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  عدم جواز حذف نون الرفع
  ِيف األفعال اخلمسة بال عامل

*( ممدوح حممد خسارة. د.أ
∗

( 

 :متهيد

َّتكاثرت الد  أو لتـسهيل ,ات يف العرص احلديث لتسهيل النحو وتيـسريهَعوَ
َتعلــيم النحــو وتيــسريه وفــق عبــارة بعــضهم ْ َوقــد ألفــت كتــب هلــذا الغــرض, . َ ُ ُ ِّ ُ

ُوشــكلت جلــان وع ِّ ــؤُ ــدوات وم ِّ, ومل حتقــق تلــك الكتــب وال )١(متراتقــدت ن
ْهـو ذو بـال كبـري يف هـذا املـسعى ِّالندوات واملؤمترات للخرباء واملختـصني مـا َ .

ِّفريــق بــني النحــو التعليمــي الــذي ينبغــي لــه أن يــدرس تَّم إال الفــصل والُهــللا
ًالقواعد النحوية األكثر شيوعا وتواردا يف كل باب من أبو ُ ً م ب النحو, وبام يالئاّ

َّعامة املتكلمني وغري املختصني, وبني النحو العلمي الذي ينبغي عليه أن يتعمق  ّ َّْ ِِّ ِّ َ
بـه حاجـات َّتطلتيف بحث القواعـد واألحكـام بتفـصيالهتا وتعليالهتـا, عـىل مـا 

                                                 
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق  )∗(
 تقرير جلنـة تيـسري قواعـد −) ١٩٣٧(طفى سنة براهيم مصإلكتاب إحياء النحو : ًينظر مثال  )١(

جتديــد النحــو للــدكتور شــوقي ضــيف ســنة   −) ١٩٣٨(النحــو يف وزارة املعــارف املــرصية 
غـة العربيـة لمؤمتر تيسري تعليم النحـو يف جممـع ال −) ١٩٨٦(سنة  وتيسري النحو ,)١٩٨١(

 )...٢٠٠٢(بدمشق سنة 
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ُّاملختصني والباحثني املحققني, ليتمكنوا من االعتامد عليها يف درس ما جيـد مـن  ِ َ ْ َ َّ ِّ

 أيـــامهم, للنظـــر يف إمكـــان تـــصحيح تلـــك العبـــارات تراكيـــب وأســـاليب يف
َ بام يتوافق ومنظومة اللغة العربية, لتـسل,والرتاكيب أو ختطئتها م هـذه املنظومـة ّ

َّعامة, والنظام النحوي فيها خاصة, من التخلخل أو التصدع مما ال ُّ َّ ّ ْجيعله حم َّ ًام َكَتُ
 .يف ضبط لغتنا ومحايتها واملحافظة عليها

ٌساعي التسهيل والتيسري ظهرت اجتهادات وتقريـرات حتتـاج إىل ويف إطار م
ُّنظر وإعادة نظر ومزيد من التفحص والتدقيق قبل إطالقها والرتخص فيها َ َّ ُّ. 

َسوف ينـاقش بحثنـا واحـدة مـن تلـك االجتهـادات التـي هلـج هبـا بعـض  َ َ ً
اللغويني املعارصين, وهـي جـواز حـذف نـون الرفـع يف األفعـال اخلمـسة دون 

ْ أو جزمٍامل نصبع َ. 
 :املسألة بني املظهر واجلذور −١

ُذهب بعض دعاة التيسري والتسهيل إىل جواز حذف نون الرفع يف األفعال 
ْ أو جــزم, كــأنٍاخلمــسة دون عامــل نــصب ٍ ْ ــسافروا هــذا  قــد ال (:ًقــال مــثالُ يَ ت

ُ, بـدال مـن أن يقـال)ً, وربام تغادري غـدا...اليوم , ...تـسافرون اليـوم قـد ال(: ً
ًربام تغادرين غداو ِ  .كام يقتيض القياس) ُ

ِّوقد جاء نص قول بعض هؤالء اللغوي ُحذف« :ييل ني املعارصين كامّ ْ  هـذه َ
ْالنون تو ُّسعة وتيسري عىل املتكلمني, مع االعتداد بأن األفصح ثبوهتا عنـد جتـرد ُ ِّ ٌ َ ِ

 .)٢(»الفعل من الناصب واجلازم ونون التوكيد
                                                 

العربيـة بالقـاهرة, املبنـي عـىل بحـث للعـضو هذا نـص قـرار جلنـة األصـول يف جممـع اللغـة   )٢(
لـسنة ) ٦٠(ُوقد رفـع هـذا القـرار إىل مـؤمتر جممـع القـاهرة يف الـدورة . الدكتور أمني السيد

ْ, ولكن املؤمتر أرجأ النظر فيـه إىل دورات الحقـة, إال أننـي مل أقـف عـىل أن مـؤمتر )١٩٩٤( َ
َّالقاهرة قد أقره حتى الدورة   –جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة : ظـرين). ٢٠٠٢(لـسنة ) ٦٨(َ

 .٦٠٦, ٢٥٥: ٤  »يف أصول اللغة«كتاب 
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أورده سيبويه وأمجع عليه  ُحلكم يف ذلك هو ماومن املعروف أن القاعدة وا

 حـول إعـراب الفعـل املـضارع املـسند إىل واو اجلامعـة أو ألـف هالنحاة من بعـد
بتثنيـة األفعـال املـضارعة (ِّ أو ياء املؤنثة املخاطبة التي يعرب عنها سـيبويه االثنني
َفجع«: , حيـث قـال)باألمثلة اخلمسة( عنها آخرون ِّ, ويعرب)ومجعها َ ُلـوا إعرابـه َ

َّفأثبتوها يف الرفع, وحذفوها يف اجلزم, ووافـق النـ... يف الرفع ثبات النون ْ َ ْ ُصب َ ْ
ْمهـا يفعـالن, ومل يفعـال ولـن يفعـال: وذلك قولـك... َاجلزم يف احلذف ْ َْ وهـم ...َ
َيفعلون ومل يفع َ َْ ُوا, ولن يفعلُلْ ْ   .)٣(»واَ

ــا أن ثمــة مــن النحــاة املتقــدمني مــن  َمل يــصل إلين ْزاد عــىل هــذا احلكــم أو َّ ُ
 .استدرك

َّولعل جذور هذه الظاهرة تعود إىل ما ِّعـرض لـه ابـن جنـي مـن املتقـدمني  ََ ََ َ َ
ّسألت أبا عيل رمحه اهللا عن قوله«: حيث قال. هـ) ٣٩٢( ُ: 
َ أرسي وتُيـــــتِبَأ ِ ْ ـــــِبَ ــك ُلكيْدَيتـــــي ت ِوجه َ ْ ــسَ ــالعنرب وامل ْ ب َِ ْ ــذكَ  كيَّ ال

َّفخضنا فيه, واستقر األ ْ َمر فيه عىل أنه حذفُ َ َ, كام حذف )تبيتني( النون من َّ
 :احلركة للرضورة يف قوله

ــــاليوم أرشب غــــري مــــستحقب ٍف ِ ْ َْ ْ ُ ََ ْ ــــــــل َ ــــــــن اهللا وال واغ ــــــــام م ِإث ً 
ُ وجهته معه, فقالاكذ ْ َّ ُتدلكي(فكيف تصنع بقوله : َ ْ ًنجعلـه بـدال : ? قلت)ُ

ُأو حــاال, فاطمــأن األمــر عــىل هــذا) تبيتــي(مــن  ََّ ْ َّ, أي كــام ســكن املــضارع )٤(»ً َ
َأرشب( ْ ْيف البيت, وال مسوغ لذلك إال الرضورة, حذف النون من املضارعني ) َ َ َ َ َ ِّ
ُتبيتني وتدلكني( ْ  .)٥(للرضورة) َ

                                                 
 .٢٠ −١٩: ١ الكتاب -سيبويه   )٣(
 .١/٣٨٨ اخلصائص -ابن جني   )٤(
ّوقد يسكن بعضهم ويشم, وذلك قول الشاعر« :نص عبارة سيبويه يف هذا البيت  )٥( َِ ُ  =  فاليوم:  (ُِّ
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ِّتوقف ابن جني عند هذا احلد يف الظاهرة وهذا البيت فحسب َّ. 

مـسة, ثم جاء ابن مالك فقال يف رشح الكافية الشافية له, باب األفعال اخل
ذا إو«: اء املخاطبةياتصل به من الفعل ألف االثنني أو واو اجلامعة أو  إعراب ما

ْخاطبة, فعالمة رفعه املاتصل بالفعل املضارع ألف االثنني أو واو اجلامعة أو ياء  َ
: , ومفتوحــة بعــد الــواو واليــاء نحــوِتــذهبان: ٌنــون مكــسورة بعــد األلــف نحــو

َتذهبون وتذهبني ُوحـذف هـذه . َ ْ ٌالنـون عالمـة جلزمـه نحـو مل يـذهبا, وعالمتـه َ
ًللنصب نحو لن تذهبا, فإذا اتصل هبذه النون نون الوقاية, جـاز حـذفها ختفيفـا  ُ َّ

أي دون اتصال نون الوقاية بنون [) ين(ودون . ّوإدغامها يف نون الوقاية والفك
ُ قد حكي حذفها يف النثر ما]الرفع ْ َ َُ نفس حممد والذي (: ^ي من قول النبي ِوُر ِ
ْوال تؤمنوا منوا ْؤُلوا اجلنة حتى تُخْدَت بيده ال تدخلون  ال:  واألصل)ُّحتى حتابواُ
ًتعمل يف الفعل شيئا, ومثال ذلـك   النافية ال)ال(نافية, و) ال(تؤمنون, ألن  وال

 :قول الراجز
ـــــدلكي ــ ْأبيـــــت أرسي وتبيتـــــي ت ــالعنرب وامل ــك ب ِوجه َ ْ ــذكيَ ّسك ال ْ 

ٍ, فحـذف النـون مـنهام دون ناصـب وال جـازم, )ُلكنيتبيتني تـد(واألصل 
 :ومنه قول أيب طالب

ــفــإن  َّ قــوم رسُكَي َ ٌ ْ ــاَ ُصــنعتمهــم م ْ ـــتحتلبوها الق ََ ِس َ َْ ـــلَ ـــري باه ـــا غ ِح ً 
 .)٦(»فحذف الفاء والنون للرضورة

                                                 
َأرشب غري مستحقب  = ْ ُ إن ( ويلحـظ أن سـيبويه مل يقـل .»ْ عالمـة إشـامموجعلت النقطـة...) ْ

ُقد يسكن ويشم:( , بل قال)ذلك رضورة ُِّ كام أنه مل يقل هذا يف باب إعراب املـضارع, بـل ). َ
 ).اإلشباع وغري اإلشباع واحلركة كام هي(يف باب 

 ٢٠٤: ٤ الكتاب -سيبويه : ينظر
 .٢٢− ٢١: ١ رشح الكافية الشافية -ابن مالك   )٦(
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ّوبعد ابن مالك جاء تالمذته وشارحو كتبه وأتباع مذهبه النحوي فتناقلوا 

ِّشاعت يف الرتاث النحوي املتأخرأقواله وشواهده, حتى  ّ ْ َ. 
ِّويلحظ أن ابن مالـك مل جيـوز حـذف نـون الرفـع يف األفعـال اخلمـسة َ  بـال ُ

ُ لعبـارات دون أن يـٍتنـاهى إىل سـمعه مـن روايـات َ, وإنام حكـى مـاٍعامل در ْصٍ
 .ًحكام يف ذلك

 :حتليل الشواهد ومناقشتها −٢
 ٍ لعبـاراتٍ مـن روايـاتهْمعَتنـاهى إىل سـ ًقلنا آنفا إن ابـن مالـك حكـى مـا
ِحذفت فيها نون رفع األفعال اخلمسة ً, ولكنه مل جيـوز ذلـك رصاحـة, ٍ بال عاملُ ِّ

َكام فعل بعض املحد ًثني من املجـوزين تـرصحياُ ومـع ذلـك فـسوف نـستعرض . ِّ
ِّتلك الروايات لشواهده ونناقشها لنرى إىل مدى صحة قبوهلا أو ردهـا باحلجـة  َّ ِ

 .عد علم أصول النحووالدليل, معتمدين قوا
َوالشواهد التي أوردها ابن مالك ومن بعده من النح ْ َ  :ة هياَ

 :زَجَّبيت الر •
ـــــدلكي ُأبيـــــت أرسي وتبيتـــــي ت ْ َ ْ َ َُ ــذكي ِ ــسك ال ــالعنرب وامل ــك ب َّوجه ِ ِ َ ْ َ َ ْ َ 

 :بيت أيب طالب •
ــفــإن  َّك قــوم رسهــم مــاي َ ٌ ُصــنعتمُ ْ ـــل ََ ـــري باه ـــا غ ـــتحتلبوها القح ِس ً ِ َ َْ َ 
 :من قولهملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللا ُروي ع ما •

ْال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا« ُ ّ ْ ُّ, وال تؤمنوا حتى حتابوا...ََّ َّ«. 
َّكام تكونوا يوىل عليكم«: من قوله^ روي عن رسول اهللا  ما • َ ُ« 
ـــة قـــراءة يف •   | } w x zy } :الزمـــرمـــن ســـورة ٦٤ اآلي

}z  ُتأمروين(بتخفيف النون يف(  
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ْقراءة أيب عمرو يف اآليـة •  £ ¢ ¡ � }: ن سـورة القـصص مـ٤٨ َ

¤ ¥ ¦  §           z َّتظاهرا( يف بتشديد الظاء َ.( 
َرواية أثر عمر بن اخلطاب حني سمع رسول اهللا  • ِ َ َ َ ينـادي قـتىل بـدر^َ ْ َ  يـا« :ُ

َّ كيف يسمعوا وأنى جييبوااهللاَرسول  َ ْ َ«. 
َّفلنتفحص َ ََ َ  .َّام قدمنا ك وأسانيد, يف ضوء قواعد أصول النحوًمتوناالشواهد هذه  ْ

 :َّبيت الرجز −١
ـــــدلكي ُأبيـــــت أرسي وتبيتـــــي ت ْ َ ْ َ َوجهك َُ ْ َّبـالعنرب واملـسك الـذكيَ ْ ِ ْ َ)٧( 

َ كـام يـذهب دارسـو الرجـز − أو البيتني −يف هذا البيت  َّ يقـارن الراجـز حالـه −َّ
ٍبحال زوجته أو صاحبته, فهو يرضب يف الليل لكسب ِ ْ ْ أو حـرب, يف حـني هـي َ َ

َّتتحىل وتتعط َ  .ِر وترفل يف عيشة ناعمةَّ
 :وعىل هذا الرجز مآخذ

ِ أن هذا الرجز بيت مفرد, مل يرو له سابق وال الحق, وهذا وإن كان ال:األول َ ُْ َ ُْ 
َّيقدح حتام يف صحة  ًبه, لكنه يوجه الشبهة إىل أنـه قـد يكـون مـصنوعا, االحتجاج ً ْ َِّ َّ

 .ألن معظم األبيات املفردة قد تكون كذلك
ومـن رشوط االحتجـاج بقـول أن يكـون قائلـه . جمهـول القائـل أنـه :الثاين
 .ًمعروفا

َجيــوز االحتجــاج بــشعر أو نثــر ال يعــرف  ال«:جــاء يف االقــرتاح للــسيوطي ْ ُ ٍ
                                                 

 غـري منـسوب, ٥١٥لعبد الـسالم هـارون ص العربية هذا الرجز بحسب معجم الشواهد ورد   )٧(
: ١, الترصيح بمضمون التوضيح لألزهري ٥٢٥: ٣, خزانة األدب ٢٢: ٢َوذلك يف املحتسب 

 عــىل ة ياســنييحاشــ, ٢٧: ١, الــدرر اللوامــع للــشنقيطي ٥١: ١, مهــع اهلوامــع للــسيوطي ١١
 ٢٢: ١, رشح الكافية الشافية البن مالك ٣٨٨: ١خلصائص كام ورد يف ا. ٣٣٢, ٧٦: الترصيح

  ..., وغريها كثري١٠٢: ١للبعيل احلنبيل القاهر والفاخر يف رشح مجل عبد 
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 .)٨(»َّقائله, رصح بذلك ابن األنباري يف اإلنصاف

ملا كان البحث فيه يستحق وهو ثقة يف اللغة,  جني, َ ابنمن رواتهولوال أن 
 .العناء

ِّعلل به حذف نون الرفع يف هذا الرجز هو الرضورة  أن ما:ثالثال وذلك . ُ
َواستقر األ«: يقول ابن جن  .)٩(»للـرضورة) يتنيبت( عىل أن حذف النون من ْمر فيهَّ

 .)١٠(ًوإليها أيضا ذهب ابن مالك يف رشح الكافية الشافية له
ْهو أسايس حم  ختالف ماٍوال يصح االحتجاج برضورة ُ  .عدَكم من القواّ

َف به حذفها الندرةِصُ أن مما و:الرابع ْ ُّ  :باذياسرتَأل كام ورد يف رشح الريض ا,ُ
َوندر حذفها إال لألشياء املذكورة « ] أي لوجود العامل أو التقائها بنون الوقاية[َ

ًنظام ونثرا, قال  .)١١(»...أبيت أرسي وتبيتي تدلكي: ً
ْوندر حذ«: ه ابن عقيل حيث قالَوبالندرة وصف َ َ َ ًفها مفردة مع عدم املالقاة َ ُ

 ,)١٢(»تبيتني تـدلكني:  أي;وتبيتي تدلكي: ًيف الرفع نظام نحو: مثل] بنون الوقاية[
َّبالقلة«َّأما الصبان فقد وصفه  ِ«)١٣(. 

ِ يمكن عد هذا احلذف من الشاذ :اخلامس َبحسُّ  تعريف السيوطي للشاذ بَ
ُفجعل أهل العربية ما«:حيث قال َ َ انفرد عن ذلك البـاب  ُبه, وماعليه با فارق ما َ

 .)١٤(»ًشاذا
                                                 

  .٢٧: صول النحوأ االقرتاح يف -السيوطي   )٨(
  .٣٨٨: ١ اخلصائص -ابن جني   )٩(
  .٢٢: ١ رشح الكافية الشافية له -ابن مالك   )١٠(
  .٢٤: ٤ رشح الريض عىل الكافية -ي باذاالريض األسرت  )١١(
  .٣٢: ١ املساعد عىل تسهيل الفوائد البن مالك -ابن عقيل   )١٢(
َّالصبان   )١٣( َّ حاشية الصبان عىل رشح األشمو-َّ   .١:٢١٥ عىل ألفية ابن مالك ينَّ
  .٢٠:  االقرتاح يف علم أصول النحو-السيوطي   )١٤(
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لقائل واالنفراد والـرضورة والنـدرة اًإننا نرى أن شاهدا اجتمع فيه جهالة 

َّيقعديصلح أن  والشذوذ, ال ٌ عليه حكم ماُ ْ ًخيرق حكام هـو , ُ ْ ُ ُ ْ  أحكـام سَيْقـَأمـن َ
 .اإلعراب يف النحو

 :ِالبيت املنسوب أليب طالب −٢
ــ َّفــإن يــك قــوم رسهــم م َ ٌ ُ َ ُصــنعتماْ ُ ْ ِا غــري باهــلحــِقحتلبوها التســ ََ ً)١٥( 

 :َّويتوجه عىل هذا البيت أمور
ُ مل يذكر أحد من النحاة املتقدمني حتى القرن اهلجـري الـسابع هـذا :األول

َّالبيت وال احتج به ْفهو مل يذكر إال يف مؤلفات ابن مالك ورشوحهـا لتالمذتـه . َْ ُ
 .أو املتأخرين من النحاة

 معجــم شــواهد العربيــة لعبــد الــسالم هــارون الــذي اعتمــد ثالثــني  أن:الثــاين
َعىل أنه ذكر أليب طالـب .  ومئات املراجع الثانوية, مل يذكر هذا البيتاًمصدرا أساسي َ

ّمخسة أبيات من الميته املشهورة التي استقراها من السرية النبوية البن هشام وتاريخ 
 .)١٦(مايل ابن الشجريابن األثري ودالئل اإلعجاز للجرجاين وأ

شيخ عبد مناف املعـروف  −هل من املعقول أن يرتكب أبو طالب : الثالث
َّرضورتـني شـعريتني يف بيـت  −بـن أيب طالـب ََّبالغته التي ورثهـا اإلمـام عليـا ب

سقاط فاء جواب الرشط وحذف نـون الرفـع إواحد, بل يف كلمة واحدة, ومها 
                                                 

 ويف الفاخر يف رشح مجـل عبـد القـاهر للـبعيل ٢٢: ١ينظر رشح الكافية الشافية البن مالك   )١٥(
الناقـة املرتوكـة بـال : والالقح هي الناقة التي قبلـت اللقـاح, والباهـل.... و١٠٢: ١احلنبيل 

ُواملعنى أن الشاعر حيذر قومه إن هم رضوا بام يقع لبني هاشـم. ها من يشاءمنرصار حيلب  َ. 
 أو ,)سـيحتلبوها(رفـع يف الفعـل جـواب الـرشط ونـون ال والشاهد فيه عنـدهم حـذف فـاء

  .كام يف رواية أخرى) ستحتلبوها(
  .٣٠٨:  معجم شواهد العربية-عبد السالم هارون   )١٦(
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  أو جزم?ِدون عامل نصب) ستحتلبوها(يف كلمة 

وهو األهـم أن البيـت الـذي ورد يف قـصيدة أيب طالـب يف عتـاب : والرابع
َّقوم من قريش ولومهم وتبصريهم بام يرتتب عىل تأليب قبائل العرب عىل أبنـاء 

 :عمهم بني هاشم هو
ُفــإن نــك قومــا نثئــر مــا صــنعتم ُْ َ َْ ََ ِ َّ ً ًوحتتلبوهـــا لقحـــة غـــري باهـــل ُ َْ َ)١٧( 

ًتوافق متاما وقاعدة إعراب األفعال اخلمـسة, فيكـون وهذه الرواية للبيت ت
َوحتتلبوهــا(الفعــل  َّنث(ًمعطوفــا عــىل جــواب الــرشط املجــزوم وهــو فعــل ) َ  ,)ئــرَ

ْوعليها يبطل قوهلم عن حذف فاء جواب الرشط, .  حذف النونهوعالمة جزم َ
َّنث(إذ صار جواب الرشط هو فعل  ِالـذي جـزم) رئـَ َ فـسقطت احلاجـة إىل الفـاء ,ُ

 .لرابطة للجوابا
َّشك يف أن سند  وال البيت يف سرية ابن هشام وابن كثري أقوى من سـنده هذا َ

ًيف كتب النحو, ألن سرية ابن هشام أدق ضبطا ُّ  هي مصدر أسايس من مصادر  ْ إذ,َ
 .)١٨(َ وهبذا الضبط ورد يف الديوان املحقق.احلديث النبوي الرشيف

إحدامها : ٍ روايتان لقولْتَه إذا تعارض فال خالف يف أن الروايةْتنَموأما يف 
َّتت قــول ي ,وىل األخــذ بــام يوافــق القيــاسَ, فــاألُه والقيــاس, واألخــرى تنقــضقِفــَ

ْحكامن[َإذا تعارض « :السيوطي ٌجمتمع] ُ َ َ ْ ٌ عليه وخمتلف فيه, فاألول أوىلُ َ َ ْ ُ«)١٩(. 
ِروي عن رسول اهللا ما −٣ ْال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤم«: ^ُ ُْ ُ نـوا َّ

ُّحتى حتابوا ّ...« 
                                                 

َّ, والقصيدة ثم كاملة يف ٢٩٧: ١ينظر سرية ابن هشام   )١٧( , والسرية النبوية البـن كثـري ٢٩١: ١َ
٤٩٠: ١.  

َّونث. ١٣٦: ديوان أيب طالب, تح عبد احلق العاين  )١٨( ْندرك ثأرنا: ئرَ ُ.  
  .٨١:  االقرتاح-السيوطي   )١٩(
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 :َورد هذا احلديث بثالث روايات هي

والذي نفيس بيده ال تـدخلوا : ^قال رسول اهللا : عن أيب هريرة« :األوىل
َّاجلنة حتى تؤمنوا وال  »...ُّتؤمنوا حتى حتابوا َ

َوهي رواية سنن أيب داوود, احلديث  ).٦٨(وسنن ابن ماجه, احلديث ) ٤٣٢٥( ُ
تدخلون اجلنة حتى تؤمنـوا,  والذي نفيس بيده ال« :يرة عن أيب هر:الثانية

 .»...ُّوال تؤمنوا حتى حتابوا
, ورشح صـــحيح مـــسلم )٢٠(وهـــي روايـــة رشح البخـــاري البـــن بطـــال

 .)٢٢(وصحيح اجلامع الصغري وزياداته .)٢١(للنووي
ً, جــاء مرفوعــا بثبــوت )تــدخلون(ويلحــظ يف هــذه الروايــة أن الفعــل األول 

 .جاء بحذف النون عىل غري القياس) تؤمنوا(وأن الفعل الثاين النون عىل القياس, 
 :مصادرثة ال وهلا ث:الثالثة

عن يعيش بن الوليد عن موىل الزبري عن النبي ...« :يف رشح السنة للبغوي  − أ 
ُتدخلون اجلنة حتى تؤمنوا وال تؤمنون  والذي نفس حممد بيده ال: قال^  َّ

ُّحتى حتابوا َّ...«)٢٣(. 
عـن األعمـش بـن أيب صـالح « :بني الصحيحني للحميدييف كتاب اجلمع   −ب 

َتدخلون اجلنة حتى تؤمنـوا,  والذي نفس حممد بيده ال: عن أيب هريرة قال
 .)٢٤(»....ُّوال تؤمنون حتى حتابوا

                                                 
  .١٩٧,  ١٥١: ١٨ رشح البخاري -ابن بطال   )٢٠(
  .٤٦ – ٤٥: ١١ رشح مسلم -النووي   )٢١(
  .٤٩٦: ٣ صحيح اجلامع الصغري وزياداته -نارص الدين األلباين   )٢٢(
  .٢٥٩: ١٢ رشح السنة -البغوي   )٢٣(
  .٢١١: ٣صحيحني البخاري ومسلم  اجلمع بني ال-حممد بن فتوح احلميدي   )٢٤(



{<ØÚ^Â<øe<íŠÛ¤]<Ù^ÃÊù]<»<ÄÊ†Ö]<áçÞ<Í„u<‡]çq<Ý‚Â<_J<<Jì…^Š}<|æ‚º ٦٢٥
َيف كتاب املسند املست  −ج  ْ َّرج عىل صحيح اإلمام مسلم للهرخُ ْ ُ  األعمشعن «: اينَ

والذي نفس حممـد : ^ل اهللا قال رسو: قال. عن أيب صالح عن أيب هريرة
َّبيده ال تدخلون اجلنة حتى تؤمنوا وال ُّتؤمنون حتى حتـابوا َ أي إن . )٢٥(»...ّ

 .املتن جاء وفق القياس النحوي
َنخلص مما سبق إىل أن هذا احلديث هو من الصحاح, ولكنه ورد بثالث روايات َ ِّ: 

 . النحويوهي عىل القياس) تؤمنون ال(و ) ال تدخلون(بثبوت النون يف  − 
, وحذفها يف الفعـل الثـاين )تدخلون ال(وبثبوت النون يف الفعل األول  − 
 .ول وخمالفته يف الثاين عىل القياس يف األ,)تؤمنوا وال(

يف الرفـع بخـالف ) ال تـدخلوا وال تؤمنـوا(وبحذف النون من الفعلني  − 
ّفعىل أي من متون هذه الروايات نقعد لغوي. القياس  .ا ونحوياٍّ
ْ يف أن اللغــوي يعتمــد الروايــة األقــيس يف اللغــة, ألنــه إذا وردت َّال شــك َ

َّاألوىل تتفق والقياس اللغوي النحوي, والثانية ختالفه, فاألوىل األخذ : روايتان
َّتتفق بالرواية التي  َإذا تعارض نقالن أخذ بأرجحهام,«: يقول السيوطي .والقياسَ ِ ُ 

خر املتن, فأما الرتجيح باإلسناد فبأن أحدمها اإلسناد واآل: والرتجيح يف شيئني
وأمـا الرتجـيح بـاملتن, ..يكون رواة أحدمها أكثر من اآلخـر أو أعلـم أو أحفـظ

 .)٢٦(»فبأن يكون أحد النقلني عىل وفق القياس, واآلخر عىل خالفه
ْ روايتني ينتج عنهام حكامن نحويانمكام أننا هنا أما َأحدمها جمتم: ُ َ ْ  عليه, وهو ٌعُ

َ األفعال اخلمسة يف الرفع, وثانيهام خمتلف فيه, وهو حـذف هـذه النـون ثبوت نون ْ ُ
: يف هذا ما سبق ذكره مـن قـول الـسيوطيواحلكم  أو جزم, ٍمن دون عامل نصب

                                                 
  .١٤١: ١ستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم  املسند امل- َّاهلراين األصبهاين   )٢٥(
  .٧٧: االقرتاح يف علم أصول النحو−السيوطي  )٢٦(
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ٌإذا تعــارض حكــامن جمتمــع« َُ َ ْ ُ وال ســيام أن . )٢٧(»َ عليــه وخمتلــف فيــه, فــاألول أوىلْ

ْدرة ُّباب الرضورة الشعرية أو النًاحلكم الثاين ليس خمتلفا فيه فحسب, بل  هو من 
ٍّنعلم قطعـا غـري شـك أن رسـول اهللا «أو الشذوذ, وليس من الفصيح, ونحن  َ ً ^

ــتكلم إال بأفــصح اللغــات وأحــسن الرتاكيــب  ِكــان أفــصح النــاس, فلــم يكــن ي َ ْ َ
َّوال شك يف أن أشهر اللغات وأفصحها هو إثبات عالمـة . )٢٨(»وأشهرها وأجزهلا
 .َد غياب عامل النصب أو اجلزمالرفع يف الفعل عن

 ).َّكام تكونوا يوىل عليكم (:من قوله ^ روي عن رسول اهللا ما −٤
 :وعىل هذه الرواية للحديث مآخذ

َ ليس هلذه الرواية ذكر يف الصحيحني وكتب السنن:األوىل ُّ ْ َ َّ. 
 .ته بالضعيفَ الكتب التي أوردت هذا احلديث وصف:الثانية

ع ِطَْقنُوهذا م«:  وقال,يامن للبيهقي مع سندهب اإلَعُيف شهذا احلديث ورد   − أ 
 .)٢٩(»وراويه حييى بن هشام, وهو ضعيف

 .)٣٠(»ضعيف«: جلامع الصغري للسيوطي, وقال عنهيف اوردت هذه الرواية   − ب 
َوردهاأ  −ج  ً, وذكر أنه جاء يف رواية احلاكم مرفوعـا, )فاءَكشف اخل( صاحب َْ َ

ًوأخرجه البيهقـي منقطعـا, وأخرجـه ابـن مجيـع يف ويف « : وقـال, معجمـهَ
َسنده جماهيل وجاء يف موضع آخر من الكتـاب نفـسه أن الـسيوطي . )٣١(»َ

ْعلل حذف النون  َ َ من حذفها بال ناصب أو جازمِعىل لغة«أنه بَّ ْ أو عىل أنه  َ
                                                 

  .٨١:  االقرتاح يف أصول النحو-السيوطي   )٢٧(
  .١٨:املصدر السابق  )٢٨(
  .٢٢: ٦ شعب اإليامن -البيهقي   )٢٩(
  .١٦٧: ٢جلامع الصغري  ا-السيوطي   )٣٠(
  .٢/١٢٦كشف اخلفاء ومزيل اإللباس −إسامعيل بن حممد اجلراحي العجلوين  )٣١(
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 .)٣٢(»من تغيري الرواة

 اديث كام تكونوح« :جاء يف فتاوى األزهر عىل موقع وزارة األوقاف املرصية  − د 
سحاق إورواه البيهقي عن أيب . هذا احلديث رواه الديلمي... »َّيول عليكم
ّرسال, أي سقط منه الصحايب, وهو حديث ضعيفُالسبيعي م َ ً َ«)٣٣(. 

َبــني مرسـل ومنقطـع ومرفــوع,  وهكـذا ختتلـف األقــوال يف سـنده مـا ْ ُ َ ْ ُ
 .ًولكنها تتفق مجيعا عىل أنه ضعيف

 : وهـي,جلـامع الـصغري جاءت يف كتاب التيـسري بـرشح اٌة ثمة روايْولكن −
َّكام تكونوا يول عليكم« َ ّ لفظ رواية الديلمي.ُ ِ ُ ْ َّ كام تكونون يول عليكم أو :َ َ ُ

ْيؤمر عليكم َّ«)٣٤(. 
 ,إحدامها خمالفة للقياس شاذة عنه: إذن نحن أمام روايتني حلديث ضعيف

َّشـك يف أن اللغـوي يف مثـل هـذه احلالـة يعتمـد الروايـة  وال. والثانية موافقة له
رشط املقيس عليه أال يكون «َّاملوافقة للقياس النحوي دون املخالفة له, ألن من 

 .)٣٥(»جيوز القياس عليه ًأو خارجا عن سنن القياس, فام كان كذلك الا شاذ
 َ الـدليلإذا دخـل« ذلـك أنـه ; احلذف االحتجـاج بـروايتهمِّملجوزيُّوال حيق 
َاالحتامل سقط  .)٣٦(» به االستداللُ

َّكيف يسمعوا وأن (:ّروي عن عمر بن اخلطاباألثر امل −٥ ُ  ):ُى جييبواَْ
ْينـادي قـتىل بـدر ^  ُفقد روي عن عمر بن اخلطاب أنه حني سمع رسول اهللا  َ

                                                 
  .١٢٧: ٢املصدر السابق   )٣٢(
  .املكتبة الشاملة− فتاوى األزهر عىل موقع وزارة األوقاف املرصية  )٣٣(
  .٤٣٤: ٢التيسري برشح اجلامع الصغري − احلافظ زين الدين املناوي  )٣٤(
  .٤١:  االقرتاح يف علم أصول النحو-  السيوطي  )٣٥(
  ., والقول أليب حيان األندليس٢٩:  االقرتاح- السيوطي   )٣٦(
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ُيا رسول اهللا كيف يسمعوا وأنى جييبوا«: من املرشكني قال َّ ْ ُوقد جيفوا? قال َ َّ والذي : َ

 .)٣٧(»يقدرون أن جييبوا َأنتم بأسمع ملا أقول منهم ولكنهم ال نفيس بيده ما
 صـحيح  يفورد هذا احلديث يف صحيح مسلم عن أنس بن مالك, ومل يرد

ْام ذكره العيني شارح صحيح البخاري يف معرض رشنالبخاري, وإ ه حلـديث حَ
 .)٣٨(ًآخر نقال عن مسلم

ْ أخـرى عديـدة جتـري وفـق القيـاس النحـوي ٍ هلذا احلديث روايـاتَّولكن َ
. فعال اخلمسة إذا جتردت من عوامل النـصب أو اجلـزمبإثبات نون الرفع يف األ

 :وهذه الروايات هي
ُجــاء يف مــسند أنــس بــن مالــك وهــو الــصحايب الــذي روي عنــه احلــديث  − أ  ْ ُ: 

ِفــسمع عمــر بــن اخلطــاب قــول النبــي« َ ــا: , فقــال^َ كيــف : رســول اهللا ي
َّيسمعون وأنى جييبون وقد جيفوا? قال َ َسـمع أأنـتم ب والذي نفيس بيده ما: َّ

 .)٣٩(»يقدرون أن جييبوا ِملا أقول منهم, ولكنهم ال
َوهذه الرواية هامة ألهنا مسندة ألنس بن مالك الـذي ذكـر مـسلم أن 

 .^ ُاحلديث روي عنه كام سمعه من النبي
َّجاء يف صحيح ابن حبان وبسند مسلم نفـسه  − ب  رسـول اهللا  قـال يـا... « :ِ

ُكيف يسمعون قولك أو جييبون وقد جيفوا? فقال َّ  والـذي نفـيس بيـده مـا: َ
ُأنــتم بأســمع ملــا أقــول مــنهم, ولكــنهم ال : وقــال .)٤٠(»يقــدرون أن جييبــوا َ

 .صحيح عىل رشط مسلم
                                                 

ُوجيفوا. ١٦٣: ٨ اجلامع الصحيح - َّمسلم بن احلجاج النيسابوري   )٣٧( َّ ُأنتنوا  بعد أن ماتوا: َ َ ْ َ.  
  .١٠٤: ١٣ عمدة القاري رشح صحيح البخاري - بدر الدين العيني   )٣٨(
  .١٦٠٦: ١ جامع األصول من أحاديث الرسول - ثري ابن األ  )٣٩(
َّحباابن   )٤٠( َّحبان صحيح ابن -ن ِ   .٤٢٣: ١٤ برتتيب ابن بلبان ِ
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^  فــسمع عمــر قــول الرســول... « :جــاء يف اجلــامع ألحكــام القــرآن  −ج 

َّرسول اهللا كيف يسمعون وأنى جييبون وقد جيفوا يا: فقال َ َُ َّ َ ْ َ...«)٤١(. 
ت يف الـصحيحني عـن َكـام ثبـ«: َّى البن تيميـةَجاء يف كتاب الفتاوى الكرب  −د 

ِفسمع عمر, فقال يا... النبي َّرسول اهللا كيف يسمعون وأنـى جييبـون وقـد  َ
ُجيفوا َّ َ...«)٤٢(. 

ْوجاء يف اجلمع بني الصحيحني  − : , فقـال^ فسمع عمر قول الرسول... «َ
َّكيف يسمعون وأنى جييبون وقد جيفوا َ َُ ْ...«)٤٣(. 

 )٤٥( ويف البـدر املنـري)٤٤(صول من أحاديث الرسـولجامع األَوكذا جاء يف  −و
 .)٤٧(واألحكام الرشعية الكربى )٤٦(ويف إحياء علوم الدين

ٍينقــيض مــن أن يــصح بنــاء حكــم نحــوي اعــتامدا عــىل روايــة ب الَجــَوالع ً 
ًحلديث نبوي جاءت معظم الروايات خمالفة هلا يف متنه  ًومتفقـةٍ َّ  . معهـا يف سـندهُ

َ اللغوي يف تلك الرواية التـي وردتَوالذي نراه أن الدليل َ بحـذف نـون الرفـع يف  ِّ
ٌفة للقياس, هو دليلِاألفعال اخلمسة دون عامل نصب أو جزم خمال  , غري صـحيحً

 .ًها, متوافقة والقياس النحويِت الروايات عىل خالفَدامت قد توارد ما
 تـشديدب z £ ¢ ¡ }: من سـورة القـصص) ٤٨( اآلية قراءة − ٦

َّتظاهرا(الظاء أي   k l m n o p    q r} :مـن قولـه ) َ
                                                 

  .٤٢٣: ١٥ اجلامع ألحكام القرآن -القرطبي   )٤١(
  .َّ وكذا يف خمتلف كتب ابن تيمية٦٠: ٣ الفتاوى الكربى -ّابن تيمية   )٤٢(
  .٤٩٢: ٢َّلصحيحني  اجلمع بني ا- حممد بن فتوح احلميدي   )٤٣(
  .٢٠٤: ٨ جامع األصول من أحاديث الرسول - ابن األثري   )٤٤(
  .٢٤٠: ٥ البدر املنري يف ختريج األحاديث الواقعة يف الرشح الكبري -ابن امللقن الشافعي   )٤٥(
  .٣٠٢: ١ إحياء علوم الدين -الغزايل   )٤٦(
  .٥٤١: ٢ األحكام الرشعية الكربى -ابن اخلراط األندليس   )٤٧(
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¤ ¥ ¦  §z َويف تلك القراءة نظر َّتظـاهرا(ِمل أجد قراءة ذلك أنني . َ َ (
 : إال يف موضعني)٤٨(ُبتشديد الظاء, التي احتج هبا بعضهم

َوصفها بالشذوذ: األول قالوا (َّويف قراءة شاذة « :دليس قال أبو حيان األن;َ
َّساحران تظاهران, فأدغم التاء يف الظاء: , أي)َّساحران تظاهرا َ«)٤٩(. 

َوصــفها بالــسهو والغلــط: الثــاين َ جــاء يف مقدمــة كتــاب النــرش يف القــراءات : َّ
َنقله  ومثال ما«: العرش ٌثقة َ َ َّحجة له يف العربية, وال الِ ْل هذا إال عىل وجه ثيصدر م ُ َ

َّسهو والغلط وعدم الضبط ومعرفة األئمة واحلفاظ الضابطال ُ ََّ , دا, وهو قليل جـنيَ
رواه أبو عـيل العطـار عـن العبـاس  ما... يكاد يوجد, وقد جعل بعضهم منه بل ال

َّساحران تظاهرا: (عن أيب عمرو َ ْ, بتشديد الظاء, والنظر يف ذلك ال خيفى)ِ َ«)٥٠(. 
 : يصح, العتباريناالحتجاج هبذه القراءة الونرى أن 

ِّ أن القــراءة املحــتج هبــا هــي قــراءة شــاذة عــىل حــد تعبــري :األول  حيــان أيبّ
ِّسهو وغلط, عىل حد هي وأاألندليس,  َ َ ٌ ع كتاب النـرش يف القـراءات ِراجُ تعبري مَ

ْيعتمد عليها يف تقريـر اجتهـاد يتعـارض والقيـاس,   كذلك التكان وما. العرش ُ
 النحو العريب, ومها قاعدة عالمات اإلعراب الفرعية ليخرق قاعدتني ثابتتني يف

ِيف األفعال اخلمسة, وقاعدة عمل النواصب واجلوازم ِ. 
ٌيبعد أن يكون قد وقع تداخل يف قراءة اآليتني اللتني وردت فيهام   ال:الثاين

                                                 
  .٥٥٢: ٤ يف أصول اللغة - ة بالقاهرة َّجممع اللغة العربي  )٤٨(
  .٨٤٥:  أو كشاف الرضب من كالم العرب-أبو حيان األندليس   )٤٩(
  .٢٧: ١ املقدمة -َّ تح حممد الضباع - النرش يف القراءات العرش -ابن اجلزري   )٥٠(
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 ¢ ¡ }: )٥١()٤٨القـصص ( سـورة , ومها قوله تعـاىل يف)تظاهرا(كلمة 

£ zيف ســورة وجــه لتــشديد ظائــه, وقولــه تعــاىل ٍ, والفعــل هنــا مــاض ال 
, والفعل هنا مضارع أصله h i j  k l m n z } :) ٤التحريم (
َإن ت( َّتظاهرا(أرادوا «, )ظاهراَتْ َ, فأدغموا التاء يف الظاء)َ ْ«)٥٢( 

  | } w x y z} :من سـورة الزمـر) ٦٤ (قراءة اآلية −٧
}z. 

ُواختلفوا«: جاء يف كتاب السبعة يف القراءات  َ َ ُتأمروين أعبد( يف قوله ْ ْ َ ُ ُ: ( 
ُتأمروين(فقرأ نافع وابن عامر  −  ْ قال عبد اهللا بـن أمحـد بـن  .بتخفيف النون) َ

َتأمرونني( كذلك وجدهتا يف كتايب عن أيوب, ويف حفظي :ذكوان  .بنونني) ُ
َأي تأمرونني[وقرأ ابن هشام عن ابن عامر بنونني  −  ُ ُ.[ 
َتأمروين (:وقرأ ابن كثري −  ِّ  . الياءحة النون ومفتوَّ مشددة)ُ
ْتأمروين: (وقرأ الباقون −  ِّ  .)٥٣(»ن ساكنة الياءَّمشددة النو) ُ

 : ثالث قراءاتمإذن نحن أما
ِّتأمروين(قراءة  • ُ بتـشديد النـون, أي بإثبـات نـون الرفـع وإدغامهـا بنـون ) ُ

ــة ــراءة األكثري ــة وهــي ق ــة . الوقاي ــصاحفنا وهــي متفق ــت يف م ــا كتب ِوهب
 .والقياس النحوي

َتأمرونني (قراءة • ُ ثبات نون رفـع األفعـال اخلمـسة وبعـدها نـون وقايـة إب) ُ
 .ًة والقياس النحوي أيضاقفَّتُوهي م

                                                 
ــراءة أخــرى لكلمــة   )٥١( ْســحران(ثمــة ق ــ: ينظــر). ســاحران(وهــي ) ِ  احلجــة يف -ه ابــن خالوي

 .٢٠٢: ١القراءات السبع 
َّ احلجة يف القراءات السبع −ابن خالويه   )٥٢( ُ٢٦٨: ٢. 
 .٥٦٣: ١السبعة يف القراءات  −ابن جماهد   )٥٣(
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 .ًبنون واحدة, أي إن ثمة نونا حمذوفة) ُتأمروين( قراءة  •

َّوقد قدر بعض النحاة أن النون املحذوفة هي نون الرفع, وقدر آخرون أن  َّ
واملختـار أهنـا نـون «: اف فـضالء البـرشجـاء يف إحتـ. املحذوفة هي نون الوقايـة
 .)٥٤(»الرفع, وقيل نون الوقاية

َإذا كانت املحذوفة نون الوقاية عىل أحد القولني, فال خرق ْ  لقاعدة إعراب َ
ْاألفعال اخلمسة, إذ ثبتت نون الرفع لعدم الناصب واجلازم َ َ ْ. 

َّأما إذا قدر أن ُدئـذ ختـرق  املحذوفة هي نون الرفـع عـىل القـول اآلخـر, فعنُِّ ٍ
 .قاعدة إعراب األفعال اخلمسة

 :ولكننا نذهب إىل أن املحذوف من هذا الفعل هو نون الوقاية وذلك ألمور
ــن :األول ــراب خاصــية أصــيلة م ــة, واإلع ــة إعرابي ــع عالم ــون الرف َّ أن ن

َّوحذف عالماته دون عامل خيـل هبـذه اخلاصـية الثابتـة, خصائص العربية ُّ ِ يف و ,ُ
ٌإثباهتا صون هل ْ  .َّذه اخلاصيةَ

 أن الغرض من نون الوقاية هو محاية احلرف األخري مـن الفعـل مـن :الثاين
ــتكلم, ألن الفعــل ال ــاء امل ــه بي ــد التقائ ــل ِّالكــرس عن ــل الكــرس مث ــرين : (يقب َأم َ

, فـإن )تـأمروين(ولكن, ويف حالة الفعل الذي نبحث فيه وهو فعـل ). ُويأمرين
ًرفا من الفعل, بـل هـي عالمـة إعـراب ليست ح) تأمرون(النون يف آخر الفعل 

واملعـروف أن عالمــة . َّة تنـوب عـن عالمـة الرفــع األصـلية وهـي الـضمةَّعيـفر
َّحتـذف عنـد التقائهـا بيـاء املـتكلم, بـل تقـدر وتبـدل هبـا  اإلعراب يف األسامء ال َّ َُ

ِّغـريت حركـة أو عالمـة ) ِهـذا كتـايب(اء, ففي قولنـا يٌحركة أو عالمة تناسب ال ُ
وبـالنظر .  إىل كـرسة لتناسـب يـاء املـتكلم− َّوهـي الـضمة − اب عىل الباءاإلعر

                                                 
  .٦٧٤ :١ إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربع عرش -ّالدمياطي   )٥٤(
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ْحلرمة عالمة اإلعراب فإن بعض املعربني ِّ يقـدرون نيابـة الكـرسة األصـلية عـن ُ

اسـم جمـرور : كتاب) :  كتايبمن(بة ملناسبة الياء, فيقولون يف مثل َالكرسة املجتل
 آخـره الشـتغال املحـل باحلركـة قبـل َّ وعالمة جره الكرسة املقـدرة عـىل مـامنب

ْ أي إهنم قدروا كرسة بـدل كـرسة,املناسبة للياء َ َّ  خيرقـوا قاعـدة نحويـة  لكـي ال,َ
ُإن اإلعراب أثر جيلبه العامل عىل آخر الكلمة: تقول ٌ َ َ. 

ً أن نــون الوقايــة قــد حــذفت جــوازا يف بعــض أســامء األفعــال أو :الثالــث ُ
َّ من لعلني,)ِّعيلل(و , من ليتني)ليتي(احلروف, كام يف  كـام . ينْدَ مـن قـ)َقـدي( وََ

ّسمع حذفها مما اتصلت به مـن حـريف اجلـر  َُّ ْمـن وعـن(ِ َْ  إن −: يف قـول الراجـز) ِ
 −َّصحت الرواية 

ـــــ ـــــنهم وعن ـــــسائل ع ـــــا ال ِأهي َ َْ ــ يُّ ــن ق ــست م ــ والٍسْيَل ــيس من ِق ِ  يٌ
َاملتعاملـوغـري وعىل هذا فاالحتجاج هبذه القـراءة غـري املـشهورة  يـصح  ة الَُ

وهـي  −  دامت القراءات األخرى َّعىل قاعدة قياسية مااالعتامد  عليها يف اخلروج 
ْ هـذه القـراءة عـىل وجـه موافـق وما دام يمكن ختـريج تتوافق والقياس, −  ةبالغال َ

 .نون الرفع هو نون الوقاية ال) تأمروين(ف من ِذُح  بأن ما,للقياس
ِّنخلص من كل ما ِّاألدلة التي احتج هبا جموزو حذف نـون َّأن كل إىل َّتقدم  ُ َّ َّ

َّرفع األفعال اخلمسة بال عامل نـصب أو جـزم هـي أدلـة مل تثبـت أمـام املناقـشة 
عليـه القيـاس  جيـوز أن يـؤدي قيـاس جديـد إىل خـالف مـا واملحاكمة, ألنـه ال

َ ثـم سـمعت العـرب قـد ,َّإذا أداك القياس إىل يشء ما«: الثابت; يقول ابن جني َْ َّ
 وهـذا )٥٥(»هم عليـه امَكنت عليه إىل   ماَفدعْت بيشء آخر عىل قياس غريه, َنطق

ُّيف علم أصول الفقه, من نقض االجتهاد إذا بان النص بخالفه ُيشبه ما ْ َ. 
                                                 

  .١٢٥: ١ اخلصائص -ابن جني   )٥٥(
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» َّعقل النحـو«الذي وصف بأنه ) ٣١٦(َّوإىل مثل هذا ذهب ابن الرساج 

ُواعلم أنه ربام شـذ الـيشء عـن بابـه, فين«: يف قوله َّ َ َ بغـي أن تعلـم أن القيـاس إذا ْ
ُّ يف مجيع الباب مل يعن باحلرف الذي يشذَدَرَّطا َ ْ َّ منـه فـال يطـُ د يف نظـائره, وهـذا ِرَ

َيستعمل يف كثري من العلوم, ولو اعرتض بالشاذ عىل القياس املطرد لبطل أكثـر  َ َّ َِ ُ ْ
ًفمتى وجدت حرفا خمالفا ال .الصناعات والعلوم ً َ ْ َّشك يف خالفه هلذه َ  األصول َ

َّفاعلم أنه شاذ, فإذا سمع ممن ترىض عربيته فال بد مـن أن يكـون قـد حـاول بـه  ُُ َّ َّ ُ ّْ
َا وجها من الوجوه أو استهواه أحًمذهبا ون َّر غلطهْمً َ ٌ«)٥٦(. 

َّوإذا ما عد بعض ما مر  َ ُ ُْ َ ًن األدلـة والـشواهد رضورة, فقـد ذهـب معظـم مَّ
 نـذكر مـنهم الـسيوطي الـذي قـال ,العلامء إىل عدم جواز القياس عىل الرضورة

 :»وتبيتي تدلكي... «: ًمعلقا عىل البيت
ٍيقاس عىل يشء من ذلك يف االختيار وال«  ولعله يريـد أنـه إذا أجلـأت )٥٧(»ُ

ِالرضورة إىل مثل ذلك فال يصح القياس عليها يف السعة وعدم الرضورة َ َ. 
َحسن, فبعد أن ثني, فهذا ما ذهب إليه النحوي الكبري عباس َأما من املحد

ُذكر هذه اللغة التي روي هبا احلديث  : قـال»...ال تدخلوا اجلنة حتـى تؤمنـوا«: َ
ُباع هذه اللغة يف عرصنا وال حماكاهتا, وإنام ذكرناهـا لـنفهم  ِّوليس من السائغ ات«
 .)٥٨(»ورد يف بعض النصوص القديمة ما

ُويف اخلتام, فإن ما أدى إليه البحث, وقادت إليـه املنا ال جيـوز ة هـو أنـه شقـَّ
 .به نقولو ,حذف نون الرفع يف األفعال اخلمسة من دون عامل نصب أو جزم

َاللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بام علمتنا ْْ َّ َِّ ََ 
                                                 

  .٥٧ - ٥٦: ١حو األصول يف الن −ابن الرساج   )٥٦(
  .١٢٩: ١مهع اهلوامع  −السيوطي   )٥٧(
  .١٨٠: ١النحو الوايف  −عباس حسن   )٥٨(
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 ).٢٠٠٢( دمشق − جممع اللغة بدمشق −أبحاث مؤمتر تيسري النحو  −
 تح أنس مهـرة − دمياطي ال− حتاف فضالء البرش يف القراءات األربع عرشإ −

 ).١٩٩٨( لبنان −دار الكتب العلمية 
 تح أبو عبد اهللا حـسني −ابن اخلراط األندليس  − األحكام الرشعية الكربى −

 ).٢٠٠١ (١ ط− الرياض − مكتبة الرشد −بن عكاشة ا
 ].ت.د[ بريوت − دار املعرفة −أبو حامد الغزايل  −إحياء علوم الدين  −
رجـب .  تـح د−أبـو حيـان األندلـيس  −لعرب ارتشاف الرضب من لسان ا −

مكتبـة اخلـانجي :  النـارش−رمـضان عبـد التـواب .  مراجعة د−عثامن حممد 
 ).١٩٩٨(١بالقاهرة ط

 مؤسـسة −عبـد احلـسني الفـتيل .  تـح د−َّابـن الـرساج  −األصول يف النحو  −
 ).١٩٨٨ (٣الرسالة بريوت ط

 − ســورية −عــارف  دار امل− الــسيوطي − االقــرتاح يف علــم أصــول النحــو −
 ).ت.د(حلب 

 تـح مـصطفى أبـو الغـيط وعبـد اهللا بـن −ِّابن امللقن الـشافعي  −البدر املنري  −
 ).٢٠٠٤ (١ ط− دار اهلجرة للنرش والتوزيع −بن كامل  سليامن ويارس

 دار النرش مكتبة اإلمام − املناوي زين الدين −التيسري برشح اجلامع الصغري  −
 .)١٩٨٨(٣ الرياض ط−الشافعي  

ــن األثــري  − جــامع األصــول مــن أحاديــث الرســول − ــادر −اب ــد الق  تــح عب
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 ١ ط−مكتبة احللواين ومطبعة املالح ومكتبة دار البيان : النارش .األرناؤوط

)١٩٧٢ −١٩٦٩.( 
َّاجلامع الصحيح املسمى صحيح مـسلم − َ  دار اجليـل − مـسلم بـن احلجـاج − ُ

 ).ت.د( بريوت −اجلديد ودار اآلفاق اجلديدة 
ــام − ــصغرياجل ــسيوطي − ع ال ــع − ال ــرش والتوزي ــة والن ــر للطباع  − دار الفك

 ).ت.د(بريوت 
 عــامل − تــح هــشام ســمري البخــاري −القرطبــي  −اجلــامع ألحكــام القــرآن  −

 ).٢٠٠٢ (٢ الرياض ط−الكتب 
 −احلميــدي حممــد بــن فتــوح  −اجلمــع بــني الــصحيحني البخــاري ومــسلم  −

 ).٢٠٠٢ (٢ ط−وت  بري− دار ابن حزم −عيل حسني البواب . د.تح
َّحاشية الصبان عىل رشح األشموين − َّ الصبان– َّ  دار إحيـاء الكتـب العربيـة − َّ

 ).عن املكتبة الشاملة( مرص −
ْاحلجة يف القراءات السبع −  ).عن موقع مكتبة مشكاة( −ابن خالويه  َّّ
 ).ت.د( بريوت −  عامل الكتب −  تح حممد عيل النجار −  يِّ ابن جن−  اخلصائص −
 –كوفــان للنــرش − تــح عبــد احلــق العــاين−طالــب  أبــو −  طالــبأيبديــوان  −

 ].١٩٩١[ لندن –اململكة املتحدة 
 − دار املعـارف −شـوقي ضـيف .  تـح د−  ابن جماهد− السبعة يف القراءات −

 .هـ)١٤٠٠(القاهرة 
 ).عن موقع يعسوب ( − ابن كثري − السرية النبوية −
ــة  − ــسرية النبوي ــن هــشام  −ال ــسقا واأل−اب ــح ال ــشبيل َّ ت ــاري وال ــة −بي  مطبع

 ).١٩٣٦(مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص 
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َالريض األسرت −رشح الريض عىل الكافية  −  ).عن موقع يعسوب (−باذي اَّ
, ش تـح شـعيب األرنـاؤوط وحممـد زهـري الـشاوي−البغـوي  −َّرشح السنة  −

 ).١٩٨٣ (٢ ط− دمشق, بريوت −املكتب اإلسالمي 
 دار صـادر − تح أمحد يوسف القـادري − ن مالك اب− رشح الكافية الشافية −

 ).٢٠٠٦ (١بريوت ط
َّابن بطال  −رشح صحيح البخاري  −  مكتبـة −بـراهيم إ تـح متـيم يـارس بـن −َ

 ).٢٠٠٣ (٢ الرياض ط− السعودية −الرشد 
 ).١٩٨٧( لبنان − بريوت −دار الكتاب العريب −َّالنووي  −رشح مسلم  −
َشعب اإليامن  −  دار الكتـب العلميـة − السيد البـسيوين  تح حممد−البيهقي  −ُ

 ).هـ١٤١٠ (١ ط−بريوت 
َّصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان − َّابن حبان  − ِ  − تح شعيب األرناؤوط −ِ

 ).١٩٩٣ (٢ ط− بريوت −مؤسسة الرسالة 
املكتـب :  النـارش −األلباين نارص الـدين  −صحيح اجلامع الصغري وزياداته  −

 .المسإل إعداد موقع روح ا,اإلسالمي
ْ موقـع ملتقـى −العيني بـدر الـدين  −عمدة القاري رشح صحيح البخاري  − ُ

 .أهل احلديث
ممـدوح حممـد .  تـح د−  البعيل حممد بن أيب الفتح − الفاخر يف رشح مجل النارص  −

 ).٢٠٠٢ (١ الكويت ط−  املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب − خسارة 
 ).١٩٨٦ (١ بريوت ط−ملعرفة  دار ا−َّابن تيمية  −الفتاوى الكربى  −
 .جممع اللغة العربية بالقاهرة − يف أصول اللغة −
 ).ت.د( بريوت −  عامل الكتب −  تح عبد السالم هارون − سيبويه  − الكتاب  −
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 دار إحيـاء الـرتاث −اجلراحـي العجلـوين  −كشف اخلفاء ومزيـل اإللبـاس  −

 ).ت.د(العريب 
 مركـز − حممد كامـل بركـات . د تح − ابن عقيل  −  املساعد عىل تسهيل الفوائد −

 ).٢٠٠١ (٢ ط− َّ مكة املكرمة − إحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى 
 تح حممد حـسن − اهلراين األصبهاين −املسند املستخرج عىل صحيح مسلم  −

 .)١٩٩٦( بريوت − دار الكتب العلمية −الشافعي 
 ).ت.د( دار املعارف بمرص − عباس حسن −النحو الوايف  −
ّ يف القــراءات العــرش ابــن اجلــزري النــرش − َ  تــصحيح ومراجعــة حممــد عــيل −َ

 ).عن موقع مشكاة اإلسالمية(َّالضباع 
 – )عـن موقـع مكتبـة مـشكاة اإلسـالمية(َْمهع اهلوامـع رشح مجـع اجلوامـع  −

 .السيوطي

*   *   * 




