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  اجمللةتعريف 
 ، هي اسم املخففة عن إجنليزیة للبحوث اخلالقة( اسم اخلاص جمللة العربية الدولية أجسر)

IAJCR) ) الشيئنيأجسر مجع جسر وهي نقطة االتصال بني مبعنی . 
هتدف هذه اجمللة إىل إنتاج املعرفة وتطویر معارفها وخرباهتا يف جمال التخصص واألحباث املتعلقة 
بالظواهر اللغویة واألدبية، فضالً عن البحوث األصلية واجلدیدة يف جمال العلوم واألدب املختلفة، ونشر 

ملتعلقة بالفكر لغویة واألدبية، واألساليب ااملعرفة واملوضوعات املتخصصة. واملشاكل املتعلقة بالظواهر ال
واملرتبطة يف إطار   احلدیثيف األدب العريب، القدمي و  نقدیةوالتحليل والتجزیة لقضایا اللغة وظواهرها ال

 نظریات جدیدة.
 

 :أهداف اجمللة
 

ألدباء لعلی جلب األساتذة والباحثني إىل جمال البحث العلمي مع موضوعات متخصصة هتتم اجمللة 
واملثقفني والباحثني، مّكنت اجمللة نشر االنتاجات العلمية والبحثية، حيث تتوفر شروط البحث العلمي، 
واملتابعة بسياسة اجمللة. تلك اليت تأخذ يف االعتبار ظروف البحث العلمي هلا األسبقية من حيث أصالة 

اء وقت نخفضة واجلدیة يف تقدمي وإعطالفكر ووضوح األسلوبية واألصالة واجلودة املمتازة والكمية امل
 .للتعدیل
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 النشر شروط
 

 ية القيمة من صرية اليت تتعلق باملقاالت العربعهي جملة اللغة العربية واألدب الالدولية لة العربية اجمل
 عرويني.املعلماء األساتذة والباحثني و 

 .لغة اجمللة هي العربية واإلجنليزية والفارسية 
  ع مرات يف السنة.بستكون اجمللة يصلية تنشر أر 
  البلد خارجيتم احلكم على املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما. 
  قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة ييما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد وأنظمة 
 .هيئة حترير اجمللة هي اجلهة الوحيدة املسؤولة عن أي قرار 
 بآراء احثني بسيكون للمجلس احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص املادة املرسلة. سيقوم احملرر بإبّلغ ال

 يتعلق بأي تغيري.اخلرباء ييما 
  .ليس من الضروري أن يوايق جملس اإلدارة على آراء الكاتب 
  مسؤولية املقاالت ستكون يقط على املؤلفني وليس علىIAJCR .أو هيئة التحرير 
 لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال.مبجرد استّلمها ، 

 رئيس التحرير         
 احلقول الدراسية:

 العربية لغريالناطقني هبا قضايا تعليم اللغة 
 املراجعات العلمية للدراسات والنظريات 
 حوسبة اللغة العربية وأداهبا 
 النظرية األدبية واللغوية 
 الدراسات اللسانية النظرية والتطبيقية 
 األدب العريب القدمي واألدب العريب احلديث 
 مشكّلت املصطلح والتعريب 
 املقارنة بني األدبني العربية والفارسية 
 األدب املقارن ودراسات الرتمجة 
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 هيئة التحرير العاملية
 

 األستاذ الدکتور عمر عبد الرحيم محزاوي
 جامعة األزهر، القاهرة، مصر

 

 األستاذ الدکتور مؤيد ياضل
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 

  األيغاينالدکتورة هنی  ةاألستاذ
 باينر بروييسور أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 

 

 األستاذ الدکتور عبد اجمليب جميب
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 

 األستاذ الدکتور سامي حممد عبابنة
 رياد للدراسات واألحباث، األردن

 

 األستاذ الدکتور منتهی أرتاليم زعيم
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، ماليزيا

 

 مسيع هللا زبريياألستاذ الدکتور 
 جامعة عّلمة إقبال املفتوحة، باکستان

 

 األستاذ الدکتور يردوس أمحد بت العمري
 جامعة علي کره اإلسّلمية، هند

 

 األستاذ الدکتور إمساعيل عمارة عقيب
 اجلامعة اإلسّلمية العاملية، إسّلم آباد

 هيئة التحرير املستشارية 
 

 عبد الکبري حمسن األستاذ الدکتور
 دراوالبندي، إسّلم آبا، الکلية احلکوميةأستاذ 

 

 عبد القاهر عابد األستاذ الدکتور
 أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة کابول

 

 کفايت هللا محداين  األستاذ الدکتور
 منل، إسّلم آبادأستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 

 

 ل حممد باسلگ  األستاذ الدکتور 
 أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة کابول

 

 دل آقا وقار األستاذ الدکتور
 أستاذ کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 

 عبد اجمليد البغدادي األستاذ الدکتور
 جامعة عّلمة إقبال املفتوحة، باکستان

 

 عبد الرمحن شريزاد األستاذ الدکتور
 أستاذ کلية الشريعة، جامعة ننجرهار

 

 عبد الصبور يخري األستاذ الدکتور
 أستاذ قسم اللغة العربية، جامعة کابول

 
 

 عبد هللا نورعباد األستاذ الدکتور
 کابول، جامعة  الدراسات اإلسّلميةأستاذ قسم 

 
 

 شريف هللا غفوري املساعداألستاذ 
 ختارأستاذ قسم اللغة العربية، جامعة 
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ق  )دورية، علمية، حمكمة، مفهرسة(  ةاجمللة العربية الدولية للبحوث اخلّلا
Issue 2 0،  Vo0   No 30 (0203/3661): 3020/1366 -ثانيال العدد – ثانيال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 األستاذ الدكتور عمر عبد الرحيم محزاوي

 

 (مناهجهاو  أهدايها عن حتليلية )دراسة األيغانية اجلامعات يف العربية اللغة تدريس واقع
 املساعد شریف هللا غفورياألستاذ 

 األستاذ املساعد حممد هللا حقجو
 251-231                                                         عبد احلفيظ تانشاألستاذ املساعد 

 

 نأيغانستا يف ةالدمیوقراطي ءجمي بعد اإلسّلمي األدب
 هبروز هللا جاراألستاذ املساعد 
 421-261                                                           دانش یونس حممداألستاذ املساعد 

 

 الفاعل إعراب حول النحو علماء آراء
 211-215                                                     األفغاين نور حممد شهریار عيداألستاذ امل 

 (بدخشان مدينة دروس أئمة املساجد )دراسة ميدانية يفيف رغبة الشباب 
 123-111                                                         ساعد صنعت هللا جویااألستاذ امل 

 

  القرآنية لفا بعض األيف تفسري ضاءات اللغوية اإل
  عنایت الرمحن مهت ستاذاأل

 111-124                                                             األستاذ عبد العزیز عابد        
 املعاصرة قواعد الفقهيةضوء  حکام البورصة يفأ

  ذبيح اهلل زاهد األستاذ
 141-131                                                      سيد هاشم أمني                   األستاذ

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
https://iajcr.com/wp-content/uploads/2020/11/IAJCRv4-1.pdf
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 کلمة التحرير 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

رآن تتّم الصاحلات وبشکره تزداد النعم والربکات، واحلمد هلل الذي أنزل القبنعمته احلمد هلل الذي 
ها ع انتشار وتوسيها ر تطویعمل علی و بلساٍن عريّب مبني، والصلوة والسالم علی أفصح من نطق بالعربية، 

 ! بني األمة املسلمة وعلی آله وصحبه أمجعني. وبعد
الكرام  األردن. أن یضع بني أیدي قرّائه - عمانیسر اجمللة العربية الدولية للبحوث اخلالقة يف

م، وهو عدد حيمل بني طّياته ثراء معرفيًّا، ألنه ميثل ملتقى 1112العدد الثاين من اجمللد الثاين للعام 
ألقالم خمتلفة، إذ اتسعت حلقول معرفية شّّت، لتشمل باقة من املقاالت املتنوعة، یتقدمها يف حقل 

غویة، متمثلة يف اللغة واألدب والنحو، إىل جانب اإلحياءات الصوتية والدراسات الدراسات األدبية والل
 امليدانية.

م للسنة الثانية يف موضوعات شّت يف الليسانيات 1112فيخرج هذا العدد من شهر حزیران
واألدبيات؛ حيث اجتهدنا قدر اإلمكان يف تنوع املوضوعات اليت تدور يف حمورین األساسيني: 
الليسانيات النصية وعلوم الليسانيات، والثاين األدبيات املعاصرة النثریة والشعریة إىل قضایا من جانب 

 العلوم اإلنسانية.
وليست الدراسات األدبية بأقل حضورًا يف هذه اجمللة، إذا ما قورنت حبظ الدرس اللغوي منه، إذ 

بة بية والنحویة وكذا  االحصائيات يف رغیسجل القارئ فيه مقاالت من الدراسات امليدانية، مث األد
الشباب على دروس أئمة املساجد يف مركز املدینة بدخشان وإىل جانب هذا مقاالت أخرى يف قضایا 

 اللغویة.
والشك يف أن الثراء املعريف يف هذا العدد، وتنوع املقاالت اليت یشملها مع كون مؤلفيها من أقطار 

إمياهنا  ايل، ألدلة واضحة املعامل على االنفتاح الذهين ألسرة اجمللة. وعلىخمتلفة البالد يف أفغانستان الغ
بالبحث العابر للحدود اجلامعات وللتخصصات العلمية، كما إهنا مؤشرات على أن غایة اجمللة أن خيطو 
خطوة إىل األمام على طریق إفساح مكان للمجلة بني اجملالت الدولية العربية. والعمل مازال جاریًا 
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الختاذ خطوات أخرى تؤكد املكانة العلمية هلذه اجمللة بوصفها جملة علمية رصينة تسهم إسهاما حقيقيا 
يف رفد احلركة العلمية يف العامل اإلسالمي والعريب برافد علمي حيوي ال یهتم بزیادة الكّم مبقدار ما 

 بية.یسعى إىل تكریس حركة حبث علمي رصني يف اجملال العلوم اإلنسانية والعر 
كما إهنا مؤشرات علي أن غایتنا يف واقع األمر ليست إرضاء قرّاء اجمللة األعزّاء فحسب، إمنا أن 

 یسهم قدر جهده أیًضا يف ترقية البحث العلمي يف الوطن األفغاين.
الیتسع حيز هذه الورقة لذكر ما یعانيه القائمون على اجملالت من صعوبات خمتلفة األلوان، وما 

جع الدماغ، قبل أن یرى عدد منها النور، لذلك من االلتزام األديب إن مل یكن من الواجب یصيبهم من و 
أن نرفع أیات الشكر اخلالص إىل املشرفني علي اجمللة، والقائمني على إخراجها يف حّلتها النهائية، بكل 

كل الباحثني، أما   من فيهم اهليئات االستشارة، العلمية والتحریریة، إىل جانب التوجه بوافر الشكر إىل
 حتية التحيات فهي جلمهور قرّائنا الكرام الذین لوالهم ملا كان للمجلة أي معىن.

كان اهلدف األول الذي اعتمد واطلع عليه قراء العربية ومن حيب أن یقرأ الدراسات العربية اليت 
عربية كثريًا فيما سات التصدر عن أبناء األفغان. واهلدف الثاين كتب الباحثني األفغان عن تطویر الدرا

سبق فجاءت مقاالهتم سوف تليب حاجة عصرهم، وملا انتشرت اإلجنليزیة صار الناس يف غربة عن 
العربية وبالغته حبيث ال یعرفون كيفية أخذه ألباب العرب الفصحاء والبلغاء كمثل عبد القاهر اجلرجاين 

 الذي نشأ وترىب يف املهد الفارسي.
 فعة إىل قراء العربية، ال یسعنا إال أن نستشعر الكثري من الغبطة إذ نعترب عملهمهؤالء املقاالت النا

هذا إحدى مثرات األمة اإلسالمية اليت نتوقع هلا إخوة وراء إخوة بفضله تعاىل ومنه، إنه نعم املوفق 
 واملستعان، واحلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على مصطفاه األمني للناس أمجعني.

سأل ن أظن أن الُعجمة وصلْت بنا معشر قراء العربية إىل أن نظن ذلك يف هذا السرد اجملرد!!فال 
هللا تعاىل أن یبارك يف جهود مركز أجسر العلمية، وأن یطيل عمرها وعمر اجمللة، وهللا من وراء القصد 

 وهو اهلادي إىل صراط املستقيم.
 رئيس التحرير
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 آراء علماء النحو حول إعراب الفاعل
 

 1 شهريار نورحممد، 2 يخري الصبور عبد الدكتور
 )مشرف على البحث( كابول/ جامعة   األجنبيةاللغات اآلداب و کلية بقسم اللغة العربية  يف كر شااملاألستاذ .2

 )الکاتب املسؤول(ختار / جامعة اآلداباللغات و کلية بقسم اللغة العربية  يف عيد.األستاذ امل1
0 shahryar@tu.edu.af 
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 َلَخصم املم 
اسم مرفوع أو يف حمل رفع، یأيت بعد فعل تاّم مبين للمعلوم، أما يف املعىن فهو اسم یدل على  وهالفاعل 

 أو يف حملّ  رفع تقدَّمه فعل تام مبين للمعلوم مرفوع اسم هو اللغة العربية يف الفاعلمن قام بالفعل أی
البكاء،  فالطفُل هو من قام بفعل "لطفلُ بكى ا"من فعله حقيقة، مثل:   إليه الفعل. فُأسن د   ،شبهه أو

وأحيانًا قد ال، أحكام العامل الفاعل من حيث الرتتيب واحلذف والتأنيث وعالمات املثىن واجلمع هي 
هتدف املقالة إلی بيان أحکام الفاعل وأراء علماء النحو حول الفاعل . نفسها أحكامه مع الفاعل

اعل، لذا شري نتيجة املقال إلی أن بعض األفعال ال حتتاج إىل فیو  يةعرابه، استناًدا علی منهج املکتبوإ
فال یكون فاعلها مذكوراً يف اجلملة وال هو حمذوفاً، وقد یتوهم املرء خطأً أنَّه ُحذف لسبب من األسباب. 

 ،وهذه األفعال استغنت عن فاعلها استغناءً تاماً فهو غري موجود وال ميكن أن یوجد ال ظاهراً وال ُمضم راً 
، «فردةاألفعال امل»أو « األفعال املفرغة»أو « األفعال الساذجة»ویُطلق على األفعال من هذا الصنف 

  ة.يردًة لعدم قدرهتا تكوین مجل فعلواملصطلح األخري هو األكثر شهرة، وسُ ّيت هذه األفعال مف
 نصب.وال بالريعالکلمات املفتاحية: تعريف الفاعل، أحكام الفاعل، حكم إعراب الفاعل 
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، الرمحن الرحيم مالك یوم الدین، أمحده محد الشاكرین، وأصلي و أسلم 
يد األولني واآلخرین، الذي كان أفصح العرب لسانا، وأبينهم  على أشرف املرسلني، النيب األمني، سّ 

 ْنزیل رب العاملني. أما بعد:نطقاً، وأعظمهم بيانا، نيب املعجزة اخلالدة، القرآن الكرمي، ت
فإنَّ الدارس لباب الفاعل قد یفاجأ بأنَّ العرب نصبت الفاعل ورفعت املفعول، وتزداد تلك املفاجأة 
عندما یرى أن هناك من انتصر هلذا الرأي وجعل منه قاعدة مطردة، بل واستدل له بأفصح الكالم، 

يف قراءة أخرى جاء منصوباً، فظن الظانون،  ، وبآیات من كتاب هللا تعاىل جاء فيها الفاعل مرفوعاً 
وتوهم املتومهون أنَّ ذلك جاٍر على رأیهم يف جواز نصب الفاعل، ومن هنا كانت أمهية هذا املوضوع، 
فأحببت أن أبنّي رأي النحویني يف هذه املسألة، فاستعرضت تلك اآلیات اليت حصل فيها اإلشكال 

 وبينت توجيهها على القراءتني.
 بنيت هذا البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخامتة:وقد 

 أما املقدمة فتشتمل على سبب اختيار املوضوع وأمهيته وخطة البحث فيه.
 أهداف البحث:

 للبحث عدد من األهداف اليت كانت يف نفس الباحث وأمهها:
راب لفاعل ألّن دراسة إعطالب العلم على فهم الدرس النحوي السيمًا إعراب اـــ مساعدة 2
 هبذه الطریقة فيها إفادة كبرية و كشف بعض أسرار و وجوه إعجاز القرآن.                              ةنصوص األدبيالالقرآن و 
 حبث أساسي. اـ إدراك و معرفة إعراب الفاعل هذـ1
 ـــ معرفة آراء العلماء حول إعراب الفاعل مع اختالف رأیهم.                              3

 أمهية املوضوع:
                                                                                        :هذا البحث بالغ األمهية لألوجه التالية

الوجه األول: إّن الباحث حول موضوع الفاعل قد یفاجأ بأّن العرب نصبت الفاعل و رفعت 
 بحث جاء فيها الفاعل مرفوعاً ويف قراءة أخرى منصوباً.املفعول یفهم الباحث من خالل هذا ال
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 الوجه الثاين: أمهية تعریف إعراب الفاعل السيماً اختالف رأي العلماء حول هذا املوضوع.  
 إلعراب.نصوص الشرعية من خالل قواعد االخاصتاً  ةالعربي ةنصوص األدبيالالوجه الثالث: معرفة 
 منهجية البحث:

علماء لاكتابة هذا البحث حتليل املضمون منهجياً حتليلياً معتمداً على كتب سأعتمد وسأسلك يف  
احملدثني والكتب اليت ألّفت حول إعراب القرآن الكرمي والنحو وطالعُت الكتب اليت ُكتب و  نيقدمتامل
 كالم العرب من مؤلفات علماء اللغة.  ثي واستخرجت األمثلة القرآنية وحبإليها يف أشري و 

دمة البحث ومق كلمات املفتاحية و خالصة البحث خطة حبثي هبذا الطریق مما یلي: و كتبتُ 
  .املبحث األول: تعریف الفاعل و أحكامهو 

  املبحث الثاين: حكمه اإلعرايب؛ و يف ثالثة مطالب:و 
  .املطلب الثالث: النصب. و املطلب الثاين: اجلرو  املطلب األول: الرفع

  القائلني بالنصب والرد عليها.املبحث الثالث: شبهة و 
  .اخلامتة: وتشمل على أبرز نتائج البحث

 فهرس املصادر واملراجع.و 
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 املبحث األول:
 تعريف الفاعل و أحكامه

أو ما يف  واصطالحاً:اسم صریح (.31ص1ه،ج2421الفاعل لغة: من أوجد الفعل)الصبان،
 م،2111أصلي احملل والصيغة )ابن احلاجب، تأویله، أسند إليه فعل أو ما يف تأویله،مقدم،

ُ( )األعراف251ص2ج ( واملؤول به كقوله تعاىل: )أ و ملْ  ی ْكف ه ْم أ نَّا 3(. فاالسم الصریح حنو: )تـ ب ار ك  اهللَّ
ا. وقوله: )أسند إليه فعل( سواء كان الفعل صرحياً  ( والتقدیر: أومل یكفهم إنزالن52أ نـْز ْلن ا( )العنكبوت

 السيوطي،) كما يف حنو: قام زید، أو مؤواًل به، واملؤول بالفعل یشمل ما أجري جمرى الفعل يف العمل
( فـ )خمتلف( يف تأویل 61( كاسم الفاعل كقوله تعاىل: )خُمْت ل ٌف أ ْلو انُُه( )النحل521ص 2ه، ج2421

ل، وكالصفة املشبهة حنو: زید حسن وجهه، فـ )وجهه( مرفوع بـ )حسن( وهي )خيتلف( وألوان: فاع
و: حن صفة مشبهة. وكاسم التفضيل حنو: مررت باألفضل أبوه، فـ )أبوه( مرفوع بـ )األفضل(، وكاملصدر

 )أعجبين ضرب زید عمراً(.
 مل عمل الفعل.عواسم الفعل حنو: هيهات العقيق، فـ )العقيق( مرفوع بـ )هيهات( وحنو ذلك مما ی

، فـ )زید( لتأخر الفاعل وقوله: )مقدم( أي الفعل وشبههه، حنو: قام زید، فيخرج به: )زید قام(
)قام( خربه، هذا عند البصریني وذهب الكوفيون إىل جواز تقدمي الفاعل على عامله حنو: زید مبتدأ و

الً، م زید، فإن )زید( ليس فاع(. وقوله: )أصلي احملل( قيد خيرج حنو: قائ211ص4قام) املربد،د.ت،ج
مذهب  )زید( مبتدأ مؤخر، هذا علىوأصله التأخري؛ ألنه خرب مقدم، وألن )قائم( مقدم يف اللفظ فقط 

اخلرب  مبتدأ و زید فاعل سد مسدمجهور البصریني و ذهب األخفش و الكوفيون إىل جواز كون )قائم ( 
رتاباذي، رأیهم فال حيتاج إىل قوله: )أصلي احملل( )اإلساستفهام، وعلى  یعتمد الوصف على نفي أو إن ملو 

 (.116ص2م، ج2116
وقوله: )أصلي الصيغة( خيرج )ُضرب زید( بالبناء للمفعول، فإهنا صيغة غري أصلية؛ ألهنا فرع عن 

(.فالفاعل عند 41ص1ه،ج2421صيغة )ض ر ب(، فـ )زید( ليس فاعاًل بل نائب فاعل)الصبان، 
ناد سواء حصل الفعل على وجه احلقيقة كقولك: قام زید، وقعد عمرو، أو فعله النحویني شرطه اإلس
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 احلریري،) جمازاً كقولك: نبت الزرع، واشتد احلر، أو مل یفعل شيئاً كقولك: ما قام زید وال خرج عمرو
 (.55ص د.ت،

ه ایقول ابن یعيش )الفاعل يف ُعْرف أهل هذه الصَّنعة أمر لفظي، یدل على ذلك تسميتهم إی
فاعاًل يف الصور املختلفة من النفي واإلجياب واملستقبل واالستفهام مادام مقدماً عليه، وذلك حنو: قام 
زید، وسيقوم زید، وهل یقوم زید، فـ )زید( يف مجيع هذه الصور فاعل من حيث إن الفعل مسند إليه 

  (.14ص2ه،ج2411ومقدم عليه، سواء فعل أو مل یفعل( )ابن یعيش،
 حكام سبعة:وللفاعل أ

وقد جير لفظاً كقوله تعاىل: )و ل ْوال   األول: الرفع، ألنه عمدة ال یستغىن عنه يف الكالم حنو:قام زید
( فلفظ اجلاللة فاعل جمرور باإلضافة لفظًا لكنه مرفوع حمالً؛ ألنه الفاعل) 15د ْفُع اهللَّ ( )البقرة 

 (.522ص2ه،ج2421السيوطي،
و: جاء زید، وهذا هو مذهب البصریني وذهب الكوفيون  إىل جواز الثاين: وقوعه بعد عامله حن

 تقدمي الفاعل على فعله يف سعة الكالم حنو: زید قام، متسًكا بقول الزبَّاء:
 ،و ابن عصفور،211ص4أجنداًل حيملن أم حدیًدا )املربد،د.ت،ج... ما للجمال مشيها وئيًدا 
 (.251ص2ه،ج2421

لفاعل )مشيها( وأوَّله البصریون على أنَّ )مشيها( مبتدأ وخربه أي: وئيًدا مشيها. لكنه قدم ا
 (.                                              112ص2ه،ج2412حمذوف والتقدیر: مشيها یكون وئيًدا، أو أنَّه ضرورة شعریة)األزهري،

سترت حنو: ري مالثالث: أنه عمدة البد من ذكره حنو: قام زید، فإن مل یظهر يف اللفظ فهو ضم
 (.234ص3ه،ج2421زید قام، أي: هو. وأجاز الكسائي حذفه متسًكا بقول الشاعر)أبو حيان،

(. 111ص2ه،ج2412فإن كان ال یرضيك حّت تردين إىل قطري ال إخالك راضياً)األزهري،
حيث ذهب الكسائي إىل أن اسم كان على تقدیرها ناقصة، أو فاعلها على تقدیرها تامة قد حذف. 

له اجلمهور بأن الفاعل ضمريمسترت راجع ملا دلت عليه احلال املشاهدة، والتقدیر:إن كان هو،أي:ما وأو 
 (.211ص1ه،ج2421تشاهده مين )ابن مالك،
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الرابع: أنه یصح حذف فعله جوازاً إن أجيب به نفي أو استفهام كقولك: بلى زید، ملن قال: ما  
قام أحد، وجوابًا عمَّن سألك: هل جاءك أحد، ووجوبًا إذا وقع االسم املرفوع بعد )إن( أو )إذا( 

رْ  ( فـ )أحد( فاعل لفعل 6ُه( )التوبةالشرطيتني كقوله تعاىل: )و إ ْن أ ح ٌد م ن  اْلُمْشر ك ني  اْست ج ار ك  ف أ ج 
اُء اْنش قَّْت(  حمذوف وجوباً، والتقدیر: وإن استجارك أحد استجارك وكقوله تعاىل: )إ ذ ا السَّم 

 ( فـ )السماء( فاعل لفعل حمذوف والتقدیر: إذا انشقت السماء انشقت.2)االنشقاق
أخوك،  مع إفراده، فكما تقول: قام اخلامس: أن فعله یوحَّد مع تثنية الفاعل أو مجعه كما یوحَّد

تقول: قام أخواك، وقام إخوتك، وقام نسوتك. وقد یقال على لغٍة قليلة، وهي لغة طيء، وأزد شنوءة، 
 املعربَّ عنها بلغة )أكلوين الرباغيث( قاما أخواك، وقاموا إخوتك، وقمن نسوتك، ومنه قول الشاعر:

وم، والصحيح أن األلف والواو والنون يف مثل هذا أحرف یلومونين يف اشرتاء النخيـل أهلي فكلهم أل
 الفراء،و  41ص 1ه،ج 2411هو مذهب سيبویه )سيبویه، تدل على التثنية واجلمع،ال فاعل،

 (. 326ص2د.ت،ج
السادس: أنه إذا كان مؤنثاً أنّ ث فعله بتاء ساكنة يف آخر املاضي، وبتاء املضارعة يف أول املضارع 

فاعل ضمريًا متصاًل كـ )هند قامت( و )الشمس طلعت( أو كان أسًا ظاهراً فيجب ذلك إذا كان ال
( وجيوز الوجهان: 35حقيقي التأنيث متصال بفعله كقوله تعاىل: )إ ْذ ق ال ت  اْمر أ ُت ع ْمر ان ( )آل عمران

عاىل(: ت إذا فصل بني الفعل وفاعله حنو: أتى القاضي بنت الواقف، أو كان الفاعل جمازي التأنيث كقوله
  .(31( وقوله تعاىل: )و ق ال  ن ْسو ٌة يف  اْلم د ین ة ( )یوسف24)ق ال ت  اأْل ْعر اُب آم نَّا( )حجرات

السابع: أن األصل يف الفاعل أن یتصل بفعله مث یأيت املفعول به حنو: ضرب زیٌد عمراً، وجيوز 
فاعل وذلك كما املفعول به على ال الفصل بينهما باملفعول به حنو: ضرب عمرًا زیٌد، وقد جيب تقدمي

( فـ 214إذا اتصل بالفاعل ضمري یعود على املفعول به حنو قوله تعاىل:)و إ ذ  ابـْتـ ل ى إ بـْر اه يم  ر بُُّه( )البقرة 
 )إبراهيم( مفعول مقدم و )ربه( فاعل مؤخر وجوباً.
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 املبحث الثاين
 حكمه اإلعرايب

 املطلب األول: الريع
 األصل يف الفاعل أن یكون مرفوعا، واختلف يف رافعه على أقوال:  

)سيبویه،  اهما يف معن نه العامل املسند إليه من فعل أواألول: وهو قول سيبویه وعليه اجلمهور أ
 (.33ص2ه،ج2411

)ابن  ملبتدأ باخلربخيرب عن ا عنه بفعله كما من حيث إنه خيربا الثاين:أنه ارتفع بشبهه للمبتد
 .(251: 2م، 2111اجب،احل

م ات  مثااًل: وله قه أبو حيان  كما ورد يف خلفصار على الثالث: أنه ارتفع بكونه فاعالً يف املعىن و 
 (.2312ص3ه،ج2421)أبو حيان،. زید و م ا ق ام  ع ْمرو اخلْ ام س

 الرابع: أنه ارتفع بإحداثه الفعل.
 واستحق الفاعل الريع من أوجه:

أقوى من املفعول، فهو عمدة ال یستغىن عنه يف الكالم، ألنه حيدث الفعل األول: أن الفاعل 
ركة األضعف احل -املفعول  -فأعطي الفاعل الذي هو األقوى أقوى احلركات وهو الرفع وأعطى األضعف 

 وهي النصب.
 الثاين: أنه رفع ألنه واحد واملفعوالت كثرية فأعطي القليُل األثقل  وهي الضمة، وأعطي الكثريُ 

 الفتحة  وهي أخف.
الثالثة: رفع ألنه مع الفعل مجلة مفيدة فأشبهت املبتدأ واخلرب وقد وجب هلما الرفع، فرفع الفاعل 

 (.251ص2ه،ج2351تشبيها بذلك)اخلضري،
 املطلب الثاين: اجلر 

(  41)احلج (قد جير الفاعل يف اللفظ، وذلك بإضافة املصدر كقوله تعاىل: )و ل ْوال  د ْفُع اهللَّ  النَّاس  
 ي،)السيوط فلفظ اجلاللة فاعل و )الناس( مفعول به، والتقدیر: ولوال أن یدفع هللا الناس

 (.521ص2ه،ج2421
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وقد جير بإضافة اسم املصدر كما يف احلدیث: "من قبلة الرجل امرأته الوضوء" فـ )الرجل( فاعل 
م مصدر امرأته. و )قـُْبلة( بضم القاف أسجمرور لفظًا و )امرأته( مفعول والتقدیر: من أن یقبّ ل الرجل 

(. وقد جيربـ )مْن( أو الباء 111ص2ه،ج2412و األزهري، 44ص2)قبَّل( )إمام مالك،د.ت،ج
رٍي( )املائدة  .(21الزائدتني،أو الالم الزائدة،فاألول كقوله تعاىل(: )أ ْن تـ ُقولُوا م ا ج اء ن ا م ْن ب ش 

( والثالث: كقوله تعاىل: 11ىل: )و ك ف ى ب اهللَّ  ش ه يًدا( )الفتحتعا أي:ما جاءنا بشري، والثاين كقوله
يـْه ات  ل م ا ُتوع ُدون ( )املؤمنون يـْه ات  ه  فإذا جرَّ الفاعل لفظًا فإنه  ( أي: هيهات ما توعدون.36)ه 

 (.251ص2ه،ج2351حينئٍذ مرفوع تقدیراً أو حماًل)اخلضري
 املطلب الثالث: النصب

( و قد ینصب الفاعل شذ  وذاً، وذلك إذا فهم املعىن وأمن اللبس، كقوهلم: )خرق الثوُب املسمار 
( مع أنه یتعني أن یكون  ( و )احلجر  ( برفع )الثوُب( و )الزجاُج( ونصب )املسمار  )كسر الزجاُج احلجر 
 الفاعل فيهما هو املنصوب. ومعىن كونه شاذاً، أي: ال جيوز القياس عليه يف سائر الكالم، وُجعل من

 ذلك قوُل األخطل:
جنران أو بلغت سوآهتم هجُر، برفع )جنران(، و )هجر( ونصب  ...مثل القنافذ هداجون قد بلغت

(. 236ص1ه،ج2423)سوآت(، فجعل هجر هي اليت تبلغ السوءات ورفعها فاعلة )ابن الشجري،
قال ابن هشام: )والثامن: إعطاء الفاعل إعراب املفعول وعكسه عند أمن اللبس كقوهلم: )خرق الثوُب 

( و )كسر الزجاُج احلجر(  (. وقال ابن عقيل:)وقد یرفع املفعول 121ه،ص2111)ابن هشام،املسمار 
 وال ینقاس ذلك، بل یقتصر فيه على السماع( ) ابن عقيل، ...وینصب الفاعل عند أمن اللبس 

 ه،2421 وقال السيوطي )وال یقاس على شيء من ذلك( )السيوطي، (.415ص2ه،ج2421
 (.6ص1ج

فهم  قال )وأما ابن الطراوة فقال: إذا –ال یقاس عليه بعد أن ذكر أنه شاذ -وقال ابن أيب الربيع 
املعىن فارفع ما شئت، وانصب ما شئت وإمنا حيافظ على رفع الفاعل ونصب املفعول إذا احتمل كل 
واحد منهما أن یكون فاعالً وذلك حنو: ضرب زیٌد عمراً، لو مل ترفع زیداً وتنصب عمراً مل یعلم الفاعل 

 قوله أنك إذا قلت: ضربت زیداً هنٌد، فيجوز لك أن ترفع زیداً وتنصب )هنداً(؛من املفعول، فيلزم على 
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ألن عالمة التأنيث الالحقة الفعل دالة على أن هنداً هي الفاعل، فال حيتاج إىل احملافظة على اإلعراب 
 (.161ص2ه،ج2411على قوله( )ابن أيب ربيع،

ن الطراوة ما علمت أحدًا قاله قبله. النحویون  مث ردَّ قول ابن الطراوة فقال: )وهذا الذي قاله اب
غري  یقولون: إن العرب تلتزم رفع الفاعل ونصب املفعول، ُفهم املعىن من -كلُّهم م ْن یعوَّل عليه منهم 

اإلعراب أو مل یُفهم، إال أن ُیضطرَّ الشاعر فيعكس، وذلك عند فهم املعىن، وإن وجد يف الكالم فيكون  
 ...(. وقال األزهري:)وله أحكام سبعة، أحدها الرفع 163ص2ه،ج2411يع،كالغلط( )ابن أيب رب

 ) ( و )كسر الزجاُج احلجر  وقد ینصب شذوذاً إذا ُفهم املعىن، ُسع من كالمهم: )خرق الثوُب املسمار 
برفع أوهلما ونصب ثانيهما، وجعله ابن الطراوة قياسًا مطرداً، واستأنس له بعضهم بقراءة عبدهللا بن  

رادًّا رأي ابن -( بنصب )آدم ( ورفع )كلماٌت(، مث قال 31:)فتلقى آدم  من ربّ ه كلماٌت( )البقرةكثري
الطراوة وموجها القراءة )وفيه نظر؛ إلمكان محله على األصل، ألن م ْن تلقى شيئًا فقد تلقاه اآلخر( 

ى آدم  من بقراءة )فتلقوقاسه ابن الطراوة عمالً  ...وقال اخلضري:)وقد ینصب شذوذاً عند أمن اللبس 
ربه كلماٌت( بنصب )آدم( ورفع )كلماٌت( وُردَّ بإمكان محله على األصل من أن املرفوع هو الفاعل، 

 (.161ص2ه،ج2412ألن التلقي ن ْسب ٌة من اجلانبني( )األزهري،
ویظهر مما تقدم أن النحویني جممعون على أن الفاعل مرفوع، وأن النصب شاذ ال یقاس عليه. 
وأما ابن الطراوة فقد خرق اإلمجاع مبا ال حجة فيه فأجاز نصب الفاعل مّت فهم املعىن وأمن اللبس. 
، ویظهر أیضًا أنَّ من رأى رأي ابن الطراوة قد استشهد هلذا الرأي بآي  وقد رد النحویون قوله كما مرَّ

 ر بّ ه  ك ل م اٍت( حيث ى آد ُم م نْ القرآن الكرمي اليت حصل فيها عكس يف اإلعراب ومنها قوله تعاىل:)فـ تـ ل قَّ 
قرىء )فتلقى آدم  من ربه كلماٌت( فتوهم بعضهم أنَّ هذه القراءة من نصب الفاعل ورفع املفعول فجعلها  
(، وهذا دليل باطل وقياس فاسد؛ ألن  (، و )كسر الزجاُج احلجر  كقول العرب: )خرق الثوُب املسمار 

 لثوب أن یكون مفعواًل به ال غري وإن كان مرفوعاً. ویتعني يفقول العرب: خرق الثوُب، یتعني يف ا
.  املسمار أن یكون فاعال ال غري وإن كان منصوباً. وكذلك: كسر الزجاجُ  احلجر 

أما قوله تعاىل: )فتلقى آدم  من ربه كلماٌت( بنصب )آدم( ورفع )كلماٌت(، فيجوز يف )آدم( أن 
قى( من لمات أن تكون هي الفاعل فهي املتلقية؛ ألن الفعل )تلیكون فاعالً فهو املتلقي، وجيوز يف الك
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أفعال املشاركة فيصح إسناده إىل كل منهما، وهذا التوهم ینطبق أیضا على آیات كثرية حصل فيها 
 عكس يف احلركات اإلعرابية بني الفاعل واملفعول.

 املبحث الثاين
 شمَبهم القائلني بالنصب والرد عليها

 راوة ومن یرى رأیه جييزون نصب الفاعل ورفع املفعول مّت فهم املعىن وأمن اللبسسبق أّن ابن الط 
قياسًا مطردًا ، وجعلوا من ذلك ما وقع فيه العكس يف اإلعراب يف بعض اآلیات، فجعلوها مثل قول 

، فهل اآلیات اليت فيها وجهان يف اإلعراب  ، و: كسر الزجاُج احلجر  فع ر -العرب: خرق  الثوُب املسمار 
 من ذلك؟ وكيف یوجه؟-الفاعل ونصبه

له تعاىل:)فـ تـ ل قَّى قو  -يف سعة الكالم -جبواز نصب الفاعل ورفع املفعول إّن من أبرز أدلة القائلني 
يُم( )البقرة ( بنصب )آدم ( ورفع )كلماٌت( يف 31آد ُم م ْن ر بّ ه  ك ل م اٍت فـ ت اب  ع ل ْيه  إ نَُّه ُهو  التـَّوَّاُب الرَّح 

 (.226ص2ه،ج2411اءة ابن كثري)الزجاج،قر 
لفراء:)وقد الفاعل، قال ا وقد وجَّه كثري من العلماء هذه القراءة بتوجيهات تنقض القول بنصب

واحد؛  -لم وهللا أع -قرأ بعض القراء )فتلقى آدم  من ربه كلماٌت( فجعل الفعل للكلمات، واملعىن 
 -(. وقال الزجاج:)الكلمات 11ص2الفراء،د.ت،جألن ما لقيك فقد لقتيه، وما نالك فقد نلته( )

ن ا اعرتاف آدم عليه السالم وحواء بالذنب؛ ألهنما قاال: )ر بّـَن ا ظ ل ْمن ا أ نـُْفس ن ا و إ ْن ملْ  تـ ْغف ْر ل   -وهللا أعلم 
ر ین ( )األعراف ى آدم  أ ابن كثري: )فتلق( اعرتفا بذنبهما وتابا( مث قال )وقر 13و تـ ْرمح ْن ا ل ن ُكون نَّ م ن  اخلْ اس 

 (.226ص2ه،ج2411من ربه كلماٌت( واالختيار ما عليه اإلمجاع وهو يف العربية أقوى(( )الزجاج،
وقال ابن خالویه:)احلجة ملن نصب )آدم( أن یقول: ما تلقاك فقد تلقيته، وما نالك فقد نلته، 

 (.11ه،ص2411وهذا یسميه النحویون: املشاركة يف الفعل( )ابن خالویه،
وقال أیضًا )فأما ابن كثري فإنه جعل الفعل للكلمات ألن كل من لقيته وكل من استقبلته فقد 

(. وفصَّل مكي بن أيب طالب يف توجيه هذه القراءة 11ص2ه،ج2423استقبلك( )ابن خالویه،
ه لفقال:)وع لَّة من نصب )آدم ( ورفع )كلماٌت( أنه جعل الكلمات استنقذت آدم بتوفيق هللا له لقو 

إیاها والدعاء هبا فتاب هللا عليه، وأیضًا فإنه ملا كان هللا ج لَّ ذْكره من أجلّ  الكلمات تاب هللا عليه 
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املستنقذ هبا وكان  ویّسرت له التوبة من هللا فهي الفاعلة وهو بتوفيقه إیاه لقوله هلا كانت هي اليت أنقذته
عله كلمات( لكن ملا كان بـ ُعد ما بني املؤنث وف  األصل أن یقال على هذه القراءة: )فتلقت آدم  من ربه

 ويف تقدمي )آدم( على الكلمات تقویه أنه الفاعل( )مكي،... ح ُسن حذف عالمة التأنيث 
)والقراءتان ترجعان إىل معىن؛ ألن )آدم( إذا تلقى الكلمات فقد  وقال القرطيب: (.131ص2د.ت،ج

( (. وقال أبو 361ص2،ج2411تلقته( )القرطيب، حيان: )وقرأ اجلمهور برفع )آدُم( ونصب )الكلمات 
وعكس ابن كثري، ومعين تلقي الكلمات آلدم: وصوهلا إليه ألن من تلقاك فقد تلقيته، فكأنه قال: 

وقال السمني احلليب )وقرأ ابن كثري  (.321ص2ه، ج2423فجاءت آدم  من ربه كلماٌت( )أبوحيان
يل: لقاك فقد تلقيته، فتصحُّ ن ْسبة الفعل إىل كل واحد. وقبنصب )آدم( ورفع )كلمات( وذلك أن من ت

وقال البنَّا  (.115ص2ه، ج2416ملا كانت الكلمات سبباً يف توبته ُجعلت فاعلة( )السمني احلليب،
)اخُتلف يف )آدم من ربه كلمات( فابن كثري بنصب )آدم ( ورفع )كلماُت( على إسناد الفعل إىل 

(. ویتبني 311ص2ه،ج2411( فكأنه، قال: فجاءت كلماٌت( )البّناء،   )كلماٌت( وإیقاعه على )آدم
( ورفع )كلماٌت( قد ُخرّ ج بتخرجيني:  من هذه النصوص كلّ ها أنَّ نصب )آدم  

أحدمها: إسناد الفعل )تلقى( إىل )كلماٌت( واملعىن: تلقت الكلمات آدم، وصحَّ ذلك ألن الفعل 
كل وكذلك لكلمات، ألن من تلقيته فقد تلقاك، و  إلسناد آلدم)تلقى( من أفعال املشاركة، فهو صاحل ل

 من لقيته فقد لقيك، وكل من استقبلته فقد استقبلك.
الثاين: تضمني الفعل )تلقى( معىن: جاءه أو أنقذه، كأنه قال: )فجاءته كلمات( أو )أنقذته  

 كلمات(.
كلماٌت( فاعل اًل منصوباً. و )وعلى ك ال التخرجيني فإنَّ )آدم ( بالنصب مفعول حقيقًة وليس فاع

حقيقة وليس مفعوالً مرفوعاً. وعلى ذلك فليست هذه القراءة من نصب الفاعل ورفع املفعول وإمنا هي 
من رفع الفاعل ونصب املفعول كما هو األصل. فمن استدل هبذه القراءة على نصب الفاعل فقد سقط 

 ن الدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط بهاستدالله بأحد هذین التخرجيني فضاًل عنهما معاً؛ أل
(؛ ألنه یتعني يف )الثوب( أن یكون مفعوالً و )املسمار(  االستدالل، خبالف قوهلم: )خرق الثوُب املسمار 

( 214 ( )البقرةومنها قوله تعاىل: )و إ ذ  ابـْتـ ل ى إ بـْر اه يم  ر بُُّه ب ك ل م اٍت ف أ مت َُّهنَّ  فاعاًل، وليست كذلك اآلیة.
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حيث قرأ اجلمهور: )إبراهيم  ربُّه( وقرأ ابن عباس وأبو الشعثاء وأبو حنيفة وجابر بن زید وأبو حيوة 
هاً هذه القراءة ))على معىن اخترب ربَّه هل  )إبراهيُم ربَّه( برفع األول ونصب الثاين، قال ابن اجلوزي موجّ 

ترب نه دعاه بكلمات من الدعاء ف ْعل املخیستجيب دعاءه ویتخذه خلياًل أم ال( قال الرازي )واملعىن أ
، 241ص2ه، ج2314واجلوزي، 1ص1ه، ج2414تعاىل إليهن أم ال( )السمني احلليب، هل جييبه هللا

(. وقال القرطيب )واملعىن: دعا إبراهيُم ربَّه وسأله، وفيه بـُْعد ألجل الباء 31ص4ه،ج2411 والرازي،
قال السمني احلليب )وتأویلها: دعا ربَّه، فسمَّى (. و 14ص1،ج2411يف قوله )بكلمات( )القرطيب،

 ه،2416 دعاءه ابتالًء جمازاً؛ ألن يف الدعاء طلب استكشاف ملا جتري به املقادیر( )السمني احلليب،
(. ویالحظ من من هذه التوجيهات لقراءة ابن عباس ومن معه أن الفاعل هو )إبراهيم( 11ص1ج

اعل حقيقة، بَّه: اخترب إبراهيمُ  ربَّه هل یستجيب دعاءه؟ فـ )إبراهيم( فحقيقة إذ إن معىن: ابتلى إبراهيُم ر 
و )ربَّه( مفعول حقيقة، وعلى هذا فليست القراءة من باب نصب الفاعل ورفع املفعول، وإمنا هي من 

 باب رفع الفاعل ونصب املفعول كما هو األصل.
 ة البحثخامت

حث تعاىل وأشكره على أن وفقين البتداء هذا الباحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، أمحده 
 وإمتامه وأسأله تعاىل أن یسدد نتائجه، وميكنين أن أسجل خالصة هذا البحث وأبرز نتائجه فيما یلي:

أنَّ األصل يف الفاعل أن یكون مرفوعا، ألنه عمدة ال یستغىن عنه يف الكالم فاستحق احلركة  - 2
 األقوى وهي الرفع.

 عل قد ینصب يف اللفظ كثرياً ولكنه حينئٍذ مرفوع حمالً.أنَّ الفا - 1
أنَّ الفاعل قد ینصب شذوذاً إذا فهم املعىن وأمن اللبس ویقتصر يف ذلك على ما سع عن  - 3

(، وال یقاس على ذلك يف سائر الكالم. (، و )كسر الزجاُج احلجر   العرب كقوهلم: )خرق الثوُب املسمار 
إمجاع النحویني فجعله قياساً مطّ رداً فأجاز نصب الفاعل ورفع املفعول  أنَّ ابن الطراوة خرق - 4

 مّت فهم املعىن حيث قال: )إذا فهم املعىن فارفع ما شئت وانصب ما شئت(.
أنَّ النحویني مل یقبلوا رأي ابن الطراوة بل إنَّ منهم من تصدى له وردَّ قوله بأنَّ العرب تلتزم  - 5

 به سواء فهم املعىن من غري اإلعراب أو مل یُفهم. رفع الفاعل ونصب املفعول
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أنَّ من رأى رأي ابن الطراوة استدل لنصب الفاعل ورفع املفعول بآیات من القرآن الكرمي  - 6
. ، وكسر الزجاُج احلجر   ورد فيها قراءتان: الرفع والنصب فجعلوا ذلك كقول العرب: خرق الثوُب املسمار 

تبني من توجيه تلك القراءات اليت ورد فيها قراءتان: الرفع والنصب أهنا ليست من باب  - 1
نصب الفاعل ورفع املفعول؛ وذلك إلمكان محلها على األصل: رفع الفاعل ونصب املفعول، ومن أبرز 

( تٌ أمثلتهم قوله تعاىل: )فتلقى آدُم من ربه كلمات( حيث قرأ أبن كثري: )فتلقى آدم  من ربه كلما
بنصب )آدم ( ورفع )كلماٌت( فظن بعضهم أنَّ ذلك من نصب الفاعل ورفع املفعول به، واحلق خالف 
ذلك، ألنَّ )آدم( يف قراءة الرفع هو الفاعل، ويف قراءة النصب مفعول به ال فاعل منصوب ویكون 

 ( هو املتلقيالفاعل هو الكلمات، وجاز كون الفاعل تارة )آدم( وتارًة )الكلمات( جلواز كون )آدم
                                      وجواز كون الكلمات هي املتلقية أیضاً؛ ألن الفعل تلقى من أفعال املشاركة فصح إسناده إىل كل منهما.                               

و ال أمن ق -من خالل البحث واإلطالع على كتب النحو والقراءات والتفاسري  -مل أجد  - 1
 استخدم عبارة: فاعل منصوب أو مفعول مرفوع ألبتة، وهذا یؤكد شذوذ رأي ابن الطراوة.

تبنيَّ أنَّ قياس تلك اآلیات اليت ورد فيها الرفع والنصب على قول العرب: )خرق الثوُب  - 1
( قياس فاسد ال یصح، وذلك أن قول العرب هذا یتعني يف )الثوبُ  ( و )كسر الزجاُج احلجر   (املسمار 

( أن یكون فاعاًل وإن كان منصوباً، وكذلك  أن یكون مفعوال به وإن كان مرفوعاً، ویتعني يف )املسمار 
( أمَّا اآلیات الكرمية فإهنا وإن ورد فيها الوجهان إال أنَّ املرفوع فيها هو  یقال يف: )كسر الزجاُج احلجر 

 ا.الفاعل واملنصوب هو املفعول كما هو األصل، فظهر الفرق بينهم
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