبدو

الطريق إليه غري مسلوك، واجلهة اليت منها «هذا األمر، ودقَّته؛ ذلك ألنَّ صعوبة 
ولعلّ مفتاح السر الذي اهتدى إليه البالغيون هو . )٧٢(»تعرف غري معروفة

االنطالق من حيث جيب االنطالق؛ أي إنه ينبغي العودة إىل احلال املفردة لتبين 
 .امل هذا الطريق ومسالكه امللتويةمع

، أن تكون )٧٣(إنَّ األصل يف احلال املفردة، سواء أكانت منتقلة أم مؤكِّدة
فاخلرب ينقسم إىل خرب . ؛ ذلك ألنها يف املعىن حكم على صاحبها كاخلرببغري واو

من اجلملة وال تتم الفائدة دونه، وخرب ليس كذلك ولكنه زيادة يف  ايكون جزًء
زيد منطلق، والفعل يف : فاألول خرب املبتدأ كمنطلق يف قولنا. رب آخر سابق لهخ

 . فكلُّ واحد من هذين اخلربين جزء أساسي من اجلملة. خرج زيد: قولنا
 ، وذلك ألنَّاجاءين زيد راكًب :وأما النوع الثاين من اخلرب فهو احلال كقولنا

ثبت ا املعىن لذي احلال، كما تثبت باخلرب احلال خرب يف احلقيقة، من حيث إنك ت«
، اجاءين زيد راكًب: للمبتدأ، وبالفعل للفاعل؛ أال تراك قد أثبت الركوب يف قولك

إالَّ أنَّ الفرق أنك جئت به لتزيد معىن يف إخبارك عنه بايء، وهو أن جتعله . لزيد
تباشره به ابتداء، بل ابتدأت فأثبت ذه اهليئة يف جميئه، ومل جترد إثباتك للركوب، ومل 

                                                           
 .١٥١ص ،دالئل اإلعجاز )٧٢(
وصف ) راكباً(إنَّ معىن االنتقال يف احلال أَالَّ تكون مالزمة للمتصف حنو جاء زيد راكباً؛ فـ )٧٣(

أما احلال املؤكِّدة فإنها ما أكَّدت . بأن جييء ماشياً) زيد(منتقل، وذلك جلواز انفكاكه عن 
 ،]٢٥: التوبة[﴾ مدبِرِينثُم ولَّيتم ﴿وضاقَت علَيكُم اَألرض بِما رحبت، قوله تعاىل عاملها مثل 

 .٦٥٣و ٦٢٦ص١، ج١الدين عبد احلميد، ط يينظر شرح ابن عقيل، شرحه حممد حمي
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ايء، مث وصلت به الركوب، فالتبس به اإلثبات على سبيل التبع لغريه، وبشرط 
زيد منطلق وخرج عمرو، فإنك أثبت : وأما يف اخلرب املطلق حنو. أن يكون يف صلته

ن تتسبب بغريه جردته له، وجعلته يباشره من غري واسطة ومن غري أ ااملعىن إثباًت
 .)٧٤(»إليه

عما ذكره الشيخ عبد القاهر، مبثابة وصف لصاحبها  مث إنَّ احلال، فضالً
طة جتمع بينه وبني وملَّا كان كل من اخلرب والنعت ال حيتاج إىل واس. )٧٥(كالنعت

 واملوصوف به؛ ألنَّ قوة التعلُّق املعنوي بينهما تغنِي عن تكلُّف تعلُّق املُخبر عنه
استغنت هي األخرى عن رابط جيمع بينها  ،، وكانت احلال شبيهة ما)٧٦(آخر

 .وبني صاحبها
 الّاجلملة، إذا وقعت موقع احلال، أا يف وإذا تبين هذا أدركنا أنَّ األصل أيًض

جاءين زيد يسرع وأتاين عمرو قد هده السري، كان : فإذا قلنا. )٧٧(يدخلها الواو
بالسريِ؛ ولذا استغنت  ا، وأتاين عمرو مهدوًداجاءين زيد مسرًع: زلة قولناـذلك مبن

ومن ههنا ميكن القول إنَّ . اجلملتان عن الرابط لقوة العالقة بينها وبني ذي احلال
اجلملة إذا امتنعت من الواو فذلك ألننا ضممنا الفعل الواقع يف صدرها إىل الفعل 

 : )٧٩(وهكذا قول علقمة. )٧٨(األول، وقَصدنا إفادة إثبات واحد
وقَد علَوت قُتود الرحلِ يسفَعنِي

 

ـوممساِء مزةَ اجلَوميديقُد ـومي 
 

                                                           
 .١٥١ص ،دالئل اإلعجاز )٧٤(
 .١٢٢واإليضاح، ص ١٩٧-١٩٦ينظر التلخيص، ص )٧٥(
 .١٤٩ص ،لعلومينظر مفتاح ا )٧٦(
 .١٤٩ينظر مفتاح العلوم،  ص )٧٧(
 .١٢٣والتبيان يف علم البيان، ص ١٥١ينظر دالئل اإلعجاز، ص )٧٨(
 .٧٣ص ،ديوان علقمة )٧٩(
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 .)٨٠(اللشمس ضاحًي اوقد علوت قتود الرحل بارًز: فكأنه قال
 : )٨١(وكذلك قول حندج بن حندج

ايِلُهخم تالَح قَد حبى الصى أَرتم
 

 لَّيلَ قَد مزقَت عنه السرابِيـلُوال 
 

 .)٨٢(ا، متجلًِّيا، بيًنا، الئًحامىت أرى الصبح بادًي: فهو يف معىن
يف طريقه الذي  ارجع ذاهًب: زلةـمبن) رجع عوده علَى بدئه( وكذلك قوهلم

ما استطعنا وعلى هذا يكون القياس يف كل ما استغىن عن الواو؛ ألننا كلَّ. جاء فيه
وميكن أن . زلة املفرد كان الغالب فيها أن جتيء بدون واوـزل اجلملة منـأن نن

ذي يستغين عن الفاء؛ ألنه من شأنه زلة اجلزاء الـتنزل اجلملة املستغنية عن الواو من
 .)٨٣(إن تعطين أشكرك: أن يرتبط بالشرط من غري رابط كما يف قولنا

ألننا أردنا أن نستأنف ا  فذلك ،مثَّ اقتضت الواو الًحاوإذا جاءت اجلملة 
وهذا خبالف ما  - ا آخر، غري قاصدين إىل ضمها إىل الفعل األول يف اإلثباتخًرب

ألنها حينئذ تكون مجلة مفيدة مستقلِّة  - كان مع اجلملة املستغنية عن الواو
على ني يديه، ورأيته وسيفُه جاءين زيد وغالمه يسعى ب: فإذا قلت. )٨٤(بالفائدة

، ابدأت فأثبت ايء والرؤية، مث استأنفت خًرب«كتفه، كان املعىن على أنك 
وملَّا كان . لسعيِ الغالم بني يديه، ولكون السيف على كتفه اثانًي اوابتدأت إثباًت

فجيء احتيج إىل ما يربط اجلملة الثانية باألوىل،  ،املعىن على استئناف اإلثبات

                                                           
 .١٥٢ينظر دالئل اإلعجاز، ص )٨٠(
 .٩٩ص١ينظر األمايل أليب علي القايل، ج )٨١(
 .٥١١حنو املعاين، صوينظر أيضاً من حنو املباين إىل . ١٥٢ينظر دالئل اإلعجاز، ص )٨٢(
 .١٥٣-١٥٢ينظر مفتاح العلوم، ص )٨٣(
 .١٢٢واإليضاح، ص ١٤٩ومفتاح العلوم، ص ١٥٢ينظر دالئل اإلعجاز، ص )٨٤(
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واجلهلُ زيد منطلق وعمرو ذاهب، والعلم حسن : بالواو كما جيء ا يف قولك
نا هلا . قبيحتمجلة إىل ) واو احلال(وتسمي ال خيرجها عن أن تكون جمتلبة لضم
زلة اجلزاء الذي حيتاج إىل الفاء ـزل منـفاجلملة ههنا ميكن أن  تن. )٨٥(»مجلة

 .)٨٦(إِنْ تأتين فأنت مكرم: ثل قولنالتربطه بالشرط قبله يف م
وقد توقَّع الشيخ عبد القاهر أن يعترض أحد على هذا التعليل يف سبب جميء 

توضيح هذا أو عدم جميئها، مما دعاه إىل الزيادة يف  الًالواو مع اجلملة الواقعة حا
ملة أن قد علمنا أنَّ علَّة دخول الواو على اجل: فإن قلت«التعليل وتفسريه فقال 

تستأنف اإلثبات، وال تصل املعىن الثاين باألول يف إثبات واحد، وال تنزل اجلملة 
يكون تقديرها تقدير زلة الفرد، ولكن بقي أن تعلم لم كان بعض اجلمل بأن ـمن

جاءين : يستأنف ا اإلثبات أَولَى من بعض؟ وما الذي منع يف قولك الّاملفرد يف أ
ع، أو وهو مسرع أن يدخلَ اإلسراع يف صلة ايء، ويضامه يف زيد وهو يسرِ

 . )٨٧(»جاءين زيد يسرع: اإلثبات كما كان ذلك حني قلت

: أنَّ املعىن يف قولنا - كما يشرح الشيخ عبد القاهر - واجلواب على هذا
جاءين زيد وهو يسرع يكون على استئناف إثبات للسرعة، وهو ما مل يكن يف 

جاءين : زلة قولناـجاءين زيد وهو يسرع مبن: جاءين زيد يسرع؛ ألنَّ قولنا: لناقو
وإذا عرفنا . افهناك جيء بالضمري وهنا جيء باالسم ظاهًر. ازيد وزيد يسرع متاًم

جاءين زيد وهو يسرع يف : يف قولنا) يسرع( هذا أدركنا أنه ال سبيل إىل إدخال
يف اإلثبات؛ ألنّ إعادة ذكر زيد أو ضمريه ال تكون إال إذا  صلة ايء، وضمه إليه

                                                           
 .٥١٢وينظر أيضاً من حنو املباين إىل حنو املعاين، ص. ١٥٢دالئل اإلعجاز، ص )٨٥(
 .١٥٢ينظر دالئل اإلعجاز، ص )٨٦(
 .١٥٣دالئل اإلعجاز، ص )٨٧(
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وإذا مل نفعل ذلك نكون قد تركنا املبتدأ الذي هو ضمري زيد أو . قصد السرعة
. جاءين زيد وعمرو يسرع أمامه: ، فجرى جمرى قولنااامسه مبضيعة، جعلناه لغًو

، وأن نزعم ابتدئ للسرعة إثباًت، ومل نافههنا ال ميكن أن نزعم أننا مل نستأنف كالًم
جاءين زيد يسرع؛ ألننا إذا فعلنا : هنا هو حاهلا يف قولنا) يسرع(أيضا أنَّ حال 

 .)٨٨(ذلك كنا كأننا جعلنا السرعة لزيد وهي لعمرو

من جهود النحاة العرب  انستخلص مما ذكرناه أنَّ البالغيني قد أفادوا كثًري
والسيما الشيخ عبد القاهر ومن  -وا يف دراسام وأحباثهمالقدامى، بيد أنهم مل يقف
عند حدود ما ذكره النحاة، بل جتاوزوا ذلك إىل توسيع  -حذا حذوه كما أسلفنا

دائرة الرؤية التحليلية، وفتحها على آفاق الداللة ورحابتها، وإىل حماولة تعليل 
صوص وشواهد مل الظاهرة األسلوبية وتفسري احتماالا، مستعينني يف ذلك بن

م تتكامل واجلهود وال غرابة يف ذلك؛ ألنَّ العلو. تذكرها كتب النحو ومصادره
وحميط العربية زاخر بالدرر واألصداف والفريوز واخلريات  تتواىل وتتضام،
 .واألعاجيب

                                                           
 .١٢٥والتبيان يف علم البيان، ص ١٥٣دالئل اإلعجاز، صينظر  )٨٨(


