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ملخص البحث:
يتناول هذا البحث ماهية الرتخّص وقرائنه يف القرأن الكرمي :دراسة حنويّة حتليل ّية .ومن ذكل ّعرفها ابن جىن بقوهل:
"ان اللغة أصوات ّ
يعّب هبا لكُّ قو ٍم عن أغراضهم"( ،)1ويه وس يةل التخاطب بني الناس ول متكل لربط الصالت بيهنم
لك ما يف الضمري.ومن ّ
الّ رموز ًا من أصوات ت ُّعّب عن ّ
رضوري للكّ من يدرس علوم
املسّل جد ًل أن عّل النحو
ُّ
العربية من قرأن ،وحديث ،وفقه ،وتفسري ،ورصف ،وبالغة ،وقراءة ،وغريها ،لنه ل يس تطيع أح ٌد أن يدرك
لغوي دون معرفة القواعد النحويّة اليت يسري علهيا هذه اللغة .ونظرًا لوجود دراسات كثرية يف
املقصود من ّنص ّ
ٌ
دللت
النحوي للقرائن النحويّة
الرتاكيب العربية من اجلانب النحوي والرصيف والبالغي؛ يرى الباحثان أن الرتخّص
ّ
حّت يفهم اخملاطب أو املس متع؛ اعامتد ًا عىل القرائن سواء أاكنت معنوي ّ ًة أم لفظ ّي ًة اليت
هيتدي هبا املتلكّم يف نظم الالكم ّ
تُعني عىل الفصاح عن املقصود .ومما ل جدال فيه أن القرائن النحويّة من وسائل تؤدّي اىل فهم الرتاكيب العربيّة
ومناجه حتليل تكل الرتاكيب؛ وعىل الرمغ من ذكل ،تُع ُّد القرينة ميدا ًان كبريًا لدلراسات اللغويّة من حنو ،ورصف،
وبالغة ،لهنا حتتوي عىل كثري من القواعد ،والقوانني اللغويّة اليت تساعد داريس العربيّة عىل معرفة السنن اللغويّة.
ويعمتد الباحثان يف اجراء هذا البحث عىل املهنج الوصفي الاس تقرايئ وكام يعمتدان عىل املهنج التحلييل والنقدي .وي ّمت
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 وسي ّمت البحث ببعض التوصيات،ذكل من حيث مجع املعلومات من كتب النحو والقراءة والتفسري واللغة مث تنقيحها
احملور ْين؛ ويتناول احملور الول مفهوم الرتخّص يف اللغة
َ  قد اش متل هذا البحث عىل، وبناء عىل ذكل.والاقرتاحات
.والاصطالح؛ ويعرض احملور الثاين ظاهرة الرتخّص يف بعض القرائن النحويّة؛ واخلامتة
Abstract:
This paper examines the grammatical analysis study of ellipse and its coherence in the Glorious Qur’an.
Language play a vital role in human life and it is a tool been used to communicate between human beings.
Undoubtedly, Syntax is very important in terms of learning any branches of Arabic Language such as Qur’an,
Hadith (Sayings of Prophet), Tafsir (Exegesis), Fiqh (Jurisprudence), Sarf (Morphology), Balagha (Rhetoric)
and many others. The term “Al-Qareenah” Coherence in the Arabic language is examined in all branches of
Arabic language such as Semantics, Phonetics, Morphology, Grammar, Rhetoric etc. Thus, it is regarded as a
wide field for linguistic studies being contained in many linguistic rules that help to know its norms.
Coherence has a prominent role in explaining the meaning of Arabic structure both in the phonetic, verbal
and semantic coherences which includes:- stress, rank, combination, joining, instrumental, ascription,
subordinate coherences respectively. In this regard, an attempt is made in this paper in other to examine the
role of coherences in the Arabic ellipse sentence and relate it to the grammatical analysis study of Glorious
Qur’an. Therefore, this paper is divided into two namely concept of ellipse in Arabic language and features
of ellipse in the grammatical coherence and conclusion.

:املقدمة
ّ
اللغويون وضع الجملة بواسطة الحذف أو اإلضمار أو الفصل أو اختالط الرتبة والتباسها من حيث
لقد جعل
ّ
ّ
التوسع في اإلعراب من باب "الترخص في القرائن عند أمن اللبس" مع اإلشارة إلى أن هذا
التقديم والتأخير أو
ّ
"ويتضح خضوع العدول ألمن اللبس في وجوب أن: ومنه يقول تمام حسان.الترخص يخضع لعدول أمن اللبس
يكون هناك دليل على املحذوف وضرورة التفسير عند اإلضمار وما يفرض من شروط على الفصل بين املتالزمين وعلى
َ  ومن ذلك ُي، فإن أصول العربية الداللة بالحركات على املعاني، إذن.)2("...التقديم والتأخير
الحظ في العالمات
ّ اإلعرابية إشارة إلى معان يقصد إليها فتجعل تلك الحركات
تدل عليها؛ وما كان للعرب أن يلتزموا هذه الحركات
ً
ً
ّ
 بل لقد كانت حارسا ألمن اللبس في النظام، وهي ال تعمل في تصوير املعنى شيئا،ويحرصوا عليها ذلك الحرص كله
ً
 "إن وضع اإلعراب ف ي األسماء ليزيل اللبس الحاصل فيها باعتبار املعاني: وعليه يقول السيوطي.)3(والسياق معا
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املختلف عليها ،ومنه رفع الفاعل ونصب املفعول فإن ذلك لخوف اللبس منهما لو استويا في الرفع أو في
النصب"(.)4
ً
ّ
وعالوة على ذلك ،اتفق النحاة على رفع الفاعل ونصب املفعول به إذا ذكر الفاعل إال أنه قد جاء الفاعل منصوبا
ً
مرفوعا إذا أمن اللبس؛ ومنه قوله تعالى{َ :ف َت َل َّقى َآد ُم م ْن َرّبه َك ْل َمات}[البقرة ،]37:ف َ
واملفعول
ـ"آد ُم" مرفوع و
ٍ
ِ ِِ
ٌ
القراء بنصب َ
"كلمات" في موضوع نصب .وقرأ ابن كثير وبعض ّ
"كلمات"( )5فجعل الفعل للكلمات.
"آدم" ورفع
ٍ
قال ابن مالك:
أجز والتقس()6

ورفع مفعوله به ال يلتبس ** ونصب فاعل
َ
ُ
قد يرفع املفعول وينصب الفاعل عند أمن اللبس كقولهم":خر َق
املسمار" وال ينقاس ذلك بل يقتصر فيه
الثوب
ً
على السماع( ، )7إذ إن الفعل "خرق" يتطلب "املسمار" فاعال ،وال يصلح "الثوب" أن يكون فاعله؛ ألن الثوب ال
ً
ً
ً
عادة على عكس قاعدة إعراب الفاعل واملفعول .واملعروف أن الفاعل ُي َ
عرف
يكون خارقا لـ"املسمار" عاقال أو
ً
ً
ٌ
مبني للمعلوم .إذن ،ولقد ّ
مرفوعا وأن ّ
فعل ٌّ
تحققت هذه القرائن في
يتقدمه
بالقرائن اآلتية :أن يكون اسما،
ّ
"املسمار" ما عدا اإلعراب بالرفع؛ وهذا واضح من قرينة اإلسناد وإن ّ
تم الترخص في اإلعراب.

َ
َ
َ
شئت وإنما ُيحافظ على رفع الفاعل
شئت وانصب ما
ومنه يقول ابن الطراوة األندلس ي :إذا فهم املعنى فارفع ما
ً
ً
ً
فاعال وذلك نحو َ :
ونصب املفعول إذا احتمل ُّ
كل واحد منهما أن يكون
"ض َر َب َزْي ٌد َع ْمرا"؛ لو لم ترفع "زيدا"
َ
ً
ُ
الفاعل من املفعول(.)8
وتنصب "عمرا" لم ُيعل ِم
ً
ّ
ّ
الترخص في اإلعراب .ومنه يقول
الشعرية وقع فيها
وباإلضافة إلى ذلك ،قد أوردت مصادر النحو عددا من األبيات
ُ
ُ
ً
ً
الزجاجي" :وقد جاء في الشعر ش يء قلب ّ
فصير مفعوله فاعال وفاعله مفعوال على التأويل )9("...؛ وجعل ابن هشام
َ
ً
ّ
قائال" :من ُم َلح كالمهم َت َق ُار ُ
ض اللفظين في األحكام"( ،)10كإعطاء الفاعل إعراب
هذا الترخص من ُملح كالم العرب
ُ
َ
ُ
َ
املفعول وعكسه عند أمن اللبس ،نحو" :خرق
الحجر".
الزجاج
املسمار" و"كسر
الثوب
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ّ
املحور األول :مفهوم الترخص في اللغة واالصطالح
َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ُّ ً
ً
ّ
ص ،ت َرخصا ،ومنه قوله:
الترخص لغة :التخفيض ،التسهيل ،التيسير ،وهو مصدر الفعل الخماس ي :ترخص ،يترخ
َ َ َّ َ َ
ّ
ص في األمور" أي تساهل وأخذ فيها بالرخصة ،ويقال كذلك"َ :ت َر َّخ َ
الش َخ ُ
ص في َح ِق ِه إذا تساهل ولم
"ترخص
ّ ً
ُ
ّ
ّ
املحرم؛ وقيل هي
متعلقا بالعوارض .أي ما استبيح بعذر مع قيام الدليل
يستقصه( .)11وفي الشريعة :اسم ملا شرع ِ
ما بني على أعذار العباد(.)12
ً
ً
ّ
وأما اصطالحا :فهو تركيب الكالم أو الجمل على غير ما تقتض ي به القاعدة اعتمادا على أمن اللبس( ،)13فإن لم
ُ
ّ
الترخص ،ومرتكز الرخصة تضافر القرائن ،ألن ّ
تعدد القرائن على إرادة
يؤمن اللبس ن ِس َب الكالم إلى الخطأ ال إلى
املعنى قد يجعل واحدة من هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح املعنى؛ ألن غيرها يمكن أن يعني عنها ،فيكون
ّ
ّ
بمحلها ،فال تصلح ْ
ّ
ألن
التمسك بهذه القرينة ،والرخصة كما يقول علماء أصول النحو :مرهونة
الترخص بتجاهل
ُّ
يقاس عليها ،ووظيفة القول بها ما نسبه األقدمون إلى الشذوذ ونحوه ،فال تبرر بها أخطاء املحدثين( .)14ولذلك ،إن
ً
ّ
املقصود بالترخص هو إهدار القرينة في الجملة واالعتماد على القرائن األخرى لتوضيح املعنى ّأوال ،ولتبيان القرينة
ً
ّ
ّ
العربية أن يعرف أن املقصود بالترخص ليس فتح الباب على مصراعيه أمام
املحذوفة ثانيا ،وينبغي لدارس ي
ً
اعتمادا على َف ْهم املعنى وعدم اللبس بل يكون في حدود ّ
خاصة ومواقف شائعة؛
العبث في عالقات الجملة وقرائنها
ِ
ّ
والترخص إذن فهو خروج على الكالم الدارج من االستعماالت والتراكيب.
ّ
ً
ّ
ويرى النحاة أن الترخص هو مرهونة بمحلها؛ فال يقاس عليها؛ وشروطها أن يؤمن معها اللبس؛ وأن تكون فصيحة.
ً
ّ
ّ
الترخص يؤتي به لغرض ّ
ومن هنا ُي َ
معين وأن اللغة ال تترخص في قرائن الجملة جزافا ،بل يكون ذلك في
الحظ أن
ً
ً
ّ
ّ
ّ
خاصة بحيث ال يمثل هذا الترخص قاعدة عامة يمكن النسج على منوالها( ،)15نحو قوله تعالىِ ...﴿ :إ َّن
موقعيات
ََْ َ ّ
يب" مع اسم "إن" ّ
يب ِّم َن ْاملُ ْح ِس ِن َين﴾[األعراف ،]56:ذكر الخبر " َقر ٌ
الل ِه َقر ٌ
مؤنث" َر ْح َمة" ،ألن الرحمة بمعنى
رحمت
ِ
ِ
ّ
املطر فحمل ّ
املؤنث على معنى األصل الذي هو مذكر ،وعليه يقول الزمخشري (ت538ه)" :إنها على تأويل الرحمة
ُ
ّ
ً
ّ
سقطت منه ُ
التاء ألن "الرحمة
أو الترحم"( .)16ومنه علق ابن جني (ت392ه) على هذه اآلية قائال" :وقيل إنما أ ِ
َ َ َ
ٌ
الخبر على املعنىّ ،
َ
ال َهذا َر ْح َمة ِّمن َّرِّبي[﴾...الكهف ،]98:فمجاالت
ويؤيده قوله تعالى﴿:ق
والرحم" واحد فحملوا
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الحمل على املعنى عند العرب كثيرة ،منها استخدام الضما ئر باالنتقال من الغيبة إلى الخطاب أو بالعكس،
َ َ
َ
َ َ
َّ
وااللتفات من املفرد إلى املثنى أو الجمع أو بالعكس ،نحو قوله تعالىَ :
﴿و َما ِلي ال أ ْع ُب ُد ال ِذي فط َرِني َو ِإل ْي ِه
ّ
ََ ْ ُ
َ
ُ
ت ْر َج ُعون﴾[يس ،]22:واألصل "إليه أرجع" فالتفت من املتكلم إلى املخاطب ،ومنه قوله تعالى...﴿ :فال ُيخ ِر َج َّنك َما ِم َن
َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ
ْال َج َّنة َف َت ْش َقى﴾ [طه ،]117:واملراد " َف َت ْش َق َيان" ُ
﴿إنا أ ْعط ْيناك الك ْوث َر
املفرد موضع املثنى ،ومنه قوله تعالى:
فو ِض َع
ِ
ِ
ْ
﴿َ ﴾1ف َ
ّ
ّ
النص
"فصل لنا"( .)17وأضاف ابن جني (ت392ه) بهذا
ص ِ ّل ِل َرِّب َك َوان َح ْر﴾[الكوثر ،]2- 1:حيث لم يقل
ً
ً
ً
مناح
الظاهرة
لهذه
وأن
،
أيضا
الكريم
آن
ر
الق
وفي
نظما
أم
ا
ر
إلثبات هذه الظاهرة في التراكيب العربية سواء أكان نث
ِ
ً
ثان منه وهو
عديدة وال يقتصر الحمل على املعنى عنده على التذكير والتأنيث أو املخالفة النوعية؛ بل أشار إلى نوع ٍ
املخالفة العديدة ،نحو اإلشارة إلى املفرد بالجمع ،وبالعكس أو اإلشارة إلى املثنى باملفرد وهكذا ،ويبقى املعنى
ً
ً
واضحا ،فال يحدث لبس في الكالم اعتمادا على إرجاع اللفظ إلى أصله ،أو الحمل على املعنى ،فإن أمن اللبس هو
ّ
ً
ً
أغلى ما تحرص عليه اللغة استعماال ،وأثمن ما يتطلبه اللغويون تحليال(.)18
وعلى الرغم من ذلكُ ،ي َ
الحظ أن الحمل على املعنى ٌ
عالج لكل مخالفة بين ظاهرة اللفظ والتقدير أو بين العبارة
ً
املنطوقة واملكتوبة أو بين بناء الجملة وبنيتها األساسية ،وعليه ذكر محمد حماسة في كتابه قائال":إن الحمل على
ً
ً
ً
املعنى كان وسيلة داللية بارعة تربط بين بناء الجملة وبنيتها أو بين سطحها وعمقها في منهج النحاة العرب،
ُ
ُ
الكالم أو
اتساع هذا املعنى الذي يحمل عليه
وكشف عن دور املعنى أو الداللة في التقعيد النحوي أيا كان
ضيقه"(.)19
ّ
وقد يطلق النحاة القدماء موضوع الحمل على املعنى بمصطلحات أخرى منها االتساع ،وااللتفات ،والتخلص أو
ّ
االنعطاف والتضمين( ،)20واصطلح سيبويه (ت180ه) كلمة "االتساع" عند ذكره مجال الترخص في قرينة الذكر
َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ
اسأ ِل الق ْرَية ال ِتي ك َّنا ِف َيها[ ﴾...يوسف،]82:
فيقول":ومما جاء على اتساع الكالم واالختصار ،نحو قوله تعالى﴿ :و
إنما يريد أهل القرية فاختصر"(.)21
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َ
ٌ
ٌ
ّ
ّ
ّ
ولكل من هذه
العربية،
مكان مرموق في ف ْه ِم التراكيب
النحوية لها
ومن هذا الصدد ،أورد النحاة أن القرائن
ٌ
مكان ال ّ
القرائن ٌ
يسد اختالله مكان قرينة أخرى في الجملة وقد تجتمع في جملة مجموعة منها دون آخر؛ وليس
ً
لزاما أن تجتمع كل القرائن في جملة واحدة.
ّ
املحور الثاني :ظاهرة الترخص في بعض القرائن النحوية.
ّ
ُي َ
ّ
النحوية كما سيأتي- :
الحظ في هذا الصدد أن ظاهرة الترخص تورد في بعض القرائن
ّ
( -)1الترخص في قرينة اإلعراب:
ّ
ّ
واملعنوية تتضافر بعضها مع بعض في توضيح املعنى
اللفظية
وقد كان من املعلوم أن القرائن النحوية بنوعيها
َ
ََ
َ َ
ضير من االستغناء عن واحدة منها وإقامة إحداها مقامها( ،)22نحو قوله تعالىَ :
الصحيح فال َ
﴿...و ْار َح ْمنآ أنت َم ْوالنا
ً
َْ َ
َْ َ
انص ْرَنا َع َلى ْال َق ْوم ْال َكافر َ
َف ُ
ين﴾[البقرة ،]286:إذا كان الوقف على كلمة "أنت" كانت "أنت" تأكيدا للضمير الفاعل
ِ
ِِ
َ
ٌ
َ َ
َ َ
نداء محذوف وإذا كان الوقف على " ْار َح ْم َنا" كانت "أ ْنت" في موضع من
في " ْارح ْمنا" وكان " َم ْوالنا" ،منادي بحرف ٍ
ً
التحمل في مواضع الوقف ّ
ّ
ّ
التحمل في وجوه اإلعراب
يؤدي إلى
موضع الوقف وجها ،من وجوه اإلعراب وأن
ً
َ
ّ
ّ
النحوية املزدوجة قياسا بعدم
املختلفة ويؤكد النحاة القدماء الرابطة بين الوقف واإلعراب مستخدمين الفصائل
ّ
الوقف()23؛ فال ّ
يصح الوقف على املضاف دون املضاف إليه ،وال على املنعوت دون نعته ،وال على املؤكد دون
َ ّ
التوكيد ،وال على املعطوف دون املعطوف عليه ،وال على البدل دون ّ
املبدل منه ،ومنه قوله تعالى...﴿ :أ َّن الل َه َب ِري ٌء
ّ
ِّم َن ْاملُ ْشر ِك َين َو َر ُس ُول ُه[﴾...التوبةّ ،]3:
"وحق
بجر كلمة "الرسو ِل" على قراءة ،وقد خرجها البعض على القسم أي
ِ
رسوله" وهو معنى ال يدعوا إليه املقام ،وإنما أمن اللبس باملفارقة في السياق بين "البراءة" وبين "الرسول" ،وكذلك
ً
بين عدم ّ
صحة عطف الرسول على املشركين النتقاء الجامع ،ومن هنا كان الرسول معطوفا على لفظ الجاللة
ً
ًّ
ً
ّ
ّ
اللفظية األداة أحيانا وسيلة للترخص في العالمة اإلعرابية كما في
جرا؛ وقد تكون القرينة
سواء أكان رفعا أم
ّ
ُ
مررت بأحد إال زيد" ،ومن الواضح أن ّ
حق املستثنى في املقام
االستثناء ،نحو قولك" :ما قام الناس إال زيد وما
ٍ
ّ
ّ
ّ
األول أن ينصب ألن املستثنى منه موجود والكالم منفي ولكن لوجود قرينة األداة "إال" استغنى املتكلم عن نصب
ين َه ُادوا َو َّ
ين َآم ُنوا َوا َّلذ َ
جره في املثال الثاني ألن االستثناء مفرغ ،ومنه قوله تعالى﴿:إ َّن َّالذ َ
الن َ
املستثنى وعن ّ
ص َارى
ِ
ِ
ِ
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ً
َ َّ َ
َآم ُن ْوا َو َّالذ َ
أيضا...﴿ :إ َّن َّالذ َ
ين َه ُاد ْوا َو َّ
الص ِابئو َن
ين
الص ِاب ِئين[﴾...البقرة،]62:وقوله تعالى
و
ِ
ِ
ِ
َو َّ
الن َ
ص َارى[﴾...املائدة ،]69:فوضوح التعاطف بين "الصابئون" وما قبلها قد أغنى عن الحركات اإلعرابية الالزمة
ً
ّ
التبعية مفهومة وواضحة بين هذه املتعاطفات جميعا ،وال يطرق ذهن القارئ معنى أيسر
هنا وهي "الياء" فقرينة
ّ
ّ
التبعية من القرائن هنا قرينة األداة تمثلها واو العطف؛ فأمن اللبس
من معنى العطف؛ وتتضافر مع قرينة
ّ
وأهدرت العالمة اإلعر ّ
السماوية الثالث
ابية وربما كان ذلك للتنبيه على عزل "الصابئين" عن أصحاب الديانات
ألنهم ليسوا منهم(.)24
ّ
( -)2الترخص في قرينة الظرف:
ّ
ّ
ويسمى بالزمن النحوي أي التركيبي أو السياقي ،ألن الفعل على صيغة
الوظيفية على معنى الزمن(،)25
هو الداللة
يدل في السياق على املستقبل ،والذي على صيغة املضارع قد ّ
َ"ف َع َل" قد ّ
يدل على املاض ي فالزمن في النحو وظيفة
ّ
ّ
ّ
اللفظية أو
الزمنية من سياق إلى آخر العتمادها على القرائن
فتتنوع الداللة
السياق وليس وظيفة صرفة للفعل؛
الحالة التي ّ
تحدد زمنه ،ألن النحو هو نظام العالقات في السياق ،فالنظام اللغوي في السياق وهو معنى الفعل في
َ
دل على الحال لقرينة ّ
نحو":أ َتى َزْي ٌد َف َال ُت َع ِاق ُب ُه" ،فكلمة "أتى" فعل ماض ولكنه ّ
حالية وهو املضارع الذي
السياق،
ٍ
ً
يقرره معنى الفعل في السياق فقط ،بل ّ
تاله ،فالزمن السياقي ال ّ
يصح أن يكون وظيفة من وظائف معنى الجملة،
ّ
ّ
ّ
السياقية ألن داللة الفعل على الزمن تتوقف على موقعه،
املوقعية
فالزمن النحوي السياقي جزء من الظواهر
َ
َ
َ َ َ
َ ْ َّ
ْ ُ َ
الله َف َال َت ْس َت ْعج ُل ُ
وه ُس ْب َحان ُه َوت َعالى َع َّما ُيش ِركون﴾[النحل،]1:
وعلى قرينته في السياق ،نحو قوله تعالى﴿ :أتى أم ُر ِ
ِ
ََ
وقوله تعالىَ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ :
ماض ولكن ال
﴿إال من أتى الله ِبقل ٍب س ِل ٍيم﴾[الشعراء ،]89:وكلمة "أتى" في هاتين اآليتين هو فعل ٍ
ِ
يدل على الزمن املاض ي فقط ،إذ تختلف داللته الزمنية باختالف السياق ،فقد ّ
ّ
يدل على املستقبل وعلى أزمنة
كل فعل مضارع ّ
يدل على الزمن املاض ي ،وال ّ
كل ماض ي الصيغة ّ
جديدة ،إذ ليس ّ
يدل على الحال أو االستقبال.
ّ
محل األخرى في الداللة ،فقد ّ
يحل إحداها ّ
الزمنية ،فقد ّ
يدل املاض ي على زمن املضارع
ومن هنا تتباين الدالالت
ً
أو العكس ،وأحيانا يكون الحديث عن زمن مض ى ثم يأخذ الكالم منحى آخر فيؤتي بفعل مضارع ،فيجمع بين
داللة املاض ي والحال واالستقبال في جملة واحدة.
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ُوي َ
الحظ أن الفعل املاض ي يستخدم مكان املضارع إشارة إلى تأكيد وقوع الفعل حتى كأنه قد وقع ،نحو قوله
َْ
َّ
َّ َ َ
الل ُه َو ُك ٌّل َأ َت ْو ُه َداخر َ
الصور َف َفز َع َمن في َّ َ
تعالىَ :
﴿و َي ْو َم ُي َنف ُخ في ُّ
األ ْ
ين﴾[النمل،]87:
اء
ش
ن
م
ال
إ
ض
ات َو َمن ِفي
ر
الس َماو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ََ
ّ
ويدل على الحال واالستقبال أي فعل مضارع في هذا املوضع من إيقاع الرهبة في
ماض
فكلمة "أت ْو ُه" فعل
ٍ
ُ َ َْ ُ َ َ
ّ
َ
النفوس()26؛ وكما ّ
تدل صيغة الفعل املضارع على املاض ي ،نحو قوله تعالى ...﴿ :ق ْل ف ِل َم تق ُتلون أ ِنب َياء الل ِه ِمن ق ْب ُل
ُ
َْ ُ َ
ْ َ
ّ
ويدل على زمن مض ى والتقدير هو "قتلتم"( ،)27بدليل
ِإن ك ُنتم ُّمؤ ِم ِنين﴾[البقرة ،]91:فكلمة "تق ُتلون" فعل مضارع
ّ
ّ
الزمنية "من قبل".
اللفظية
القرينة
ّ
( -)3الترخص في قرينة النسبة:

ً
إن قرينة النسبة تعني إضافة ش يء إلى ش يء آخر وربطه به؛ لذلك كان بها حاجة دائما إلى طرفين منسوب
َ
َ
املتالزم ْين الذين يستلزم أحدهما
العنصرْين
ومنسوب إليه( ،)28أي املضاف واملضاف إليه ،فيمكن حذف أحد
ً
ّ
ٌ
اآلخر؛ فحذف املضاف ٌ
العربية؛ وذكر ابن جني قائال" :حذف املضاف أكثر من حذف املضاف
واسع في
كثير
َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ُ َّ َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ َ
ص ِادقون﴾[يوسف ،]82:أي
إليه"( ،)29ومنه قوله تعالى﴿ :واسأ ِل القرية ال ِتي كنا ِفيها وال ِعير ال ِتي أقبلنا ِفيها و ِإنا ل
"أهل القرية" ،فحذف املضاف ال يقدم عليه إلى عند أمن اللبس ،ويكون هذا بدليل القرائن التي تشتمل عليها
معنوية ،ففي هذه اآلية ُت َ
ّ
ّ
وجد أن املسؤولين "أهل القرية" و "أهل العير"
لفظية أم كانت
الجملة ،سواء أكانت
ّ
ّ
اللفظية فهي العالمة اإلعرابية لكلمة "القرية" وهي الفتحة التي هي حركة املضاف
معنوية ،أما القرينة
قرينة
املحذوف ألنه إذا حذف املضاف نقل إعرابه إلى املضاف إليه(.)30
ً
وكذلك ،يحذف املضاف إليه كما يحذف املضافولكنه قليل االستعمال قياسا باملضاف؛ وأشار ابن جني
ّ
الضم ،نحو قولك":من تحت ،من
(ت392ه) إلى أن أكثر الحذف يكون في املعرفة( ،)31الواقع موضع املبنى على
َّ ْ َ
ّ
ّ
﴿...لل ِه األ ْم ُر
قبل ،من بعد" فالبناء على
الضم قرينة نحوية على املحذوف الذي هو املضاف إليه ،ومنه قوله تعالىِ :
َُْ
َْ ُ َ
غالبين ومن بعد كونهم
ِمن قبل و ِمن بعد[﴾...الروم ،]4:أي من قبل ذلك ومن بعده أي "من قبل كونهم ِ
مغلوبين"(.)32
ِ
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ّ
( -)4الترخص في قرينة اإلسناد:
مر في مفهوم الجملة أنها ّ
ّ
تتكون من املسند واملسند إليه سواء أكانت ّ
قد ّ
اسمية ،ويشترط أنها ال ب ّد
فعلية أم
للمبتدأ من خبر ،ول لفعل من فاعل أو نائب فاعل؛ وصرح ابن جني (ت392ه) القول أن أصل الكالم الذكر وال
ّ
ّ
ّ
ّ
معنوية
النحوية أم
لفظية تقتضيها الصناعة
يحذف منه ش يء إال بدليل ويقصد بالدليل القرينة سواء أكانت

ّ
اللغوية الحديثة فال تعترف بال ّبد من املسند واملسند إليه في فهم الجملة؛
يقتضيها املعنى( .)33أما الدراسات
فالجملة هي التي ّ
تؤدي الفائدة كاملة(.)34

ّ
ّ
اللغوية التي لها عالقة بتنظيم الجملة ظاهرة الحذف وهي نوع من أنواع الترخص في القرائن،
إذن ،فمن الظواهر
ّ
ً
وذلك أن الجملة تشتمل على أجزاء ّ
تعبر عن الفكرة ،فأحيانا ،يحذف املتكلم بعض هذه األجزاء ،فيكتفي بكلمة
واحدة من الجملة مع مراعاة السياق الذي يوحي بهذا الجزء املحذوف .وفي هذا الصدد ،يقول ابن يعيش
ٌ
ٌ
(ت643ه) في كتابه" :اعلم أن املبتدأ أو الخبر جملة مفيدة تحصل الفائدة بمجموعهما فاملبتدأ معتمد الفائدة،
ّ
إال قد ُت َ
لفظية أو ّ
ّ
والخبر ّ
حالية تغني عن النطق بأحدهما فيحذف لداللتها
وجد قرينة
محل الفائدة ،فال ّبد منهما
ً
ً
ّ
عليه ألن األلفاظ إنما يجيء بها للداللة على املعنى ،فإذا فهم املعنى بغير اللفظ جاز أال تأتي به ويكون مرادا حكما
ً
ً
ً
ّ
العربية قائال":فقد حذفت العرب الجملة واملفرد
وتقديرا"( ،)35وأورد ابن جني أيضا أنواع الحذف في التراكيب
ّ
ّ
إال كان فيه َ
ض ْر ٌب من تكليف علم الغيب في
والحرف والحركة وليس ش يء من ذلك إال عن دليل عليه ،و
ٌ
ً
ً
في َ
ّ
معرفته"(ُ ،)36
ّ
اللفظية
النص أن للحذف أنواعا في اللغة العربية ،وهناك أيضا شرطللقرينة
الحظ من هذا
ّ
ً
ّ ُ
ّ
ُ
واملعنوية التى ّ
الفهم ،فأصبح الكالم ضربا من التكلف الذي ال طائل
املستمع َين
تدل على املحذوف وإال يعذر على
ِ
َ َ
منه؛ ومنها يحذف الفاعل (املسند إليه) في الجملة اإلسنادية ويكتفي في الداللة عليه بذكر الفعل ،نحو" :أ ْر َسل ْت"
َ
﴿...ف َ
أي َأ ْر َس َل ِت َّ
َ
ص ْب ٌر َج ِم ٌ
يل
املطر ،فال يذكر الفاعل أي "السماء" ،وتارة يحذف املبتدأ ،ومنه قوله تعالى:
الس َم ُاء
ََ
َ ّ
الل ُه ْاملُ ْس َت َع ُ
ٌ
ان َع َلى َما َت ِص ُفو َن﴾[يوسف ،]18:والتقدير:صبري ٌ
جميل .ومنه قوله تعالى...﴿ :كأ َّن ُه ْم َي ْو َم َي َر ْو َن
صبر
و
َ ٌ
َ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ً
اعة ِّمن َّن َه ٍار َبالغ[﴾...األحقاف ،]35:والتقدير :هذا بالغ ،أو ذلك بالغ(.)37
ما يوعدون لم يلبثوا ِإال س
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اإلسنادية ،وكان من املعلوم أن الفعل ٌ
ّ
ركن أساس ٌّي في تركيب الجمل
وكذلك ،يحذف الفعل (املسند) في الجملة
ّ
ً
العربية ألنه يمثل ّ
أهم قرينة من قرائن الجملة ،التي بها تقوم الجمل وهي قرينة اإلسناد؛ وكثيرا ما يكتفي املتكلم
يدل على الفعل من دالئل ومالبسات في السياق( ،)38فسمحت داللة السياق بحذف ّ
بما ّ
أهم جزء من أجزاء
ّ
تدل على الفعل منها قرائن ّ
َ
َ
الكالم ،والقرائن التي ّ
الهالل" أي" :رأي ُت الهال َل"،
"الهالل
معنوية ،نحو:
حالية و قرائن
َ
َ
َ
َ
بحذف الفعل ،ومنه قولك":السيارة السيارة" ،أي ِ"ا ْحذ ِر السيارة" ،فاملرام هو تحذيره من خطر السيارة ،وال حاجة
ً
ّ
ّ
واملعنوية التي
اللفظية
من ذكر لفظ الفعل "احذر" ألن املعنى واضح من خالل قرينة الحال .وهناك أيضا القرائن
تدل على الفعل املحذوف في قرينة الحال واملقال( ،)39كاالسم املنسوب الذي يقع في بداية الجملة دون أن ّ
ّ
يتقدمه
ُ
ً
ً
ً
ً
َ ً
ً
ً
ٌ
فعل ،نحو قولك":أهال وسهال" أي "أ َر ِ ّح ُب َك أ ْهال َو َس ْهال" ،ومنه قولك":حمدا" أي "أحمدك حمدا" ،أو "شكرا" ،أي
َ َ َّ َ َ ْ َ َ
ً
ً
ُ َ ُ ْ َ
ين َّاتق ْوا َماذا أ َنز َل َرُّبك ْم قالوا خ ْي ًرا[﴾...النحل ،]30:أي أنزل خيرا.
"أشكرك شكرا" ،ومنه قوله تعالى﴿:و ِقيل ِلل ِذ
وكذلك يحذف الخبر ،نحو قولك" :من عندك" ،فالجواب" :زيد" ،وتقدير الكالم كما ّ
يدل عليه سياق الكالم هو
ّ ُ
َ َّ َ ْ َ َ ْ َ
ُ ْ َ ُ
َ
َْ ُ ْ
ُ
يض ِمن ِن َسا ِئك ْم ِإ ِن ْارت ْب ُت ْم
"زيد ِعن ِدي" ،ولقد يحذف الخبر وهو جملة ،نحو قوله تعالى﴿ :والال ِئي ي ِئسن ِمن امل ِح ِ
َ
َ َّ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ
َ
َّ
َّ
األ ْح َمال َأ َج ُل ُه َّن َأن َي َ
ض ْع َن َح ْمل ُه َّن َو َمن َي َّت ِق الل َه َي ْج َعل ل ُه ِم ْن أ ْم ِر ِه
ف ِعدتهن ثالثة أشه ٍر والال ِئي لم ي ِحضن وأوالت
ِ
وخبر ،والتقدير" :والالئي لم يحضن فعدتهن ثالثة
مبتدأ
ُي ْس ًرا﴾[الطالق ،]4:فالخبر هنا محذوف وهو جملة من
ٍ
ٍ
ً
ً
ً
َ َ ُ
ُ
الخبر جوازا واحترازا عن العبث وقصدا لالختصار مع ضيق املقام ،نحو قول الشاعر- :
أشهر"( ،)40ف ُي ْحذف
َ َّ َ
َن ْح ُن ب َما ِع ْن َد َنا َو َأ ْن َت ب َما ** ِع ْن َد َك َ
الرأ ُي
اض و
ر
ٍ
ِ
ِ

ُ َْ ٌ
ف()41
مختل
ِ

ً
َ
َ ْ ُ َ ََْ َ ُ َ َ
ً
ُ َ ُ َ
اضون" ،والذي جعل حذفه سائغا سهال داللة خبر املبتدأ
اضون" ،ف ُح ِذف الخبر " ر
والتقدير" :نحن ِبما ِعندنا ر
الثاني عليه.
ّ
ّ
الترخص في قرينة التخصيص :يذكر املتكلم املفعول به في معظم األحوال عند تركيبه من حذفه؛ ومنه يقول
(-)5
َ
ّ
املتعدية ،ف ُه ْم يذكرونها تارة ومرادهم أن
الجرجاني (ت339ه)" :اعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر األفعال
يقتصروا على إثبات املعاني التي اشتقت منها للمفاعيلين من غير ن ّ
يتعرضوا

لذكر املف عولين()42

فإذا كان األمر
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ً
ً
ً
لفظا وال تقدي ًرا"( ،)43نحو قولك":فالن ّ
يحل
كذلك كان الفعل املتعدي كغير املتعدي مثال ،إنك ال ترى له مفعوال ال
يحل األمور ويعقدهاُ .وي َ
ويعقد" ،فاملحذوف يظهر بالنظر إلى إثبات املعنى في نفسه ،أي أنه ّ
الحظ في قول الجرجاني
ً
ً
َْ
ّ
ً
َ ُ
أحيانا لغرض ّ
معين أيضا ،فأشار
(ت339ه) أن املفعول به قد ُي ْحذف أحيانا لغرض في نفس املتكلم ،كما ُيذك ُر
الجرجاني (ت339ه) في هذا الصدد ،أن ذكر املفعول به في بعض األحوال أحسن من حذفه ،ويقول":وقد يتفق في
بعضه أن يكون إظهار املفعول هو األحسن"( ،)44وقد يحذف املفعول به بأسباب عديدة منها-:
َ
َ َ
﴿و َأ َّن ُه ُه َو َأ ْ
(أ) -االهتمام بالفاعل وإثبات معنى الفعل له ال لغيره ،نحو قوله تعالىَ :
ض َح َك َوأ ْبكى ﴿َ ﴾43وأ َّن ُه ُه َو
ََ َ
ات َو َأ ْح َيا﴾[النجم ،]44- 43:واملعنى هو الذي منه اإلضحاك واإلبكاء واإلماتة واإلحياء ،لكون صفاته ّ
عز ّ
وجل
أم
وحده ،فإن تعديته تنقض الغرض ّ
وتغير املعنى( ،)45والقصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله ،ال أن تعلم التباسه
بمفعوله(.)46
ّ َ
َ ْ
َ َ
َ َ
(ب) -مجيء املشيئة بعد "لو" وبعد حروف الجزاء ،نحو قوله تعالىَ ...﴿ :ول ْو شاء الل ُه ل َج َم َع ُه ْم َعلى ال ُه َدى فال
ْ
َُ َ
تكون َّن ِم َن ال َجا ِه ِل َين﴾[األنعام ،]35:والتقدير في ذلك لو شاء هللا أن يجمعكم على الهدى لجمعكم(.)47
ً
ّ
ّ
ّ
النحوية أنها تشمل على التابع واملتبوع أي الصفة
التبعية في القرائن
( -)6الترخص في قرينة التبعية :نظرا لقرينة
ّ
ّ
واملوصوف ،التأكيد واملؤكد ،العطف واملعطوف ،البدل واملبدول؛ وتبعا لذلك ،فإن أكثر ما يكون الترخص في هذا
ُ َ ُ
ٌ
الحظ أن الصفة محذوف
الصدد وهو الصفة واملوصوف ،فيقوم أحدهما مقام اآلخر في الداللة على املحذوف ،وي
ً
أحيانا في القرآن الكريم وفي كالم العرب وال ُي ْح َذ ُف الصفة إال عند وجود قرينة ّ
تدل عليها ،نحو قوله تعالى:
﴿...و َك َ
ان َو َر ُ
َ
اءهم َّمل ٌك َي ْأ ُخ ُذ ُك َّل َسف َين ٍة َغ ْ
ّ
اللفظية
ص ًبا﴾ [الكهف ،]79:والتقدير":كل سفينة صالحة" ،فالقرينة
ِ
ِ
َ َ َ ُّ َ َ
التي ّ
دت أ ْن أ ِع َيب َها[﴾...الكهف ،]79:فإن عيبه إياها دليل على أن
تدل على الحذف ،وهي نحو قوله تعالى...﴿ :فأر
اس َّات ُق ْوا َ َّب ُك ُم َّالذي َخ َل َق ُكم ّمن َّن ْ
﴿يا َأ ُّي َها َّ
املأخوذ من السفن صحيح ال معيوب( ،)48ومنه قوله تعالىَ :
الن ُ
س
ف
ر
ِ
ِ
ٍ
ََ
ً َ
َّ
َ
اح َد ٍة َوخل َق ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َبث ِم ْن ُه َما ِر َجاال ك ِث ًيرا َو ِن َساء[﴾...النساء ،]1:والتقدير" :نساء كثيرات" ،وسبب الحذف أن
و ِ
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ّ
الصفة تأتي لتبيين املوصوف وتوضيحه ،وال تكون الصفة املحذوفة إال بعد النكرة ألن النكرة تحتاج إلى توضيح
من خالل التخصيص بالوصف أو باإلضافة.
َ
أقل من حذف الصفة ألنه ّ
َ
وكذلك يحذف املوصوف لكن هو ّ
قولك":م َر ْر ُت ِبط ِو ٍيل" ،التقدير:
ضد البيان ،نحو
َر ُج ٌل َطو ٌ
يل" ،ومنه يقول ابن جني (ت392ه)" :لم يستبن من ظاهر هذا اللفظ ،أن املرور به إنسان دون رمح أو
ِ
ُ ْ َ ُ
ثوب أو نحو ذلك"( .)49وعلى الرغم من ذلك ،وقد يحذف املوصوف في غير موضع من القرآن ،وقامت الصفة
ً
َ َ
َ ْ
ات[﴾..سبأ ،]11:أي دروعا سابغات( .)50وتحسن اإلشارة إلى أن أكثر وقوع
مقامه ،نحو قوله تعالى﴿ :أ ِن اع َم ْل س ِابغ ٍ
َ َ ُ َ َ ُّ َ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ
ندك
احر ادع لنا ربك ِبما ع ِهد ِع
حذف املوصوف يكون في النداء ،وفي املصدر ،نحو قوله تعالى﴿ :وقالوا يا أيها الس ِ
َ
إ َّن َنا َملُ ْه َت ُدو َن﴾[الزخرف ،]49:وتقديره" :يا أيها الرجل الساحر" ،ومنه قوله تعالىَ :
اب َو َعم َل َ
﴿و َمن َت َ
ص ِال ًحا ف ِإ َّن ُه
ِ
ِ
َ
ً
َّ
ً
َ
ُ
وب إلى الله َمت ً
َ ُ
ابا﴾[الفرقان ،]71:وتقديره" :من تاب وعمل عمال صالحا"()51
ِ
يت ِ
ّ
ّ
الترخص في قرينة الرتبةُ :ي ْس َت ْخ َل ُ
النحوية أن النحاة اتفقوا على أن ترتيب عناصر الجملة
ص في القرائن
(-)7
ََ َ ُّ ََ ً َ ًَ
ً
ّ
العربية يكون على الفعل ّأوال ثم الفاعل ثم املفعول به ،نحو قوله تعالى...﴿:ضرب الله مثال ك ِلمة
َ ً
ً
ّ
ٌ
مثال (مفعول به) ،وهذا ّ
نظام في
العربية
يدل على أن للغة
ط ِّي َبة[﴾...إبراهيم ،]24:ضرب (فعل) ،هللا (فاعل)،
ّ
ّ
املعنوية بين الكلمات فإذا تجاوز الفرد
العربية يعني مراعاة العالقات
تأليف الجملة ،ويقال":والنظام في الجملة
ً
ً
ألفاظا مرصوفة ال ّ
تعبر عن أية فكرة"()52؛ ومما تجدر مالحظته في هذا الصدد ،أن
النظام أو اخترقه صارت جمله
ّ
ً
ّ
املتكلم في معظم الوقت ّ
املحدث ثم ما وقع عليه الحدث ،وهذا ترتيب مطابق لنظام الجملة
يهتم بالحدث ّأوال ثم
ّ ً
ّ
مقدما؛ ومهما يكون من األمر ،فواضح أن تغيير النظام في ترتيب الجملة
العربية ألن األصل أن يكون الفعل
ً
َ َ َْ ً َ ْ ُ
ّ
هللا"؛ ومنه قوله
العربية لم يخل أحيانا معنى الجملة كتقديم املفعول به على الفاعل ،نحو قولك":ض َرب زيدا عبد ِ
ٌ ّ
َ ََْ ْ َ َ ُ َ
أمر يتعلق بالبنية
ات [﴾...البقرة .]124:والتقديم والتأخير عند النحاة القدماء
تعالى﴿:و ِإ ِذ ابتلى ِإبر ِاه
يم َرُّبه ِبك ِل َم ٍ
ّ
ّ
الداخلية املرتبطة باملعنى في ذهن املتكلم ،وليس الغرض أن يتعلق بالبنية الشكلية أو بموسيقي الكالم في ترتيب
ٌ
ّ
ّ
ووسيلة ّ
والترخص فيها ٌ
يقرب بها املعنى العميق والداللة
العربية
أمر يراد به ِس ٌّر من أسرار
الكلمات في الجملة،
َ
َ َ َ ُ ْ
ً
َ ُُ
َ
َ ُ
﴿...وال ت ْق ُتلوا أ ْوال َدكم ِّم ْن ْإمال ٍق َّن ْح ُن ن ْر ُزقك ْم
البعيدة ،ويظهر هذا املفهوم واضحا في قوله تعالى:
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ُ
َ ُُ
َ َ َ ْ ُُ ْ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
َ َّ ُ ْ
الق َّن ْح ُن ن ْرزق ُه ْم َو ِإ َّياكم[﴾...اإلسراء،]31:
و ِإياهم[﴾...األنعام ،]151:وقوله تعالى﴿ :وال تقتلوا أوالدكم خشية ِإم ٍ
قدم ضمير املخاطبين على األوالد وفي الثانية ّ
ففي البنية األولى ّ
قدم ضمير األوالد على املخاطبين ألن الخطاب في
األولى للفقراء بدليل "من إمالق" الذي يفيد أنهم في فقر ،فكان رزقهم ّ
أهم عندهم من رزق أوالدهم ألنهم في
حاجة إليه ّ
فقدم الوعد برزقهم على الوعد برزق أوالدهم ،والخطاب في الثانية لألغنياء( ،)53بدليل :خشية إمالق

فإن الخشية إنما تكون في أمر لم يقع بعد ،فكان رزق أوالدهم في هذا السياق هو موضع االهتمام دون رزقهم،
ّ
فرزقهم حاصل ،فقدم الوعد برزق األوالد على رزقهم .إذن ،فيمكن القول بأن يترخص في الرتبة عند أمن اللبس،
َ َُْ ْ
ً
ّ
﴿وال تؤ ِم ُنوا
مثال يالحظ الترخص في تقديم املفعول على الفاعل في قرينة الرتبة عند أمن اللبس ،نحو قوله تعالى:
ّ َ َْ َ
ُ
ْ
َُ ُ
ْ
َّ َ َ
ِإال ِملن ت ِب َع ِدينك ْم ق ْل ِإ َّن ال ُه َدى ُه َدى الل ِه أن ُيؤتى أ َح ٌد ِّمث َل َما أو ِت ُيت ْم[﴾...آل عمران .]73:أي :ال تؤمنوا أن يؤتى
ّ
أحد ملن تبع دينكم .فـ "أن يؤتى" مفعول "ال تؤمنوا" ،وقد قدم املستثنى ّ
فدل على جواز ،نحو قولهم" :ما قدم إال
ً
ً
َ
ْ
ُ
زيدا ٌ
﴿خ َّش ًعا َأ ْب َ
ص ُار ُه ْم َيخ ُر ُجون ِم َن
أحد" .ويالحظ أيضا الترخص في الرتبة تقديم الحال ،نحو قوله تعالى:
ً
ً
َْْ َ
اكبا جاء ٌ
زيد".
اث[﴾...القمر ،]7:أي يخرجون من األجداث خشعا أبصارهم .وهذا مثل قولهم" :ر
األجد ِ
خاتمة البحث:
قد ّ
مر في سطور هذا البحث أن العرب لم ينطقوا بما نطقوا به عن خطأ وال عن شذوذ؛ بل نطقوا به في ظالل
ُ ّ
رخص فيها ،وإذا لم يقتضها فال رخصة فيها .ومن هنا ،يالحظ من أصول النحو أن
القرنية إذا اقتضاها املعنى ت ِ
ّ
الرخصة مرهونة بمحلها فال يقاس عليها وشرطها أن يؤمن معها اللبس وأن تكون من الفصيح في حالة االستشهاد.
ّ
ولهذا ،تناول البحث ماهية الترخص في القرائن النحوية عند أمن اللبس في اللغة العربية .ويستخلص مما سبق
ّ
سمح في التراكيب العربية عند أمن اللبس ،ألنه ُي ُّ
ّ
الترخص ُي َ
ً
العربية في اإلعراب؛
مظهرا من مظاهر قواعد
عد
أن
ً
ً
ً
وعرض هذا البحث املوقعيات التي ُي َّ
ّ
النحوية سواء أكان نثرا أم نظما ،ويعتمد كثيرا في النثر
ترخص فيها في القرائن
ّ
يتوصل هذا البحث إلى النتائج اآلتية ّ
أهمها ما يلي- :
من القرآن الكريم .ولذلك،
 ُت ُّعد العالمة اإلعر ّ
ابية قرينة من قرائن التعليق ،ولها ٌ
أثر لعامل ،إن لم ُتوجد في الجملة وجب تقديره .وقد يكون
هذا العامل واجب الحذف الينطق به في الكالم كالتحذير واإلغراء وغيرهما.
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ّ
 صرح النحاة في الترخص في قرينة التخصيص أن يحذف املفعول به لألغراض املختلفة ،منها االهتمام بالفاعلوإثبات معنى الفعل له ال لغيره .ومنها اإليجاز واالقتصار ومجيء املشيئة بعد "لو" وبعد حروف الجزاء.
ّ
الترخص في قرينة الرتبة ّ
أهمها العناية واالهتمام واالختصاص؛ كما
 اتفق النحاة أن هناك بواعث تدفع إلىيوجد عند سيبويه وعبد القاهر الجرجاني وغيرهما.
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