
   



 في إقامة المضاف إليه مقام المضاف مقدمة
الحمُد هلِل ربِّ العالِميَن وأفضُل الصَّالِة وأتمُّ التَّسِليِم على المبُعوِث رحمة للعاَلِميَن سيِّدنا محمٍَّد وعَلى آِلِه  

 وَصحِبِه أجمعيَن، وبعد:

ِّ، ومها أساٌس ِفي البيناءي النَّْحويِّ، وإْن مل  اُمهم  ني جزءًا تأِتي أمهيُة املضافي إلَيهي واملضافي كونَ ُهما يُ َؤلِّفا  من الرتَّكيبي العرِبي
، ولكْن ََلُما َأمهييٌة ِفي الَكال بَتدأي واخَلربي، والفيعلي والَفاعيلي أو نائيبي الَفاعيلي

ُ
َيْيي َكامل ُُ َأمهييتُ ُهما مين أنَّ َيكونا رُكنَ ْْيي َأَساسي ِمي  وتَنُب

َّ   َأحَدمُها يَ ُنوبُ   عني اآلخري، وَيَيلُّ ََملَُّه، ويأُخُذ ُحكَمُه اإلعراِبي

ُن وعنايُة النَّحويَْي بياملتضايفْْيي تَ ُقوُِم عَلى أساسي َوظائيفي الَكلماتي ِف الرتكيبي النَّحويِّ، فاملضاُف إذا جاَء مبتدًأ يكو  
ثًا بيهي، وال يكوُن إال امساً، واملضاُف إلَيهي يَليهي ِفي  ، وإذا ُحذيَف املضاُف أُقييَم املضاُف إلَيهي ُمقاَمُه، فالعالقُة بينَ ُهما ُمتحدَّ الَكالِمي

 
َ
َي تلَك الوظائيف اليت تُؤدييها ِفي اجُلملةي َكالَفاعيليَّة وامل يٌَّة إلفادةي املعََن، فاملعاين النحويَّة ليلكليماتي هي اافةي ويهرها لُُزومي  فُعولييَّة واإلي

إلَيهي َمقاَِم املضافي إذا دلَّْت عَليهي قرينٌة لفظيٌَّة أو معَنويَّة، وذليَك حَْي يَعلُم املخاطُب أنَّ هذا ال َيُكوُن إال ويَ ُقوُِم املضاُف  
ضاُف 

ُ
عََن أيضًا َيُدلُّ عَلى ذليَك اأَلمري، فَامل

َ
صَدَر ُهَو اأَلساُس الَّذيي َيُدلُّ عَلى فيعليهي، وامل

َ
، وأنَّ امل أُخُذ عيندئيٍذ ُحكَم إلَيهي يَ بيالفعلي

 املضافي ويُعَرُب إعرابَه  

اجٍة ماسٍَّة إََل تقدييري ََمُذوٍف، وهذا ما َنَيُدُه كثهراً بَْي املضافي واملضافي إلَيهي، فإقامُة املضافي    إلَيهي وقد َيكوُن املعَن ِبي
لٍة َمعَنويٍَّة قائيمٍة بَْي االمسْيي، ألنَّ اجلزأيني مقاَِم املضافي ِف الرتَّكيبي يَ َتحدَُّد ِف َاوئيهي املعَن الَوظييفيُّ ليعن ري اجُلملةي ليوُجودي صي اصي

األلفاُظ  املضاَف واملضاَف إلَيهي يَعُضُد بَعُضهما بَعضاً، َوَيظهُر معَن جديٌد يعمُل عَلى تغيهٍر ِف اإلعرابي والبناءي ِفي اجُلملةي، إذي 
 ُُ َ، فَ ُهما مركٌَّب يَتَب ُُ املعايني  بعُضُه بَعضاً، ليتقوييَةي املعَن املقُصودي من الرتَّكيبي النَّحويِّ ِف إطاريهي السِّياقيِّ  تَتَب

  

 



 

 من أغراض إقامة المضاف إليه مقام المضاف
 اتِّساُع الَكالِم والتَّجوُُّز ِفيهِ 

، وبيكال ، واحتجُّوا عَلى ذليَك بيالُقرآني الكرميي عريهي َذَهَب ُُجُهوُر النَّحويَْي إََل َجوازي إقامةي املضافي إلَيهي ُمقاَِم املضافي ِمي العربي شي
يبويهي أنَّ ذليَك  ارٌب من االتِّساعي ِفي الَكالِمي واختيصاٌر َلُه، وقدَِّم عَلى ذليَك شواهَد من الُقرآني الَكرميي وكالِمي ونَثريهي  وَرأى سي

ُه: )واسألي الَقريَة الَّيتي ُكنَّا فييها، والعيهَر ا ، فقاَل: " وممَّا جاَء عَلى اتِّساعي الَكالِمي َقولُُه تعاََل جدُّ ا يُرييُد: ، إّنَّ 1لَّيتي أَقبَ ْلنا فييها(الَعربي
َل الفيعُل ِفي الَقريةي، كما كاَن عامياًل ِف اأَلهلي لو كاَن ها ُهنا "   2َأهَل الَقريةي، فاخَتَصَر، وَعمي

راَد مين الَقريةي أهُلها، ألنَُّه قد ُعليَم أنَّ القريَة من حيُث هيَي مدٌر وحجٌر ال ُتسأُل، ألنَّ الغرَض من  
ُ
 السُّؤالي َردُّ وذُكيَر أنَّ امل

، وليَس احَلَجُر واملَدُر ممَّا ُيُييُب واحٌد منُهما أو يتكلَّم أبداً   اجلوابي

وقفي أنَّ ُسؤاَل الَقريةي أهمُّ ِف نفيي التُّهمةي مين ُسؤالي أهليها، إذ إنَّ أخاهم َسَرَق، َفُأخي  
َ
َذ بيذنبيهي، قاَل وأََرى ِفي ََتلييلي هذا امل

ا َعليْمنا وما ُكنَّا ليلغيبي حافيظيْي، واسألي الَقريَة الَّيتي ُكنَّا فيها، تعاََل على ليساِنييم: ) يا أَبا ْدنا إالَّ ِبي نا إنَّ ابَنَك َسَرَق، وما َشهي
ُدونَُه قائيلَْي: اسألي الَقريَة كلَّها، نباََتا وحيواَِنا وُجا 3والعيهَر الَّيتي أقبَ ْلنا فيها وإنَّا َلصاديُقوَن( َدها وإنَسها وجنَّها وكلَّ وكأينِّ ِبييم يناشي

لي أهليها فيما شيٍء فيها خيرْبك بأنَّنا صاديقوَن، واسألي العيهَر ِبا ََتميُل وَتشَمُل فَنحُن صاديُقوَن، َفكاَن ُسؤاُل الَقريةي أبلَغ مين سؤا
 أرى   

، ويتَّ  ويَأِتي اإلُيازُ    خاطبي بياملوقفي
ُ
عَن، وبيعلمي امل

َ
، قاَل عزَّ وجلَّ: ) أليراٍض تَتعلَُّق بيامل ُح األمُر جليًَّا مين َفهمي السِّياقي ضي

َّ َمْن آَمَن بياهللي( ِّ الطاعُة والَعمُل الصَّاليُح اخلَالي 4ولكينَّ الربي ري  َفَمعَن الربي َّ بيرُّ َمْن آَمَن بياهللي والَيوِمي اآلخي ا ُهو: ولكينَّ الربي ُص ليَوجهي ، وإّنَّ
قِّ الواجبي إال األنبياُء اهللي، وقيل: إنَّ هذا خص َفْت ال يؤدِّيها بيُكليَّتها ِبي وٌص ِف األنبياءي َوحَدُهم، ألنَّ هذيهي األشياَء اليت َوصي

ُم السَّالِمُ    5عَليهي
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  ُّ َّ(، وقَ َرَأ الُكوفيوَن )ولكني الربي ٌُ باالبتداءي )َمْن آَمَن بياهللي )وَلكينَّ الربي ٍل، يكوُن التَّقديُر: ولكيني ( اخلرُب، وفيه ثالثُة أقوا( َرف
ُّ بيرُّ َمْن آَمَن بياهللي مث َحَذَف، كما قاَل:  الربي

َي إقباٌل وإدبارُ    ا هي  1فإّنَّ

ُّ ِبعَن الباّر، كما  يُقاُل: َرُجٌل أي: ذاُت إقباٍل، وُيوز أن يكوَن التقدير: ولكيْن ُذو الربِّ َمْن آمَن بياهللي، وَُيُوُز أْن َيُكوَن الربي
 7ْدل عَ 

َّ، وإذا   وجاَء أبو إسحاق الزَّجاج ِبعَن ُمشابيٍه ملا وَرَد عنَد أِب جعفٍر النحَّاس، فقاَل: " إذا شدَّْدَت لكنَّ نصْبَت الربي
ُّ َمْن آَمَن بياهللي، وكَسْرَت النُّوَن من التخفيفي اللتقاءي السَّاكينَ ْْيي، و  َّ، فقْلَت: ولكني الربي ّ َمْن خفَّْفَت َرفَ ْعَت الربي املعَن: وليكن ذا الربي

َّ بيرُّ َمْن آَمَن بياهللي، كما قاَل الشاعُر:  آَمَن بياهللي، وُيوُز أْن تكوَن: ولكينَّ الربي

ُل َمْن َأصَبَحْت       اللَُتُه كأِبي َمرَحبي وَكيَف ُتواصي  خي

  2املعَن: كخاللةي أِب مرحبي 

صدري وبياملصدري عني الذاتي ليَقصدي التَّجوُّ  
َ
زي وهنا نَلَحُظ خاصَّة ُأخَرى مين َخصائيصي الُّلغةي وهيَي اإلخباُر بيالذَّاتي عني امل

نُه ََتسيُد املعايني وََتويُلَها إََل  َّ َمني ات ََّقى ( وحنوه، والَقصُد مي ُخوٍص حيٍَّة متحرِّكٍة شُ واملبالغةي، فمن األولي قولُُه تعاَل: ) ولكنَّ الربي
نًا بي  َّ إذا ََتسََّد كاَن شخصًا ُمؤمي َّ َمْن آَمَن بياهللي( يُفييُد أنَّ الربي ري، فهو بيذليَك تراها الُعُيوُن، فقولُُه تعاَل: )ولكينَّ الربي اهللي والَيوِمي اآلخي

فاتُُه، وهذا اتُُه وصي ي عَلى رجَلْْيي لُه مسي َّ َشخصًا ََيشي ماٍت تَبُدو ِف األشياءي ُمشبيهًة اإلنساَن  َجَعَل الربي اتِّساٌع ِف املعَن، وَتقيٌق ليسي
 ِفي أفعاليهي  

 ) ا َكَسَبْت أيديي النَّاسي ، أحُدمُها: َظَهَر 2ومين ذليَك أيضًا َقولُُه تعاََل: )َظَهَر الَفَساُد ِفي البَ رِّ والَبحري ِبي   ِف معناه قوالني
، أي ِفي   البواديي وُقراها، وِف الَبحري أي ِف ُمُدني الَبحري، مثل )واسألي الَقريَة(، أي َظَهَر قيلَُّة الَغيثي ويالُء السِّعري  اجلَدُب ِفي البَ رِّ

 
                                                            

ُُ ما َرَتعْت حَّتَّ إذا ادَّكَرْت 51البيت للخنساء  ديواِنا ص 6 اءات واإليضاح عنها: ألِب الفتح عثمان احملتسب ِف تبيْي شواذ القر  :وينظر     وصدره: ترت
    43: 2ِم، 2114-ه 1424بن جين، َتقيق: علي النجدي ناصف، د  عبد الفتاح شليب، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية بالقاهرة، 

: 1ِم، 1225-ه 1415يازي زاهد، عامل الكتب، بهروت،  ه (، َتقيق: د زههر322إعراب القرآن: ألِب جعفر أمحد بن َممد بن إمساعيل النحاس )ت 7
272-221  
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ُلوا مُثَّ َحَذَف  والقوُل اآلخر: أنَّ معَن " ظَ  ي ليُنذييَقُهم عيقاَب بعضي الذيي َعمي ا َكَسَبْت أيديي النَّاسي مين املعاصي "  َهَر الَفسادُ ِبي
ُي السَّبييلي والظُّلمي فهذا هَو الَفساُد عَلى احلقيقةي  فاألوَُّل ََماٌز،إال أنَُّه عَلى اجَلوابي  ي ميْن َقط الثَّايني َيكوُن ِفي الكالِمي َظَهَرْت املعاصي

ي ِف البَ رِّ والبحري، َفَحبَ  عَرُهم حْذٌف واختيصاٌر دلَّ عَليهي ما بَعَدُه  ويكوُن املعَن: َظَهَرتي املعاصي َس اهلُل عنُهُم الغيَث، وأيَلى سي
ُعونَ  ُلوا لعلَُّهم يَرجي   11ليُيذييَقُهم عيقاَب بعضي ما َعمي

َُ الَقطُر، وأجَدَبتي األرُض، وزاَدتي   ، فانَقَط السِّعُر،  إذا تأمَّْلنا املعَن هنا وجْدنا أنَّ ظُهوَر الَفسادي كاَن بسببي ُذنُوبي الَقوِمي
ي َكثُرْت، وازداَد السُّوُء، فَ َعجََّل اهلُل ََلُمُ وَتقديُر الَكالِمي بر   أيي املتوااُ: َظَهَر الَفساُد ِف ُقرى الربِّ وُمُدني الَبحري ألنَّ املعاصي

 العذاَب، وهذا عَلى احلقيقةي، وليَس عَلى اجملازي، فقد أُقييَم املضاُف إلَيهي ُمقاَِم املضافي ألنَّ املعَن اقَتضى ذليَك 

، ألنَّ العيجَل ال ُيشَرُب ِفي  ؛11ابي قولُُه تعاَل: )وُأشريبُوا ِفي قُ ُلوِبييُم العيجَل بيُكفريهيم(ومن هذا الب  أي: ُحبَّ العيجلي
َحقييقًة فكاَن ِفي  هبي وهنا ََنُد ََتوُّزاً ِف التَّعبهري، فإنَّ ليكلِّ تعبهٍر داللََتُه وَمعَناُه، ومعَن اآليةي أنَّ قُ ُلوبَ ُهم ُأشريَبْت عيجَل الذَّ  ،الُقُلوبي 

 فإقامُة املضافي إليهي ُمقاَِم املضافي أبلُغ من ُوُجوديه  ،َتكوينيها وَتركييبيها، وال يؤدِّي هذا املعَن تقديُر كلمةي " حّب "

َر يربيُط بيَنها   عالقاٌت َمدَّدٌة من القرائيني وإذا تأمَّْلنا الُبنيَة اللُّغويَّة ِف هذا الرتكيبي فإنَّنا َنَيُدُه نيظامًا يتكوَُّن من عناصي
ريها دوَن ال نظري إَل املكاني الذي والقوانيْيي، ونظراً لألمهيةي اليت َتتَ لُّها الَقوانيُْي أو العالقاُت فإنَّه ال َُيكيُن َفهُم أيِّ عنُصٍر من عناصي

َل النظاِمي ككلٍّ، فجملة: " وُأشريبُوا ِفي قُ ُلوِبييُم العيجَل بيكُ  ا عالقاٌت أفقيٌَّة َتعُل من الرتتيبي يشَغُلُه داخي فريهيم " يربيُط بَْي وحداَتي
 : " وُأشريبُوا ِفي السابيقي للكليماتي ُُجلًة َصحيحًة، وكذليَك األمُر إذا كاَن الرتتيُب " ِفي قُ ُلوِبييُم وُأشريبُوا العيجَل "، خبالفي الرتتيبي

 العيجَل قُ ُلوِبييُم " على سبيل املثال 

ثُل ذ   ا ومي ْدنا قَ نَ َويني، وإّنَّ ، وقاُلوا: صي ْدنا ليَك مين َكالميهيم: بَ ُنو ُفالٍن َيطُؤُهُم الطَّرييُق، يُرييُد: َيطُؤُهم أهُل الطَّرييقي يُرييُد صي
: اسُم أرٍض  وقاَل النَّابغُة اجَلعدييُّ: )من الوافر ( ا قَ َنواني  َوحَش قَ َنويني، إّنَّ

لَّ  ُُنوبي سي  12ى   نَ َعاٌِم قاَق ِفي بَ َلٍد قيَفاري كأنَّ عذييَرُهم ِبي

ا يُريُد: عذيَر نَعاِمٍ   ، والتَّجوُّز تبعاً للمعَن أيضاً 13إّنَّ  ، فقد َحَذَف املضاَف وأقاَِم املضاَف إلَيهي ُمقاَمُه مين بابي االتِّساعي
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 وقاَل الشاعر: )من الطويل(

َنايا َميٌِّت َوْسَط أهليهي   َكُهلكي الفَّت قد أس
رُهوشرُّ امل  14َلَم احليَّ حااي

 أي: َمنيَّة َميٍِّت  

ا يُرييُد: صالَة ه   ، فمن ذليَك قوَُلُم: " هذيهي الظُّهُر أو الَعصُر أو املغريُب" إّنَّ ذا فقد أُقييَم املضاُف إليهي ُمقاَِم املضافي
، ألنَّ ظروَف  الزَّماني ال تكوُن أخبارًا عن اجلثثي  وقد علََّق الدكتور الوقتي  وقوَُلم: "الَّليلَة اَلالُل " أي: الليلَة طُلوُع اَلياللي

إلَيهي ُمقاَِم املضافي قائياًل: " وهذا أيضًا ََماٌز عقلييٌّ واملعَن  فاال السامرائي على هذيهي الشواهيدي واألمثلةي الَّيت أُقيَم فييها املضافُ 
، ولكنَُّه أسنَد الوطَء إَل الطريقي  قدَّري،  َيطؤُهم َأهُل الطَّرييقي

ُ
ََتوُّزاً واتِّساعًا    وهذا ِف احلقيقةي تعبهٌر َمازيٌّ، يؤدِّي َمعَن ال يُؤدييهي امل

يَغ مين أجلهي " َّ الَّذيي صي ُد الغرَض الفيني    15وليذا حَنُن ال نَ َرى ِفي هذا َتقدييراً ألنَّه ال يُفسي

ُر مخراً(  ُر مَخراً، ألنَّ احلاَل تدلُّ عَلى 11ومن هذا الباب قولُُه تعاَل: )إينِّ أَرايني أَعصي ، وفيه مل يَ ُقْل: إينِّ أرايني ِفي النَّوِمي َأعصي
، فكأنَُّه قاَل:  ُر مخراً، وقاَل أهُل الُّلغةي: اخَلمُر ِف لُغةي ُعماَن اسٌم للعينبي ُر عينباً، أنَُّه ليَس يَرى نَفَسُه ِف اليقظةي يَعصي أرايني أعصي

هرُُه وَُيُوُز أْن يُكوَن عََن  ُر عيَنَب اخَلمري، أي: العَنَب الَّذيي َيُكوُن َعصي ُر مَخرًا (، أي: أعصي اخَلمَر بيعينيها، وكذليَك قولُُه:  ) أعصي
  17مَخراً 

ُر اخَلمرَ   ، ولَيَس ِفي الَيقظةي، أنَُّه يَعصي َب يُوُسَف َرأى ِفي النَّوِمي فصاَر الَكالُِم  ،واملعَن الذيي َذَهَبْت إلَيهي اآليُة يُفيُد أنَّ صاحي
، وَأصوَب ِفي الفيعلي من احلذفي املوجودي، فأقاَِم املضاَف إلَيهي، وهو " مخراً " مُ  ً عَلى معًَن َجديٍد أَبلَغ ِفي النَّفسي ، داالَّ قاَِم املضافي

 وهو " عيَنباً "، فهو ِف هذا السياق يدلُّ على صورة ُجيلة ُتسمَّى ِف الباليةي: اعتباَر ما َسيُكوُن 

ُي بناُء خواطيَر ومشاعَر واختيالجاٍت قبَل أْن يكوَن هندسَة ألفاٍظ وتصميَم قواليَب، وإذا كاَن   إنَّ بناَء العبارةي ِف الواقي
ُي األبوابي ال نحويّة السِّياُق سياقًا فيَّااًا وحافياًل أبدْت هذيهي الزَّخرفاُت اخلفيفُة للكليماتي يَن وفيضاً، وترى هذا ُيريي ِف ُجي

ُي الكليماتي كثرة ُتالئيمُ وا واقي ، وتكثُ ُر الدِّراسُة املرتبيطُة ِبي حجَمها ِف  لبالييَّةي ِف قصري املسند إليهي واملسندي، ومتعلَّقاتي الفعلي
                                                                                                                                                                                                                            

لّ 214:  1الكتاب   13 والشاهد قوله:  "نعاِم "  فقد   ةموحشأرض :  اسم مواُ باألهواز كثهر التمر  وقاق: صوت  وقيفار: ى  والعذير: احلال  وسي
 اف إليه مقاِم املضاف، وأصل الكالِم: كأنَّ عذييَرهم عذييَر نَعاِم أقاِم املض

واملنايا: ُجُ منية وهي املوت  والشاهد قوله: " َميٌِّت َوْسَط أهليهي " والتقدير: وشرُّ املنايا منية   47والبيت للحطيئة ِف ديوانه ص   215: 1الكتاب  14
 .ف فأخذ َمله اإلعراِبميت وسط أهله  فقد أقاَِم املضاف إليه مقاِم املضا
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، وهذا كلُُّه ِف إطاري اجلملةي، فإذا َتاوزناُه رأينا باباً يَعُظُم ُسلطانُُه، كما ِف اآلية ) إينِّ أَرايني  ُر مخراً ( ولو كانْت االستيعماالتي َأعصي
ُُ الكليماتي يهري قابلٍة للتغيهري لكاَن ذليَك عيبًا ِف اللُّغةي وعجزًا قاهرًا ِف اللِّساني َيبُس أنبَل ما تشعُر بيهي الن فُس البشريَُّة من مواقي

َح عنها ِف األداءي حسٍّ دقيٍق واختالجٍة خفيفٍة ال سبيَل إََل أْن تركَب منَت الكليمةي وأْن تبتليعها ِف داخلي    12ها وتُفصي

، ففيها حذف وتقدير، 12وقولُُه تعاَل: )َسواٌء مينُكم َمْن َأَسرَّ الَقوَل وَمْن َجَهَر بيهي(  ،هذه اآلية الكرَية ذاُت معَن ُمعربِّ
َُ ما بَعَدُه إال إذا حصل احل ذُف، فمثاًل تقول: عدٌل زيٌد وعمٌرو، فاملعَن فيها: ُذو َسواٍء، ألنَّ " سواء " َمصدٌر فال َُيُوُز أْن يرَتفي

لَيَسْت املصادر والذَّوات بيأمساءي الَفاعيليَْي، فأُقييَم املضاُف إلَيهي ُمقاَِم  -كما هو معلوِمٌ -واملعَن: َذوا عدٍل َزيٌد وَعمٌرو، ملاذا؟ ألنَُّه 
ُُ األمس ا َترَف اُء أوصاَفها، فإذا َرفَ َعْتها املصادُر فهي عَلى احلذف املضافي  وقد أشاَر إَل ذلك أبو إسحاق الزجاج، فقال: " وإّنَّ

 واحلْذُف َقَصَد بيهي َحْذَف املضافي وإقامَة املضافي إليهي ُمقاَمه، وقد َورَد ذليَك ِف كالِمي العربي كثهراً  21"

 ومين ذليَك َقوُل اخلنساءي: )من البسيط( 

ُُ ما َرتَ َعْت حَّتَّ إذا ادََّكَرْت  فإّنَّ        َي إقباٌل وإدبارُ َترَت  ا هي

ا هيي ذاُت إقباٍل وذاُت إدباٍر، وكذليَك قولنا: َزيٌد إيقباٌل وإيدباٌر، وهذا ممَّا كثُ َر ِف املصدري "سواء "    فاسُتعمَل  فاملعَن هنا: فإّنَّ
َُ على أْن يُكوَن: " ُ ُمسَتٍو "، إال أنَّ سيبويه  استيعماَل أمساء الفاعيليَْي، وقال أبو إسحاق الزجاج: " وَُيوُز أْن يَرَتفي ِف َمواي

ا ليضعفيها  عني الفيعلي فال يُبَتَدأُ يسَتقبيُح ذليَك، ال ُيُييُز: ُمستٍو زيٌد وعمرٌو، ألنَّ أمساء الفاعيلَْي عينَدُه إذا كاَنْت َنكيرة ال يُبَتَدُأ ِبي
ا، وُُيريها َُمرى الفيعل"   21ِبي

هي بيَدِم َكذيٍب (وِف قوليهي تعاَل: ) وجاُؤوا عَلى قَ     23  ويرى أبو جعفر النحاس ِف الرتكيبي إُيازاً، أي ذي كذيبٍ 22مييصي
ُِم َدٌِم َكذيٌب، أي: ُذو كذيبٍ   لُ اعي والفَ  (، ريةَ القَ  لي أساو ل: ) مث ،بٍ ذي ي كَ ذي  دِمٍ : بي هُ يرُ قدي تَ  ، فصارَ ري املصدَ بي  ِمَ الدَّ  فَ صَ وَ ف َ ، فالدَّ

، رٌ يائي  :أي رٌ وْ يَ  ، وماءٌ وبٌ سكُ مَ  :أي ،بٌ كْ سَ  ، وماءٌ هُ وبُ ضرُ مَ  :، أيهري مي األَ  بُ رْ : هذا اَ قالُ يُ  ،املصدري بي  ياني سمَّ قد يُ  ولُ واملفعُ 
وقيُف احملزيُن أث ََّر عَلى نفسي األبي املكُلوِمي بيابنيهي َفَجعَل التَّعبهَر أكثَر قوَّ  .لٌ أي عادي  لٌ دْ عَ  لٌ جُ ورَ 

َ
عََن: َدٌِم َمكُذوٌب فييهي  فهذا امل

َ
ًة وامل
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ُِم بياملصَدري، وكذليَك أُقييَم املضاُف إليهي " دِم " ُمقاَِم املضافي " ذي " دوَن أْن ُيشعيَر القارئ بذ َف الدَّ لك، وسبكاً، إْذ ُوصي
 والتقدير: بيَدِم ذيي َكذيٍب 

منظُر وهناك َموقيٌف آخُر ِف قيصَّةي يُوسَف، عَليهي السَّالُِم، يزييُد النَّصَّ ُجااًل عَلى ُجاليهي ومتانة فوَق جودةي سبكيهي، إنَُّه  
ُتُه: َتدُعوُهنَّ إََل  24ََلُنَّ ُمتَّكًأ(النِّسوةي الَّالِتي َقطَّْعَن أيديَ ُهنَّ من قوليهي تعاََل: ) أرَسَلْت إلَيهينَّ، وأعَتَدْت  ففي الكالِمي حْذٌف، َوتَتيمَّ

ًة ليَشيٍء، و) ُمتََّكًأ (   َأَصحُّ ما قييَل فييهي أنَُّه اجملليُس َولييمٍة ليُتوقيُعُهنَّ فيما َوقَ َعْت فييهي، ) وأعَتَدْت (، والعتاُد هو كلُّ شيٍء َجَعْلَتُه ُعدَّ

ماع   هري بأنَُّه الطَّعاُِم، فَ َيُجوُز الكالُِم عَلى َتقديري " َطَعاَِم ُمتََّكٍأ "، مثل: )واسَألي الَقريََة(، وهناك َقوٌل جلَي ٍة مين َأهلي التَّفسي
ينًا (، ألنَّ ُحُضوَر النِّساءي، وَمعهُ  كِّ َدٍة مينُهنَّ سي لييُل عَلى هذا الرأي واملعَن َقولُُه تعاَل ) وآَتْت ُكلَّ واحي ا نَّ الوالدَّ سَّكاكيُْي، إّنَّ
ُُ بالسَّكاكيْيي  فقد أقاَِم املضاَف إليهي ُمقاَِم املضاف وقد ذََكَر هذا الرَّأَي أبو جعفر النحَّاس   25ألجلي الطَّعاِمي يُقَط

 

 من أغراض إقامة المضاف إليه مقام المضاف
 إيجاُز الَكالِم واخِتصارُهُ 

ا عني احملذُ   ، يَأِتي ِفي َكالِمي العربي كثهرًا حذُف املضافي وإقامُة املضافي إلَيهي ُمقاُمُه، ويُفيُد َمعايَن جديدًة ُيسَتغََن ِبي وفي
َر(  واالختيصاُر هَو ُجزٌء مين الَكالِمي الَّذيي أُمكيَن االستيغناُء عنُه، َفمين ذليَك َقولُُه َتعاََل: ) ليَمْن َكاَن يَرُجو اهللَ   21والَيوَِم اآلخي

 ِف اليوِمي  اهللي  ثوابَ  ويرجُ  : أي ملن كانَ يلَ   وقي فعالي األَ  زاءُ جَ  ي فيهي ذي الَّ  البعثي بي  قُ صدِّ ويُ  هي بإَياني  اهللي  قاءَ و لي يرجُ  كانَ   نْ مَ املعَن لي و 
ُأسوة َحَسنة، وهو يرُجو َرمحَة اهللي وعفويهي، َفكاَن فذليَك اليوُِم الَعظييُم َخهُر األيَّاِمي عَلى املؤمني الذي اختذ من رسولي اهللي .راآلخي 

، َفُأعريَب بيإعرابيهي  ضافي
ُ
ضاُف إلَيهي ُمقاَِم امل

ُ
َْي أُقييَم امل  االختيصاُر واإلُياُز ِف الكالِمي أبلَغ حي

فنيَّة، َمفاُدها على ما اختصَّت  فإقامة املضافي إليهي ُمقاَِم املضافي ال ُيصاُر إليهي، وال ُيسَتحَسُن إال إذا َدعْت إلَيهي َارورةٌ  
، واالكتيفاءي باللحمةي، وطلبي اخلفَّةي واليسري مثَّ من قبلي ذليَك ومن بعديهي  ا  بيهي العربيَُّة من اإلُيازي وطرحي ُفُضولي الكالِمي إمتاُع الذِّهني ِبي

  27تذهُب إليهي النفُس ِف تقديري احملذوفي املطوي ِف ثنايا الكالِمي 
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 اقي لسرَّ لي  نةٌ كي   وقيل: ممُ ي العدوِّ لي ا يَ ي ممَّ ، وهي ِبصينةٍ  تْ يسَ لَ  عةٌ اائي  بةٌ سائي  :فاملعَن 22هي َتعاََل: ) إنَّ بُ ُيوتَنا َعوَرٌة (وِفي َقولي   
  رةٌ وي عَ  يوتٌ   وبُ رٌ وي فهو عَ  راً وَ عَ  املكانُ  رَ وي : عَ قالُ يُ و ا  وَلُ خُ دُ  لُ سهُ يَ  إذا كانَ  ورةٍ عَ  اتُ ة وذَ رَ عوي مُ  : دارٌ قالُ يُ و   جالي ن الرِّ ها مي لوي خلُ 

  وقاَل أبو جعفر النحَّاس: " وهذا اسُم ورةٌ فهو عَ  ستورٍ وال مَ  وعٍ منُ ِبي  يسَ لَ  كانٍ مَ  لُّ   وكُ ورةٌ عَ  ذاتُ  ورةٌ   وقيل: عَ رٌ عوي فهو مُ  وأعورَ 
 قدَّرناه لصّحةي املعَن واإلعرابي معاً   فاحلْذُف هنا 22فاعيٍل من َعويَر يَعَوُر عوَرًة، وَُيُوُز أْن يكوَن مصدراً، أي: ذات عورةٍ 

، وهو ِبعَن: " بيوتنا ذاُت عورٍة، وَُيُوُز أْن َيُكوَن اسَم   ف  "عورٌة " كما هو معلوٌِم خرب " إنَّ "، وهو مصدٌر ِف األصلي
  ، ُي اسمي الفاعيلي   31كما تَ ُقوُل: َرُجٌل عْدٌل، أي: عادلفاعيل، أصُلُه َعويَرٌة، مُثَّ ُأسكيَن خَتفييفاً، وُيوُز أْن يكوَن مصدراً ِف مواي

َ أحيانًا أنَّ الكالَِم جاَء وفَق املعَن العاِم، ووفق السياق الذي َوَرَدْت بيهي اآليات، ومن  َُ ليبْيِّ  واإلُياُز َيكثُ ُر ِف موااي
هري أنَّه إذا كاَن يَوُِم القييامةي، واسَتقرَّ أهُل   ويوِم احَلسرةي يوُِم القييامة، وُروَي ِف التفسي 31ذلك قوله تعاَل: ) وأنذيْرُهم يَوَِم احلسرةي (

وتي عَلى هيئةي َكبٍش أملَح، فيشرئيُبوَن إلَيهي، فُيقاُل: أََتع
َ
َ بيامل ريُفوَن هذا، فَ يَ ُقوُلوَن: نعم، اجلنَّةي ِفي اجلنَّةي، وأهُل النَّاري ِف النَّاري ُأِتي

  32النَّاري: ُخُلوٌد ال َموَت بَعَدُه، وكذليَك يُناَدى بأهلي اجلنَّةي: خُلوٌد ال موَت بَعَدُه فَ ُيقاُل: هذا املوُت فَ ُيذَبُح ويُناَدى بيأهلي 

َي األمُر، َفَخب ََّر أن َُّهم مُ   بُونَ َفَجاَء اإلُياُز ِف هذيهي اآليةي الكرَيةي، والتقديُر: وأنذيْرُهم َخبَ َر يَوِمي احَلسرةي إذ ُقضي   فجاء 33عذَّ
، وهذا األمُر  حذُف املضافي وإقامةُ  املضافي إليهي يستدعيي معايَن متعدِّدة، إمَّا لبياني النوعي وهو احلسرة، وإّما للخوفي من العقابي

، وإمَّا للخوف   َر املضاف: خرَب أو عذاَب، إمَّا للتعظيمي   يلحُق كلَّ مكلٍَّف، لذا ُقدِّ

اريياتي َذرواً (    ، وهي بدٌل من الباء، و" ذرواً " مصدر، والتقدير:   الو 34ومن ذليَك َقولُُه تعاََل: ) والذَّ او هنا واو القسمي
ه " وما بعدَ  ياتي اري مث قيل: " والذَّ   35والرِّياحي الذارياتي  ويُقاُل: َذَرتي الرِّيُح الشَّيَء: إذا فَ رَّقَ ْتُه فهيَي ذاريية، وأَذَرْت َفهيَي ُمذريية 

ن مي  هُ ونَ وعدُ ي تُ ذي الذاريات، واجلواب إّنا توعدون، أي: الَّ  وقيل: املعَن وربِّ    شرف هُ لَ  أثبتَ  بشيءٍ  بُ الرَّ  مَ وإذا أقسَ  ،أقساِمٌ 
َُ مَ  االسمُ  َُ قَ وَ  ،دقٌ صي لَ  قٌ صادي  لَ عََن ومَ ، فيهي  بَ ذي ال كَ  قٌ صادي لَ  والعقابي  وابي والثَّ  رِّ والشَّ  هري اخلَ    . 31املصدري  وق
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، والتَّقديُر: فالسَّحابي احلَاميالتي املطَر، وقييَل: احلامالتي السُّفَن، وقييَل: الرِّ   ارياتي ياح، " فَاحلَاميالتي " َعطٌف عَلى الذَّ
ماتي " َعطٌف أيضاً، أي: فَاملالئيكةي املقسِّماتي ما أُميروا بيهي أمراً  ُل السَّحاَب، " فاجلاريياتي "، " فاملَقسي ا ََتمي   ) والسَّماءي ذاتي ألِنَّ

، والتقدير: وربِّ السَّماءي، فقد أقاَِم املضاف إليه ُمقاَِم املضاف ِف اآلياتي املذكورةي، وَأخَ  َذ احلُبكي ( الواو واو القسم حرف جرٍّ
 َّ  ُحكَمها اإلعراِبي

ري البنائييَّةي املكوِّنةي   طةي العناصي لي اآليات متاُسٌك تيلقائييٌّ، بواسي ََلا، ونعين بيهي اجلانَب النحويَّ أو الوظيفيَّ َنُد ِف داخي
، كما أنَّنا الناحيَة التعبهريَّة اجلماليَّة ِف أنساقي اخليطاب، فالقَسُم بالواو، وبعدها املقَسُم بيهي َلهُ  ٌّ فيهي للتماُسكي السياقييِّ  جانيٌب دالِي

ٌّ، فالرابط بيَنهما معنويٌّ، فنسُق اآليةي ومثيالَت ا يرتابُط ترابُطًا معنويَّاً، ويايُة ما ِف األمري أنَّ وجهَة هذا الرتابطي ِف جنيٌب ُجاِي
، ففيها َحْذُف مضاٍف، وإقامُة مضاٍف إليهي ُمقامُه، والكسرُة ِف آخري االسمي املقَسمي بيهي َلا إيقاُع قوَّة   تركيبي اآلياتي

  

، ويَأُخُذ ُحكَمُه اإلع  راِبَّ، وموقيَعُه ِف التعيْي، واإلفراد واحلكم، من ذلك قولُُه تعاََل: ) وكأيِّْن وقد َيَيلُّ االسُم َملَّ االسمي
َي أشدُّ قُ وَّة من قريَتيَك الَّيتي أخَرَجْتَك ( ه (: 217  فاإلُياز جاَء على تقدير: وكأيِّن من أهلي َقريٍَة  وقاَل الفرَّاء )ت37ميْن َقريٍَة هي

 32رَجَك أهُلها إَل املدينةي ِف معَن: " اليت أخرَجْتَك " اليت أخ

، والتقدير: " اليت َأخرَجَك َأهُلها "، فحَذَف األه  ا املضاُف إليهي ُمقاَِم املضافي َل، وخنلُص مين هذهي اآليةي إَل أنَُّه أُقيَم فيهي
هُر القريةي ُمقاَمُهم، فصاَر َامهُر القريةي مرفوعاً كما كاَن األهُل َمرُفوعْْي ب  " أخرجَ  "، فاسَترَت َامهُر الَقريةي ِفي " أخرَج "،  وقاَِم َامي

ثُلُه قولُُه َتعاََل: ) َوُهوَ  ، ومي ٌُ ِبييم (وجاَءْت عالمُة التأنيثي ليتؤنَِّث الَقريَة، وهذا مين بابي اإلُيازي واالختيصاري ِفي الَكالِمي   32 واقي
ضاُف، و 

ُ
ٌُ ِبييم"، فقد ُحذيَف امل : " وعيقابُُه واقي هو "العيقاُب"، وقاَِم الضَّمهُر ُمقاَمُه، فَأصَبَح َامهرًا َملُفوظًا بيهي، ومل فتقديُر الَكالِمي

ْ، ملاذا ؟ ألنَّ الواَو معه   َيسترتي

، واستتَ َر امهرُ    ْ َامهُر ما قاَِم ُمقاَِم العقابي ِف الفعلي ، فلم َيسَترتي القريةي  وأيضاً ألنَّ الفيعَل " أخَرَجْتَك " مل َيُكْن ليلعقابي
 خرَج "، ألنَّه كاَن فيعاًل ل  " األهل "، فاسَتتَ َر الضمهر الذي قاَِم مقاَِم األهل، ِف فعلي األهل، وجاَز ذليَك وَحُسَن ليتقدُِّمي ِف " أ

لةي اليت، و " اليت " للقرية، فلم َيُكْن بُدٌّ مين َامهٍر يَ ُعوُد عَلى " اليت "، وَامهُر امل العائد على  رفوعذيكري القريةي، وألنَّ الفيعَل ِف صي
ُ ِف الفعلي الذي ِف الصِّلةي دائماً حينما يكون الفعل له   امسي املوصول " اليت، والذي " َيسَترتي
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، أي َعَزَِم َأصَحاُب اأَلمري، مثَّ ُحذيَف املضاف " 41ومن اإلُياز واالختصار الذي ورد قولُُه تعاََل: ) فإذا َعَزَِم األمُر ( 
إليهي ُمقاَمُه  وذكر أبو جعفر النحاس أنَّ األمَر هنا َماٌز، أي: أصحاُب األمري، " فإذا َعَزَِم النيبُّ،  األصحاُب " وأُقييَم املضافُ 

، أي: لكاَن ص دقُ ُهم اهلَل صلَّى اهلل عَليهي وسلََّم، على احلربي ) فلو َصَدُقوا هلل( ِف القتالي )لكاَن خهرًا ََلُم ( من التَّعلُّلي واَلربي
   41خهراً ََلُم " وإَيانُ ُهم بيهي 

ا (  ْن َقريٍَة َعَتْت عن أمري َرِبِّ ، واملعَن: وكم من أهلي قريٍة َعَتوا عن أمري 42ومن اإلُياز الذي وَرَد قولُُه تعاَل: ) وكأيْن مي
الشأُن ِف اآلية اليت رِبِّيم، مث أُقييَم املضاُف إليهي " قرية " ُمقاَِم املضافي وهو " أهل "، وأخذ حكمه اإلعراِب، وَملَُّه  وكذلَك 

، والرَُّسوُل تلتها فإنَّنا َند اإلُياز ِف قوله تعاَل: ) قد أنَزَل اهلُل إلَيُكم ذيكرًا رسواًل من اهللي(، قيَل ِف تفسهرها، الذكُر هو القرآنُ 
وأقاَِم املضاف إليه مقامه، وهو مثل  َممد، عليه الصَّالُة والسَّالُِم، والتقدير ِف العربيَّة على هذا ذيكراً ذا رُسوٍل، فحَذَف املضافَ 

  وأقول: إنَّ ذكرًا انتصب ب  " أنزل "، وانتصَب " رسول " على أنَّه نعت " ذكر "، أو بدل، 43قوله تعاَل: )واسألي القرية (
ُُ   تقديره: )ذكراً ذا رسوٍل( فحذَف املضاف " ذا " وأقاَِم املضاف إليهي " رسواًل " ُمقاَمُه، وهذا أبلُغ ِف النفسي   وأَوَق

، ويقودنا املقاِم إَل َتليل وحداتي الكالِم،     وِف االختصار واإلُياز َنُد سهولة ِف تذوق املعَن، وسرعة ِف فهم النصِّ
َُ والظروف والعالقات االجتماعيَّة، واألحداث الواردة ِف املااي واحلاار،  ولوال وبياني وظائفها، فاملقاُِم هنا َيُضمُّ املتكلَِّم والسامي

، ملا أمكننا أْن نتذوَق معَن  ُمُه العنصُر االجتماعيُّ من قرائَن حاليٍة حَْي يكوُن املقاُل مواوعًا للفهمي اآلية هذا املقاِم وما يُقدِّ
  44الكرَية: )ُهَو الَّذيي َجَعَلُكم خالئيَف األرضي َفَمْن َكَفَر فَ َعَليهي ُكفرُُه (

ُُ َخليفٌة، وَكوُن النَّ   ٍق مينُهم مقاَِم سابيقيهي وَسلطتهي عَلى التَّصرُّفي فاخَلالئيُف َُج اسي خالئيَف ِفي اأَلرضي ُهَو قيياُِم ُكلِّ الحي
هةي َنوعي اخلُلقةي  فاخلالفُة ِف األرض نوٌع من التَّدبيهري مرتبٌط بياخلَ  ا ناُلوا هذيهي اخليالفَة مين جي ، وُهم إّنَّ لقي َيهُر ُمنفكٍّ عنه، واالنتيفاعي

 -ِف رُبوبيَّتهي، وانتفائيها عن ُشركائيهيم، فهو سبحانه -تعاَل-ُهو اّلذيي َجَعَلُكم خالئيَف األرضي ( ُحجٌَّة عَلى َتوحُّديهي فقوله: ) 
ِّ ألنَّه املدب ُِّر ألمريهيم ال ينفكُّ عن نوعي اخليلقةي، فخالُق اإلنساني  ،  هو ربُّ  َمْن َجَعَل اخليالفَة األرايََّة ِف العاملي اإلنسايني اإلنساني

 حَّتَّ عنَد اخَلصمي فاهللُ هو ربُّ اإلنساني  -سبحانَهُ -لكنَّ اخلاليَق هو اهلل

، َفَمْن َكَفَر وَستَ َر هذيهي احلقيقَة ونسَب الرُّبوبيَّة  -سبحانه-وقولُُه: )َفَمْن َكَفَر فَ َعَليهي ُكفرُُه(، أي: فاهلُل   هو ربُّ اإلنساني
فرُُه  وهنا َنُد أنَّ املضاَف إليهي " ُكفرُُه " قد أُقيَم ُمقاَِم املضاف، وهو " عقوبة " وأخذ موقعه وإعرابه، إََل يهريهي فعَلى اريريهي كُ 

َ األحداث ِف املااي وَربَطها باحلاار واملستقبل  والتقدير: َفَمْن ك ًا عن املوقف العاِم، فراعى املقاِم، وبْيَّ َفَر وجاء اإلُياز معربِّ
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ه ( إَل تقدير: َفَمْن َكَفَر فعَليهي 311، وذَهَب أبو إسحاق الزَّجَّاج )ت 45ُكفريهي، وهو مثل قوله تعاَل: )واسألي القرية(  فَ َعَليهي ُعُقوبَةُ 
 جزاُء كفره، أي أنَّ املضاف إليه هو " كفره "، واملضاف احملذوف هو " جزاء" 

  َند أنَّ النحويَْي يتجهون إَل توجيهي إعراِبيم تَبعًا للمعَن، 41ُجيعاً(وقولُُه تعاََل: )َمْن كاَن يُرييُد العيزََّة فلَّلهي العزَُّة   
ه ( يُقدُِّر ِف هذيهي اآليةي: َمْن كاَن يُريُد عيلَم العزَّةي، ويهره من أهلي 217ويُفسُِّروَن هذا املعَن ويذكروَن آراء يهريهيم، فالفرَّاء )ت 

ّلةي، والعزَُّة اليت ال ذيلَّ  العلم قاَل: َمْن كاَن يُرييُد عيلَم العيزَّةي  ا هيَي تُعرُِّض للذُّ َة اليت ال ذيلََّة َمعها، ألنَّ العيزَّة إذا كاَنْت تُؤدِّي إََل ذيلٍَّة فإِنَّ
َر أبو إسحاق معناه: َمْن كاَن يُرييُد بيعيبادةي اهلل رةي فإنَّ اهلَل  -جلَّ وعزَّ -َمَعها هللي جلَّ وعزَّ ُجيعًا عَلى احلالي  وَقدَّ يَ ُعزُُّه ِف اآلخي

نيا   47والدُّ

، ومعَن اآلية الكرَية:  42وِف قوليهي تعاَل: )ََتَعُلونَُه َقراطييَس (  إُياٌز واختصاٌر دلَّ عَليهي املعَن الذي برز من سياق النصِّ
ِف قراطيس يُبُدوَِنا وخُيُفوَن كثهرًا هذا لليهودي  ُقل َمْن أنزَل الكيتاَب الَّذيي جاَء بيهي ُموسى نُورًا وُهدى للنَّاسي ََتَعُلونَُه قراطييَس، أي

ِّ، صلَّى اهلُل عَليهي وسلَّم، ويهرها من األحكاِمي  ونُقدِّر املضاف " ذا " أي ذا قراطيس، فقد أقاِمَ  فَة النَّيبي  املضاَف الذييَن أخَفوا صي
 إليهي " قراطيس "ُمقاَِم املضاف 

فصاَر  42املضاَف إليهي أُقيَم ُمقاَِم املضافي بناء عَلى تقديري " ذا " أي: ذا قراطييَس ه ( إَل أنَّ 111وأشاَر الُعكربيُّ )ت  
 التَّقديَر: خُتفوَن  املعَن ذا قراطييَس أي َمكُتوباً ِفي الَقراطيسي تُبدوَِنا، أي تُبدوَن َمكُتوَِبا، واملعَن: ليَس ختُفوَِنا إخفاًء كثهراً، ولكنَّ 

، فَ ُهمكثهراً مين إنكاري ذيي القَ  ُرونَُه  -أي اليهود -راطييسي  َيكُتُمونَُه وال ُيظهي

َْي(  لَّن َُّهم ِفي الصَّاحلي اتي لَُندخي ُلوا الصَّاحلي ِف ُجلتهم  وُيوز أن )  احلْيالصَّ  ِف( ومعَن 51وقولُُه تعاَل: )والَّذييَن آَمُنوا وعمي
  حالَ  رَ كَ ، ذَ لصِّ اخلُ  نْيَ لمؤمي لي  هُ عدَّ  ما أَ عاََل تَ  رَ كَ ا ذَ   وملَّ ةُ ي اجلنَّ ، وهي ْيَ احلي الصَّ  وابي : ِف ثَ التقديرُ  يكونَ 

ُ
وا آمنُ  الذينَ  ،قْيَ نافي امل

 نْيَ ؤمي لمُ لي  فٌ صاري  اهللي  عذابَ  ؛ كما أنَّ اإلَياني  م عني َلَُ  فاً ، صاري اسي النَّ  تنةُ و في األذى، وهُ  كَ وا ذلي لُ عَ ، جَ ارُ الكفَّ  مُ فإذا آذاهُ  م،هي ألسنتي بي 
  51قْيَ نافي امل ِفي  تْ لَ زَ ا ن َ وِنُ ؛ وكَ فري الكُ  عني 
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َْي " ُمقاَِم املضاف إُيازاً، وقّدَرْت " ِف مقاِمي الصاحلييْي "، وهذا    حسٌن ِف البياني والكالِمي  وقيَل فقد أقاَِم املضاَف إليهي " الصاحلي
 ِف زمرة الصاحلييَْي 

 حذٌف وإُياٌز، فاحلذُف بيتقدييري: َوصَّْيناُه بيواليَديهي أمراً ذا ُحْسٍن، مث 52وِف قوله تعاَل: ) َوَوصَّْينا اإلنساَن بيواليَديهي ُحسناً( 
ضافي إليه " ُحْسن " 

ُ
، وأقاَِم امل ُمقاَِم املضافي " ذا "، وهذا من اإلُيازي واالختصار احلسني الذي أقاَِم الصفة ُمقاَِم املوُصوفي

 يعطي املعَن ُجااًل وَتديداً وقوَّة ِف السَّبكي 

وَقدَّر صاحُب مشكل إعراب القرآن ِف اآلية: " ووصينا اإلنساَن بوالديه أمرًا ذا ُحسٍن " فأقاَِم املضاف إليه مقاِم  
  53املضاف، وهو حسن "

 

 من أغراض إقامة المضاف إليه مقام المضاف
 داللة القرينة على المضاف إليه

َيُكوُن إال  يَ ُقوُِم املضاُف إلَيهي ُمقاَِم املضافي إذا دلَّْت عَليهي قرينٌة لفظيٌَّة أو معَنويَّة، وذليَك حَْي يَعلُم املخاطُب أنَّ هذا ال 
، وأنَّ املصدَر هو األساُس الذيي  َيُدلُّ عَلى فيعليهي، واملعَن أيضًا َيدلُّ عَلى ذليَك األمري، فاملضاُف إليهي يأخُذ عندئٍذ ُحكَم بيالفعلي

ه (، فقاَل ِفي بابي املصايدري ِف االستيفهاِمي عَلى جهةي التقديري: 225املضافي ويُعَرُب بإعرابيهي، وقد بَ ْيَّ ذليَك أبو العباس املربِّد )ت
  54ما أنَت إال ارباً " " ما أنَت إال سهراً "، و"

وهذا األمُر جائٌز من وجهْي وسآخذ الوجه الذي خيتصُّ بالبحث، فقوَلم أيضاً: " َزيٌد َسهٌر يا فَّت " وهذا أيضًا كالِم  
، ألنَّه يدلُّ عليه، أي ألنَّ السهَر َلُه   أِب العباس، فالتقدير: َزيٌد صاحُب سهٍر، فقد أقمنا املضاَف ُمقاَِم املضافي

 الشاعر: )من املتقارب( وقول 

ُل َمْن َأصَبَحْت   َخاللَُتُه كأِبي َمرَحبي           55وكيَف ُتواصي

 أي: كَخاللةي َأِبي َمرحبي  فقد حذف املضاف، وأقاَِم املضاَف إلَيهي ُمقاَمُه  
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122  
أو كسرها أو امها  الصداقة  وأبو مرحب: كنية عن الظلِّ  والشاهد فيه:   "  كأِب مرحب " وأصل الكالِم:    واخللة: بفتح احلاء215: 1الكتاب   55

  أصبحت خاللته كخاللة أِب مرحب  فقد أقاِم املضاف إليه مقاِم املضاف 

 



ري(  َّ بيرُّ َمْن آَمَن بياهللي والَيوِمي اآلخي َّ بيرُّ َمْن آَمَن بياهللي  ومثله قول الشاعر:  فالوجه: ولكنَّ 51وقوله تعال: ) وَلكينَّ الربي الربي
 )من الطويل(

ْفُت حَّتَّ ما َتزييُد خماَفيتي عَلى َوعيٍل ِفي ذيي الَفَقارةي عاقيلي        وقد خي

ٍم بعي  داً ِببلي ذيي الَفقارةي  واملعَن َلقد َخاَف كثهراً، فَلم يَعْد مُمكيناً زييادُة َخوفيهي أكثَر ممَّا هو فيه، كخوفي تيسي جبٍل ُمعتصي
 ليه  فالتقدير هنا: ال َتزيُد خماَفيتي عَلى خمافةي وعٍل عاقيٍل، فقد أقاَِم املضاف إليه ُمقاَِم املضاف، ألنَّ القرينة اللفظية دلَّْت ع

  َّ َن اللبُس ُحذيَف املضاُف وأُقييَم املضاُف إلَيهي ُمقاَمُه، ويأخُذ ُحكَمه اإلعراِبي ، ومنه قوُل الشاعر: )من وكذليَك إذا أُمي
 الطويل(

يَّ        57َقَضى حَنَبُه ِفي ُملتَ َقى الَقوِمي َهوبَ رُ  َة فَ رَّ احلاريثييُّوَن بَعَدماَعشي

ويذكُر ابن الكليب كما نقل ابن يعيش ِف شرح املفصل أنَّ اَلوبَر هو يزيد بن هوبر، وقد قتل ِف املعركة، فهنا حذف املضاَف "  
 ضاَف إليه ُمقامه وهو " هوبر " ألنَّ املعَن دلَّ على ذلك واللفظ أيضاً ابن " وأقاَِم امل

 ه (: )من الكامل(54وقول حسان بن ثابت األنصاري اخلزرجي )ت  

ُم   بَ َرَدى ُيَصفُِّق بالرَّحيقي السَّلَسلي      52َيسُقوَن َمْن َوَرَد الربييَص عَليهي

يصفِّق " حيُث أراَد ماَء بَ َردى، فقد أقاَِم املضاَف إلَيهي "بردى " ُمقاَِم املضاف  فالقرينة اللفظية ِف ذيكري الضَّميهري ِف " 
ْن َقريٍَة أهَلكَناها َفَجاَءها بَأُسنا بياتًا أ و ُهْم احملذوف " ماء " وأَخَذ حكمه أيضًا ِف اإلعراب  ومثله قوله عزَّ وجلَّ: )وكْم مي

اَف إلَيهي ُمقاَمُه، واملعَن: وكَم من أهلي قرية أهلكناها، وقال أبو إسحاق الزَّجاج: "إال   فقد َحَذَف املضاَف وأقاَِم املض52قائيُلوَن(
   11أنَّ أهل ُحذيَف ألنَّ ِف الكالِمي دليياًل عَليهي "
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رَة الَبحري إْذ يَعُدوَن ِفي السَّْبتي (    فالَقرينُة املعَنويَُّة والَّلفظيَُّة هنا 11وقولُُه تعاََل: )واسَأَلُم عني الَقريةي الَّيتي كاَنْت حااي
َيسَأُل أهَل الكيتابي عن َأهلي الَقريةي، فأُقييَم املضاُف إلَيهي ُمقاَِم املضافي  -صلَّى اهلُل عَليهي وسلََّم  -اجَتمَعتا، فاملعَنويَّة أنَّ النَّيبَّ 

ا يوجَّه السؤاُل ألهلي القريةي الَّذيَن يَعيُشوَن ليداللةي املعََن عَلى ذليَك، والَّلفظيَُّة أنَّ الَقريَة بيأحجا ا ال ُتسأل، وإّنَّ ريها وأشجاريها وبيوَتي
 فييها  

، واملعَن: أمَر اهللُ نبيَّه بإقامةي الصالة ألنَّ الصالة عمٌل 12ومنه أيضاً قوله تعاَل: )إنَّ الصَّالَة تَنهى عني الفحشاءي واملنَكري( 
، وال َشكَّ عظيم، وهذا األمُر َيشَمُل  ، فموقُ إنَّ هنا موقُ فاء التعليلي األمََّة، وُعلَِّل األمُر بإقامةي الصالة إَل ما فيها من الصالحي

 َّ ا تنهى املصلِّي  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم -أنَّ هذا التعلييَل ُموجٌَّه إَل األمَّةي، ألنَّ النَّيبي   َمعُصوٌِم عن الفحشاء واملنكر، واملقصود أِنَّ

  فقد أُقييَم املضاُف إليهي ُمقاَِم املضاف، وأخَذ ُحكَمُه 13والتقدير: على هذا أنَّ تيالَوَة الصَّالةي مثل " واسأل الَقريََة" 
 َّ  والقرينُة املعنويَُّة هي اليت دلَّْت على حذفي املضافي وإقامةي املضاف إليهي ُمقامه  اإلعراِبي

وإقامةي املضافي إلَيهي ُمقاُمُه َقرينٌة َيدلُّ عَليها الَعقُل، فمنها قولُُه تعاَل: )ُحرَِّمْت ومين الَقرائني عَلى املضافي احملذوفي  
، ألنَّ شرَط التكليفي أْن 14عَليُكُم امليَتُة( ، فإنَّه ال يصحُّ َترمُي األجراِمي  فإنَّ العقل هنا يدلُّ عَلى إقامةي املضافي إلَيهي ُمقاَِم املضافي

،  15وراً عليهي  ومنه أيضاً قوله تعاَل: ) ُحرَِّمْت عَليُكم أمَّهاتيُكم(َيُكوَن الفعُل َمقدُ    فالعقل أيضاً يشهر إشارة واايحة إَل احلذفي
ُد إََل أنَّ التقدييَر: َحرََِّم عَليُكم َأكَل امليَتةي، وَحرََِّم علَ  ، وإقامة املضاف إليه ُمقامُه  واألظهُر يُرشي يُكم نيكاَح أي حذف املضافي

 هاتيُكم أُمَّ 

ضافي إلَيهي ُمقاَمُه  ومين ذليَك قولُُه تعاََل: )هل يَنظُُروَن  
ُ
ضافي وإقامةي امل

ُ
َُجرَّديهي َيدلُّ عَلى حْذفي امل إال أْن يأتييَ ُهم والَعقُل ِبي

) نظُُروَن إال أْن يَأتييَ ُهم عذاُب اهللي أو أَمُر   واملعَن: ما ي17وقولُُه تعاََل: )وجاَء ربَُّك واملَلُك َصفًَّا َصفَّا( 11اهلُل ِفي ظَُلٍل مين الَغماِمي
ية اهللي ِف ظَُلٍل من الغماِمي  فقد أُقيَم املضاُف إلَيهي ُمقاَِم املضافي ودلَّ العقل صراحة على ذلك ُدوَن لَبٍس أو َتعطيٍل  وِف اآل

، والتقدير: وجاَء أمُر َربِّ   َك، أو عذاُب ربَِّك، أو بأُس َربِّك الثانية أيضاً أُقييَم املضاُف إلَيهي مقاَِم املضافي

وإذا أرْدُت أْن أقَف عنَد هذهي امليزة ِف القرآني أال وهي إقامة املضافي إليهي ُمقاَِم املضافي بدليلي وجودي قرينة معنوية أو  
ُروَن إال ما لو َلَفظُوا لفظيَّة أو عقليَّة فإنَّيني وجْدُت ذليَك يأُخُذ أفصَح الَكالِمي وأكثَرُه ُموافقة ليلَغرضي النَّحويِّ  ، ألنَّ العرَب ال يُ َقدِّ
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ِّ، وهذا ما يَفَعُلونَُه ِف امللُفوظي بيهي  ومن ذلك قولُُه تعاَل: ) َجَعَل اهلُل ال َكعَبَة البيَت احلراَِم بيهي لكاَن أحسَن وأَنسَب للرتكييبي العرِبي
َة الَكعبةي، ألنَّ تقدير احلرمةي ِف اَلدي والقالئيدي والشَّهري احلراِمي ال َشكَّ ِفي   والتقدير: َجَعَل اهلُل ُحرم12قييامًا للنَّاسي وأَمنًا (

   12َفصاحتيهي، وتقدير النَّصبي بَعيٌد عن الفصاحة

ََتميُل  وأمَّا السِّياُق االجتماعييُّ فهو أيضًا اُرورييٌّ ِف َتديدي الدِّاللةي، ويكفي أْن ُنشهَر إَل أنَّ عبارة  " سالٌِم عَليُكم "  
  71وقولُُه َتعاََل: ) َفَمْن ََيليُك مين اهللي شيئًا (71دالالٍت خَتَتليُف باختيالفي التنغييمي ِف ُنطقيها َوْفقًا للمواقفي االجتماعيَّةي املختلفةي 

َُ دَ  كُ َيلي  أي ال أحدَ  َُ م وال مَ كُ بي  هُ إنزالَ  اهللُ  ي أرادَ الذي  الضرِّ  ف ُي النَّ  ن ، عاََل تَ   هوَ إالَّ  وال اارَّ  إال هوَ  َُ افي فال نَ  هي م بي كُ نفعَ  ي أرادَ ذي الَّ  ف
ٍُ نَ  َُ نْ وال مَ  هُ أرادَ  رٍّ اُ  ُي فْ ى دَ علَ  أحدٌ  وال يقدرُ  ُي فيتنةي اهللي  12 .هُ رادَ أَ  ف ُي ُمرادي اهللي شيئاً، أو مين َدف والتقدير: َفَمْن ََيليُك َلُكم مين َدف

 شيئاً  

ُي ُمرادي اهللي شيئاً، أو ميْن 73يُريدي اهلُل فيتَنَتُه فَ َلْن مَتليَك َلُه ميَن اهللي شيئًا ( وقوله تعاَل: ) وَمنْ     والتقدير: فَ َلْن متليَك َلُه من َدف
ُي فيتَنةي اهللي شيئاً  وقولُُه تعاََل: ) َفَمنْ   74ََيليُك َلُكم شيئًا إْن أراَد أْن يُهليَك املسيَح ابَن مرمَيَ وأمَُّه، وَمْن ِفي األرضي ُجيعًا (  َدف

لََّة قَ  ُي ُمرادي اهللي شيئاً  وقولُُه تعاََل: )إينِّ تَ رَْكُت مي لَّةي وِم (  أي: تَ رَْكُت اتِّباَع مي تقديره: فمن ََيليُك مين َردِّ ُمرادي اهللي شيئاً، أو مين َدف
لََّة آبائيي (     75َقوِم، بدليلي مقابَلتيهي )وات َّبَ ْعُت مي

ُف عن دوري الكلمةي ِف َتديدي الدِّاللةي، وعن نوع العالقة القائمة بْي   إنَّ السِّياَق الُّلغويَّ ِف اآلياتي اليت َوَرَدْت َيكشي
لَّ  َة " فاجُلملُة األوَل ُمؤلَّفُة مين فيعٍل وفاعيٍل وَمفُعوٍل بيهي، والثانية ُمولَّفٌة مين الكلمات، فمثاًل: " َمْن يُريدي اهلُل فيتَنَتُه "، و" ترْكُت مي

ُي فيعٍل وفاعيٍل، وكما يقوُل باحثُو علم اللغة: فإنَّ العالقة بْي "فتنته "، و " ميلَّة " مرتابطة، فالكلمتاني َيصُلُح استعماَُلا ِف  املوقي
نُهما ََيتاُج إََل فاعيٍل وَمفُعوٍل نَفسهي من اجلملة  والفيعُل " يُ   ريد "، و "ترْكُت " العالقُة بينهما متبادلٌة، ألنَّ ُكاّلً مي

لََّة وال يَقيلُّ السِّياُق االجتماعي ِف النصِّ أمهيًة عني السِّياقي الُّلغويِّ، فأمهيُتُه َتكُمُن ِفي ََتدييدي الدِّاللةي، َفعيبار   ُة " تَ رَْكُت مي
رةي، ومل يتَّبيُعوا طريَق اَلدايةي، وال  َُ اجلوانيَب املختلفَة احملدِّدة َقوِم " فيها ديالالٌت عن هجرانيهي ألولئيَك الَّذييَن َكَفُروا بياآلخي بُدَّ أْن َنَض

ليطبييعةي هذا املوقف، ومنها: الزمن، املخاطب، املتكلم، احلالة النفسية َلما، املواوع، العناصر املادية احمليطة باملوقف، مكانة 
ُي    ووظيفة كلٍّ من املتكلمي والسامي
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ري  فتحليُل اجُلملةي واستينباُط َمعَناها ال بُدَّ أنْ   ، وأْن يُؤَخَذ بعْي االعتباري كلُّ عناصي ياقي احلالي َيُكوَن مين خاللي ُمقتضياتي سي
ياقي اخَلطابي ُيَيُب أْن يَتيمَّ من خاللي االنتيباهي ليتأثهري الَعوامي  ، ألنَّ التحلييَل النَّحويَّ هنا ليلَمعَن ِفي سي لي الثقافيَّةي واالجتيماعيَّة السياقي

اُبطي بَْي املعَن والَّلفظي ِف استعمالي اللغ هريها ال من خاللي املتعلَّقاتي والرتكيباتي اللغويَّة فقط  وعلى هذا األساسي مين الرتَّ ةي وَتفسي
ري اجلملةي ُتسليُم إََل  ُح دائيرُة الرتكيبي ليتشَمَل العيبارَة كلَّها، ألنَّ ذليَك يُؤديي إََل ََتدييدي عالقاٍت بَْي عناصي  هي املعَن املراد  استكناتتَّضي

 إقامة المضاف إليه مقام المضاف  وظائفمن 
 الحاجة إلى المعنى

كما هو َمعُهوٌد معن  ُُ ِف التنزيلي العزيزي ِفي آياٍت كثهرة ٍ ، وهذيهي َمسألٌة َتشي ا ِف قد َيُكوُن املعََن ِباجٍة إََل تقديري املضافي
ِّ عَلى  حُّ فيهي محُل النصِّ الُقرآيني ، إذ ال َيصي َل َلَفَسَد املعَن ِف كثهٍر منها، أو ُقل مل يَتيمَّ، وعيندئٍذ يَنبغيي هذا البحثي ظاهيريهي، إذ َلو محُي

ثًا عني املنافيقَْي: عَلينا أْن َندرَك ِبسِّنا اللغويِّ هذيهي الظاهيرَة، ونبادَر إََل التحليلي والَفهمي بتقدير املعَن  ففيي َقوليهي تعاََل ُمتحدِّ 
ُروَن، ُصمٌّ ُبكٌم  )َمثَ ُلُهم َكَمَثلي  ُعميٌّ فَ ُهم الَّذيي اسَتوَقَد نارًا فلمَّا َأااَءْت ما حوَلُه َذَهَب اهلُل بيُنوريهيم وتَ رََكُهم ِفي ظُُلماٍت ال يُبصي

ُعوَن، أو َكَصيٍِّب مين السَّماءي فييهي ظُُلماٌت وَرعٌد وبرٌق َُيعُلوَن أصابيَعُهم ِف آذاِنييم من الصَّواعيقي  ، واهلُل َمُييٌط  ال يَرجي َحَذَر املوتي
  71بيالكافيريَن(

حَّ املعَن، وا  ، ليَيصي ، وال بُدَّ من َتقديري ُمضاَفْيي ٍُ لتقدير: أو  فَ َقولُُه: " أو َكصيٍِّب " َمعطوٌف عَلى " َكَمثلي " َفهَو ِف َملِّ رف
ُي عَليهي  ليُل عَلى ذليَك ُرجوُع امائيري اجلم ِف قوليهي: " َُيعُلوَن أصابيَعُهم ِف آذاِنييم "، ألنَّ املعَن:  َكَمثلي َذوي َصيٍِّب، والدَّ

هي   77َتشبيُهُهم بيأصحابي الصيِّبي ال بالصيِّبي نفسي

هي، بل بَْي ذواَتييم، وذواتي ذوي   أي أنَّ التشبيه ِف املثلي الثاين: " أو كصيٍِّب " لَيَس بَْي ذاتي املنافيقَْي والصيِّبي نفسي
، وهذا ي عَن صاحب، َمذوف لنون لإلاافة، وكذليَك اقَتَضى الصيِّبي ي تقديُر ُمضاٍف )ذوي( اّلذيي هو ُجُ )ذو( ِبي قتضي

  فيكوُن 72 عَليهي َتقدير: )مثل( قبله للعطفي السابيقي )َمثَ ُلُهم َكَمَثلي الَّذيي اسَتوَقَد نارًا (، ليتتيمَّ املالءمُة بَْي املعُطوفي واملعُطوفي 
: الواو ِف " ُيعلوَن "، و هم ِف " أصابعهم "، و " آذاِنييم "، إذ النَّظُم: َكَمثلي ذ ُي ُُ امائيري اجلم وي َصيٍب، وبذليَك َيظهُر مرجي

ٌُ للضمائيري، وبتقدير " َمَثل " ِبعَن احلال والقصة َتصُل املالءمة للمعطوف عليه  بدوني تقدير " ذوي " ال يكوُن هنا مرج
بعهم، وآذاِنييم " ال تقتضي إال تقدير " ذوي " لكنَّ املالءمَة للمعطوفي عَليهي واملشبه تقتضي واملشبه  وامائُر " ُيعلون، وأصا

هي إَل ما ييسَتقييُم تقدير: َمَثل    ألنَّه قد صرَّح ِف جانيب املشبَّهي واملشبَّهي بيهي بيلفظي " مثل " ِبعَن احلالي والقصَّةي، فال بُدَّ من إاافتي 
 ا احلاُل وذاَك فيهي أْن يُقاَل: هذ
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، وإمثُُهما أكرُب مين نَفعيهيم  ُُ للنَّاسي ري ُقْل فييهيما إمٌث كبيهٌر، ومنافي   فمَن 72ا(وِف قوليهي تعاََل: )يسأُلوَنَك عني اخلمري وامليسي
ما وال ماهيتهما، بل هو عن ُحكميهيما، ولذليَك جا ري ليَس عن ذاَتي حي أنَّ السُّؤاَل عن اخلمري وامليسي َ الوااي َء اجلواُب لييبْيِّ

ُُ للناٍس(   ُحكَمُهما: )ُقْل فييهيما إمثٌ كبهٌر ومنافي

ُّ )ت  ري " ال بُدَّ من حذفي مضاٍف، إذ السُّؤاُل عن 751وقاَل السَّمُْي احلليبي ه ( ِف هذيهي اآليةي، وقولُُه "عني اخلمري وامليسي
ري يهُر ُمراٍد، والتقديُر: عن ُحكمي ا بًا َلذا املقدَّرذاِت اخلمري وامليسي ً وُحرمًة، ولذليَك جاَء اجلواُب ُمناسي الَّ ري حي   نعم 21خلمري وامليسي

ر، أُقيَم املضاُف ُمقاَِم املضافي إليهي، ملاذا ألنَّ املعَن اقتضى هذا التقدير املناسب، ولوال ذليك لذهَب الداريُسوَن إَل فهٍم مغاي
 ب معاً وكذليك الصِّناعُة اقتَضت هذا التقدير واإلعرا

َن اهللي   نيَْي، وَمْن يَفَعْل ذليَك فَ َليَس مي ُنوَن الكافيرييَن أوليياَء مين ُدوني املؤمي ذي املؤمي  ِفي َشيٍء إال أْن وِف قوليهي تعاَل: ) ال يَ تَّخي
هُر( نُهم تُقاًة، وَُيَذِّرُُكُم اهللُ نَفَسُه وإََل اهللي املصي    21تَ ت َُّقوا مي

ٍد، فازداَد بالتضعييفي وقاَل السَّميُْي   هي ليواحي َر "، ألنَّه ِف األصلي ُمتعدٍّ بينفسي ُّ قولُُه: )نَفَسُه ( مفعوٌل بيهي ثاٍن ل  " َحذَّ  احلَليبي
هيم هي، كذا نَ َقَلُه أبو البقاء عن بعضي َر بَعُضُهم حذَف مضاٍف، أي: عقاَب نفسي   إذ ال بُدَّ من تقديري هذا املضافي  22آخر، وقدَّ

نُه، كالعقاليصحَّ  ُر مي ْرُتَك نَفَس َزيٍد، أنَُّه ال بُدَّ مين َشيٍء َُتذِّ بي والسطوةي، ةي املعَن  أال ترى إَل يهري ما حنُن فيهي، ِف قوليَك: حذَّ
ا يَتصوَُّر من أفعاَلا وما َيصُدُر عنها والتقدير ِف قوليهي تعاَل : ) وَيذِّرُكُم اهللُ نَفَسُه ( ألنَّ الذَّواتي ال يتَصوَُّر احلذُر منها نفَسها، إّنَّ

  23أي عقابَُه مثل ) واسألي الَقريََة (

، وَأَخْذنا وِف قوليهي تعاَل: ) وَرفَ ْعنا َفوقَ ُهم الطُّوَر ِبيييثاقيهيم، وقُ ْلنا ََلُُم ادُخُلوا الَباَب ُسجَّداً، وقُ ْلنا ََلُُم ال َتع  ُدوا ِفي السَّبتي
يثاقًا يلييظاً( نُهم مي ، أي بقوليهي: وَرفَ ْعنا، والباُء للسببيَّة، وقاُلوا : وِف الكالِم    قالَ 24مي ُي السَّميُْي احلَليبُّ: " ِبيييثاقيهيم " ُمَتعلٌِّق بالرَّف

يثاقيهيم م أقاُموا املضاَف إلَيهي ُمقاَِم املضافي مين بابي احلاجةي إََل إظهاري ا25حذُف ُمضاٍف َتقدييرُُه: بيَنقضي مي  ملعََن    وهذا يعيني أِنَّ
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ُر هذيهي العيبارةي: أنَُّه ال َيتاُج إَل 532وقاَل الزَّخمشرييُّ )ت  يثاقيهيم ليتحاشوا فال يَنُقُضوُه، وظاهي يثاقيهيم " بيسببي مي ه (: "ِبي
َُ اهللُ 21حذفي ُمضافٍ  ي أن َُّهم نَ َقُضوا امليثاَق فَ َرَف ، ألنَُّه يَقَتضي الطُّوَر عليهيم عُقوبَة عَلى  ، بل أقوُل ال َُيُوُز َتقدييُر هذا املضافي

ُم الطُّوَر، فخاُفوا فلم يَنُقضُ  َُ اهلُل عَليهي ، فَ َرَف ي أن َُّهم مهُّوا بينقضي امليثاقي ُم النَّقَض، والقيصَُّة َتقَتضي وُه، وإْن كانُوا قد نَ َقُضوُه بَعَد فيعليهي
يثاقيهيم، واملعَن: ذليَك، وَذَهَب أبُو البقاءي إََل أن َُّهم نَ َقُضوا امليثاَق، وأنَّ  َُ الطُّوَر ُعُقوبًة ََلُم، فقاَل: " تقديرُُه: بينقضي مي ه تعاََل َرَف

هيم امليثاق"    27وَرفَ ْعنا َفوقَ ُهم اجلَبَل بيسببي نَقضي

 الوجوه األخرى عند وإذا أرْدنا أْن نوفَِّق بْي املعَن املرادي بيانُُه إلقامةي املضافي إلَيهي ُمقاَِم املضاف فال بُدَّ من النظري إَل  
يثاقيهيم، وفيه وجوه:  َُ َفوقَ ُهم الطُّوَر ِبي ا فحاصُل كالِم السَّمْيي أنَّه تعاَل َرَف  أصحاِبي

َُ اهللُ َفوقَ ُهم الطُّوَر حَّتَّ  ُعوا عن الدِّيني مث مَهُّوا بيالرُُّجوعي فَ َرَف  ُضوا امليثاَق خَياُفوا فال يَنقُ  األوَّل: أن َُّهم أعَطوا امليثاَق على أال يَرجي

َُ اهلُل اجلَبَل َفوقَ ُهم حَّتَّ قَبيُلوا، وصاَر املعَن: ورفَ ْعنا َفوقَ ُهم الطُّوَر ألجلي أْن يَعطُوا  الثاين: أن َُّهم امتَ نَ ُعوا عن قَ ُبولي َشرييعةي التوراة فَ َرَف
يَن   امليثاَق بيَقُبولي الدِّ

حُّ َتقديُر ُمضاف "    ُي وعلى هذين الوجهْْيي ال َيصي بيَنقضي "، ألنَُّه يُؤديي إَل فسادي املعَن، إذ اآلية ال تَتحدَُّث عن رف
َُ عَليهيم لئال يَنُقُضوُه  هيم امليثاَق، بل رُفي  الطُّوري عَليهيم بيسَببي نَقضي

َُ اهلُل الطُّوَر عَليهيم عذابًا ََلُم، وبذليَك يَ  حُّ إقامة املضاف إليهي ُمقاَِم املضافي كما الثالث: أن َُّهم أعَطوا امليثاَق مث َرَجُعوا عنه فَ َرَف صي
 ذكر أبو البقاء والنحاس  

َدن َُّهم أحرَص النَّاسي عَلى حياٍة(    ف " على حياة " متعلِّق ب  " أحرص "، ألنَّ الفيعَل يَ تَّعدَّى ب  " 22وقولُُه تعاَل: ) ولََتجي
يه على أنّه أراَد حياًة خمصوصًة  وقيَل: إنَّ ذليَك على حذفي مضاف على " تَ ُقوُل: َحَرْصُت عَليهي، والتَّنكهر ِف "حياة " تنب

فة    تقديره: على طولي حياٍة، والظَّاهير أنَّه ال َُيتاُج إَل تقديري صي

وَذَهَب اآللوسي إََل أنَُّه َُيُوُز حذُف املضافي وإقامُة املضافي إلَيهي ُمقاَمُه، ونَ َقَل ذليَك عن أِب حيَّان األندلسي   
، والتَّقديُر ِبسبي املعَن أي: طُولي حياةٍ 745)ت ضافي إلَيهي ُمقاَِم املضافي

ُ
  22ه ( الَّذيي َجوََّز إقامَة امل
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، من 21وَقولُُه تعاََل: ) وهل أتاَك نَبُأ اخلصمي إذ َتَسوَّروا امليحراَب(  ، وهو َمصدُر ِف اأَلصلي ُي   ألنَّ اخَلصَم يُؤديي عن اجلم
  21قييقُتُه ِف العربيَّةي إذا قُ ْلَت: الَقوُِم َخصٌم َلُه، معناُه ذوو َخصٍم، مث أَقييَم املضاُف إليهي ُمقاَِم املضافي إليهي َخَصْمُتُه َخصماً  وحَ 

صَدُر  قَاَل الشَّاعيُر: )من ا
َ
دي واالثَنْيي واجَلماعةي، ألنَّ َأصَلُه امل ُُ عَلى الواحي  لطويل(وجاَء ِف تفسهري القرطيب: اخَلصُم: يَق

اُهمُ         َكَنفضي الرباذييني العيرابي املخالييا  وَخْصٍم ييضاٍب يَنُفُضوَن حلي

ى علَ  الً محَ  ْيي اثنَ  كانَ   وا، وإنْ رُ وَّ سَ : تَ يلَ   وقي كاني لَ نا مَ هُ  ها هي بي  رادُ ه يُ أنَّ  فسهري التَّ  أهلي  بْيَ  الفَ وال خي  :اسو جعفر النحَّ أبُ  وقالَ    
ُي اجلَ  لفظي بي  كانَ   ، إذْ صمي اخلَ  و خصم   ومعَن : وُ ذَ  :ماعةي لجَ ولي  ،صمٍ ذوا خَ  :لالثنْيي  هُ قديرُ   تَ حبي والصَّ  كبي الرَّ  ثلُ ، مي هُ لَ  عاً ضاري ومُ  م

 ُُ ُجَ  رُ وَ السُّ  كَ ذلي ، وكَ زٍ مهَ  غهري بي  وَ ، وهُ املدينةي  طُ حائي  ورُ ، والسُّ هُ قَ لَّ سَ تَ  طَ احلائي  رَ وَّ سَ تَ  :قالُ   يُ هي وري ى سُ ن أعلَ مي  وهُ تَ أَ  وا احملرابَ رُ وَّ سَ تَ 
  22ورةٍ سُ 

ُِم لنا َمعُلوماٍت مهمَّة عن هذهي اخللفيَّةي    فيتيُح  وأودُّ القول هنا: إنَّ اخللفيَّة يهر اللغويَّة للنصِّ من خاللي سياقي احلالي يُقدِّ
، فاخلصماني جاءا إَل نيبِّ اهللي داود عليه ُُ فيهي احلدُث الكالميُّ السالِم وقصَّا عليهي  لنا التعرَُّف على طبيعةي الزَّماني واملكاني الَّذيي يَ َق

قصَّتهما، فأحُدمها بَغى عَلى اآلخر، وهو خائيف من هذا املوقف، وقضى ألحدمها على اآلخر، وتبْيَّ لنا نوع املشاركة ِف 
 احلدث معهم، ومدى تأثهر ذلك على فهمي النصِّ وداللتهي  
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 إقامة المضاف إليه مقام المضاف  وظائفمن 
 االهتمام بالمتكلم والمخاطب

ُد أوُجِه الِقراءِة:-    َتعدُّ

، وَحْذُف املضافي وإقامُة املضاف إليهي ُمقاَمُه جائٌز ِف العربيَّةي وكثهٌر، إَل أْن صاَر ذليَك معُلومًا عند أهلي اللغة والنَّحو 
، إذ الَغرُض مين الَّلفظي وأنَّ ذلك " سائيٌغ ِفي َسَعةي  ا َسوََّغ ذليَك الثِّقُة بيعيلمي املخاَطبي الكالِمي وحالي االختياري إذا مل ُيشكيل، وإّنَّ

ضافُ الدِّاللُة عَلى املعََن، فإذا َحَصَل املعََن بيقرينةي حاٍل أو َلفٍظ آخر اَستغََن من الَّلفظي املوُاوعي بإزائيهي اختيصاراً، وإ
ُ
 ذا ُحذيَف امل

ضاُف إلَيهي ُمقاَمُه وأُعريَب بيإعرابيهي"
ُ
  23أُقييَم امل

ًا َجَعال َلُه ُشرَكاَء فيما آتامُها فَ َتعاََل اهلُل عمَّا ُيشريُكوَن(    إقامة املضافي إليهي ُمقاَِم 24وِف قوليهي تعاَل: ) فلمَّا آتَامُها صاحلي
ركًا " بيكسري الشْي والتنوين  وهذه ق راءة نافُ وأِب بكر شعبة، وأِب جعفر، بكسري الشْيي، وإسكاني الرَّاءي، املضافي ِف قراءة " شي

ن  والباقون بيضمِّ الشْي،  وتنويني الكاف، من يهري مهٍز، اسم مصدر، أي: ذا إشراٍك، وقيل: ِبعَن النصب، وافقهم ابن َُمَيصي
   25وفتحي الرَّاءي، وباملدِّ واَلمزي، بال تنوين، ُجُ شريك

أبْيِّ كيَف َنَظَر النُّحاُة إََل الَوصفي بياملصدري، فكاَن َوجُه حذفي املضافي وإقامةي املضاف إليه ُمقاَمه، وهنا أريد أن  
رٍك فيما آتامُها كان ِف املعَن كقوليهي: َجَعال َلهُ  رٍك أو ذوي شرٍك، فإذا َجَعال َلُه ذوي شي ُشرَكاَء   والتقدير: كأنَّه َجَعال َلُه ذا شي

لي ِفي القيراءةي، وذَهَب أبُو ع لي ِف ذليَك مذهبًا مل َيسبيق إليهي أحٌد قبله حلذف املضافي ليخرَج آدَِم عليه السالِم من الُعُموِمي احلاصي
رٍك، فحذف املضاَف وأقاَِم املضاَف إلَيهي  ركاً، أو ذوي شي ركاً( َجَعَل أحُدمُها َلُه شي ا ُمقاَمُه، كمفقاَل: " وَُيوُز ِف قوله: )َجَعال َلُه شي

، واملعَن: عَلى َرُجٍل من أحدي َرُجَلي 21ُحذيَف من قوليهي تعاَل: )وقاُلوا لوال نُ زَِّل هذا الُقرآُن عَلى َرُجٍل من الَقريَ َتْيي َعظييم(
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) نُهما اللؤلُؤ واملرجاني ، تق 27الَقريَ َتْيي، وكذليَك َقولُُه: )خَيرُج مي ديرُُه عنَدُه: خَيرُُج من عند َمْن رأى أنَّ اللؤلَؤ خَيرُج من املاء امليلحي
ركاً أحُدمُها، وخَيرُُج آدُِم إَل هذا من أن يُنَسَب إليهي ذليَك"  ا، فَ َيُكوُن الذيي َجَعَل َلُه شي   22أحديمهي

رٍك، 377ه ( َمذهبًا قريبًا من مذهبي الفارسيِّ )437وَيذَهُب مكي بن أِب طالب القيسيَّ )ت  ه (، فقال: " أي: ذا شي
رٍك، هُر املعََن  أو َذوي شي ٌُ إَل قراءةي مْن قَ َرَأ ) ُشركاَء ( فَلو مل يُقدِّر احلذَف فيهي مل َيُكْن ذليَك ذّمًا ََلُما، ألنَُّه َيصي : أن َُّهما فهو راج

، َقدَّ  ري الكالِمي ْرَتُه ِف أوَّلي الكالِمي َجَعال هللي َنصيباً فيما آتامُها من ماٍل وزرٍع ويهريهي، وهذا مدٌح، فإْن مل تُ َقدِّْر حذَف ُمضاٍف ِف آخي
ركًا (، فإْن مل تقدِّ  ركًا ( على وزني فيْعل، تقديرُُه: ) َجَعال ليغهريهي شي ْر حذفًا انقَلَب ال بُدَّ من أحدي الوجَهْيي ِف قراءةي َمْن قرَأ ) شي

   22املعَن"

   ، هيْيي
ُ
َي عينَد الُقرَّاءي إمَّا 111مين فيرَعوَن إنَُّه كاَن عاليياً مين املسريفيَْي(وَقولُُه تعاََل: )وَلَقد ََنَّْينا َبيني إسرائييَل مين الَعذابي امل   فهي

، أي: مين َعذابي فرعوَن، وإمَّا أْن َتُكوَن عَلى جعلي فيرعوَن نفَسُه هو العذاُب مبالغة ِف إبرازي   أْن َتُكوَن عَلى حذفي املضافي
  111ذوف ِف الكالِمي ُعتُ وِّهي وَجربُوتيهي، وعندئٍذ ال َيُكوُن مثَّة َم

النَّعُت وذََكَر أبُو جعفر النحَّاس أنَّ القيراَءَة خماليفٌة للسَّوادي، ولو َصحَّْت كاَن َتقدييُرها: من عذابي فرعوَن املهْيي، مث أقيم  
لييُل على احلذف ، وَيُكوُن الدَّ ، وأُعريَب بإعرابي 112ُمقاَِم املنعوتي هي، وهذا من بابي إبانة املعاين  أُقييَم املضاُف إلَيهي ُمقاَِم املضافي

َ عَلى َتعدُّدي أوجه القراءة   وإظهار اإلعراب الذي ُبيني

  

ُُ َربَُّك أْن يُ نَ زَِّل عَلينا مائيدًة من السَّم  اءي قاَل ات َُّقوا اهلَل وِف قوليهي تعاََل: )وإْذ قاَل احلوارييُّوَن يا عييَسى ابَن مرمَيَ هل ييسَتطي
ن ُُ ربََّك " بتاء اخلطاب، ل  عيسى مُ إدياِمي الالِم من " هل " ِف 122قراءة الكيسائييَّ )ت 113َْي(إْن ُكْنُتم ُمؤمي ه ( " هل تستطي

 التاء على قاعدته، و" َربََّك " بالنصب على التعظيم، أي هل تستطيُ سؤاَل َربَِّك  
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ُي على الفاعليَّة، أي: " هل   ، و) َربَُّك ( بالرَّف ُُ َربَُّك "، أي: " هل والباقون بياء الغيبي سألتيَك "، أو " هل يُطيي يفعُل ِبي
، هل يُنزُِّل أِم ال، وذليَك ألن َُّهم ال َيشكُّوَن ِف  ُيُييُبَك "، و" استطاَع " ِبعَن " أطاَع "، وُيوُز أْن يكونُوا سأُلوُه ُسؤاَل ُمسَتخربي

   114ُقدرةي اهللي تعاَل، ألن َُّهم ُمؤمنونَ 

ُُ (بالتاء َوتوجيه قراءة الكسا  ُُ ُسؤاَل َربَِّك، من ذََكُروا  -ِبسب ما أشار إليه أبو علي -ئي )َتسَتطيي أنَّ املراَد: هل تستطي
قاُلوا: إنََّك  االستيطاعَة ِف ُسؤاَلييم َلُه، ألن َُّهم َشكُّوا ِف استطاعتيهي، ولكن كأن َُّهم ذََكُروُه على وجه االحتجاج عليهي منُهم، كأن َُّهم

ٍز ُمسَتطييُ  ُُ أْن تذَهَب عينِّ فإينِّ َمشُغوٌل؟ أي: اذَهْب ألنََّك يهُر عاجي بيَك: أَتسَتطيي عن فما ََينَ ُعَك؟! ومثُل ذليَك َقوُلَك ليصاحي
 ذليك 

وهنا َيُضرين أن أذهب إَل ما َذَهَب إليه علماء اللسانيات املعاصرة أذهُب إَل الُبنيةي العميقةي ليلُجملةي، لنرى َتفسهَر   
ا إَلاحمل  حدٍّ بَعيٍد ذوفي فيها، وهو املضاُف وإقامُة املضافي إليهي ُمقاَمُه، ألنَّ الُبنيَة العميقَة، وإْن مل َتُكْن ظاهيرًة ِف الكالِم، فإِنَّ

منيٌَّة تتمثَّلُ  ، و" ممَّا ال شكَّ فيهي أنَّ هذيهي البنيَة اي َِّ املرجوَّ ، فهي  أساسيٌَّة ليفهميهي وإلعطائيهي التفسهَر الدال ُي ِف ذيهني املتكلِّمي والسَّامي
ُُ الكالميُّ املنطوُق الذي يكوُِّن البنية السطحيَّة، فالبنية العميقة هي اليت َُتدِّدُ  التفسهر  حقيقيَّة عقليَّة قائيمة يَعكُسها التتاُب

" َِّ للُجملي   115الدِّال

بداية األمري أنَّ البنيَة العميقَة هي اليت عليها كلُّ  وقد كاَن نعوِم تشومسكي صاحب نظريَّة النحو التحويلي يؤميُن ِف 
، مثَّ َعَدَل عن ذليَك إَل إعطاءي البنية السطحيَّةي والعناصري التحويليَّة بعَض  عناها األساسيِّ األمهَيةي ِف االعتمادي ِف إمدادي اجلملةي ِبي

اللةي، مث أصبَح بعد تأثهري من زمالئيهي وأتباعيهي وتالمذتيهي يرى ارورَة تفسهري معَن اجلملةي، وهي تشاريُك البنيَة العميقة ِف َتديدي الدِّ 
ِِّ للجملةي    111االعتماد على البنية السطحيَّة ِف التفسهري الدِّال

، وهو معاصره ابن خالويه )ت   ه (، 371وُهناَك مين األَقدميَْي َمْن َذَهَب َمذَهَب أِب عليِّ ِف َتليليهي ليقراءة الكسائيِّ
َل املعَن املقُصود، حيو  ُث يرى ذليَك ألنَّ املعَن على قراءَة اجلمهوري ال َيتاُج إَل تقديري َمذوٍف بل َتتاُجُه القراءة بالتاءي، ليكَتمي

ُُ، فلفظُُه االستيفهاُِم ومعناُه مع ، أمَّا أنَّه َجَعَل الفيعَل هللي تعاَل فرفَ َعُه بيهي، وهم ِف هذا السؤالي عاليُموَن أنَُّه َيسَتطي َن الطَّلبي والسُّؤالي

                                                            
، والبحر احمليط 242  وينظر كتاب السبعة ِف القراءات ص 311: 1ِف القراءات العشر املتواترة   ، والبدور الزاهرة511: 1إَتاف فضالء البشر    114

ا قالوا: هل تستطيُ سؤال َربِّ 54: 4 ا راي  بقراءة عائشة قرأ الكسائي، وكانت تقول:  احلواريون أعرف باهلل  من أن يقولوا: هل تستطيُ ربَّك، إّنَّ َك، كأِنَّ
وابن عباس، وسعيد بن جبهر، قال معاذ راي اهلل عنه: أقرأيني رُسوُل َب إليهيم، وِبا قرأ معاذ أيضاً، وعلي، نسَ اهلل عنها نزََّهتهم عن هذه املقالة الشنيعة أن تُ 

ُُ  َربََّك " بالتاء   اهللي صلى اهلل عليه وسلَّم: " هل َتسَتطيي

  114ِم، ص1221األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: د ميشال زكريا، املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيُ، بهروت،  115
  12، ص1221األّناط التحويلية ِف النحو العرِب: د  َممد محاسة عبداللطيف، مكتبة اخلاَني، القاهرة،  111

 



ُُ ُسؤاَل َربَِّك؟ مثَّ  َحَذَف قراءة الكسائيِّ فقد جاَءْت عَلى َحْذفي ُمضافي وإقامةي ُمضاٍف إلَيهي ُمقاَمُه، والتقديُر: " هل َتسَتطي
   117" السُّؤاَل، وأقاَِم " ربََّك " ُمقاَمُه، كما قاَل: ) واسَألي الَقريَة ( وهو يُريُد أهَل الَقريةي 

َُ فيهي بعض   وهنا أقول إنَّ َتويل الرتكيب ِف هذه القراءة من الياء إَل التاء ِف " تستطيُ " أزال اإلشكال الذي َوَق
وال  املتأخرين، إاافة إَل أنَّ العامليَ بأساليبي البياني عند العرب يُدريُك أنَّ هذا الوجَه جاء على طريقة عربيَّة فصيحة ال لبس فيها

يها عرض ودعاء مشتمل على تأدٍُّب ولطٍف مُ اهلل سبحانه، وإنَّ السائيَل إذا أراد أْن ُيكلَِّف املسؤوَل ما َيشقُّ عليهي يموض، وف
ا يَ ُقوُل األدىن لألعلى منه، وِف شيء يُعَلُم أنَّه َمقدوٌر للمسؤولة، وهي   ذيهي الصِّيغةي وحنوها، وإّنَّ كقولك: َطرََح عليهي الطلَب ِبي

 ُُ  أْن تعطيين كذا، وهو مستطيُ  أتستطي

ا جاَء ليطمأنةي القلبي بيإَياني املعاينة، وليَس شكًَّا ِف قدرةي اهلل، سبحانه، فهو كسؤالي إبر   اهيَم واحلقيقة هنا أنَّ السُّؤاَل إّنَّ
 ، ، كما أنَّه ُسؤاٌل مين الفيعلي َُ إَيانيهي بيذليَك ِفي الغيبي وليَس ُسؤااًل عني الُقدرةي  واالستطاعة هنا ِبعَن: أْن يُرييَُه كيَف َُييي املوَتى م

 علينا اإلطاعة، كاستجاَب ِبعَن َأجاَب، واملعَن: هل ُيُييُب ربَُّك ُدعاَءَك إذا سأْلَته ذليَك، أو هل يراى َربَُّك وخيتاُر أْن يُنزِّلَ 
  112مائيدًة من السَّماءي إذا حنن سألناه أو سأْلَته ذليَك لنا

، وقد قدره أبو عليٍّ وابن خاَلَويهي َمفُعواًل ُمضافاً، ومثل هذا َيكثُ ُر ِفي َكالِمي ووجُه قراءةي   الكسائييِّ على تقديري احملذوفي
َْي َُيَذُف خَيُلُفُه املضاُف إليهي ِفي احمللِّ واإلعراب،  ُُ، ومين َقواعيدي النَّحو املعلومةي أنَّ املضاَف حي ُُ اإلشالَعربي ويَ تَّسي ذا يرتف كاُل وِبي

 ويَ ُزوُل 

ِف " تستطيُ "، وهذا ما رأيناُه وفهيمناه، فقد  -على قراءة التاء -كما أنَُّه يُوَجُد َتفاُعٌل ُسُلوكييٌّ بْي املتكلِّمي واملخاطبي  
، وه و " عيسى عَليهي استطاع أبو علي الفارسي أن يُوظَِّف هذا التفاُعَل إذ َجَعَل املتكلَِّم وهم "احلواريون " يراعوَن حاَل املخاطبي

ٌُ فما ََينُعَك؟ وذليَك ألنَّ املتكلَِّم ِف نظريَّةي االتِّصالي يُوظُِّف حاَل امل م قاُلوا : إنََّك ُمستطيي ، وعمَلُه ِف السَّالُِم "، كأِنَّ خاَطبي
َْي ُحذيفَ  ُُ من املخاَطبي َفهَم العالقاتي الرتَّكييبيَّةي، حي ، ويَتوقَّ ري اخليطابي ري اللغويَّة، وأراَد معناها،  استيكمالي عناصي نُه بَعُض العناصي مي

 وبَقيَي كذليَك تأثهرُها النَّحويُّ، اعتيماداً على وروديها ِف كالِمي األوَّلي 

َلييم سؤاوحنن ُنربيُز ِف قراءتنا لتحليل أِب علي اخللفيَّة املعرفيََّة واالتِّصاليَّة للمتكليمَْي والساميعَْي، فهم ذكُروا االستطاعة ِف  
م شكُّوا ِف استيطاعتيهي، ولكين َُّهم ذََكُروُه عَلى وجهي االحتيجاجي عَليهي مينُهم، وهذا التحليل يُقلُِّل من إصر  اري علمي اللغةي َلُه، ال ألِنَّ

                                                            
  53: 4والبحر احمليط  15، واحلجة ِف القراءات السبُ للفارسي  ص172: 2، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج 51: 2إعراب القرآن للنحاس   117
  122:  12  ،لرازي لمفاتيح الغيب:  112

 



تِّصالييَّة عند على أنَّه ال يُوجُد تناُسٌق ِف اخللفيَّة املعرفيَّة اال Interactional Sociolinguisticsاالجتماعيِّ التفاعليِّ 
 االثنْي، ممَّا َُيعُلُهم ال ُيشاريكوَن ِف معرفةي إجراءاتي االستداللي واإلشاراتي السياقيَّة بنفٍس القدري  

، ومدى تأثهر ذليَك ِف ا   ملواقيفي وأدرْكنا متامًا ِف َتليلنا املعرِف للعناصري اللغويَّةي ويهر اللغويَّة اليت َتضمََّنها كالُِم املتكلِّمي
، لذا يُعدُّ التفاُعُل اللفظيُّ  نسقًا اجتيماعيَّاً، يتمُّ فيهي اختياُر املنطوقات  Verbel Interacationاللغويَّة، وكذليَك املخاَطبي

َر اللغويَّة قابلة للتحليلي ليس فقط داخَل سياقي اللغة ذا ا اجتيماعيَّاً، وهذا ُيعُل الظَّواهي ا، ولكن َتي َوفقًا ملعايهَر وتوقعات معرتف ِبي
َل السياق األوسُ للسلوك االجتماعيِّ   أيضاً داخي

ال شكَّ أنَّ وَصفوُة الَقولي ِف هذيهي املسألةي أنَّ إقامَة املضافي إلَيهي ُمقاَِم املضافي سبيٌل من ُسبلي العربيَّةي لالتِّساعي واإلُيازي  و  
، أي إليصالي  ، وقد َذَهَب  النظاَِم النَّحويَّ جاء لإلفادةي والواوح والبياني ، فهو آية ِف التبليغي ما ِف نفسي املتكلِّمي للمخاطبي

م َفهيُموا هذيهي الظاهيرَة فهماً حقيقيَّاً، إذ بَ َنوا قواعَدُهم على أساسي من ا لتخفيف النحاُة ِف هذا املذهبي َمذهباً حسناً، كما أِنَّ
، وهذا ما يسمِّيهي العلماء اليوِم باالقتي  صادي اللغويِّ، الذي يناديي بأنَّ اإلنساَن ال يبُذُل من اجلهودي العالجيَّةي والبعد عن االستثقالي

َِم ا ُُ أْن يُفييَد بيهي املخاطب، وأنَّ املتكلَِّم يسعى ليقدِّ لفائدة بأقلِّ عدٍد ممكٍن أو الذهنييَّةي ِف إعماليهي آللةي اخليطابي إال بيَقَدري ما يستطيي
 من اجُلهدي 

  

 



 إقامة المضاف إليه مقام المضاف صور
َُ، هي:   َيطَّرُد إقامُة املضافي إليهي ُمقاَِم املضافي ِف أربعة موااي

ا، كقوليهي تعاَل: )والشَّمسي الُمقَسُم ِبِه: -7 وهذا النوُع من إقامةي املضافي إليهي مقاَِم املضافي َيكثُ ُر ِف اآلياتي اليت أقَسَم اهلُل ِبي
، وكذليَك قولُُه تعاَل: )والَعصري(112وُاحاها( ، أقيَم املضاُف إليهي مقاَِم املضافي والتقدير: وَربِّ  111فالتقدير: وربِّ الَشمسي

اريياتي ذرواً، فاحلاميالتي ويقراً( ، 111العصري، ومنه أيضًا قولُه تعال: ) والذَّ ، وَربِّ السُّفني اجلارياتي ارياتي فاملعَن هنا وَربِّ الرِّياحي الذَّ
ماتي ورَ    وهذا اللون من إقامةي املضافي إليهي ُمقاَِم املضافي َيطَّريُد قوَُلُم بيهي ِف كلِّ َقسٍم هللي تعاَل بشيء من 112بِّ املالئيكةي املقسي

 خلقيهي 

، كما أنَّ َلُه قيمًة فنيَّة خبالف ما يقوله بعض النَّحويَْي و   البالييَْي الذيَن إنَّ تكراَر الَقسمي َلُه ُجالياٌت هنا ِف هذا النصِّ
ا جاَء هذا التكراري، ِف اآليات السابقةي على سبيلي املشاكلةي فيلطُف املعَن، ويو  اُِّح يروَن فيهي خروجًا عن الَفصاحة والباليةي، فرِبَّ

ُي بعَد أْن يَقيَف على ما كاَن من املعاين م نًا لدى السامي ا هو حقيقة وما هو َماز، املبَن، وََيُسُن الكالُِم، ويَزداُد قَ ُبواًل ومتكُّ
 وعندئٍذ لزوِم املشاكلة ِف اللفظ مُ صحَّةي املعَن أوَل 

وهذا النوع يأِت قبَل ُجُ التكسهري يهدُف إَل َتقيقي املطابَقةي ِف النوعي بْي الفعلي وفاعليهي  ومن  جمع أو جميع أو جماعة:-2
  114فقد َدَخَلتي التَّاُء وقوِم نوٍح مذكَُّروَن، ألنَّ املعَن كذََّبْت ُجاعُة قوِمي نوحٍ  113ذليَك قولُُه تعاَل: ) َكَذَبْت َقوُِم نوٍح املرَسليَْي (

: بالتاءي  115وِف قوليهي تعاَل: ) ال َيَيلُّ َلَك النِّساُء مين بَعُد ( ، والياء، فمن قرأ بالتاءي، فبمعَن ُجاعة النساء، ومن 111ففيهي قراءتاني
   117قرأ بالياء قدََّره ُجُ النِّساءي 
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   112"ففيه قراءتان َُتََب على تأنيث اجلماعة، وُُيََب على َتذكيهري اجلمُ" 112وقولُُه تعاَل: ) ُُيََب إليها مَثَراُت ُكلِّ َشيٍء ( 

نية فوقاوأقوُل هنا: إنَّ ُكلَّ قراءٍة َلا داللٌة ُمعتربٌة، ومُ ذليَك فإنَّ إحداها ال تُلغيي األخرى، فلو اقَتَصرنا على قراءةي التاء ال 
ِف " ُُيَب " اليت تدلُّ على حذف " اجلمُ" املضاف، لفقدنا املعَن اآلخر والعكس أيضًا صحيح، فُهما معًا َتدالني عَلى رمحةي 

ُي َلم، وبذليك يؤدِّي هذا التحوُُّل ِف الرتكيبي بَْي القراءتْيي إََل إكم  الي املعَناهللي بأهلي البيتي احلراِمي وعلى الرزقي احلاللي الواسي
 العاِم الذي يَبَتغيهي سياُق اآلياتي الكرَية 

ا يدلُّ على اتِّساٍع ِف العربيَّة وعناية باحلدث الكالميِّ واملوقف النبويِّ، فاألنبياء  عليهم -وهذا إْن دلَّ على شيء فإّنَّ
 -عليه الصالة والسالِم-كانوا بشراً، فليُسوا ككلِّ البشر، ألن َُّهم ُمصطَفوَن بالرسالة أو النُّبوَّة، ولرسولينا الكرميي َممدٌ   وإن -السالِم

ُخصوصّيٌة، فهو سيد األنبياء ُجيعًا وخامتهم، فقد وعده ربُُّه أن يكوَن البلُد األمْي مكة آمنًا ويأتيه الرزق من كل مكان، وهذهي 
ا تُفيُد ما ُيسمِّى بيالُقدرةي التواصليَّةي بَْي -عليه السالِم  -هيم اخلليلدعوة إبرا من قبل  فصيغة " َُتَب وُُيَب " عينَدما نتأمَُّلها فإِنَّ

ل وهو اهلُل سبحانَُه، أو املتلَّقيي واملخاطب وهو النَّيبُّ وأصحابُُه املؤمنوَن املتمثِّلةي ِفي الَوعدي مث رسي
ُ
الَقُبولي والتسليمي  املتكلِّمي أي امل

لي فيما بينَ ُهم بيواسطةي التع بهراتي اللغويَّةي، أي ما بياجتيباءي مَثَراتي ُكلِّ َشيء، ليذليك فإنَّ هذيهي القدرَة متكُِّن ُمستعميلي الُّلغةي من التواصي
َُ َُميطيهيم  نُ ُهم من التَّفاُهمي والتأثهري ِف لُغتيهيم م  َُيكِّ

 ة وإقامة المضاف إليه المصدر المؤول مقامها:تقدير خشية أو كراه -3

وهذيهي من الصور الشائيعةي حلذفي املفعول له " خشية أو كراهة " املضافي إَل املصدري املؤولي من أن وما بَعَدها ِف حنو  
لُّوا ( ُ اهلُل َلُكم أْن َتضي عليها  وكذليك َقولُُه تعاَل: ) َوَجَعْلنا فقد ُحذيَفت " كراهة " ألنَّ ِف الكالِم دلياًل 121قوليهي تعاَل: ) يُبْيِّ

أي كراهة أن يفقهوه، فقد أقيم املصدر املؤول املضاف إليه مقاِم املضاف " كراهة " املقدَّر  121على قُ ُلوِبييم أكينًَّة أْن يَفَقُهوُه (
 احملذوف 

َي أْن متَييَد بيُكم (  هة أْن مَتيَد بيُكم  ووقوع هذا احلذف أي املضاف أي: كرا122ومنه قولُُه تعاَل: ) وألَقى ِفي اأَلرضي َرواسي
يَ   وإقامة املضاف إليه هو رأي البصريْي، وأمَّا الكوفيون فيقدرون حذف " ال " فالتقدير ِف قوليهي تعاَل: ) وألَقى ِفي اأَلرضي َرواسي

                                                            
 من سورة القصص  57اآلية   112
، و وإَتاف فضالء 171: 2  قرأ نافُ ، وأبو جعفر،  وُرَوْيس بالتاء الفوقانية، والباقون  بالياء التحتانية  ينظر البدور الزاهرة  241:  3إعراب القرآن  112

  342:  2،  والنشر ِف القراءات العشر  425، وكتاب السبعة  ص272: 2البشر 

 من سورة النساء  171اآلية   121
 من سورة األنعاِم  25اآلية  121
 من سورة النَّحل  21اآلية  122

 



كما يقول الزجاج واحد " يهر أنَّ    -واملعَن  أْن متَييَد بيُكم ( عند البصريْي: كراهة أن متيد بكم، وعند الكوفيْي: لئال متيد بكم،
  123كراهة أجود ِف العربية"

 الَوصُف بِالَمصدِر وُوُقوُع ِصيغٍة َموِقَع ُأخَرى:-4

، وَيشَهُد ليلقَ   ا ُهَو ليلُمباَلغةي وُهَو الَغرُض الَّذيي ُعديَل مين أجليهي عني اأَلصلي إَل االستيعمالي  ولي بيأنَّ الَوصُف بياملصدري إّنَّ
ُدوا َذوي َعدٍل مينُكم( ، أي َرُجَلْْيي 124َتقدييَر املضافي هو األصل، وإقامُة املضافي إليهي ُمقاَمُه فرٌع عَليهي، كقوليهي تعاَل: )وأشهي

َل إَل الَوصفي ب  " عدل " ب  " ذوي " كما يُ َتوَصُل بيأمساءي األجناسي يهر املصادر ب  " ذو " وما تصرََّف  مينها، َذوي عدٍل، فَ ُتوصي
ما ُتوصَِّل إَل فَ ُيقاُل: َمَرْرُت بيَرُجٍل ذيي ماٍل، فكما ال يُوَصُف بيأمساء األجناسي ال يُوَصُف كذليك باملصاديري، فلمَّا أُرييَد الَوصُف ِبيي 

 ذليَك ب  " ذو " وفروعيها، فإذا َوَرَد الَوصُف بياملصدري كاَن ََمُمواًل على تقديري " ذو " َمعه 

، و ويذَهُب ال  يغةي املصدري مُ املذكَّري واملؤنَّثي ضافةي إََل املصدري تفسهراً ليعَدِمي َتغهرُّي صي
ُ
اضي َحْذفي " ذيي " امل َُ نُّحاُة إَل افرتي م

ُي  فمن ذليَك قولُُه تعاَل: ) وهل أتاَك نَ َبُأ اخَلصمي إْذ َتَسوَُّروا امليحراَب( "َريَم استعماليهي فقد أفَرَد " اخَلصَم  125املفردي واملثَنَّ واجلم
، وقد يُقاُل: ُخصوٌِم كما يُقاُل: ُعُدول ، ألنَّه مصدٌر، معناه: َذوو َخصٍم، مثَّ أقْمَت املضاَف إلَيهي ُمقاَِم املضافي ُي    121مُ اجلم

دي فييها: أنا الرَباُء  127وكذليَك قولُُه تعاََل: ) إنَّيني براٌء ممَّا َتعُبُدوَن (  مينَك، وكذليَك االثناني واجَلماعُة ف  " الَعرُب تَ ُقوُل للواحي
ا املعَن: إنَّا َذوو  والذَّكُر واألُنَثى، يَ ُقوُلوَن: حَنُن الرَباُء مينَك واخَلالُء مينَك، وال يَ ُقوُلوَن: حَنُن الرباءاني مينَك، وال الرَباُؤونَ  مينَك، وإّنَّ

  ومنه أيضًا قوُلُه 122وامرأٌة عدٌل، وَقوٌِم عدٌل، واملعَن: َذوو عدلٍ الرباءي منَك، وحنُن ذوو الرباءي منَك، كما تقوُل: َرُجٌل عدٌل 
َمرُفوٌع يُنَوى بيهي التأخهُر  قاَل أبو إسحاق: والتقدير ُذو َسواٍء، كما يُقاُل:  122تعاَل: ) َسواٌء مينُكم َمْن أسرَّ الَقوَل وَمْن َجَهَر بيهي(

  131َرُجٌل عْدٌل 

                                                            
  223: 2وإعراب القرآن   243: 3معاين القرآن وإعرابه   123
  طالقمن سورة ال 2اآلية  124
 من سورة ص  21اآلية  125
  452:  4إعراب القرآن ألِب جعفر النحاس   121
 من سورة الزخرف  21اآلية  127
  311: 4معاين القرآن وإعرابه ألِب إسحاق الزجاج    122
 من سورة الرعد   11اآلية   122
  353: 2إعراب القرآن ألِب جعفر النحاس    131

 



، تَ ُقوُل: َعْدٌل َزيٌد وعمٌرو، واملعَن: ذوا عدٍل َزيٌد ألنَّ " سواء " َمصَدٌر، فال ُيَ   َُ ما بَعَدُه إال عَلى احلذفي وُز أْن يرَتفي
ُُ األمساُء أوصاَفها، فإذا َرَفعتها املصادُر فهي على تقدير إق ا َترَف امة املضافي وعمٌرو، ألنَّ املصادَر لَيَست بيأمساءي الفاعليَْي، وإّنَّ

ُُ أخباراً عن اجلَُثثي  وكذليَك قولُُه تعاََل: )إنَُّه َعَملٌ إلَيهي ُمقاَِم املضاف َُ خرباً عن ُجثَّة، فاملصاديُر ال تَ َق   وهكذا ِف ُكلِّ َمصدٍر َوَق
ُمقاَِم  واملعَن: هم َذوو َنوى، أي أقيَم املضاُف إلَيهي 132فالتقديُر: إنَُّه ُذو َعَمٍل، وقولُُه تعاَل أيضاً: ) إْذ ُهْم ََنَوى(131يهُر صاليٍح(

 املضاف 

َُ اس  َُ اسُم الفاعيلي موقي ، كأْن يَق َُ ُأخرى ليُتفسَِّر إقامَة املضافي إليهي ُمقاَِم املضافي يغٍة َصرفيَّة َموق مي وجاَء ُوُقوُع صي
َُ اسمي الفاعيلي فتحتاُج إَل تقدير " ذي " وإقامةي املضافي إليهي ُمقاَمها  ومن  ، أو اسُم املفُعولي موقي ذليَك قولُُه تعاََل: املفُعولي

، أي: مين ماٍء ذيي انديفاٍق"133)ُخليَق مين ماٍء دافيٍق(   134فاملعَن على مذهبي سيبويه وأصحابيهي جاَء على " النَّسبي إَل االنديفاقي
 وذليَك ألنَّ املاَء ال يُوَصُف بيأنَُّه َمدُفوٌق ال دافيٌق 

يٍة(  ، وأيضًا َقولُُه تعاََل: فامل135وكذليَك َقولُُه تعاََل: )ِفي عييَشٍة رااي ضافي
ُ
ضاُف إلَيهي ُمقاَِم امل

ُ
عَن: َذاُت ريًاى، أي أُقييَم امل

ٍف(   137فالتقديُر عنَد البصريَْي: ِف يَوِم ذيي عصفٍ 131)ِفي يَوِم عاصي

  

                                                            
 من سورة هود  41اآلية  131
 من سورة اإلسراء  47اآلية  132
 من سورة الطارق  1اآلية  133

  232: 5معاين القرآن وإعرابه    134
  من سورة القارعة 7اآلية  135
 من سورة إبراهيم  12اآلية  131
  317: 2إعراب القرآن ألِب جعفر النحاس    137

 



 بحث إقامة المضاف مقام المضاف إليه نتاِئجو خاتمة 
االتِّساعي َوَجْدنا أنَّ إقامَة املضافي إلَيهي ُمقاَِم املضافي هو َأَحُد ُسبلي العربيَّةي ِف التعبهري واإلبداعي وبياني املعاين، وارٌب من  

،  واإلُيازي  وال شكَّ أنَّ النظاَِم النَّحويَّ جاَء ليَتحقييقي الفائيدةي، ، فهو آيٌة ِف التبليغي أي إليصالي ما ِف نفسي املتكلِّمي للمخاطبي
ُموا هذيهي الظاهيرَة فَ ْهماً َصحيحاً، فقد بَ َنوا قواعَدُهم ع م َفهي لى أساسي من وقد َذَهَب النحاُة ِف هذا االَتاهي َمذهبًا حسناً، كما أِنَّ

، وهذا ما ُيَسمِّيهي  العلماُء اليوَِم باالقتيصادي اللغويِّ، الذي يناديي بأنَّ اإلنساَن ال يبُذُل من اجلهودي التخفيفي والبعدي عني االستيثقالي
خاَطَب، وأنَّ املتكلَِّم 

ُ
ُُ أْن يُفييَد بيهي امل َِم الفائدة بأقلِّ العالجيَّةي أو الذهنييَّةي ِف إعماليهي آللةي اخليطابي إال بيَقَدري ما يستطيي يسعى ليقدِّ

 هدي عدٍد ممكٍن من اجلُ 

، َمفاُدها ما وكذليَك َرأيْنا أنَّ إقامَة املضافي إلَيهي ُمقاَِم املضافي ال ُيصاُر إليهي، وال ُيسَتحَسُن إال إذا َدعْت إلَيهي َارورٌة فنيَّة 
، واالكتيفاءي بالُّلحمةي، وطلبي اخلفَّةي والُيسري مثَّ  ا  اختصَّت بيهي العربيَُّة من اإلُيازي وطرحي ُفُضولي الكالِمي التوجُُّه إََل إمتاُع الذِّهني ِبي

 تذهُب إلَيهي النَّفُس ِف َتقدييري احملُذوفي املطويِّ ِفي ثنايا الَكالِمي 

 وأهمُّ النتاِئجِ 

ا ِف العربيَّةي إقامُة املضافي إلَيهي ُمقاَِم املضافي َاُرورٌة فنيٌَّة َمفاُدها اختيصاُص العَربّيةي باملُرونةي والسُّهولةي والُيسري، وإمتاُع  -1 الذِّهني ِبي
 من َتقدييرات وحْذٍف 

، فكان على النُّحاةي َتوفيهُر املتكلُِّم واملخاطبُ االهتماِم ب -2 نُهما َيطُلُب املعَن حَْي إقامةي املضافي إلَيهي ُمقاَِم املضافي ، ألنَّ ُكاًل مي
ُله الرتَّكيبُ    اأَلدواتي مين َأجلي اإلبانةي عن املعَن الَّذيي ََيمي

ضافي إلَيهي ُمقاَِم املضافي إبراُز أمهيةي املسألةي النَّحويَّةي، -3
ُ
  مُ ذيكري الَقاعيدةي النَّحويَّةي بالتفصيلي ِف إقامةي امل

ُُ تَ -4 عَتمدي عينَد ُُجُهوري النُّحاةي َمعرفُة الرَّأي مُثَّ بَعَد ذليَك ، ن َتعدُّدي الرِّواياتمي  ختليفة، وبَياُن األوُجهي املاملتعددة اآلراءي النَّحويَّةي  تبُّ
ُ
 امل

  

 



 مقام المضاف المضاف إليهإقامة بحث راجع في مو  صادرم
 ه (، َتقيق: عبد1117إَتاف فضالء البشر ِف القراءات األربعية عشر: أمحد بن َممد بن عبد الغين البنا الدِّمياطي )ت-1

  ِم2112-ه 1421الرحيم الطرهوين، دار احلديث، 

 ِم 1217العربية، القاهرة، أسباب نزول القرآن: الواحدي، مكتبة اجلمهورية -2
 ِم 1225-ه 1415أاواء البيان ِف إيضاح القرآن بالقرآن: َممد األمْي بن َممد املختار الشنقيطي، دار الفكر، دمشق، -3

ه (، َتقيق: د زههر يازي زاهد، عامل الكتب، 322إعراب القرآن: ألِب جعفر أمحد بن َممد بن إمساعيل النحاس )ت-4
  221-272: 1ِم، 1225-ه 1415بهروت، 

 ِم 1221األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية: د ميشال زكريا، املؤسسة اجلامعية للنشر والتوزيُ، بهروت، -5
الرمحن بن َممد بن األنباري  اإلنصاف ِف مسائل اخلالف بْي النحويْي البصريْي والكوفيْي: ألِب الربكات عبد-1 

 ِم 2111-ه 1427احلميد، املكتبة العصرية، صيدا،  َميي الدين عبد ه (، َتقيق: َممد577)ت

  ِم1221األّناط التحويلية ِف النحو العرِب: د  َممد محاسة عبداللطيف، مكتبة اخلاَني، القاهرة، -7

شلي، دار الرمحن املرع ه ( َتقيق: َممد عبد125اهلل بن عمر بن علي البيضاوي ) ت أنوار التنزيل وأسرار التأويل: عبد-2
  ه1412إحياء الرتاث العرِب، بهروت، 

 ه (، دار إحياء الرتاث، القاهرة،  745ي الغرناطي )تساهلل َممد بن يوسف األندل البحر احمليط ألِب عبد-2

 ه  1371الربهان ِف علوِم القرآن: الزركشي، َتقيق: َممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الباِب احلليب، القاهرة، -11

 ه (، َتقيق: علي َممد البجاوي، عيسى الباِب احلليب111اهلل بن احلسْي )ت التبيان ِف إعراب القرآن: ألِب البقاء عبد-11
  ِم1271وشركاؤه، القاهرة، 

ه (، َتقيق: أمحد الربدوين، 171اهلل َممد بن أمحد األنصاري اخلزرجي القرطيب )ت اجلامُ ألحكاِم القرآن: ألِب عبد-12
  ِم1214-ه  1324يش، دار الكتب املصرية، القاهرة، وإبراهيم أطف

ه (، َتقيق: بدر الدين قهوجي، وبشهر جوُياِت، 377الغفار)ت احلجة للقراء السبعة: أبو علي الفارسي، احلسن بن عبد-13
  ه 1417العزيز رباح، وأمحد يوسف الدقاق، دار املأمون للرتاث، دمشق،  مراجعة عبد

  اخلالق عضيمة، دار احلديث، القاهرة، د  ت آن الكرمي: َممد عبددراسات ألسلوبي القر  -14

الدرُّ املُصون ِف علوِم الكتاب املكنون: ألِب العباس أمحد بن يوسف بن َممد بن مسعود املعروف ب  السمْي احلليب -15
 ه  1411ه (، َتقيق: د  أمحد َممد اخلراط، دار القلم، دمشق، 751)ت

 



  ِم1223َتقيق: د سيد حنفي، القاهرة، ديوان حسن بن ثابت: -11

  ِم1273القدوس أبو صاحل، َممُ اللغة العربية، دمشق،  ديوان ذي الرُّمة: َتقيق ودراسة: د عبد-17

  ه 1417، قرأه وصحَّحه: َممد حسْي العرب، املكتبة التجارية، مصر، لآللوسي :روح املعاين-12

ه (، عامل الكتب، بهروت، لبنان، 143ِب السرايا احلليب النحوّي )تشرح املفصل : موفق الدين يعيش بن علي بن أ-12
  د ت

ه (، َتقيق عبد السالِم هارون، مكتبة اخلاَني، القاهرة، الطبعة 121ر )تالكتاب: سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنب-21
  ِم2112-ه 1431اخلامسة، 

 ِم 2114ة والنشر والتوزيُ، القاهرة، مدخل إَل علم اللغة: د  َممود فهمي حجازي، دار قباء للطباع-21

ه (، َتقيق: َممد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، 437مشكل إعراب القرآن: ألِب َممد مكيِّ بني أِبي طالٍب القيسيِّ )ت-22
 ِم 2112القاهرة، 

تاح عبده شليب، دار ه (، َتقيق د عبد الف311معاين القرآن وإعرابه: ألِب إسحاق الزجاج إبراهيم بن السِّرِّيِّ )ت-23
 ِم 2115ه، 1421احلديث، القاهرة، 

 ه  1432-ِم2111، 5معاين النحو: فاال صاحل السامرائي، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان، األردن، ط-24
ه (، دار الكتب العلمية، بهروت، 113مفاتيح الغيب: فخر الدين َممد بن عمر بن احلسْي بن احلسن الرازي )ت-25

 ِم 1221-ه 1411

ه ، 1421ه (، َتقيق: حسن محد، دار الكتب العلمية، بهروت، 225املقتضب: ألِب العباس َممد بن يزيد املربد )ت-21
 ِم 1222

نظرية العالقات و النظم بْي عبدالقاهر اجلرجاين والنقد الغرِب احلديث: د  َممد نايل أمحد، دار املنار، القاهرة، -22
 ِم 1222

  

 



 المحتويات
 2                                                                         املضاف مقاِم إليه املضاف إقامة ِف مقدمة

 3                                                                        املضاف مقاِم إليه املضاف إقامة أيراض من

 3                                                                                        فييهي  والتَّجوُّزُ  ِمي الَكال اتِّساعُ 

 2                                                                        املضاف مقاِم إليه املضاف إقامة أيراض من

 2                                                                                           واختيصارُهُ  الَكالِمي  إُيازُ 

 13                                                                      املضاف مقاِم هإلي املضاف إقامة أيراض من

 13                                                                                  إليه املضاف على القرينة داللة

 17                                                                     املضاف مقاِم إليه املضاف إقامة وظائف من

 17                                                                                              َناملع إَل احلاجة

 21                                                                     املضاف مقاِم إليه املضاف إقامة وظائف من

 21                                                                                    واملخاطب باملتكلم االهتماِم

 21                                                                           املضاف مقاِم إليه املضاف إقامة صور

 31                                                               إليه املضاف مقاِم املضاف إقامة ِبث ونتائيج خامتة
 

 

 

 

 


