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أما وقد يسر اهللا عز وجل كتابة هذه الرسالة فيسرني أن أتقدم بخالص الـشكر وعظـيم                 
التقدير لكل من قام بمساعدتي على النهوض بهذه الرسالة ،لتصل إلى مـا وصـلت إليـه وهـم          

  .كثيرون 
  

جهاد العرجا ، على    /  أقّل ما يمكن أن يقدم له ، فهو أستاذي الدكتور            أما من كان الشكر   
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كر ألساتذتي األفاضل بقسم اللغة العربية بكلية اآلداب ، لما شملوني بـه مـن   يفوتني أن أقدم الش  
  ٠النصح واإلرشاد 

  
  : كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لألستاذين الجليلين 

  محمد رمضان البع / و الدكتور   فضل محمد النمس                   / الدكتور 
ء مناقشته ، راجيا المولى أن أنتفع بما يقدمانه مـن          على تجشمهما معاناة قراءة هذا العمل ، وعنا       

  .توجيهات سديدة ومعلومات قيمة 
  
 وأخيراً أشكر المسئولين في مكتبات الجامعة اإلسالمية ، وجامعة األقـصى ، وجامعـة            

األزهر، لما أتاحوا لي من فرص االطالع على الكتب القيمة والمصادر النادرة ، واهللا أسـأل أن                 
  . ني خير الجزاء ، كما أسأله التوفيق والسداد ، إنه سميع مجيب يجزيهم ع
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

   
  مقــدمـة 

الحمد هللا رب العالمين ، و الصالة و السالم علي أشرف المرسلين ، سيدنا محمد، وآله،                
  …و صحبه أجمعين ، و بعد 

ة نطقاً  موضوع تجسد في الواقع العملي للغ     " المنصوب علي نزع الخافض     " فإن ظاهرة   
واستخداماً ، و ظهر في السلوك اللغوي للناطقين بالعربيـة ، كمـا ظهـر خـالل اإلرشـادات                   
والتلميحات المتناثرة في كتب النحاة دون أن يخصه واحد منهم بكتابٍ مفـصل يـشفي الغليـل                  

 جهاد العرجا ، ومن ثم كانت     / ويوضح السبيل ، و هذا ما أشار به علي أستاذي الفاضل الدكتور             
هذه الدراسة تستهدف الجوانب المختلفة لهذا الموضوع و دراسته دراسة وصفية تحليلية ، رغبةً              
في الكشف عن خصائصها و توضيح أنماطها التركيبية و ضبط صـورها و تحليـل مكوناتهـا                 

  .المباشرة 
  

و هذه رحلة شاقة ممتعة صحبتُ فيها رجال النحو و األدب ، إنها شاقة إذ عالجتُ فيهـا                 
ضوعاً لم يخصه أحدهم بكتاب ، و هي ممتعة ألنها نقلتني إلي ميدان طريف فجذبتني أحاديث                مو

النحاة فيه إلي التوازن اللغوي و التعادل الكامن في كلمات اللغة ، و زودتني بفائدة عظيمة فـي                  
  .موضوع اإلعراب ، و اإلطالع علي مادة أدبية رفيعة 
يذكر بعد فعٍل حقه أن يتعـدى بـالحرف،         والمنصوب علي نزع الخافض اسم منصوب       

مـررتُ  "و "دخلتُ الدار : " ولكنه حذف عند تعينه ، استغناء عنه إيجازاً واختصاراً ، نحو قولك        
في الدار ، و بالديار ، فهذه أفعال ال تتعدى إال بحرف جـر ، و لكـن لمـا كثـر        : أي  " الديار  

  .فاّ حين علم أن أصل الكالم كذلك استعمالها ، حذف حرف الجر اختصاراً و تخفي
واإلشارة إلى الظاهرة عند القدماء متفرقة في كثير من أبواب النحو، فأشار إليها سيبويه              

الفاعل " و باب   " ما شبه من األماكن  المختصة بالمكان غير المختص          " في باب   ) الكتاب  ( في  
عول ، وبصفة عامة في بـاب حـذف   الذي يتعداه فعله إلي مفعولين فإن شئت اقتصرت على المف    

البـن  " كشرح المفـصل    " في كتب التراث    " المفعول فيه " و  " التعدي و اللزوم    " وباب  " الجار  
و غيرهـا مـن   " شرح ابن عقيل ، علي ألفية ابن مالك       " البن هشام  و     " مغني اللبيب   " يعيش و 

كان دون واسطة حـرف الجـر        الكتب النحوية و اللغوية؛ ذلك أن األفعال تتعدى إلى ظروف الم          



  ج   
  

سوى المختص منها ؛ إال أنه وردت أمثلة وشواهد شذت عن هذه القاعدة واختلف النحـاة فـي                  
  . ذهبتُ الشام : إعراب هذه األسماء نحو

وعناية القدماء بالتطبيق والتمثيل أغلب من عنايتهم بالتنظير فيما يتصل بهذه الظـاهرة،             
 أفكار معينة ؛ تنم عن منهج سليم فـي دراسـة اللغـة،              وال شك أنهم في تطبيقهم يصدرون عن      

   ٠ويمكن أن تشكل جوانب نظرية متكاملة لهذه الظاهرة 
أما في العصر الحديث فلم يقع بين يدي بحثٌ مستقل يعالج هذه الظاهرة ، ولكن سـبقتني      

عبد محاولة الدكتور محمد حماسة     : بعض الدراسات الحديثة في موضوعات مختلفة عنها ، منها          
النحو العربي و الدرس    ( ومحاولة الدكتور عبده الراجحي في    ). بناء الجملة العربية  ( اللطيف في   

، والـدكتور ميـشال   ) نحو اللغـة وتراكيبهـا   ( ، ومحاولة الدكتور خليل عمايرة في ) الحديث  
يع النظريـة  ،  حيث حاولوا تطو) األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية  ( زكريا في   

التوليدية والتحويلية وتطبيقها على بعض أنواع الجمل في اللغة العربية ولم يخـصوا المنـصوب      
  .على نزع الخافض بالذكر في كتاباتهم 

      

وسيبين الباحث حدود هذه الظاهرة جمعاً و تطبيقاً و تحليالً بحثاً عـن المعـايير التـي                 
يدعو إلي إلغاء هذه الظاهرة و غيرها ،إنما يطـرح          انتظمت تشكيلها ، و يكشف أن التوجه الذي         

جمع : حالً خاطئاً ؛ ألنه يغيب جوهر النظام اللغوي ، لذا فإن الهدف األساس من هذا البحث هو                  
شتات ما قاله النحاة عن المنصوب علي نزع الخافض في كتابٍ مستقل و مناقشة آرائهـم فيـه،                  

ثم دراسته دراسة تطبيقية في القرآن الكريم و الحـديث          محاوالً تصفيته مما اعتراه من شوائب ،        
  ) .شعراً ونثراً ( الشريف في كتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي و كالم العرب 

       

كذلك يهدف البحث إلي تطبيق القواعد التوليدية و التحويلية علي أنـواع مختـارة مـن                
يالً للـدرس النحـوي العربـي ، و         التراكيب التي يتضمنها المنصوب علي نزع الخافض ؛ تأص        

  .االستفادة من خبرات اآلخرين في هذا المجال 
وفي هذا الصدد ينبغي أن أشير إلي ضرورة مراعاة خصائص اللغة العربية وخصوصاً             
اإلعراب و االشتقاق ، وأصول النحو العربي عند تطبيق النظريات اللغوية الحديثة ، نظراً ألنها               

صحة و الخطأ و لم ترقَ إلي درجة المسلمات و الحقائق بعد ، ثـم إنهـا      الزالت نظريات قابلة لل   
نظريات ذات أبعاد فلسفية و مجتمعية خاصة ، و علي الرغم من ذلك فال ضير من أن نفيد ممـا        

  . يطوره الناس في فهم لغتنا 
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أما المنهج الذي اتبعته فهو المنهج الوصفي التحليلي ، فعمدتُ إلي وصف هذه الظـاهرة               
ن خالل الشواهد النحوية و القرآنية ، و الحديث الشريف و دواوين الشعر و مختاراته ألسـتمد                 م

شواهد حية و عملية علي هذه الظاهرة ، كي يتيسر إدراك مدى سالمة القاعدة التي نبني عليهـا                  
  .واستقرارها 

أن : ثم لما أخذتُ نفسي بالبحث في هذا الموضوع ، تكشفت لي صعوبات جمـة هـي                 
المنصوب علي نزع الخافض أقرب إلي الدراسة في العلة النحوية تشعبت فيه اآلراء ، و كثـرت      
فيه الخالفات بين النحويين ، أضف إلي ذلك عدم اتفاق الباحثين العرب في العصر الحديث علي                
نظرية ألسنية موحدة و تعدد المصطلح و ندرة المصادر و المراجع حـول النظريـة التوليديـة                 

لية ، ناهيك عن الظروف السياسية و االجتماعية الخاصة التي تحياهـا أمتنـا العربيـة                والتحوي
  .واإلسالمية 

  .وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تكون في مقدمة و تمهيد و ثالثة فصول و خاتمة 
في اللغـة و نـشأته فـي        " المنصوب علي نزع الخافض     " أما التمهيد فقد تناول داللة مصطلح       

النحوية ، تتبعتُ فيه هذا المصطلح من لدن سيبويه إلي أن استقر عند ابن هشام فيمـا                 الدراسات  
   ٠أعلم 

و يتضمن أربعة   " المنصوب علي نزع الخافض في نظر النحاة        : " وتناول الفصل األول    
  :مباحث 

  ٠ناقش المبحث األول عالقة المنصوب علي نزع الخافض بالعامل و الحذف 
  مفهوم الحرف ، وعدد حروف الجر،:    حذف حرف الجر  ويستعرض المبحث الثاني

و الحديث عن وظائفها و أقسامها ، ومواقف النحاة من حذف حرف الجر، ثم مواضـع حـذف                  
  .حرف الجر ، و آراء النحاة في إعراب االسم بعد حذفه 

و فيـه مفهـوم التعـدي واللـزوم و          " :  التعدي و اللزوم    " ويبحث المبحث الثالث في     
ت الفعل المتعدى و معدياته وخالفات النحاة في إعراب االسم بعد فعٍل الزمٍ تعدى بـدون                عالما

  .الحرف 
أما المبحث الرابع فتناول المفعول فيه حده و العامل فيه و أنواعه و أقسامه مـن حيـث              
التصرف وعدمه ، و ما ينوب عنه و التوسع فيه و المبني و المعرب منه و خالفات النحاة فـي                    

  .راب الظرف المختص إع
أما الفصل الثاني فهو دراسة تطبيقية للمنصوب علي نزع الخافض في عصور االحتجاج             

  :و ما تالها ، و هو مقسم إلي ثالثة مباحث 



  ه   
  

  :حذف الجار ، و قد تضمن أربعة مطالب : المبحث األول 
  .حذف حرف الجر في القسم بدون عوض : المطلب األول 
  . رف الجر في العطف علي ما تضمن مثل الحرف المحذوف حذف ح: المطلب الثاني 
  .ما فيه الفعل معلق عن العمل : المطلب الثالث 
  " .أن و أن " حذف حرف الجر مع : المطلب الرابع 

  
حذف حرف الجر بعد فعٍل الزمٍ و بعد فعل يتعـدي بنفـسه تـارةً               :     و تناول المبحث الثاني     

  .وتارة بحرف جر 
فـي ضـوء النظريـة التوليديـة        " فهو المنصوب علي نزع الخـافض       : صل الثالث       أما الف 

  :والتحويلية ، و يتضمن مبحثين 
  :المبحث األول 

تحدث عن ماهية النظرية التوليدية و التحويلية وقواعدها ، و تناول مفهومها و مكوناتها              
يبي لما لـه مـن صـلة        التركيبي ،و الداللي و الصوتي ، بسطتُ فيه الحديث عن المكون الترك           

  .مباشرة بموضوع البحث ، ثم طرق تحليل الجمل العربية في ضوء هذه النظرية 
فتناول الوصف التحليلي للتراكيب التي يرد فيهـا المنـصوب علـي نـزع              : أما المبحث الثاني    

  .الخافض ، ثم الفروق الداللية التي تحدد سمات كل تركيب 
ج من هذه التراكيب في هذا المبحث سبعة نماذج مـن           وكان مجمل ما تم تحليله من نماذ      

مختلف األبواب النحوية التي يرد فيها المنصوب علي نزع الخافض ، و قد اسـتخدمتُ طريقـة                 
العميقة و السطحية ، ثم يلي ذلك وصف للقواعد التحويلية التي           : الرسم الشجري لتحليل البنيتين     

  .تية و االنتقائية لكل لفظة استخدمت في كل تحليل ، مع ذكر السمات الذا
  

وفي الخاتمة عرض الباحث أهم النتائج التي توصل إليها باإلضافة إلي بعـض التوصـيات                -١
  ٠واالقتراحات ، ثم تال ذلك ثبت بالمصادر والمراجع التي اعتمد عليها في إتمام هذا العمل 

    

لج هـذا الموضـوع   و أخيراً البد أن أشير إلي ما اعتراني من حرج و تهيب ، و أنا أعا      
خشية التسرع و الزلل ، فاَهللا أسأل أن يعصمنا من الهوى و يجنبنا الخطل ؛ إنه  نعـم المـولي                     

  . ونعم النصير 
 
  
  



  
  
  
  
  

  التمـهــــيـد
  

" المنصوب على نزع الخافض     " نشأة مصطلح   
  :ويتضمن ما يلي 

  .فــي اللغــــة -١
  .في الدراسات النحوية -٢
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  :المصطلح في اللغة : أوال 
  والنصب  ) مفعول  ( المنصوب،  :          ه ، ومن معانيه كذلك أنه ضـربإقامةُ الشيء ورفع

اب كالفتحِ في البناء ،والمنصوب ما دخله النـصب مـن           من أغاني العرب ، والنصب في اإلعر      
  ٠) ١(الكلم

  نزعاً ، نحو قولهم            : والنزع هعينْز الشيء من نزع ، والقلع الجذب " :   القوس إذا " نزع
   .)٢(جذبها أي قلعها 
  خفْضاً وخافضا     ) فاعل  (     والخافض يخفض في أسماء اهللا تعالى الخـافض ، وهـو         : خفض

لذي يخفض الجبـارين ويـضعهم ويهيـنهم ، والخفـض ضـد الرفـع ، وامـرأةٌ خافـضةُ                    ا
خفيته لينته ، والخفض العيش الطيب ، والخفض والجـر واحـد ،             : الصوت،وخفيضةُ الصوت   

   .)٣(وهما في اإلعراب بمنزلة الكسر في البناء في مواصفات النحويين 
المنصوب على  " تمد النحويون مصطلح    من هذه المعاني اس    :تعريفه في اصطالح النحاة   

؛ ليكون دليالً على االسم الذي انتصب بعد حذف حرف الجر ؛ لوصول الفعـل               " نزع الخافض   
  .من قومه :  ، أي )٤( ) واختَار موسى قَومه سبعني رجال:( إليه نحو قوله تعالى

   :نشأة المصطلح في الدراسات النحوية: ثانياً 
قد ورد مبكراً بمفهومه االصـطالحي فـي          "المنصوب على نزع الخافض      "إن مصطلح 

وباب التعدي  " حذف الجار   "باب  : كثير من أبواب النحو في المراجع اللغوية قديماً وحديثا ، منها          
،ولم أجد لهذا المصطلح بابا مستقال يستطيع طالب النحو أن يعـود            "المفعول فيه   "وباب  "واللزوم  

  .إليه 
فقد أشار  " الكتاب  " بع نشأة هذا المصطلح ال بد أن أبدأ بأول مدون نحوي وهو             ولكي نتت 

ـ  ١٨٠-(سيبويه  في أكثر من باب في كتابـه  – حذف الجار ونصب مجروره  –إلى هذه الظاهرة    ) هـ
بـاب الفاعـل الـذي       " دون أن يفرد لها عنواناً مستقالً في الكتاب، فقد مثل لهذه الظاهرة فـي               

  ــــــــــ
، ١/٧٦١) نـصب  ( م ،مـادة  ١٩٩٤ ، ٣لسان العرب البن منظور ، دار صادر بيروت ، لبنان ط           : ظر  ان)١(

م  ، ١٩٩٤-هــ  ١٤١٤علي شيري ، دار الفكر بيـروت      : مرتضى الزبيدي تحقيق    :  ، وتاج العروس     ٧٦٢
  .٩٢٤/ ٢، ت .إبراهيم أنيس وآخرون، دار الفكر، بيروت ،د . د : ، والمعجم الوسيط ٤٣٤، ٤٣٣/ ٢) نصب(
  . وما بعدها ٣٤٩/ ٨): نزع (لسان العرب : انظر) ٢(
   .١٤٥/ ٧): خفض ( المصدر السابق : انظر) ٣(
   .٧/١٥٥: األعراف) ٤(
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يشبه بالمبهم إذ ا كان مكاناً يقـع        ) ذهبتُ الشام   (وقال بعضهم    :")١(بقوله" يتعداه فعله إلى مفعول     
س في ذهب دليل على الشام وفيه دليل على المـذهب            وهذا شاذ ؛ألنه لي    ٠عليه المكان والمذهب    

   ٠"والمكان ، ومثل ذهبت الشام ، دخلت البيت 
وهو فعل الزم ، والفعـل الـالزم ال         ) ذهبت(اسم منصوب والعامل فيه     ) الشام  ( فكلمة  

ينصب بنفسه مفعوال به أو أكثر ،وإنما ينصبه بمعونة حرف جر ،أو غيـره ممـا يـؤدي إلـى                 
اختـرتُ  : ومـن ذلـك     : " ) ٢(د سيبويه العديد من األمثلة على هذه الظاهرة قائالً        ويور. التعدية

، وسـميته زيـداً،    ) واختَـار موسـى قَومـه سـبعني رجـال     :(الرجاَل عبد اهللا ،ومثل ذلك قوله عز وجل     
 عنيـت  وكنيت زيدا أبا عبد اهللا ،ودعوته زيداً إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سـميته، وإن         

  :الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعوالً واحداً، ومنه قول الشاعر
  )٣(أستغفر اَهللا ذنْباً لستُ محصيه           رب العباد إليه الوجه والعمُل

  :وقول الشاعر
  )٤(َأمرتُك الخير فافْعْل ما ُأمرتَ به        فقد تركُتك ذا ماٍل وذاَ نشَبِ

من الرجال  ] فالنا  [ اخترت  : أنها أفعال توصل بحروف اإلضافة ،فتقول        وإنما فصل هذا  
عرفته بهذه العالمة وأوضحته بها ، وأستغفر اهللا من ذلك ،فلما حذفوا            : وسميته بفالن ،كما تقول     
ويالحظ أن سيبويه يشرح الظاهرة ويمثل لها بالقرآن الكريم وكـالم           " . حرف الجر عمل الفعل     

المنصوب علـى نـزع     ( دون أن ينعتها بمصطلح معين ،فلم يظهر مصطلح          العرب شعره ونثره  
مع بداية الدراسات النحوية لفظـاً ، ولكنـه ظهـر فيمـا             ) الحذف واإليصال   ( أو  )  الخافض  

  .بعد،وهذا شأن كل علم وليد   
ـ ٢٥٨-(وأقر المبرد    ومثل لها كذلك ، حيث يرى أن حروف ) الحذف واإليصال (ظاهرة  )هـ

  : )٥(ذا حذفت وجب نصب االسم بعدها ألن الفعل يصل فيعمل ومن ذلك قولهاإلضافة إ
  ـــــــــــــــ

   .١/٣٨م ، ١٩٨٨ ، ٣عبد السالم هارون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط : ت :الكتاب ، لسيبويه ) ١(
  .١/٣٨السابق )٢(
 والذنب ، اسم جنس بمعنى      ٠ ١/٤٨٦نة  هو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها ،كما في الخزا           ) ٣(

  .القصد والمراد ، وأراد من ذنب : لست محصيه ، والوجه :الجمع ، فلذا قال 
البيت في شعرين مختلفين أحدهما ألعشى طرود ، واآلخر مختلف في قائله ، فقيل عمرو بن معـد يكـرب          ) ٤(

:  ، والنـشب  ١٦٦-١/١٦٤دبة ،الخزانة ،وقيل العباس بن مرادس ، وقيل زرعة بن مرا دس ،وقيل خفاف بن ن    
  " .أمرتك الخير " اإلبل أو هو عام والشاهد فيه :المال الثابت كالضياع ونحوها ،من نشب الشيء ، والمال 

   .٢/٣٢٠ هـ،١٣٨٥ القاهرة –محمد عبد الخالق عظيمة . أ/ت: المقتضب للمبرد ) ٥(
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؛ ألن الفعل يـصل فيعمـل،       واعلم أنك إذا حذفت حروف اإلضافة من المقسم به نصبته         
؛ ألنك أردت أحلف باهللا ألفعلن، وكذلك كل خافض في موضـع نـصب إذا     ) اهللا ألفعلن   (فتقول  

  .)١() واختَار موسى قَومه سبعني رجال:(حذفته وصل الفعل، فعمل فيما بعده كما قال اهللا عز وجل
واعلم  : ")٢(إليصال ،فقد قال سيبويه   والحق أن المبرد قد تأثر برأي سيبويه في الحذف وا         

، )إنـك ذاهـب حقـاً    :( أنك إذا حذفت من المحلوف به حرف الجر نصبته كما تنصب إذا قلت          
إنك (فالمحلوف به مؤكد به الحديث كما تؤكده بالحق ، ويجر بحروف الجر كما يجر حق إذاقلت                 

لرأيين ،هـذا إذا أخـذنا فـي        فهناك تقارب كبير بين ا    ".…)اهللا ألفعلن   (وذلك قولك )ذاهب بحق   
إن :االعتبار أن كتاب سيبويه يعد تمثيالً ناضجاً للجهود النحوية في تلك الفترة  ، وأستطيع القول                 

المبرد فسر الظاهرة ولم ينعتها بمصطلح معين كذلك ،علـى الـرغم مـن أن فكـرة ومفهـوم                   
  .المصطلح واضح محدد لديه
ـ ٣١٦-(ويرى ابن السراج    عال ما الزم الفاعل ،غير أن العـرب قـد عدتـه    أن من األف )هـ

لالتساع في اللغة واإليجاز ، وقد حلّل ابن السراج بعض الشواهد اللغوية في كتاب سيبويه تحليالً                
هل هو متعد أم غير متعـد ؟ وإنمـا          ) دخلتُ البيتَ   ( وقد اختلف النحويون  في      :" رائعاً ،فيقول   

غير حرف جر في كثير من المواضع ، وهو عندي غيـر       التبس عليهم ذلك الستعمال العرب له ب      
تُ  (مثل  )دخلت  (و…متعدرمتعـدياً وجـب أن     ) دخلت  (إذا أتيت الغور ،فإن وجب أن يكون        )غ

أنك ال ترى فعالً من األفعال يكون متعدياً إال كان مـضاده متعـدياً           : ،ودليل آخر   )غرتُ(يتعدى  
تحرك وسكن ، فتحرك غير متعد،وسـكن       : من ذلك وإن كان غير متعد كان مضاده غير متعد ،ف        

وخرج ضد دخل ،وخرج غير متعد ،فالواجب أن يكون دخل غيـر متعـد ،وهـذا              …غير متعد   
  .ويالحظ أن ابن السراج كسابقيه لم ينعت الظاهرة بمصطلح معين . )٣("مذهب سيبويه 

نما تحـدث عـن     بمصطلح معين كسابقيه، وإ    )هـ٣٧٧-(  وكذلك لم ينعتها أبو علي الفارسي     
ومن األفعال ما يتعدى بحرف الجر فيتسع فيحذف حـرف الجـر ،فيتعـدى              : " الظاهرة، فيقول   

واألصل دخلت  إلى البيـت،  ) دخلت البيت : (  الفعل إلى المفعول بغير حرف جر ، وذلك قولهم
  : أدخلته، وبحرف الجرفتقول: يدل على ذلك أن مصدره على فعول وأنك قد تنقله فتقول

  
  ـــــــــــ
   .٢/٣٢١) : هامش الصفحة ( ، والمقتضب٢/١٤٤:الكتاب ) ٢ .               (٧/١٥٥:األعراف ) ١ (
م ،  ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ ،مؤسسة الرسالة ،   ٣عبد الحسين الفتلي ،ط   . د: األصول في النحو البن السراج ، ت      ) ٣ (
١٧١-١/١٧٠.   
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   .       )١ ("دخلت به، فخالفه خرجت ومثله غرتُ
قد ربط النحاة بين حذف حرف الجر وإيصال الفعل الالزم ، دون اإلشارة إلى المصطلح ،قـال               و

واختَـار  : ( وتحذف حروف الجر فيتعدى الفعل بنفسه كقوله تعـالى           : " )هـ  ٥٣٨-(الزمخشري  
    الرجرينعـبس ـهمى قَووسـ ٦٤٣-( ، ويستطرد ابن يعيش  )٢( ) م د كثر حـذفها  وق: "  على ذلك بقوله )هـ

ويصح ) أنا راغب في أنك تحسن إلي       (مع أن الناصبة للفعل ، وأن المشددة الناصبة لالسم، نحو           
بحذف الجار أو إبقائه دون خلل في اللفظ أو المعنى ، لكـن             )  أنا راغب أنك تحسن إلي       (كذلك  

" أن وأن   " ز مع   لم يجز حذف حرف الجر كما جا      ) أنا راغب في لقائك     : ( لوجئنا بالمصدر مثل  
وما بعدها من الفعل وما يتعلق به ،والخبر ومعلقاته بمعنى المصدر ، فطال ، فجـوزوا      ) أن(ألن  

:    معه حذف حرف الجر تخفيفاً ، كما حذفوا الضمير المنصوب من الصلة ، نحو قولـه تعـالى                   
   .)٤(" لمصدر المحض  ولم يجوزوا ذلك مع ا)٣( ) أَهذَا الَّذي بعث اللَّه رسوالً( 

  ويستخدمها في معرض حديثه عن  ) هـ٧٦١-( وتتبلور فكرة المصطلح عند ابن هشام 
سكنتُ ( و) دخلتُ الدار   : ( وخرج عن الحد ثالثة أمور، منها       : " ) ٥(  الظرف فيقول ابن هشام     

 فإنه ال يطـرد     ، فانتصابهما إنما هو على التوسع بإسقاط الخافض ، ال على الظرفية ،            ) البيتَ    
" نمـت البيـت     "وال  " صـليت الـدار     : " ال تقول   ) في  ( تعدي األفعال إلى الدار والبيت على       

  ٠) ٦(،وأحياناً يطلق علي هذه الظاهرة حذف الجار
ومثلوا لها دون أن ينعتوها بمصطلح      ) الحذف واإليصال   (إن النحاة وصفوا ظاهرة     :       أقول  

عربي ،ولكن المتأخرين منهم توسعوا في دراسة الظاهرة ،ونعتوها         معين مع  بداية وضع النحو ال      
  حذف حرف الجر وإيصال الفعل الالزم :  ، أي)٧(وهي تسمية البصريين" الحذف واإليصال " بـ

  ــــــــــ
، ١٥٣،١٥٤: م، ص   ١٩٩٦،  ٢/ كاظم مرجان ، عـالم الكتـب ،ط        ٠د  : اإليضاح ألبي علي الفارسي ،ت      )١(

     .١/٦١٣ت  .كاظم مرجان ،د. د: ح اإليضاح للجر جاني ، ت والمقتصد في شر
  .٢٥/٤١: الفرقان ) ٣ .                (٢٩١:ت، ص .، د٢دار الجيل، بيروت، ط: المفصل للزمخشري ) ٢(
    .٨/٥١ت، .عالم الكتب، بيروت ، د: شرح المفصل لموفق ابن يعيش) ٤(
محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد ،دار الفكـر للطباعـة ،        :تحقيق: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك    ) ٥(
  .٢٣٦  /٢م، ٦،١٩٧٤ط
محمد محيي الدين عبـد الحميـد، دار الفكـر، بيـروت،            : تحقيق:اإلنصاف في مسائل الخالف لألنباري      )  ٦(

  . وما بعدها ١/٣٩٣م،  ١٩٨٢
  ٠ ٨٣٨: مغني اللبيب البن هشام األنصاري ، ص ) ٧(
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وهو المصطلح الشائع ، وهي تسمية الكـوفيين  ) وب على نزع الخافض المنص(إلى معموله ، أو   
يريد في أن يتراجعـا  " ) ١()فَال جناح علَيهِما أَن يتَراجعـا : ( وهو ما يفهم من تفسير الفراء لقوله تعالى   

  ٠،أي إذا نزع الخافض  ) ٢(" في موضع نصب إذا نزعت الصفة ) أن(، 
ل الظاهرة وتفسيرها ،وبيان خصائص اللغة من حذف وزيـادة          فقد كان هدف النحاة تحلي    

إلخ ولم يحفلوا بوضع المصطلحات  في البداية ،بل ظهر المصطلح متأخراً قال إسماعيل بـن                …
إذا كان الفعل ال يتعدى إال بحرف الجر ، فكيـف           : فإن قيل    ) : " هـ٧٣٢ -( األفضل األلوسي   

.. إن الفعل إذا تعدى بحرف الجر وكثر اسـتعماله        : تعدى بعد حذفه لنصب المفعول ؟ فالجواب        
  .) ٣(" وهذا هو المسمى بالمنصوب على نزع الخافض 

االسم المنصوب بفعـل حقـه أن   " أنه ) المنصوب على نزع الخافض (        وقد عرف النحاة    
    .)٤(" استغناء عنه سماعاً أو قياساً  يتعدى بالحرف ، لكنه حذف عند تعينه

تطيع  القول أنه اسم منصوب يذكر بعد فعٍل حذف قبله حرف الجر سماعاً أو قياسـاً           وأس
  .للتخفيف أو كثرة االستعمال مما يؤدي إلي إيصال الفعل إلي معموله 

أما المتأخرون من النحاة في العصر الحديث فقد درسوا هذه الظاهرة ضمن محـاوالتهم              
 حيـث رأى أن     )٥(باس حسن في النحو الـوافي       لتيسير النحو وتجديده ، فتحدث عن الظاهرة ع       

النصب على نزع الخافض سماعي وهو مقصور على ما ورد منه منصوباً  مـع فعلـه الـوارد      
نفسه ، وال يجوز أن ينصب فعل من تلك األفعال المحددة كلمة علي نـزع الخـافض إال التـي                    

والمتعدي ، ولعدم اللـبس     وردت مسموعة عن العرب ، و علل ذلك لئال يكثر الخلط بين الالزم              
  واإلخالل بالمعنى؛ ولئال تفقد اللغة بيانها ، ويعتقد الباحث أنه قد أصاب في ذلك ، إال أن الفعل 

  ـــــــــــــ
   ٠ ٢/٢٣٠: البقرة )١(
             ٠  ١/١٤٨م ، ١٩٥٥أحمـد يوسـف نجـاتي ومحمـد علـي النجـار ،       : معاني القـرآن للفـراء ، ت     ) ٢(
رياض بـن حـسن الخـوام ،        . د  : في فني النحو والصرف ، إسماعيل بن األفضل األلوسي ، ت          الكناش  ) ٣(

   .٨٨:  ، ص ١المكتبة العصرية ، بيروت ، ط
عبد اهللا  الشعبي ، مؤسسة الكتب الثقافية ،بيـروت ،      : شرح الكواكب الدرية البن عبد الباري األهدل ، ت          ) ٤(

   .٢/٣٥٨م ، ١٩٩٠-هـ١٤١٠
   .١٦٥-١٥٩/ ٢ ، ٤و الوافي لعباس حسن ، دار المعارف ،مصر ، طالنح:انظر ) ٥(
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أو المـسجد    …دخلت البيـت    "الالزم قد يكثر استعماله ،فتستعمله العرب متعدياً كما في          
فهذا على التوسع والتخفيف ،وان هذه المسألة خالفية بين النحاة  وسأبحث ذلـك        " أو المدرسة   …

  . إن شاء اهللا–في المباحث القادمة 
 فيرى أنه إذا حذف الجار انتـصب االسـم      )١(وأشار فخر الدين قباوة إلى هذه  الظاهرة         

جاءت في اللغـة بعـد أفعـال    : "  بقوله )٢(بعده على نزع الخافض ، وتحدث عنها شوقي ضيف   
  .الزمة مفعوالت منصوبة أحياناً، وكان حقها الجر، ويجعل النحاة ذلك من باب نزع الخافض 

المصطلح في الدراسات النحوية ، ومن المؤكد أن التفسير النحوي لهـذه     هذه هي صورة    
يستند إلى سلطة العامل التي تكفل اطراد الظـواهر اللغويـة علـى         ) الحذف واإليصال (الظاهرة  

 إلى أنه منصوب بالفعل الالزم قبله ، ولما سقط الجار وصـل  )٣(نحو خاص ،فذهب أهل البصرة  
أما الكوفيون فيرون أنه منصوب على نزع الخـافض ، أي أن علـة            الفعل إلى االسم فنصبه ، و     

النصب هو حذف الجار ، وأميل إلى مذهب البصريين ؛ ألن حروف الجر ال تعمل بعد حـذفها ،   
  . وما ورد منها عامالً فهو نادر في اللغة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــ
ـ ١٣٩٨ ، ٢آلفاق الجديـدة ، بيـروت ، ط      فخر الدين قباوة ، دار ا     . إعراب الجمل وأشباه الجمل ، د     ) ١(   -هـ

  .٣١٦: م ،ص١٩٧٨
   . ١٨٥:   ، ص٢شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، ط. تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً ، د ) ٢(
دار إحياء الكتـب    :  ، وحاشية الصبان على شرح األشموني      ٢/٣٢١:  ، والمقتضب    ٢/١٤٤: انظر الكتاب   ) ٣(

   .٢/٨٩ت ، .ابي الحلبي وشركاه، دالعربية، عيسى الب
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  الفصـــل األول
  

  المنصـــوب على نــزع الخافـــض في نظــر النحـاة
  

  : ويتضمن أربعة مباحث 
  .عالقة المنصوب على نزع الخافض بالعامل والحذف: المبحث األول 
  .باب حذف حرف الجـــــر: المبحث الثاني 
  .للزوم باب التعدي وا: المبحث الثالث 
  ) .الظرف ( باب المفعول فيه : المبحث الرابع 
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  المبحــث األول
  

  عالقـة المنصـــوب على نـــزع الخـــافض بالعـامل والحـذف
  

  :   ويتضمن مطلبين 
  .عالقة المنصوب على نزع الخافض بالعامل :   المطلـب األول 
  .خافض بالحذف عالقة المنصوب على نزع ال:   المطلـب الثاني 
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  :عالقة المنصوب على نزع الخافض بالعامل : المطـلب األول 
إن المنصوب على نزع الخافض يقوم على فكرة حذف حرف الجر، وإيصال الفعل إليـه     

تمرون " ، فورد في أمثلة مسموعة عن العرب مثل         ) العامل  ( مباشرة وهو ما يسميه النحاة بـ       
والتقدير  بالديار ، وإلى مكة ، وإلى الشام ، فنـزع         " ذهبت الشام   " و  " مكة  توجهت  " و  " الديار  

الخافض وانتصب االسم بعده ،واختلف النحاة في إعراب هذا االسـم إلـى عـدة آراء، وهـذا                  
  ٠االختالف يعود إلى فلسفة العامل 

ربـي   ونظرية العامل تعتبر من أهم األركان واألصول التي قام عليها بنـاء النحـو الع              
، وهي نظرية فلسفية منطقية، تعتمد على فكرة التأثر والتأثير، وهي فكرة منطقية أصالً، ثم               )١(كله

 . )٢(تطورت ونضجت نتيجة المجهود الذهني العميق الذي بذله النحاة في التصور وتوليد األفكار            
عـن  اسم وفعل وحرف ، ووضعوا عالمة لكل نـوع ، ثـم تحـدثوا               : فقسم النحاة الكلمة إلى     

هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية ،        : " اإلعراب باعتباره أثراً يجلبه العامل، فقال سيبويه        
على النصب والجر والرفع والجزم ، والفـتح والـضم والكـسر            :وهي تجري على ثمانية مجارٍ    

  .؛ فالمجاري األربعة األولى لإلعراب ، والمجاري األربعة األخرى للبناء ) ٣(" والوقف 
:       اإلبانة ، وروي عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم أنـه قـال                : )٤(اإلعراب في اللغة    و

أن : " وفـي االصـطالح     . أبان وأفصح   : تفصح، وعرب أي    : أي  " الثيب تعرب عن نفسها     " 
فمفهوم اإلعراب عند النحاة يهـتم ببيـان اخـتالف           ،) ٥(" تختلف أواخر الكلم الختالف العامل      

ويوضح الرضي هـذه الفكـرة   . إلعرابية داخل التركيب اللغوي تبعاً الختالف العامل  العالمات ا 
الظاهر في اصطالحهم أن اإلعراب هو االختالف ؛ أال ترى أن البناء ضـده ، وهـو                 : " بقوله  

وعلى هذا اهتم النحاة ببيان اختالف العالمات اإلعرابية مستندين إلـى   ، ) ٦("عدم االختالف اتفاقاً  
  .العامل النحوي فكرة 

  ـــــــــــ
م ،  ١٩٧٩عبده الراجحي ، دار النهضة العربيـة  ، بيـروت  ،            . النحو العربي والدرس الحديث ، د     : انظر  )١(

   .١١٥:جهاد العرجا ، الجامعة األردنية ، ص . د) : رسالة ماجستير(، وظاهرة االشتغال في العربية ١٤٧ص
   .٢٤١: ص. م ١٩٧٣يد، عالم الكتب، القاهرة ، محمد ع.أصول النحو العربي ، د:انظر )٢(
   .١١/٥٨٨، ) عرب (مادة : لسان العرب، البن منظور ) ٤ .                              (١/١٣:الكتاب )٣(
    .٩٧ /١ م ،١٩٧٢كاظم مرجان ، وزارة الثقافة العراقية ، : المقتصد في شرح اإليضاح للجرجاني، تحقيق)٥(
   . ١/٧٢م،١٩٧٨يوسف حسن عمر ،جامعة قار يونس ، : للرضي، تحقيق شرح الكافية ) ٦(
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اإلعراب اإلبانة عن المعاني باختالف أواخر الكلـم     : " بقوله) هـ٦٤٣- (ويحده ابن يعيش  
ماجيء بـه   : "  اإلعراب قائالً  )هـ  ٧٦١-(وقد عرف ابن مالك       . )١("لتعاقب العوامل في أولها       

لـيس أثـراً يجلبـه      "  أو حرف أو سكون أو حذف ، وأما البناء           لبيان مقتضى العامل من حركة    
   .)٢(" العامل في آخر الكلمة 

وهذا معناه عندهم مجيء آخرالكلمة على وضع ثابت ال يتغير، ومثال ذلك الكسرة  فـي                 
: والعامل في العربيـة  . فهي ثابتة و ال تتأثر بالعامل بدليل وجودها مع جميع العوامل     " هؤالء  " 
 عمل عمالً ما، فرفع أو نصب أو جر، كالفعل والناصب والجازم، وكاألسماء التي من شأنها                ما" 

 ،  )٣(" أحدث فيه شيئاً من اإلعراب      : أن تعمل أيضاً كأسماء الفعل ، وقد عمل الشيء في الشيء            
العامـل مـا بـه    : "  أن)هـ٦٤٦-(والمقصود بهذا التعريف العامل بصفة عامة، ويرى ابن الحاجب      

  .) ٤("  قوم المعنى المقتضى يت
فإن معنى  : )٥(التقوم بما يماثُل قيام العرض بالجوهر ، ويقول    "  )هــ   ٦٨٨-(ويفسر الرضي   

الفاعلية والمفعولية واإلضافة كون الكلمة عمدة أو فضلة أو مضافاً إليهاالعمدة والفضلة  ، وهـي            
  " . توسط العامل كاألعراض القائمة بالعمدة والفضلة والمضاف إليه بسبب

ثم اعلم أن محدث هذه المعاني في كل اسم هـو المـتكلم ، وكـذا                : " )٦(ثم قال الرضي  
محدث عالقاتها ، لكن نسب أحداث هذه العالقات إلى اللفظ الذي بواسطته قامتهذه المعاني باالسم               

العامل في الفاعـل    فسمي عامال ؛ لكونه كالسبب للعالمة ، كما أنه كالسبب للمعنى المعلّم ، فقيل               
  ٠" ٠٠هو الفعل ؛ ألنه صار أحد جزأي الكالم 

أال " ) ٦ (وبهذا تنبه النحاة إلى أن وجوه اإلعراب تتصل بأسرار داللية ، فيقول ابن يعيش             
من غير إعراب ، لم يعلم الفاعل من المفعـول ، ولـو             ) ضرب زيد عمر    : ( ترى أنك لو قلت     

 فيعلم الفاعل بتقدمه ،والمفعول بتأخره؛ لضاق المذهب ولم         اقتصر في البيان على حفظ المرتبة ،      
  " . يوجد بالتقديم والتأخير ما يوجد بوجود اإلعراب

  ــــــــــــــــ
   .١/٧٢: شرح المفصل البن يعيش ) ١(
   .٤١٣مصطفى النماس ،مكتبة الخانجي ، ص:ارتشاف الضرب من لسان العرب ،ألبي حيان األندلسي، ت) ٢(

    .١١/٤٧٦،) عمل ( مادة : ن العرب لسا)   ٣( 
   .١/٢٥: شرح الكافية ) ٥(،) ٤(
  .   ٧٢١:  شرح المفصل البن يعيش ،  ص ) ٦(
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   :)١( قسم النحاة العوامل إلى: أقسام العوامل 
  .وهي التي تظهر في الكالم كحروف الجر :عوامل لفظية -أ
والخبر ،ورافـع المـضارع ، وهـو        كاالبتداء وهو عامل الرفع في المبتدأ       :عوامل معنوية   -ب

  ٠تجرده من الناصب والجازم 
لقد قام النحو العربي في مختلف عصوره على نظرية العامل ، وال يمكن فهمه إال مـن                 
خالل هذه النظرية ،على الرغم مما تعرضت له من طعن ونقد ،ومحاولة هدم قديماً وحديثا عـن            

، وتراوحت مواقف العلماء من هـذه النظريـة          قصد أو بدون قصد ، ولكنها ما تزال حية باقية           
  ٠بين التأييد التام والرفض الكلي أو الجزئي 

   :العامل عند الخليل بن أحمد
: " ) ٢() إن وأخواتهـا    (  في بيان عمل   )هـ١٧٠ـ(يقول سيبويه نقالً عن الخليل بن أحمد        

كـان  ( صب حين قلت  وزعم الخليل أنها عملت عملين، الرفع والنصب كما عملت كان الرفع والن           
وواضح أن الخليل يهتم ببيان عمل إن وأخواتها ليكـشف عـن البنيـة العميقـة        ) " . أخاك زيد   

 – رحمه اهللا    – ويفسر عناصر السياق اللغوي ويرى الخليل        –بمفهوم علم اللغة الحديث     –للجملة  
قولها عللـه ،      أن العرب نطقت على سجيتها وطباعها ، وعرفت مواقع كالمها، وقام في ع              )٣(" 

فإن أكن أصبت العلة فهـو  . وإن لم ينقل ذلك عنها ،واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما عللته منه  
فالخليل يفسر مسألة العامل تفسيراً ذهنياً، كما أن العرب عللـت بعـضاً مـن               " . الذي التمست   

االستعمال اللغـوي ؛  كالمها ، فهو يحاول الكشف عن عناصر البناء اللغوي ، ويورد األمثلة من         
  .  ليدلل على قواعده التي استنبطها منه 

   :      العامل عند سيبويه
ـ ١٨٠-(أما سيبويه    هذا باب وجه دخول الرفـع   : " )٤( فيعلل رفع الفعل المضارع بقوله    )هـ

في هذه األفعال المضارعة لألسماء اعلم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ أو موضع اسم بنـي        
فإنها مرتفعة وكينونتهـا    …دأ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ وال مبني على مبتدأ             على مبت 

  " .في هذه المواضع ألزمتها الرفع ،وهي سبب دخول الرفع فيها 
  ــــــــــــ

 البدراوي زهران ، دار المعارف ، مصر ، ٠د: العوامل المائة النحوية للجرجاني ، شرح خالد األزهري ، ت: انظر ) ١(
   .١/١١٠، ٤محمد علي النجار الهيئة المصرية للكتاب ،ط:  ، و الخصائص البن جني ، ت٦٨-٨٤: ت، ص ٠ ، د٢ط
   .٢/١٣١: الكتاب لسيبويه) ٢(
   . ٦٦: ،ص١٩٩٦اإليضاح في علل النحو للزجاجي ،دار النفائس ،بيروت، ) ٣(
   .  ١/١٣:الكتاب ) ٤(
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قعه ورتبته في الجملة ،وبالتالي فهـو       ويالحظ أن سيبويه يرى أن علة رفع المضارع مو        
  .يقاس عليها في الحكم ) معنوية (ويرى أن الرتبة قرينة داللية ) المبتدأ ( يقيسه على 
   : )هـ٣٩٢-(ابن جني 

أنـك  : ) ١ (يرى ابن جني أن العامل يعتبر سبباً في تفسير وتباين عالمات اإلعراب فيقول        
". فإنك خالفت بين حركات الختالف العامـل      ) رت ببكرٍ   قام بكر، ورأيت بكراً ، ومر     : (إذا قلت   

فهو يؤكد قيمة العامل في  بيان األثر اإلعرابي ، وأن العالمات اإلعرابيـة دوال علـى معـانٍ                   
مختلفة، وهذا دليل آخر على أولئك الذين هاجموا فكرة العامل ، وأنها أدت إلى تـشعيب قواعـد             

حللمعاني النحوية والداللية اللغة وتعقيدها ، فالعامل النحوي موض رومفس .  
   :)٢(ويضيف ابن جني أن العامل المؤثر في الحركة اإلعرابية هو المتكلم نفسه قائال

فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم ،إنما هو للمتكلم نفسه ،ال لشيء غيره ، وإنما قـالوا                 " 
  " .للفظ أو باشتمال المعنى على اللفظ لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ 

   ٠مما سبق يتضح أن ابن جني لم ينكر وجود عامل في اللغة ، وهو عنده المتكلم
  : ومن العلماء الذين هاجموا فكرة العامل

  : )هـ٢٠٦-() قطرب ( محمد بن المستنير 
يرى قطرب أن ال قيمة للعامل في الحركات اإلعرابيـة ، وأن سـبب االخـتالف فـي                  

إنما أعربت العرب كالمهـا؛   : " )٣(لحركات اإلعرابية هو التخفيف ودفع الثقل عند النطق يقول         ا
ألن االسم في حالة الوقف يلزمه السكون للوقف ، قالوا جميعاً جعلوا وصله بالسكون أيضاً يلزمه               

جعلوا اإلسكان في الوقف والوصل ،وكانوا يبطئون عند اإلدراج ،فلما وصلوا وأمكنهم التحريك ،            
  " .التحريك معاقبا لإلسكان ليعتدل الكالم 

الفاعلية و المفعولية واإلضافة ، فعلى      : وما أراه أن الحركات تدل على المعاني المختلفة         
وبـين  ) مـستفهم عنـه   ( و ) مستفهم  (سبيل المثال يفرقون بين اسم الفاعل واسم المفعول مثل         

كبـر  (وبين الفعل والمصدر    ) ضرِب(و) ضرب   ( الفعل المبني للمعلوم و المبني للمجهول نحو      
والفتحـة  ) كتـاب زيـد     : (، والكسرة علم اإلضافة     )محمد قائم   : (فالضمة علم اإلسناد    ).وكبر  

  .) ٤( ) وهو الَّذي جعلَكُم خالئف الْأَرضِ: ( عالمة النصب نحو قوله تعالى 
  ــــــــــــ

إبراهيم مصطفى ، وعبد اهللا أمين ، مطبعة مـصطفى البـابي            :  البن جني ، ت      المنصف لكتاب التصريف  )١(
   .١/٤ت.،مصر، د

   .١/١١١:الخصائص ) ٢(
   .٦/١٦٥:األنعام ) ٤.                        (٧٠: اإليضاح في علل النحو، ص) ٣(



 14 

  : )هـ ٥٩٢ـ (ـ العامل عند ابن مضاء القرطبي
لم تعمل فـي    ) قرأ(لعامل هو المتكلم ، وصرح بأن       تأثر ابن مضاء بفكرة ابن جني بأن ا       

، ويقدم بديالً عن كون األلفاظ هي العاملة ، ويفسر ابـن            )قرأ محمد كتاباً    (الحقيقة شيئاً في قولنا     
مضاء هذه الفكرة تفسيراً ظاهرياً يلغي نظرية العامل ، وأن األلفاظ هي التي تحـدث اإلعـراب                 

في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني عنـه ،وَأبنـه   قصدي  : ")١(فيقول في صدر كتابه   
على ما أجمعوا على الخطأ فيه ، فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض  والجزم ال يكـون إال                   
بعامل لفظي ، وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي ، وعبروا عن ذلـك بعبـارات               

إنمـا أحدثـه ضـرب      ) عمر( في زيد والنصب في      أن الرفع )ضرب زيد عمراً    (توهم في قولنا    
  " .فظاهر هذا أن العامل أحدث اإلعراب وذلك بين الفساد …

ويالحظ أن ابن مضاء متأثر في أفكاره حول العامل بابن جني حيث استشهد بقول ابـن                
وقد صرح بخالف ذلك أبو الفتح ابن جني وغيره ، قال أبو الفتح في خصائصه بعد كالمه                 :"جني
عوامل اللفظية والعوامل المعنوية ، وأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل مـن الرفـع               في ال 

وأما مذهب أهل الحق فإن هذه األصوات هي        … والنصب والجر والجزم ، إنما هو المتكلم نفسه         
   .)٢(" من فعل اهللا تعالى وإنما تنسب إلى اإلنسان كما ينسب إليه سائر أعماله وأفعاله االختيارية 

وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل ال ألفاظها وال معانيهـا ،              :" )٣(ويضيف قائالً   
أن ابن مضاء أراد بهذا الكتاب أ ن يـرد  ) ٤(ويرى شوقي ضيف" . ألنها ال تفعل بإرادة وال طبع       

  .على أهل المشرق نحوهم ،وقد وقع هذا األمر ضمن ثورة عامة على المشرق وعلومه  
وهذا حكم غير دقيق ؛ ألن ابن مضاء أراد أن يعالج منهجية دراسة النحو العربي وينص                       

فإنه حملني على هذا المكتوب قول الرسول صلى اهللا عليه وسـلم    : " ) ٥ (على ما دفعه لذلك بقوله    
   يرى أن ابن جني وابن مضاء علمين في الدراسات)٦(، غير أن خليل عمايرة "الدين النصيحة "
  

  ــــــــــ
: م ،ص   ١٩٤٧شوقي ضيف ، دار الفكر العربي ،القـاهرة ،        :  الرد على النحاة البن مضاء القرطبي ، ت       ) ١ (
     .٨٨ ـ ٨٥

   .١/١١١:  وانظر الخصائص ٨٧: ص: السابق ) ٢(
   .        ٨٨: الرد على النحاة ، ص) ٣(
   .١١: ، ص) مقدمة المحقق (  السابق)٤(
             .       ٦٣:السابق ، ص )٥(
   .٧١خليل عمايرة ،جامعة اليرموك  ،ص. العامل النحوي بين مؤيديه و معارضيه ،د)٦(
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اللغوية ، فال يظن أنهما وقعا فيما يؤدي إلى فوضى اللغة بالرفع والنصب والجر والجـزم كمـا                  
  .يريد المتكلم ،أي متكلم   

ن مضاء وابن جني درسا     والذي يطمئن إليه الباحث ما ذهب إليه خليل عمايرة من أن اب           
الظواهر اللغوية دراسة وصفية ، وال يتأتى لمتكلمٍ أن يخرج على أحكام وقواعد اللغـة، ألنهـا                 

وال يضير ابن مضاء أن يعلن أن العامل المؤثر هو المتكلم ،ويعني به العرف              . ثبتت باالستقراء   
واعد واألصول كما أن ابن     االجتماعي الذي يحفز المتكلم على نطق معين متعارف عليه وفق الق          

مضاء لم يرفض ما جاء عن النحاة في نظرية العامل ،بل أخذ بالعلـل األول و رفـض العلـل                    
ومما يجب أن يسقط من النحو العلل الثواني والثوالث ، وذلك           : " ) ١(الثواني و الثوالث ، إذ يقول       

ألنه فاعل ،وكـل فاعـل      : قال  لم رفع ؟ في   ) قام زيد   : (من قولنا   )زيد  (سؤال السائل عن    :مثل  
وفي ضوء ذلك يـرفض  ..".كذا نطقت به العرب :مرفوع ،فيقول لم رفع ؟ فالصواب أن يقال له          

ابن مضاء العلل الثواني والثوالث؛ ألنها ال تزيد المرء علماً بأن الفاعل مرفوع ،وال تخدم النص                
  .اللغوي ،إنما هي فلسفة عقلية أثقلت النحو العربي 

   : )٢( ابن مضاء على تقدير العوامل المحذوفة وقسمها إلى ثالثة أقسام وهي وقد اعترض
ويـسأَلونَك مـاذَا ينفقُـون قُـلِ     : ( أ ـ محذوف ال يتم الكالم إال به ، لعلم المخاطب به ، كقوله تعـالى  

        فْـولمخاطبين بها   على قراءة من نصب ومن رفع ، والمحذوفات في كتاب اهللا تعالى لعلم ا              )٣()الْع
  .كثيرة جداً ، وهي إذا أظهرت تم بها الكالم ،وحذفها أوجز وأبلغ 

: ب ـ محذوف ال حاجة بالقول  إليه ، بل هو قـام دونـه ،وإن أظهـر كـان عيـاً كقولـك        
أضربت زيداً ، وهذه دعـوى ال دليـل       :إنه مفعول بفعل مضمر تقديره      : ، قالوا   ) أزيداًضربته  (

  .                                      عليها إال ما زعموا 
، و عبـد اهللا  ..يا عبد اهللا : ج ـ مضمر إذا ُأظهر تغير الكالم عما كان عليه قبل إظهاره كقولنا  

أدعو أو أنادي ، وهذا إذا ُأظهر تغير المعنى وصار النـداء  :عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره     
  . خبراً 

  
  ــــــــــــ

    . ١٥١: حاة ، صالرد على الن)١ (
   .      ٧٩-٧٨: السابق ، ص) ٢(
  .٢/٢١٩: البقرة ) ٣(
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 بأن ادعاء الزيادة في كالم المتكلمين من غير دليل يدّل عليها خطأ بـين               )١(ويضيف ابن مضاء    
،لكنه اليتعلّق بذلك عقاب ،وأما طرد ذلك في كتاب اهللا تعالى فهو حرام على من تبين لـه ذلـك           

  . كزيادة اللفظ ؛ألن زيادة المعنى
     وواضح من آراء ابن مضاء حول فكرة العامل ؛ أنه يرفض ما أطلق عليه اسـم العامـل ،               
ويرى بأنه المتكلم ،كما يرفض اإلجماع عليه ، وهو متأثر بمذهبه الظاهري في الفقه ، فهو فقيـه   

لنحـوي إذا  ونحوي يلتزم النص ويحترم النطق ، فال حجة إلجماع النحاة حول فكـرة العامـل ا              
 ،  وبذلك يرفض ابن مضاء فكرة العامل كما جاء بها النحاة ، ويرى أنه المتكلم                 )٢(خالف النص   

  .وال   يعترف بإجماعهم حول فكرة العامل ؛ألن إجماعهم يخالف النص والنطق العربي 
  : ـ إبراهيم مصطفى 

 تـدريس النحـو     بعد سنين طويلة قضاها في    ) إحياء النحو   (ألّف إبراهيم مصطفى كتابه     
… كان سبيل النحو موحـشاً شـاقاً        : " ) ٣(،ورسم لنفسه أهدافاً كبيرة ،سعى إلى تحقيقها ، يقول          

ولكن أمالً كان يزجيني ويحدو بي في هذه السبيل الموحشة ؛أطمع أن أغير منهج البحث النحوي                
تي تشعب الموضوعات   علّه في ذلك يسعى إلى االبتعاد عن الخالفات النحوية ال         " . للغة العربية     

  وتشتتها ،واالحتراز من التعليالت النحوية الفلسفية ، وكذلك يالحظ أنه متأثر بابن مضاء، 
حيث شعر أن في النحو وحشة ،وأن النحاة قد أفرطوا في صناعة النحو ،فهـو يـرفض األخـذ            

القول بالحـذف   بمنهج العامل النحوي ، وذلك ألن النحاة لجأوا إلى ما يعرف بالتأويل النحوي ،و             
  .والتقدير والزيادة والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف واالتساع واإلضمار

ويرى إبراهيم مصطفى وجوب هدم نظرية العامل ،واقترح فكرة بديلة وهي دراسته من خـالل               
فانظر كيف تصوروا عوامل اإلعراب ،كأنما هي موجـودات فاعلـة            :" )٤(األساليب حيث يقول  

والنحاة يجـرون عوامـل    : " )٥(رة ،وأجروا لها أحكامها على هذا الوجه ،قال اإلمام الرضي        مؤث
و يشير كذلك إلى تأثر النحاة بالفلسفة وعلم الكالم  مما أبعدهم عـن   ". النحو كالمؤثرات الحقيقة      

ـ               ا ، فهم حقيقة اإلعراب ، وأدت بهم إلى اإلغراق في الغلو والتكلف ، وهذه حقيقة ال جـدال فيه
وهو ما حدث فعالً ،وذلك اجتهاد من النحاة القدماء في تفسير عملية التفكير في بناء الجملة ، وقد                 

  .يصيب هذا االجتهاد وقد يخطئ 
  ـــــــــــــ 

  .٩٣-٩٢: الرد على النحاة ، ص: انظر ) ١(
   .٢٥٦، ٢٢٥: محمد عيد ، ص. أصول النحو العربي ، د ) ٢(
   .٢: ،ص١٩٥٩مطبعة لجنة التأليف و الترجمة ،القاهرة ،:  مصطفى إحياء النحو إلبراهيم) ٣(
   .  ٣١: السابق ، ص: انظر) ٥ .                    (٣٢: إحياء النحو، ص) ٤(
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  :معاني اإلعراب عند إبراهيم مصطفى 
 أن اإلعراب  له عالمات ،وهذه العالمات دواٌل على معـان ،     )١(ويقرر إبراهيم مصطفى  

مة علم اإلسناد،  والكسرة علم اإلضافة وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها ، وأمـا             فيرى أن الض  
  .الفتحة فليس عالمة إعراب ،وال دالة على شيء ،بل هي الحركة الخفيفة المستحبة عند العرب  

والزعم بأن الفتحة ليست عالمة إعراب زعم باطل ، ألن القدماء سبقوه في هذا الرأي وهـو أن                  
هـي الرفـع    :" ) ٢(ت اإلعرابية دوال على  المعاني،  منهم الزمخشري في المفصل بقوله           العالما

والنصب والجر، وكل واحد منها علم  على معين ،فالرفع علم الفاعلية والفاعل واحـد لـيس إال                 
،وأما المبتدأ وغيره ، وخبر إن وأخواتها وال التي لنفي الجنس واسم ال، وما المـشبهتين بلـيس                  

الفاعل على سبيل التشبيه والتقريب ، وكذلك النصب علـم المفعوليـة ، والجـر علـم                ملحقات ب 
  " .اإلضافة ، وأما التوابع فهي في رفعها ونصبها وجرها داخلة تحت أحكام المتبوعات 

ويالحظ أن هناك تشابهاًكبيراً بين الرأيين ،ويؤخذ على التالي عدم اإلشـارة إلـى رأي               
  ".  أن اإلعراب دوال على معان "ة صاحب المفصل في هذه المسأل

وقد حاول إبراهيم مصطفى أن يقدم فكرة بديلة للعامل في النحو العربي ،هـي دراسـة                
النحو من خالل األساليب ،وعلى الرغم من محاولته الجادة في نقد نظرية العامل إال أ ن كتابه لم                  

  ل مصطلحات بأخرى ،وظل البحث يقدم تصوراً شامالً لقواعد اللغة العربية ،بل دعا إلى استبدا
.                                                                                                                                                      النحوي من حيث الجوهر ثابتاً كما أرسى دعائمه سيبويه ومن تبعه من علماء العربية 

وما يراه الباحث أن فكرة العامل النحوى ضرورية لتفسير الظواهر اللغويـة فـي بنـاء            
الجملة ، واالتجاه العام في علم اللغة الحديث ينظر اليوم إلى التأويل على أنه وسيلة البد منها في                   

   ٠التحليل اللغوي 
أهـي  ) العمـل   (ومهما يكن رأى القدماء في فكـرة        :"اجحي بقوله وهذا ما أقره عبده الر    

اللفظ للفظ ، أوباشتمال المعنى على اللفـظ ،كمـا يقـول أبـو     ) مضامة(للمتكلم نفسه أم هي من    
   .)٣(كان واليزال حجر الزاوية في النحو العربي) العامل(الفتح،فإن 

  والبنية العميقة تمثل"ببنية السطح"قةالبنية العمي"ويرى عبده الراجحي أن النحو التحويلي يربط
  في-والحق أن قضية العامل :" )٤(العملية العقلية أوالناحية اإلدراكية في اللغة،ويضيف قائالً

  ــــــــــــــ
  .٥٠،٥١: إحياء النحو ، ص: انظر) ١(
  .١/٧١:شرح المفصل البن يعيش ) ٢(
  .١٤٧: م، ص١٩٧٩النهضة العربية ،بيروت ، دار :عبده الراجحي .النحو العربي والدرس الحديث،د) ٣(
  .                  ١٤٨ص:السابق)٤(
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 صحيحة في التحليل اللغوي وقد عادت اآلن في المنهج التحويلي على صورة ال تبتعد               –أساسها  
  ".كثيراً عن الصورة التي جاءت في النحو العربي 

للغـوي ،وأن الـذين نـادوا       أخلص إلى القول أن فكرة العامل ضرورية لتفسير النظام ا         
بإلغائه لم يقدموا فكرة بديلة تصلح لتفسير البناء اللغوي ،ولم يقدموا تصوراً شامالً لجميع قواعـد              

  .اللغة العربية 
  : تمام حسان -

منهج النحاة في تفسير الظواهر اللغوية ،والذي يقوم علـى أسـاس            ) ١(انتقد تمام حسان    
ناهج الدراسات اللغوية الحديثة فرأى أن المعيارية تغلب علـى          فكرة العامل مستمداً أفكاره من م     

منهج النحاة األقدمين ،مما أدى إلى تشعب قواعد اللغة وصعوبتها ،وكان من المفترض أن يعتمد               
  . على الوصف

وأشار حسان إلى تأثر النحو العربي بالمنهج الذي سار عليـه الفقهـاء فـي اسـتخراج                 
ما العامل إذاً؟ الحقيقة ال عامل، إن وضـع         : " فض فكرة العامل بقوله   ، فهو ير  )٢(األحكام الفقهية   

اللغة يجعلها منظمة من األجهزة ، وكل جهاز منها متكامل مع األجهزة األخرى، ويتكـون مـن                 
عدد من الطرق التركيبية العرفية المرتبطة بالمعاني اللغوية ، فكل طريقة تركيبية منهـا، تتجـه                

اني الوظيفية في اللغة إذا كان الفاعل مرفوعاً في النحو فألن العرف ربط           إلى بيان معنى من المع    
بين فكرتي الفاعلية والرفع دونما سبب منطقي واضح، وكان من الجائزجداً أن يكـون الفاعـل                 

  .)٣("منصوباً،والمفعول مرفوعاً لو أن المصادفة العرفية لم تجرعلىالنحو الذي جرت عليه
إنشاء العالقات بين المعاني     :" )٤(وهو  ) التعليق  ( فكرة العامل فكرة     واقترح حسان أن يحل محل    

،ويرى أنها فكرة مهمـة؛ ألنهـا       "النحوية بواسطة ما يسمى بالقرائن اللفظية والمعنوية والحالية         
تحدد بواسطة القرائن معاني األبواب النحوية في السياق ،ويفسر العالقات بينهـا علـى صـورة       

العالقات السياقية ،والقرائن اللفظية كبديل عن العوامل اللفظيـة والمعنويـة           أوفى ،وقام بدراسة    
يمكن أن يحل محل فكرة العامل ،وهو أن بعض القرائن قـد            ) تظافر القرائن (،ويشير إلى أن مبدأ   

يغني عن بعض عند أمن اللبس ،فالقرائن كلها مسئولة عن أمن اللبس ،وعن وضوح المعنى ،وال             
 بمفردها للداللة على معنى ما ، وإنمـا تجتمـع القـرائن متظـافرة لتـدل                 تستعمل واحدة منها  

  ـــــــــــ
   .٣م،ص١٩٩٢دار الثقافة ،الدار البيضاء ،: تمام حسان . نظم اللغة بين المعيارية والوصفية ،د)١(
  .           وما بعدها ٤٤ص: السابق )٢(
  .٥١: نظم اللغة بين المعيارية والوصفية، ص) ٣(
  .١٨٨: م، ص٢،١٩٧٩الهيئة المصريةالعامة للكتاب ، ط: تمام حسان . لغة العربية معناها ومبناها،دال) ٤(
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 ،ويرى أنه من الخطأ اعتبار الحركات اإلعرابية أهم مـا فـي             )١(على المعنى النحوي    

  .) ٢(النحو العربي 
 ،ومن تـبعهم مـن            و خالصة القول في هذه المسألة أن تعليالت الخليل ابن أحمد وسيبويه           

النحاة جاءت لبيان  اتساق التراكيب والجمل النحوية، ولوال اإلعراب لحـدث الفـساد واللحـن                
  الجلي، ناهيك عن سوء التفاهم بين الشعوب العربية واإلسالمية؛ وألصبحت اللغة واسطة غير 

ـ               دعوى التيـسير   صالحة للتفاهم بين بني البشر ؛ وعليه فإن الذين ينادون بإلغاء نظرية العامل ب
حيناً ،وصعوبة النحوالعربي يطرحون حالً خاطئاً؛ألنهم لم يأتوا بفكرة بديلة يتم في ضوئها تفسير              

  .النظام اللغوي وخصوصا بنيته العميقة 
 : )٣(        وحسبي على ما أقول ما ذكره ابن جني عن األصمعي عن ابن عمـرو أنـه قـال               

جاءتـه  : أتقـول   (فقلت له   ) وب جاءته كتابي فاحتقرها     فالن لغ :(سمعت رجالً من اليمن يقول      "
  ).نعم ، أليس بصحيفة ؟: (قال (           كتابي؟

ولقد سار النحاة على هذا المنهج وهو مبدأ التعليل، ومحاولة إيجاد علة لكل ما يسمعون،               
كـام  فنظروا وتدربوا وقاسوا وتصرفوا ،وجاءت تعليالتهم متباينة ؛ ممـا أدى إلـى تعـدد األح               

  .والقواعد وتشعبها ؛ ربما يحتاج إلى إعادة نظر وترتيب تتفق وروح العصر الحاضر 
إن القرآن الكريم وصل إلينا معرباً بطريق التواتر، وكذلك الحديث الشريف، يقول ابـن              

ولست تجد شيئاً مما علل به القوم وجوه اإلعراب إال والنفس تقبله ، والحـس منطـوٍ              "  :) ٤(جني
يعتبر معياراً لضبط النظام اللغوي     ) العامل  ( ويتضح من كالم ابن جني أن       " .ف به   على االعتر 

للوصول إلى أغـراض المتكلمـين      ) العالقات السياقية (،فبحث النحاة العوامل اللفظية والمعنوية      
  .وداللة اإلنجاز اللغوي 

شترطون فـي بـاب شـيئاً،             إن المعايير والقواعد التي استنبطها النحاة تبين أن العرب ي       
ويشترطون في آخر نقيض ذلك الشيء على ما اقتضته حكمة لغتهم وصحيح أقيستهم ،فـإذا لـم               

  ما أحسن(  ، فعلى سبيل المثال لو قال قائل )٥(يتأمل المعرب اختلطت عليه األبواب والشرائط 
  ــــــــــــــ

               .   ٢٣٢: اللغة العربية معناها ومبناها  ، ص:انظر ) ١ (
   .٢٣٦: السابق ، ص) ٢(
  .١/٨٤:السابق )٤.       (١/٢٤٩:الخصائص ) ٣(
م، ١٩٧٩ ، ٥محمد علي حمد اهللا دار الفكر ، بيروت ،ط        . مازن المبارك ، د   : مغني اللبيب البن هشام ، ت       ) ٥(

   .٧٤١ص
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  .لمعنى الذي أراده أبان المتكلم باإلعراب عن ا) ما أحسن زيد( أو ) ما أحسن زيد ( أو) زيداً 

له عالقة وثيقة بفكرة العامـل،      ) الحذف واإليصال ( أو)المنصوب على نزع الخافض     (و
  .، ولكن لما حذف الحرف وصل الفعل ) حرف الجر (ذلك انه اسم منصوب حذف عامله 

 وكثر الخالف بين النحاة حول جواز حذف حرف الجر ، وفي حكم االسم المجرور بعد               
بقى مجروراً أم  ينصب ؟ واختلف النحاة في عامل النصب، وكذلك في  إعرابه               حذف عامله ، أي   

إن كثرة التأويالت واآلراء حول هذا الموضوع تعود إلى فلسفة العامل ، وأعتقـد   .. على مذاهب   
  .أنها ال زالت صالحة لتفسير كثير من الظواهر اللغوية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 21 

  
  :وب على نزع الخافض بالحذف عالقة المنص: المطلب الثاني 

من الظواهر اللغوية في استعمال حرف الجر حذفه من التعبير في الوقت الـذي تطلبـه                
المنـصوب  ( أو) الحذف واإليـصال  (مادة الفعل ،أو ما ينوب عنه وهو ما عبر عنه النحاة  بـ              

) ١(نكـاح : أي  على سر،   :أي   )ولكن ال تواعدوهن سراً     : ( ، كقوله تعالى    ) على نزع الخافض    

  وذلك لغرض بالغي أو لغوي ،فما هو الحذف ؟ وما هي أسبابه ؟ 
  .) ٢("قطعه من طرفه :حذَفَ الشيء يحذفه حذفاً " هو : الحذف في اللغة

إسقاط كلمة لالجتزاء عنها بداللة غيرها من الحال أو فحـوى            :" والحذف في االصطالح  
  . ، هكذا عرفه الرماني ) ٣(" الكالم 

إسقاط جزء  الكـالم أو      "ويحده الزركشي ب    ) ٤("اإلسقاط للتخفيف   "ه الباقالني أنه    ويعرف
والقدماء كـانوا   ،) ٦(، ويجعله ابن جني من باب شجاعة العربية     ) ٥("كله على اإليجاز واالختصار     

ينعتون الحذف باالضمار ،فهل داللتهما واحدة ؟ كثيراً ما يستعملون اإلضمار على نيـة الـذكر                
  ) :٧(ا هو كالمتلفظ به وقد استعمل اإلضمار على ثالثة معانٍ أوفيم
بمعنى عود الضمير على الظاهر ، أو تفسير الضمير بظاهر يأتي بعـده إن كـان الـضمير                  -١

  ٠ضمير شأن 
  ٠ اإلضمار بمعنى الحذف -٢
  ٠اإلضمار نوع خاص من الحذف الذي هو عند بعضهم إطراح المحذوف مع بقاء أثره -٣ 

يبويه إلى وقوع الحذف في اللغة سواء كان متصالً بالمباني أو التراكيب وهو             كما أشارس 
اعلم أنهم مما يحذفون الكلم ، وإن كان أصـله فـي   : )٨(فقال  ) األصلية والفرعية   (ما يعرف بـ    

لـم يـك ،وال     :الكالم غير ذلك ،ويحذفون ويعوضون فمما حذف وأصله في الكالم غير ذلـك              
  ٠" أدر،وأشباه ذلك 

  ــــــــــــ
  .   ٢/٨١)حذَفَ(لسان العرب ، مادة ) ٢.               (٦٨١:مغني اللبيب ، ص: وانظر ٢/٢٣٥:البقرة ) ١(
  . ٧٦: النكت في إعجاز القرآن للرماني، دار المعارف ، مصر ، ص)٣(
  .٣٩٧: ت ، ص. إعجاز القرآن للباقالني ، دار المعارف ، مصر ، د)٤(
   .      ٣/١٠٢ ، ٢محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار التراث ،القاهرة ط/قرآن للزركشي، تالبرهان في علوم ال)٥(
  .         ٢/٣٦٢:الخصائص ) ٦(
فضل محمد النمس ، رسالة دكتوراه،جامعة الخرطوم ، السودان،         ٠الحذف دراسة لغوية في القرآن الكريم ، د       )٧(

  .          ١٣: م، ص ١٩٩٥
  .١/٢٥٧:الكتاب) ٨(
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سيبويه أنّ الحذف أمر عارض واألصل في الكالم أن يرد دون حـذف ،ويقعـد      ويرى  " 
واعلم ،أنه ليس كل حرف يظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعـل،             : ")١(سيبويه لهذه الظاهرة بقوله     

ولكنك تضمر بعدما أضمرت فيه العرب من الحروف والمواضع ،وتظهر ما أظهـروا وتجـري         
تخفون بمنزلة ما يحذفون من نفس الكالم ،ومما هو في الكـالم            هذه األشياء التي هي على ما يس      

يك ،ويكن ،ولم أبـل وأبـال       :على ما أجروا ،فليس كل حرف يحذف منه شيء ويثبت فيه نحو             
، ويالحظ من قوله أنه يبنـي قواعـده علـى           "فقف على هذه األشياء حيث وقفوا ثم قس بعد          …

رد التقـدير والقيـاس ،صـحيح أن قواعـده          وليس على مج  ) السماع(إدراك االستعمال العربي    
  .مستنبطة بالعقل ،إال أنه يرتكز على الذوق االستعمالي للمتحدثين بالعربية 

أن الحذف يعتري الجملة والمفرد والحركة ،وليس مـن   )٢(يرى ابن جني   : شروط الحذف 
في حكم الملفـوظ  شيء من ذلك إال عن دليٍل يدّل عليه ،وأن المحذوف إذا دلت عليه الداللة كان            

 ، فابن جني يقـر أن تقـدير عنـصر        )٣(به إال أن يعترض هناك من صناعة اللفظ ما يمنع منه            
محذوف في الجملة ينبغي أال يتعارض مع النظام البنائي للجملة وفق ما يـسمح بـه االسـتعمال     

 ترى أنهـا فـي   اعلم أن العرب إلى اإليجاز أميل ، وعن اإلكثار أبعد ، أال          : " ) ٤(ويضيف قائال   
  " .…حال إطالتها وتكريرها مؤذنة باستكراه تلك الحال 

وذكر النحاة أن الحذف جائز في كل ما يدل عليه دليل ،بـشرط أال يتـأثر المعنـى أو                   
، ويراد بالدليل القرينة الحسية ،ومنهـا اللفظيـة أو          )  ٥(الصياغة بحذفه تأثراً يؤدي إلى فساد لفظ      

  .ي ترشد إلى لفظ المحذوف ومعناه وإلى مكانه في جملته الت) المعنوية ( العقلية 
   : أسباب الحذف

   : )٦(أشار ابن السيد  البطليوسي إلى أسباب الحذف ،ورأى أنه يعود ألسباب ثالثة 
  .دخلت البيت : يحذف الحرف تخفيفاً إذا كثر استعماله واتضح غرضه ، نحو -١
أسـتغفر اهللا   :ه ، ليتداخل المعنيان ،كقـولهم        أن يحمل الشيء على شيء آخر ،وهو في معنا         -٢

  .ذنبي ،حين كان بمعنى استوهبه إياه 
  ".تمرون الديار ولم تعوجوا : "  ويحذف حرف الجر للضرورة الشعرية نحوقول الشاعر -٣

  ـــــــــــــ
   .        ١/٣٦٠: انظر الخصائص )٢ .                    (٢/١٣٤:الكتاب )١(
  .                 ١/٨٣: السابق ) ٤ .                   (١/٢٨٤:السابق ) ٣(
   .٢/١٦،١٥٦انظر مغني اللبيب ،البن هشام  ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة ) ٥(
حامد عبـد المجيـد ،      . مصطفى السقا ، د   .أ  : االقتضاب في شرح أدب الكتاب البن السيد البطليوسي ، ت           )٦(

   .٢/٣٠٧م ، ١٩٨١لكتاب ، الهيئة المصرية العامة ل
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  : أغراض الحذف
ترى به   :")١(يقر الجرجاني الحذف ،ويعتبره باباً لطيف المأخذ عجيب األمر ،حيث يقول            

أن ترك الذكر أفصح من الذكر ،والصمت عن اإلفادة أزيد في اإلفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا                 
" د تنكرها حتى تخبر وتدفعها حتـى تنظـر       لم تنطق ،وأتم ما تكون بياناً إذا لم تبن،وهذه جملة ق          

وإذ قد عرفت هذه الجملة حال الحذف في المبتدأ فـاعلم           : ") ٢(ويشير إلى أغراض الحذف بقوله      
أن سبيله في كل شيء ،فما من اسم أو فعل تجده قد حذف ،ثم أصيب به موضعه وحـذف فـي                     

ذكره ،وتـرك إضـماره فـي    ينبغي أن يحذف فيها إال وأنت تجد حذفه هناك أحسن من    ..الحال  
  ٠" النفس أولى وأحسن من النطق به 

  : وفي ضوء ذلك يتبين أن أغراض الحذف هي 
 ،فكثرة  االستعمال تجيء معها الرغبة في التخفيف ،ويقع الحـذفُ فـي الـصيغ أو        التخفيف-١

 قد يحذفون بعـض الكلـم اسـتخفافاً حـذفاً يخـل     "  ، ويذهب ابن جني إلى أنهم         )٣(التراكيب    
  :وهو ما يعد من الضرورة الشعرية نحو قول جرير) ٤(" بالبقية،ويعرض لها الشبه 

إذاً حرام كُم عليوا                      كالمتَعوج ولم الديار ون٥(تمر(  
  :اإليجاز واالختصار في الكالم-٢

الة نحـو   إن اإليجاز فضالُ عما فيه من تخفيف يكسب العبارة قوة،ويجنبها ثقل االسـتط            
  ).٦(كمن ليس كذلك :،فالخبر محذوف تقديره)أَفَمن هو قَائم علَى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسبت : (قوله تعالى 

واخْتَار موسـى قَومـه     ( وهو نوع من الحذف لإليجاز واالختصار، نحو قوله تعالى           االتساع-٣
  ٠" اً اخترت الرجال زيد: " ، وكقولك ) سبعين رجالً 

وينتج عن الحذف لإليجاز واالختصار نوع من المجاز بسبب نقل الكلمة من حكم كان لهـا إلـى      
  :حكمٍ ليس بحقيقة فيها، ومثال ذلك حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ،نحو قوله تعالى 

  
  ـــــــــــــ

   . ١٤٦: م، ص٣،١٩٩٢محمود محمد شاكر ،مطبعة المدني ،ط: دالئل اإلعجاز للجرجاني ، ت) ١(
   .١٥٢،١٥٣: السابق ، ص) ٢(
  .١/٣٦٠:انظر الخصائص )٣(
  .              ١/٨٠:السابق )٤(
  .١٤٦: م،ص١٩٨٠ ، دار األندلس ، ١السيد إبراهيم محمد ،ط: ضرائر الشعر البن عصفور ،ت)٥(
   .     ١/١٠،١١:مغني اللبيب:انظر ) ٦(
  ٠ ١/٢١٤: الكتاب ) ٧(
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وبالتالي يتضح أن الحذف للتوسع في اللغـة         . )٢(واسأل أهل القرية  :والتقدير  ) ١( )قَريـةَ واسـأَلِ الْ   (
كثير ،وفيه نوع من االختصار نتيجة الحذف الذي يقوم به المتكلم اعتماداً علـى نـوع القـرائن               

  .اللفظية أو المعنوية في فهم المحذوف 
  :صيانة المحذوف عن الذكر في مقام معين تشريفاًله -٤

: حيث يمتنع المتكلم عن ذكر ما له جالل في نفسه صوناُ له وتشريفاُ نحو قولـه تعـالي      
 حيث أضمر موسى عليه السالم في )٣( )قَالَ فرعون وما رب الْعالَمني ، قَـالَ رب الـسماوات والْـأَرضِ        (

رب المـشرق  "و"ربكم ورب آبائكم"و"رب السموات "إجابته اسم اهللا تعظيماُ في ثالثة مواضع هى        
؛ألنه عليه السالم استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال،فأضمر اسـم اهللا تعـالى              "والمغرب

   .) ٥( و النحاة يقدرون مبتدأ محذوفاُ في المواضع الثالثة)٤(" تشريفاًوتعظيماً له
  :تحقير شأن المحذوف-٥

 الفاعل في بعض المواضـع تحقيـراً        من أمثلته حذف الفاعل عند إسناد الفعل إلي نائب        
  ٠) ٦(" أوذى فالن إذا عظم هو وحقر من آذاه : " لشأن المحذوف كقولهم 

  :قصد البيان بعد اإلبهام-٦
 حيـث حـذف المفعـول بـه         )٧( ) فَلَـو شـاء لَهـداكُم أَجمعـني        :( وذلك نحو قولـه تعـالي     

 و لوشاء هـدايتكم لهـداكم،فإذا سـمع         :،ودّل على المحذوف جواب الشرط ،فالتقدير     "شاء"للفعل
تعلقت نفسه بما وقعت المشيئة عليه،اليدرى ما هو ،فلما ذكر الجواب اسـتبان             " ولو شاء :"السامع

   .)٨(بعد ذلك،وأكثر وقوعه بعد أداة شرط؛ ألن المفعول مذكور في جوابها
  ـــــــــــــــ

   .١٢/٨٢:يوسف ) ١(
محمد عبد العزيز النجار ، مكتبة محمد علـي صـبيح ،القـاهرة،             .أ: تأسرار البالغة للجرجاني ،     : انظر) ٢(

   .٣٧٥: م،ص١٩٧٧-هـ١٣٩٧
  .٢٣،٢٤  /٢٦:   الشعراء   ) ٣(
–محمد أبو الفضل إبراهيم،الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب            .أ: اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي ، ت      ) ٤(

  .                   ١٩٢-٣/١٩١م ،١٩٧٧-١٩٧٤القاهرة
  .و مابعدها٣/١٠٥ ، و البرهان في علوم القرآن للزركشي ، ١٩٢/ ٣:السابق:انظر) ٥(
  .١/٢٦١:م،ص١٩٨١طاهرسليمان حمودة،الدار الجامعية، االسكندرية.د: المطالع السعيدة للسيوطي ، ت ) ٦(
  . ٦/١٤٩:األنعام) ٧(
  .٣/١٩٢:اإلتقان في علوم القرآن )٨(
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، وذكـرت منهامالـه عالقـة     )١(البالغية متعددة وأخلص إلى القول بأن أغراض الحذف       
مباشرة بحذف حروف الجر،وقديعزى الحذف في بعض المواضع التي يحذف منهاحرف الجـر             
إلى أكثر من غرض ،وجانب كبير من األغراض يتصل بالمعنى ويؤثر فيه ، وبعـضها يتـصل               

نـوع مـن اإليجـاز    باللفظ ، ويمكن أن استنتج أن حذف حرف الجر يكون لالتساع باللغة وهو              
  .واالختصار ،وينتج عنه نوع من المجاز ، مما يؤدي إلى قوة العبارة وبالغة  اإلسلوب 

يمثل الفكرة الرئيـسة فـي النحـو العربـي التـي دارت حولهـا             " العامل النحوي   "إن  
أبحاثه،والحذف يعتبر ظاهرة مشتركة في اللغات اإلنسانية حيث إن من قواعد الحذف في اللغـة               

وهي قاعدة تماثل ما في العربية ويتضح ذلـك  Thatقبل Preposition ف جليزية حذف الحراإلن
   :                 )٢(من األمثلة اآلتية 

                                                     1-Iam Certain that Dick is Loyal .                                                
  :    وهذا الحرف يظهر في مثال كالتالي )  Of( حذف منه حرف الجر حيث

2-Iam Certain of Dick s loyaLity .  
3-Iam Certain of it .  

4-Iam Certain that Dick is loyal .  
  

أن الحذف يعتبر ركناً رئيساً في الجملة التوليدية فتتحـول إلـى تحويليـة              )٣(ويرى خليل عمايرة  
 ما هي عليه من حيث الفعلية أو االسمية ومستنده في ذلك ما جاء عند كل مـن                ولكنها تبقى على  

ابن جني و عبد القاهر الجرجاني ،وما أميل إليه أن كثيراً من تقديرات لغويينا القـدماء يحتمهـا                  
واقع اللغة العربية ،فكثيراً ما تسمح تراكيب اللغة بسقوط بعض أجزائها المتكررة ،أوالتي تفهـم               

ق من غير أن يؤدي هذا السقوط إلى خلل في المعنى، وعلى المعرب أن يقدر كـل مـا      من السيا 
  .سقط من التركيب إذا كانت صناعة النحو تقتضيه 

  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
ومـا بعـدها ،وأسـرار البالغـة للجرجـاني          ٣/١٩٠:اإلتقان في علوم القرآن     : لمزيد من التفصيل انظر   ) ١(

  ٣٧٥٠:ص
   .١٥٠: للراجحي ، ص: الدرس الحديثانظر النحو العربي و) ٢(
   .٩١:خليل عمايرة ،ص. د: العامل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه :انظر ) ٣(



  
  
  

  
  
  

  المبحــث الثاني
  

  حـــــذف حــــرف الجـــــر
  

  :  وفيه خمسة مطالب
  .مفهــوم الحرف عند النحاة ،وعدد حروف الجر:   المطـلب األول 
  .وظيفـــة حـــروف الجــر، وأقسامهــا:   المطلب الثانـي 
  ٠مواقف النحاة من حذف حرف الجر :   المطلب الثـالث 

  ٠اضع حذف حرف الجر مو:  المطلب الرابع     
آراء النحاة في إعراب االســـــم بعــد حذف :  المطلب الخامس   

  .حـــرف الجــر 
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وقفتُ في المبحث السابق على عالقة المنصوب علـى نـزع الخـافض بالعامـل               
والحذف ، وفي هذا المبحث سأقوم بدراسة مفهوم الحرف ووظيفته في الـسياق وتقـسيمات        

لجر ومواقف النحاة من حذف حرف الجر، وبيان المواضـع التـي أجـاز              النحاة لحروف ا  
النحاة فيها حذف حرف الجر، للعالقة الوثيقة بين المنصوب على نزع الخافض وموضـوع              
الحذف وما نتج عن ذلك من تأويل وتقدير للمحذوف ، وأدي ذلك إلى جـدل واضـح بـين         

  .النحاة القدماء و المحدثين
  :الحرف مفهوم : المطلب األول

   : معني الحرف لغة
إذا وقعت في الكالم ، يراد بها حد الشيء وحدته مـن ذلـك حـرف                ) ح ر ف    (إن   " 

الحرف من حروف الهجـاء ـ والحـرف     : "  ، و في اللسان )١(" الشيء إنما هو حده وناحيته 
ـ             و نحوهما،  "  وعلى عن" األداة التي تسمي الرابطة ألنها تربط االسم باالسم ، والفعل بالفعل ، ك

: كل كلمة بينت أداة عارية في الكالم لتفرقة المعـاني           : وقد نقل ابن منظور عن األزهري قوله        
  .)  ٢(" …  ولعل– وبل – وهل –حتى :اسمها حرف، وإن كان بناؤه بحرف أو فوق ذلك مثل 

  :معني الحرف في االصطالح
ـ ١٨٠ـ(أقدم تعريف للحرف هو تعريف سيبويه      فالكلم اسم وفعل وحـرف جـاء     : " قال   )هـ

ونحوهـا،     … ، و مثَّل للحرف بالم اإلضافة ، وواو القـسم،وسوف          )٣("لمعني ليس باسم وال فعل    
ـ ٣٣٦-(وربط الزجاجي    أن الحرف حد ما بين االسـم       "  معني الحرف بمعناه اللغوي ذاهباً إلي      )٤()هـ

ي للربط بين االسم والفعـل ،       ويتضح من التعريف أن مفهوم الحرف ما جيء به لمعن         ". والفعل  
  " .محمد في الدار" و" سقط التلميذ على األرض :" أو االسم واالسم ، نحو

ما دّل على معني في غيره ومن ثم لم ينفك مـن     : "  بقوله   )٥( )هـ٥٣٨-(ويعرفه الزمخشري 
  اسم أو فعل يصحبه إال في مواضع مخصوصة حذف فيها الفعل واقتصر على الحرف فجرى 

  ــــــــــ
مصطفي السقا ،و محمد الزفزاف وآخرون،إدارة إحياء التراث  القديم           : سر صناعة اإلعراب البن جني، ت     ) ١(
  .١/١٣:م ١٩٥٤-هـ١،١٣٧٤ط
  .   ٩/٤١):حرف(لسان العرب، مادة) ٢(
  .١/٩:الكتاب) ٣(
  .٥٥: اإليضاح الزجاجي، ص)٤(
   .        ٢٨٣:،ص٢دار الجيل،بيروت،ط:المفصل للزمخشري) ٥(
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   .)١(" كأن قد : و: نعم وبلى إي وإنه ويا زيد وقد في قوله : مجرى النائب قولهم 
ـ ٦٤٣-(ويشرح ابن يعيش    فالحرف كلمةٌ دلت على معني فـي   :  )٢(هذا التعريف  قائالً ()هـ

دلت على معنـي فـي      : " جنس عام يشمل االسم والفعل والحرف ، وقوله         : غيرها،فقوله كلمة   
ه من االسم والفعل ، إذ معني االسم والفعل في أنفـسهما،ومعنى الحـرف فـي             فصل ميز "غيرها

مفردة لم يفهم منه معنـى، فـإذا    )ال(فهم منه المعرفة، ولو قلت ) الغالم(غيره ،أال تراك إذا قلت  
  .قرن بما بعده من االسم أفاد التعريف في االسم، فهذا معنى داللته في غيره

:   فيفصل بقولـه )٣(ما دّل على معنى في غيره  فقط       : "الوربما احترز بعضهم من ذلك فق     
  داللة األسماء ، و داللة: بين هذه األسماء والحروف ، إذ هذه األسماء قد دلت داللتين " فقط " 

أيـن  : "  ، نحـو    )٤(ولم يكن أحد جزءي الجملة      : الحروف ، و منهم من يضيف على هذا الحد          
الخبـر  " عندك"مبتدأ، و" من " فيكون " من عندك ؟ " ر، وتقول الخب" أين"مبتدأ و " فزيد"،  " زيد ؟   

  .فهذه األشياء قد تكون أحد جزءي  الجملة ،وليس كذلك الحروف فإنه ال يخبر  بها وال عنها
ـ ٣١٦ـ  ( وقد صرح ابن السراج    هو الذي ال يجوز    :" بهذا المعني في تحديد الحرف فقال        )هـ
، ولكون  " به  ) ٦(ومن ثم ال ينفك من اسم أو فعل يصح        " وقوله  ، )٥(أن يخبر عنه ، وال يكون خبراً      

  .الحرف ال يدّل على معنى إال في غيره ، افتقر إلى ما يكون معه ليفيد معنى في غيره
ـ ٥٨١ـ  (وقد أشار السهيلي     ما دل على معنى في غيره إال أن الحـرف  " إلى أن الحرف   )هـ

رأى أن الحـرف لـيس لـه    ) هـ٦٨٨ـ (سترباذي  ، وكذلك الرضي اإل)٧(" ليس له معنى  في نفسه       
  .)  ٨(معنى في نفسه

  ــــــــــــ
  :هذا جزء من بيت للنابغة الذبياني وتمامه ) ١(

قد ا تَزْل برحاِلنا وكأننا               لمرِكاب أن َل غيرحأزِفَ التَّر  
  ) .١/١٩:شرح ابن عقيل ( قت االرتحالقرب الترحال إال أن الركاب لم تزل وكأن قد زالت لقرب و:يقول

  .      ٣-٨/٢:شرح المفصل:  انظر) ٢(
محمد .فخر الدين قباوة ،و أ    . د: الجني الداني في حروف المعاني ، تأليف الحسن بن قاسم المرادي ،ت           :انظر)٣(

  .    ٢٠:م ، ص١٩٨٣–هـ ١٣٩٣ ،١ط–حلب –نديم فاضل ، المكتبة العربية 
  . ١/٤٠:رف في األصول في النحو البن السراج حد الح:انظر )  ٥(،)٤(
   .    ٨/٣،٤:شرح المفصل : انظر ) ٦(
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض ،دار الكتـب العلميـة ،بيـروت ،               : نتائج الفكر للسهيلي، ت   )٧(
  .                                  ٥٩: م ، ص ١،١٩٩٢ط
  .١/٣٧:شرح الرضي على الكافية ) ٨(
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ما ال يحسن له الفعل وال الصفة وال التثنيـة وال الجمـع   " منهم من عرف الحرف بأنه     و
ـ ٣١٥ -(هكذا عرفه األخفش " ولم يجز أن يتصرف ـ فهو حرف   وتعريـف سـيبويه    . )١() هـ

أفضل ؛ ألن تعريف األخفش ال يمنع من دخول أجناس نحوية أخـرى تحـت مفهـوم الحـرف      
  . مائر كالحال والتمييز والفاعل والض

كلمة ال تدل على معنى في نفسها ، وإنما تدل على           : " وقد عرف المحدثون الحرف بأنه      
 ،  )٣("للحرف معنى يدل عليه     " ومنهم من رأى أن     . )٢(" معنى في غيرها داللة خالية من الزمن        

 أو  قد يفيد التبعيض  " من  " ومثل لذلك ببعض الوظائف المعنوية لبعض الحروف ، فمثالً الحرف           
  .غير كاف "ما دّل على معنى في غيره "االبتداء ،ويرى أن الحرف 

فإنه يرى أن فكرة الحرفية في أذهان النحاة كانت غامضة، ويـستدل    ) ٤ (أما إبراهيم أنيس  
على ذلك أنهم كادوا يجردونها من معانيها ، و ينسبون هذه المعاني إلى األسماء واألفعال، ولمـا                 

إن : وعن بمعنى ناحية ، قـالوا  …بمعنى فوق  ) على  (م العرب وفيه    عثروا على شواهد من كال    
                  من الحروف ما يستعمل استعمال األسماء في بعض األحيان ، وقد اعتمـد اللغويـون علـى أن

  .الحرف ليس له معنى أصالً ، وهذا ما يرفضه منطق اللغة 
م النحوية ، نظـروا     وأعتقد أن النحاة قد حددوا مفهوم الحرف بما يتوافق ومجال دراسته          

إليه كرابطة تربط بين عناصر التركيب ، فلم يدرسوه كعنصر مستقل عن الـسياق أو التركيـب                 
ومع هـذا فقـد أشـار       . اللغوي ،ولكن بتطور الدراسات اللغوية والنحوية تطور مفهوم الحرف          

أن الحرف  " بقوله  ) هـ٣٩٥ـ  (القدماء إلى أن الحرف قد يحمل معنى في نفسه، منهم ابن فارس             
أن الحرف قد حـد     : ، وكذلك ما ذكره الحسن المرادي       ) ٥(" ما أفاد معنى ليس في اسم وال فعل         

  .) ٦("كلمة تدّل على معنى في غيرها "بحدود كثيرة ومن أحسنها 
  :ـ عدد حروف الجر 

إن حروف الجر في اللغة العربية كثيرة ومتنوعة ،وصلتها باألسماء وثيقـة ،واألفعـال              
  ليها لتتعدى إلى مفعوالتها ، و تتعدد معاني كل حرف وتتناوب الحروف في االستعمال بحاجة إ

  ــــــــــــ
  .  ٩٥: الصاحبي البن فارس ،ص) ١(
  .  ١/٨:النحو الوافي ) ٢(
   .٣٦٧: عبده الراجحي ، ص. التطبيق النحوي ، د) ٣(
  .    ٢٨٠: م،   ص ٦،١٩٧٨ة ،ط إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجلو المصري.من أسرار اللغة،د: انظر)٤(
  . ٩٥: ت ، ص.السيد أحمد صقر ،طبع مطبعة عيسى البابي الحلبي ،القاهرة ،د: ت: الصاحبي البن فارس ) ٥(
    .٢٠: الجنى الداني للمرادي ، ص) ٦(
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اللغوي، وقد أحصى علماء العربية حروف الجر فوجدوها عشرين حرفاً، ذكرها ابن مالك فـي                
  : ألفيته 

 إلى           حتى ، خال ، حاشا ، عدا، في ،عن ، علىهاك ، نحروفَ الجرِ ، وهي م  
  )١(مذْ ،ومنذُ ، رب، الالم ،واو ،وتا،                   والكاف ، والباء ، ولعّل ، ومتى 

وقد عملت هذه الحروف الجر في األسماء على ما هو األصل ؛ ألنها مختصة بالـدخول              
 حق الحرف المختص أن يعمل فيما اختص بـه ، والجـر هـو الخـاص                 على األسماء ، ومن   

الباء ،والكـاف ،    :وحروف الجر التي ال شذوذ في عملها أربعة عشر حرفاً وهي             . )٢(باألسماء  
والالم ، و الواو ، والتاء ، ومن ، وعن ، وفي ، وقد ، و منذ ، و على ، و إلـى ، و حتـى ، و    

خـال وعـدا    :ال تستعمل حروف جر دائماً لشذوذها وهي سبعة        و أما الحروف المتبقية ف     )٣(رب  
وحاشا تفيد االستثناء، وقد تعتبر أفعاالً فيكون ما بعدها منصوباً نحو جاء ني القوم  خـال زيـداً                   

   .)٤(وعدا علياً وحاشا عمراً
حضر القوم خال زيد وعدا علي  وحاشا عمرٍ،وهـو مـذهب   :وقد تعتبر حروف جر مثل   

و ثبت بالنقل الـصحيح  : " ،ولخص أبو حيان األندلسي المسألة بقوله ) ٥(  البصريين سيبويه وأكثر 
ينتصب االسم بعدها في االستثناء وينجر فـإذا  انجـر كـن        ) حاشا و عدا وخال   (عن العرب أن    

  . ) ٦ ("حروفاً، وإذا انتصب كن أفعاالً 
  :تفيد التعليل ، وتكون حرف جر في ثالث مواضع) كي(و
استفهامية مجـرورة   ) فما  (لمه ؟   : أي  ) كيمه ؟ : (إذا دخلت على ما االستفهامية ،نحو       : أحدها 

   .)٧(وحذفت ألفها لدخول حرف الجر عليها ،وجيء بالهاء للسكت ) كي(بـ 
  :إذا دخلت على المصدرية ، مثل قول الشاعر  : الثاني

  )٨(ا يضر وينفع إذا أنتَ لم تنفع فضر؛فإنما            يرجى الفتى كَيم
  ٠للضر والنفع ، وقيل ما كافة : أي 

  ــــــــــــــــ
  .٣/٣:أوضح المسالك ) ٢  .                                 (٣/٣:شرح ابن عقيل ) ١(
  .٨١:،وقطر الندى ، ص٣/١٦:أوضح المسالك :انظر )٣(
  .     ١٦٥: ، المغني ٢/٣٤٩: الكتاب  : انظر) ٥.          (٦٧: والمفصل ، ص.٣/٣١٨:االرتشاف:انظر ) ٤(
      . ٣١٨/ ٣: االرتشاف )٦(
  .  ٣/٣:شرح ابن عقيل ) ٧(
فتكـون كـي عاملـة    ) يضر وينفعـا (وأكثر ما يروى البيت  ٠ ٢/٢٠٤وحاشية الصبان   ٢٤١:المغني ، ص  ) ٨(

لمؤول مجرور بهـا   كافة لكي عن العمل ، فإذا كانت حرف جر يكون المصدر ا           " ما  " النصب في الفعل ، وقيل      
  .كي الضر والنفع :أي 
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" أن"و" كـي "فأكرم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد      " جئت كي أكرم زيداً     :"قولك   :الثالث
   .)١(" كي "والفعل مقدران بمصدر مجرور بـ

  :ال يجر بها إال عقيل قال شاعرهم )لعّل(و
  )٢(ن ُأمكُم شُريم لعّل اِهللا فضلكُم علينا                      بشيء أ

  :ومن كالمهم قول شاعرهم يصف السحاب ) هذيل (ومتى ال يجر بها إال 
 نئيج رٍ لهنجٍ خُضترفَّعتْ                متى لُج ّالبحرِ ثم بماء ن٣(شرب(  

" أخرجها متـي كمـه   " أي من لجج ، وهي بمعنى من االبتدائية ، وسمع من بعضهم      : متى لجج 
  . كمه من:أي 

  :تدخل حروف الجر الكالم لتحقيق عدة أغراض منها  : )٤(وظيفة حروف الجر: المطلب الثاني 
 ـ ربط الفعل باالسم ،إليصال الفعل باالسم وتعديته إليه حتى يكون الجار والمجـرور معمـوالً         

لَكُـم إِلَـى   وامـسحوا بِرؤوسـكُم وأَرج  : (لذلك الفعل فيكون منصوب المحـل نحـو قولـه تعـالى         
، فقد عطف على المجرور بالنصب ؛ مما يدل على  أن محـل االسـم المجـرور                  )٥()الْكَعبـينِ 

، )٧(النصب ، والتحقيق عطف وجوهكم على أيديكم ، والسنة الدالة على وجوب الغسل تقوي ذلك              
 ؛  ولـذا سـماها  ) نظرت إلى زيـد  :(والثاني أقوى ، أي عطف وجوهكم على أيديكم ، وكقولك

  .حروف اإلضافة ؛ ألنها تضيف األفعال إلى األسماء أي توصلها إليها ) ٦(البعض 
مـررت  : وعليه تتحدد عالقات التركيب اللغوي وداللته بواسطة حرف الجـر كقولـك             

   ٠بعمر، وأنا مار به وعمر ممرور به ومروري بعمر حسن 
  ـــــــــ

  . مصدرية إذا قدرت قبلها الالم ) كي(وز أن تكون  ، ويج٢/١٠، وأوضح المسالك ٣/٤:شرح ابن عقيل ) ١(
  .٣/٤:شرح ابن عقيل .شذوذاً " لعّل اهللاِ :"والشاهد فيه قوله :قائله مجهول ) ٢(
المر  السريع مع الصوت ،والـشاعر يـصف سـحباً          : ،النئيج   ١/٥١:هو أبو ذؤيب الهذلي ،ديوان الهذليين       )٣(

 خضر لهن صوت عاٍل مرتفع ،فأورد متى بمعنى من في البيـت   شربت من ماء البحر ، وأخذت ماءها من لجج        
 ، وسـر الـصناعة      ٢/٨٥:  ،والخصائص ١٤٣: ، وشواهد المغني، ص   ٢/٢٧٠:وهو في أمالي ابن الشجري      .
  . ٢/٦ ، وشرح ابن عقيل ٤/١٦٩٧: ، واالرتشاف ٢/٢ ،والتصريح ١/١٣٥
،وأوضـح  ٤/١٦٩٥:، واالرتـشاف   ٤/٢٦١،٢٦٣:،وشرح الرضـي للكافيـة      ٨/٦:شرح المفصل   : انظر  ) ٤(

محمد علي الخـولي،دار    . ، والتراكيب الشائعة في اللغة العربية،د     ٢/٩،٤٠:، والهمع للسيوطي  ٣/٣،٢٠: المسالك
  .           ١١٣ ،٨٨: هـ،ص١،١٤٠٢/العلوم ،الرياض ط

  .١/٣٨،٣٩:الكتاب :انظر ) ٦                           (٠ ٦/ ٥: المائدة ) ٥(
  ٠ ١/٢٠٨: التبيان للعكبرى : انظر ) ٧(
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 وقد توضح حروف الجر عالقة المشتقات بمعموالتها فقد يكون االسم قائماً بالفعل ، أو متلقياً                - 
له أو مكاناً له، أو أداة له ، وفي معظم هذه الحاالت يقوم حرف الجر بتوضيح عالقـة الفاعليـة               

:         أوالمكانيـة نحـو  ) نـاوالً القلـم لجعفـر   م: ( ، أو المفعولية نحو)سقوط القلم من خالد     (:  نحو
: ، أو األداة نحـو  ) وصول العمل في ساعة: ( ، أو الزمانية نحو ) جلوس التلميذ على المقعد  (
  ) .الكتابة بالقلم والرسم بالريشة ( 

ـ وقد يدخل حرف الجر الكالم أو العبارة لتعدية معنـى الفعـل إلـى معمولـه أو مفعولـه ،                     
زيـد عنـدك أو فـي الـدار      : الظرف والجار والمجرور ، نحو قولك       (بمعنى الفعل   والمقصود  

إلكرامك ، فالالم في إلكرامك تعدي الظرف إلى إكرامك ، وهو في الحقيقة معد للفعل المقدر أو                 
زيد استقر أو مستقر ،ولكن الظرف قام مقام الفعل أو شبهه، فجاز أن             : لشبهه ،وذلك ألن التقدير     

ومن أمثلة تعدية الحـرف    …قام مقام أنادي    " يا  "  الجار معد للظرف ، وكذا يا زيد ،فإن        أن:يقال  
  .بعدت : ؛ألن معنى أين أنت ) أين أنت مني؟ :( لمعنى الفعل قولهم 

      تلك هي أهم وظائف حروف الجر، كما حددها نحاتنا القدماء ،وقد يـصل ويـربط الفعـل                 
الخ المشتقات باالسم ،وقد تـربط معنـى        … فاعل او مفعول     باالسم أو يربط شبه الفعل من اسم      

  ".زيد في البيت :" الفعل باالسم ، وقد تربط االسم باالسم نحو 
 )١(أما الوظائف المعنوية لحروف الجر فقد امتألت بها كتب النحو ، وقد أشار ابن جني                 

ـ ٣٩٢-( د بقائم ، فقد نابت الباء عن ليس زي:  إلى ما تقوم به من االختصار في الكالم ، فإذا قلت           )هـ
:  فكأنـك قلـت     )٢( )  فَبِمـا نَقْـضهِم ميثَـاقَهم      (: ، وفي قوله تعـالى    ) غير ذي شك    (و) البتة  (و) حقاً(

أمـسكت  : فبنقضهم ميثاقهم فعلنا كذا حقاً ويقيناً ، فالباء دخلت التركيـب للتوكيـد ، وإذا قلـت               
أكلت مـن   : "باشراً له ، ومالصقة يدي له ، وإذا قلت          بالحبل، فقد نابت الباء عن قولك أمسكته م       

  .أكلت بعض الطعام ،وكذلك بقية الحروف:عن البعض أي " من" ، فقد نابت" الطعام
؛ ألنها تعمل إعراب الجر ،وقـال       ) ٣ (أما عن تسمية حروف الجر فهي تسمية البصريين       

  ٠ألنها تجر معنى الفعل إلى االسم  ؛ )هـ٦٤٩-(ابن الحاجب 
توصـله  : ، ألنها تضيف الفعل إلى االسـم ، أي        "حروف اإلضافة  ")٤(ميها الكوفيون   ويس

  جلست : ، ألنهاتحدث صفة في االسم ، فقولك "حروف الصفات "إليه ،وتربط به ، وقد يسمونها 
  ـــــــــــــ

   . ٤/١٥٥:النساء ) ٢.                                         (٢/٢٧٤:الخصائص : انظر) ١(
 ، والهمع   ٤/٢٦١:  ، وشرح الرضي على الكافية     ٨/٧:  ،وشرحه ٢٨٣: المفصل للزمخشري ، ص   : انظر  ) ٣(

  .       ٢/١٩محمد بدر الدين النعساني ،: للسيوطي ، ت
  .٢/١٩:الهمع : انظر ) ٤(
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  .ألنها تقع صفات لما قبلها من النكرات : دلت على أن الدار وعاء للجلوس  ،وقيل"في الدار 
  : حروف الجر أقسام

  :) ١(تقسم حروف الجر عدة أقسام منها 
  :تنقسم من حيث االسم الذي تجره إلى قسمين  : أوالً

، )٢()ومنـك ومـن نُـوحٍ     : (من، كقوله تعالى  : أـ قسم يجر الظاهر والمضمر وهو سبعة أحرف، وهي        
لَتَـركَبن طَبقـاً عـن    : (  قولـه تعـالى   وعن، نحـو )٣(" ) إِلَـى اللَّـه مـرجِعكُم        (وإلى، نحو قوله تعالى     

وفـي الْـأَرضِ   : ( ، وفي، نحو قوله تعـالى  ) ٥()  وعلَيهـا وعلَـى الْفُلْـك تُحملُـون        : (وعلى، نحو   ) ٤()طَبـقٍ 
     نينـوقلْمل ـات(  ، والباء ، نحو     )٦() آي :   هـولسرو ـوا بِاللَّـهنـي    : ( لى  و الالم، كقوله تعا)٧( ) آمـا فم لَّـهل

  .) ٨( ) السماوات وما في الْأَرضِ
  :ب ـ وقسم يجر الظاهر فقط ، وهو سبعة حروف،جمعها ابن مالك في قوله

  )٩(بالظاهرِ اُخْصص منذُ مذُْ وحتى               والكاف والواو ورب والتا
وكـذا  "ته-ربه:"لمضمر،فال تقول فهذه الحروف السبعة التجر إال االسم الظاهر،وال تجر ا        

  وهـي تنقـسم      )١٠(تجر المضمر بكثرة    ) رب  (باقي الحروف هذا رأي ابن مالك ،واألصح أن         
  :نسبة إلى عملها في الظاهر إلى أربعة أقسام

، ومن أمثلة ذلـك     " حتى والكاف والواو    : "  ، وهو ثالثة     )١١(ـ قسم يجر كل األسماء الظاهرة     ١
، ) ١٣() َ وال تَكُـن كَـصاحبِ الْحـوت   : (، وقوله تعالى ) ١٢()  هي حتَّى مطْلَـعِ الْفَجـرِ     سالم: ( قوله تعالى   

  .) ١٤() والطُّورِ: ( وقوله تعالى " 
  ــــــــــــــ

، ٨/١٠، و شـرح المفـصل       ٣١٧،٣١٨ص:،وشرح شذور الـذهب     ٢١ـ٣/١٦:أوضح المسالك   :انظر  ) ١ (
  .    ٤/١٦٩٥واالرتشاف 

  .  ٢٣/٢٢:المؤمنون)٥ .  (٨٤/١٩:االنشقاق ) ٤.    (٥/٤٨:المائدة ) ٣.   (٣٣/٧:اب األحز)٢(
  .         ٢/٢٨٤: البقرة )٨.        (٥٧/٧: الحديد )٧.                        (٥١/٢٠:الذاريات ) ٦(
  .٣/١٠:،  شرح ابن عقيل) ٩(
  ٠ ١٨١-٤/١٧٩م، ١٩٩٤مؤسسة الرسالة ،  عبد العال سالم مكرم ، ٠د: همع الهوامع للسيوطي ، ت) ١٠(
  .       ٣/١٦:، وأوضح المسالك ٣١٨: شرح شذور الذهب ، ص: انظر )١١(
  .  ٦٨/٤٨:القلم) ١٣.                                            (٩٧/٥:القدر ) ١٢(
  .٥٢/١:الطور ) ١٤(
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      )١() وتَاللَّـه لَأَكيـدن أَصـنامكُم      : (ـ قسم ال يجر إال لفظ الجاللة وهو التاء نحـو قولـه تعـالى      ٢
وتَاللَّـه لَأَكيـدن   ( فـي )٣(،قال الزمخـشري  " تالرحمن "و    " ترب الكعبة   "و  " تربي ")٢(وربما قالوا   
     كُمامـنالباء أصل حروف القسم والواو بدل منها ،والتاء بدل من الواو، وفيها زيادة معنـى                )أَص
ومن أمثلتـه قولـه     .نه تعجب من تسهيل الكيد على يده وتأتيه مع عتو نمروده وقهره           التعجب ،كأ 

  .)  ٥() قَالُوا تَاللَّه لَقَد آثَركَ اللَّه علَينا: ( و قوله تعالى )٤( )   تَاللَّه تَفْتَأُ تَذْكُر: (تعالى
أصل حـروف القـسم      كالم الزمخشري بأن الباء هي       )٦( )هـ٧٤٥-(ورد أبو حيان األندلسي   

الباء هي األصل إنما كانت أصالً ألنها أوسع حروف القسم ، إذ تدخل علـى         : أما قوله   : " بقوله  
الظاهر والمضمر ، ويصرح بفعل القسم وتحذف ،وأما أن التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من                 

                هـذا القـول الـسهيلي      باء  القسم فشيء قاله كثير من النحاة ،وال يقوم على ذلك دليل ،وقد رد
،والذي يقتضيه النظر أنه ليس منها أصالً آلخر ،وأما قوله أن التاء فيهـا زيـادة معنـى وهـو              
التعجب فنصوص النحاة أن التاء يجوز أن يكون معها تعجب ويجوز أن ال يكون ، والالم هـي                  

   .)٧(" التي يلزمها التعجب في القسم 
بمعنى مـن    ) ٨(و الحرفان مذ ،ومنذ ، فهما حرفا جر         ـ قسم ال يجر إال أسماء الزمان فقط وه        ٣

، وبمعنى مـن وإلـى إن كـان       "إن كان الزمان حاضراً     " في  "إن كان الزمان ماضياً ، وبمعنى       
  . ما رأيته مذ يوم الخميس ،أو مذ يومنا أو مذ عامنا أو مذ ثالثة أيام: "معدوداً نحو

ربمـا  ( فمـن األول  )٩(تكثير كثيراً وللتقليل قليالً وتأتي لل" رب "قسم ال يجر إال النكرات ،وهو  -٤
    نيملسكَانُوا م وا لَوكَفَر ينالَّذ دو١١("يـا رب كاسـية يف الـدنيا عاريـة يـوم القيامـة       "، وفي الحـديث  )١٠()ي( ،

  :ومثال رب للتقليل قول  الشاعر 
وذ                     أب له وليس مولود بوانأال رَأب هلم يلد ١٢(ي ولد(  

  ـــــــــــــــــ

  .         ٤/١٧١٧:  ، واالرتشاف ٣/٢١: ، وأوضح المسالك ٣١٨: انظر شرح شذور الذهب ، ص) ٢.  (٢١/٥٧:األنبياء )١(
  . ١٢/٩٣: يوسف ) ٥.                   (١٢/٨٥:يوسف )٤.         (١٤ /٣: الكشاف) ٣(
  .  ٣/١٤، والكشاف ٦/٣٠٠: المحيط البحر : انظر ) ٧(،) ٦(
  . ٢/٤،وشرح التصريح ٣/١٩،أوضح المسالك ٤٤١: المغني ،ص:انظر )٩(،) ٨(
رب كافر يود العودة لإلسالم يـوم القيامـة، أوضـح    :  ، ورب في اآلية للتكثير والتحقيق والتقدير      ١٥/٢:الحجر  ) ١٠(

  .              ٣/٥١المسالك 
  ) . باب التهجد( ت ،.لحديث ، القاهرة ، ددار ا: صحيح البخاري )١١(
  . ٢٦ /٢:،الهمع٣/١٧٨:،وشرح التسهيل ١/٤٠٨:،وشرح الكافية٤/١٧٤٤:،واالرتشاف١٨١:المغني ،ص)١٢(

  ٠آدم عليه السالم : عيسى عليه السالم وبعجزه : أراد بصدر البيت 
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  :) ١( وتنقسم حروف الجر من حيث األصالة  وعدمها إلى ثالثة أقسام :ثانياً 
  :القسم األول 

،وهو ما له معنى خاص ،ويحتاج إلى متعلـق ،أي أنهـا تـرتبط              حروف الجر األصلية    
سـبحان الَّـذي   : ( بعامل معين ، وال يصح االستغناء عنها ، مثل في، إلى، من ، نحو قوله تعـالى    

  جِدسامِ إِلَى الْمرالْح جِدسالْم نم اللَي هدبى بِعرى أَستدل على ابتداء الغاية المكانيـة  "من" فإن ) ٢()الْأَقْص
، وإلى تدل على انتهاء الغاية المكانية ، ولكل من الحرفين متعلق مذكور ،وقد توسـعت كتـب                   

  :عدة معان منها " في " وقد ذكر النحاة  لـ.النحو في عرض وظيفة حروف الجر 
غُلبـت الـروم فـي أَدنَـى     : (تمعتا في قوله تعالى  ،وهي إما مكانية أو زمانية ،وقد اجالظرفية ـ  ١ 

نيني بِضْعِ سف، ونبغْليس غَلَبِهِم دعب نم مهضِ و٣() الْأَر(  
فـي جملـة أمـم ،فحـذف     : أي معهم ،وقيل التقدير )٤ ("ادخلوا في أمم " ،نحو المصاحبة ـ  ٢ 

  )٥(المضاف ،وهو مذهب الكوفيين 

  .)   ٦" (حو فذلكن الذي لمتنني فيه  ،نالتعليلـ ٣
عمالً ) على ( ،أنها بمعنى )٧( )  ولَأُصلِّبنكُم فـي جـذُوعِ النخْـلِ   : (، نحو قوله تعالى    االستعالء  ـ  ٤

على الظاهر ،والحقيقة أنها على أصلها ؛لتمكن المصلوب  في الجذع تمكن الكائن في الظـرف                
ى أن حروف الجر ال ينوب بعضها عن بعض ،ومـا جـاء           عل )٨(فيه ذلك أن مذهب البصريين      

  . منها على ذلك أولوه 
  : كقوله مرادفة الباء -٥

  )٩(ويركب يوم الروعِ منَّا فوارس                بصيرون في طعنِ األباهرِ والكُلَى
ويثبت أن حروف الجر تقوم بالربط والتأليف بين عناصـر الجملـة ،وأجـزاء الكـالم                

  .معانيها حسب السياق ، وقد تتناوب فيما بينها وظائفها المعنوية ،وتتعدد 
  ـــــــــــــ  

 وما بعدها، ٢/١٩،والهمع ٤/١٦٩٥: ، واالرتشاف٤/٢٦١:، وشرح الكافية ٣٠-٨/١١: ،وشرحه٢٨٣:المفصل:انظر) ١ (
  . ٢٢٦-٢٢٣: والمغني، ص

  .          ٧/٣٨:األعراف ) ٤            (.        ٤-٣٠/١:الروم )٣.                (١٧/١:اإلسراء)٢(
  .     ٢٠/٧١:طه ) ٧.                    (١٢/٣٢:يوسف ) ٦.            (٤/١٧٢:االرتشاف )٥(
  .     ١٥١:المغني ، ص:انظر ) ٨(
 :، و شرح الرضـي علـى الكافيـة   ٢٢٤: والمغني، ص٤/١١٤٨:البيت لزيد الخير بن المهلهل ، وهو في الخزانة        ) ٩(
  . وما بعدها٣/٢١: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك :  ،وللمزيد من هذه المعاني انظر ٤/١٧٢٦:، و االرتشاف ٤/٢٧٩
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  :القسم الثاني 
 ،وهو ما ليس له معنى خاص ، وإنما يؤتى به لمجرد التوكيد ،ولهـذا               حرف الجر الزائد  

على أن زيادة الحرف إنمـا تكـون   )٢( وقد نبه سيبويه )١(ال يحتاج إلى متعلق أو عامل يرتبط به     
للتوكيد وتقوية المعنى ،وليس معنى الزيادة عدم الفائـدة ،وإنمـا هـي زيـادة إعرابيـة ،مـن                   
                   جهةالصناعة النحوية ، فزيادة الحرف في اإلعراب ،أو من جهة نظـر النحـاة ، ال تعنـي أن

عنى ،فالزيادة تكون لغـرض     الحرف ال وظيفة له في التركيب ،بل إن الزيادة تعني زيادة في الم            
  . بالغي أو لمعنى ، وليست بدون فائدة 

 واستـشهد   )٣(الزيادة في الكالم لغير فائدة      :وعندما عد اإلمام الغزالي من أنواع المجاز        
: هنا زائـدة ال معنـى لهـا ،أي    " فما : "  و قال )٤() فَبِما رحمة مـن اللَّـه لنـت هلـم     : ( بقوله تعالى   

ألن ما دالة على الوضـع  …بأن هذا ليس من المجاز     ) ٥(رد ابن األثير  .  من اهللا لنت لهم      فبرحمة
وردت تفخيماً ألمر النعمة التـي      " ما"اللغوي المنطوق به في أصل اللغة وليس من الزيادة؛ ألن           

و لو أسقطت لما كـان      … وهي محض الفصاحة    : الن بها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لهم          
ومن ذهب إلى أن في القرآن لفظاً زائـداً ال          : " الم هاهنا هذه الفخامة والجزالة ، ثم يقول         في الك 

وقـول  " معنى له ، فإما أن يكون جاهالً بهذا القول ،وإما أن يكون متسمحاً في دينـه واعتقـاده        
،كما يـسمونها   في هذه اآلية زائدة ، إنما يعنون به أنها ال تمنع ما قبلها عن العمل                "ما"إن  :النحاة  

   .)٦(" …أنها تكف الحرف عن عمله: ، أي "كافة " في موضع آخر
فزيادة الحروف في التركيب من  وجهة النظر النحوية فقط ولكنهـا ذات قيمـة دالليـة                 

هـلْ  : ( ، و قوله تعـالى      " ما زارني من أحد     : في قولك " : من"لغرض بالغي أو معنوي، نحو      
في اآليـات  ) من (فزيادة  . )٨() هلْ تُحس منهم من أَحد: (   ، و قوله تعالى )٧( )من خالقٍ غَير اللَّه   

  :ثالثة أمور " من" لزيادة )٩(للتوكيد ، وقد اشترط ابن هشام 
. )١٠()ومـا تَـسقُطُ مـن ورقَـة     : ( أن يتقدمها نفي أو نهي أو استفهام بهل ، نحو قوله تعـالى     : األول

  .) ١١()ما تَرى في خلْقِ الرحمنِ من تَفَاوت: (  ى قوله تعال
  ـــــــــــ

  .  ٢/٣١٦،٤/٢٢٥:الكتاب)٢.              (٣/٥أوضح المسالك،:انظر ) ١(
.                   ٢/٩٢: م١٩٧٣الحوفي وطبانـة،دار نهـضة مـصر،   : ت: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر البن األثير      :انظر)٣(
  .    ٣/١٥٩:آل عمران)٤(
  .  ٣٥/٣:فاطر ) ٧.        (٢/٩٤: المثل السائر:انظر) ٦.                (٢/٩٢: المثل السائر:انظر)٥(
  .     ١٩/٩٨:مريم ) ٨(
  . ٤٢/١١:الشورى ) ١١.                  (٦/٥٩:األنعام )١٠.               (٤٢٥: المغني، ص:انظر ) ٩(
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  ".هل يراكم من أحد ؟ : " تنكير مجرورها ، أي يجب أن يكون نكرة نحو قولك  : والثاني
  .كونه فاعالً ،أو مفعوالً به أو مبتدأ  : والثالث

 )١( )  لَـيس كَمثْلـه شـيء   : (نحو قوله تعـالى    ) الكاف  ( ومن حروف الجر التي تقع زائدة       
ة صار المعنى ليس شيء مثل مثله، فيلزم المحـال،       أي ليس شيء مثله ؟ إذ لو لم تقدر زائد         

وهو إثبات المثل ، وإنما زيدت لتوكيد نفي المثل ؛ألن زيادة الحرف بمنزلة إعـادة الجملـة             
  . )٢(ثانياً 

  وال تُلْقُـوا  : (ونحـو قولـه تعـالى    ) بحسبك درهـم  : (  كقولك )٣(تقع زائدة ) الباء  (كذلك  
ي إِلَيك بِجِذْعِ النخْلَـة تُـساقطْ علَيـك رطبـاً    : (  وقوله تعالى )٤() هلُكَة بِأَيديكُم إِلَى التَّ  زهوقولـه  )٥() و 

   . )٧( ) ومن يرِد فيه بِإِلْحاد: ( وقوله تعالى  )٦( )   فَلْيمدد بِسببٍ إِلَى السماء: (تعالى 
يمسح السوق مسحاً ، و يجـوز أن يكـون   :  أي  )٨() لـسوق والْأَعنـاق   فَطَفق مـسحاً بِا   : ( وقوله تعالى 

 لَـست  : (  أن زيادة الباء في قولـه تعـالى      )٩(ويرى ابن هشام    . مسحاً واقعاً بالسوق    : صفة أي   
ـ ) اكتف (معنى ) كفى ( غالبة و قال الزجاج دخلت لتضمن )١٠() مرسال  قُـلْ كَفَـى بِاللَّـه شـهِيداً         و وه

أي ليتق وليفعـل ؛     " اتقى اَهللا امرٌؤ فعَل خيراً يثُب عليه        : "من الحسن بمكان ، و يصححه قولهم      
 لَـست  (  بأنه لما قال الكفـار )١٢ ()هــ  ٧٤٥-(وقد فسر اآلية أبو حيان األندلسي  . )١١("بدليل جزم يثب  

تفي بشهادة اهللا تعالى بينهم وقد أظهـر علـى   أمره اهللا تعالى أن يك  ) .. مرسال قُلْ كَفَى بِاللَّه شهِيداً    
  .يديه من األدلة ما يثبت رسالته 

  ــــــــــ
  .      ٤/١٧١٦: ،واالرتشاف ٢٣٨: المغني ، ص) ٢.                           (٤٢/١٢: الشورى ) ١(
 ، ٢/١٣: ،وشـرح التـصريح  ٤/٢٨٢: ،وشـرح الرضـي علـى الكافيـة      ١٤٤،١٥١:المغني ،ص :انظر  ) ٣(
  .٦/١٧٤: والبحر المحيط ٤/١٧٠١: االرتشافو
  .      ١٩/٢٥:مريم ) ٥.                              (٢/١٩٥:البقرة ) ٤(
  .       ٢٢/١٥:الحج ) ٦(
   .٢٢/٢٥:الحج) ٧(
  .     ٣٨/٣٣: ص) ٨(
  . ١٤٤:المغني ،ص) ٩(
  .  ١٣/٤٣:الرعد ) ١٠(
   .     ٤/١٧٠١:  ،واالرتشاف١٤٤: المغني ، ص) ١١(
  .  ٥/٣٩٠:البحر المحيط :انظر ) ١٢(
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  :القسم الثالث 

ولكن ليس له متعلـق  ) ١( ، وهو يفيد معنى خاص هو التقليل حرف الجر الشبيه بالزائـد  
وذلك على مذهب جمهـور  " لوالي ولوالك ولواله "وذلك كقولك  .." لوال ، ورب ، ولعلّ    " ومثاله  

 ورب تـدل    ٠محل ضمير الرفع وأنيب منابـه       ،ويرى غيرهم أن ضمير الجر حّل       )٢(البصريين  
   ٠ )٣(على التكثير أو التقليل 

  :تدل على الترجي ،كقول الشاعر )لعل(و
 كم شَريمُأم ّأن ٤(لعّل اِهللا فضلكُم علينا                  بشيء(  

 ولكون هذه الحروف أشبهت الحرف الزائد في عدم احتياجها إلى متعلـق تـرتبط بـه                
 جر شبيه بالزائد ، وإن كانت تشبه الحرف األصلي في أن لها معنى خاص تضيفه                سموها حرف 

  .الخ، هذه المعاني التي حددها النحاة والبالغيون …إلى التركيب ،كالترجي أو التقليل أو التكثير 
  

   :)٥(متعلق حرف الجر 
  :وله تعالى     ال بد من تعلق الجار والمجرور بفعل أو ما فيه معناه وقد اجتمعتا في ق

) هِملَيغْضُوبِ عرِ الْمغَي هِملَيع تمأَنْع يناطَ الَّذروقول ابن دريد)٦() ص، :  
  

  ــــــــــــ
  .                  ٣/٦:أوضح المسالك :انظر  ) ١(
       ٠ ٣/٤عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك :انظر ) ٢(
  ٠ ٤٧: انظر هذا البحث ، ص )٣(
حيث جر بلعل ما بعدها لفظاً على لغـة عقيـل ،وهـو             " لعل اهللا   "  والشاهد فيه قوله     ٣/٥:شرح ابن عقيل    ) ٤(

  .مرفوع في التقدير 
رشـيد عبـد الـرحمن     : ، واإلعراب عن قواعد اإلعراب البن هشام األنـصاري، ت          ٥٦:المغني، ص :انظر)٥(

فخـر  :  اإلعرابية للرسموكي الجزولي، ت       ، ومبرز القواعد   ٨٣،٨٩: م ، ص  ١،١٩٧٠العبيدتي ، دار الفكر ،ط    
التعليق معناه ارتباط شبه الجملة بالحدث الذي يدل عليه الفعل أو           .٣٧١،٣٧٧: الدين قباوة ، دار األوزاعي،  ص      

  .                                              ما يشبهه ، باإلضافة إلي الخبر الذي يقع فيه
    .١/٧:الفاتحة)٦(
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  )١(المبيض في مسوده           مثَل اشتعاِل النار في جزِل الغضىواشتعَل 
األولى معلقة بالفعل والثانية معلقة باالشتعال ؛ ألنه أتم لمعنى التشبيه ،            ) في(رجح ابن هشام أن     

  ٠ )٢(فالجار والمجرور نابا مناب الفاعل ، فهما في محل رفع نائب فاعل
  :ويستثنى من حروف الجر ستة أمور 

مـا  : "نحو قولك " من"الباء زائدة للتوكيد و   " بحسبك الصدق   : "مثل  " الباء"  الحرف الزائد نحو   -١
  .حرف جر زائد للتوكيد" من" "قاوم شعب من مقاومة إال انتصر

  : لعّل في لغة عقيل؛ ألنها بمنزلة الحرف الزائد كقوله-٢     
  )٣(بي المغْوارِ منَّك قريباُدع ُأخرى وارفع الصوتَ جهرةً            لعلَّ َأ

  .؛ ألن ما بعدها مرفوع المحل باالبتداء "لوالي، ولوالك، ولواله : " لوال فيمن قال-٣
 حـرف جـر شـبيه بالزائـد للتكثيـر؛ ألن            ّ"رب  .."رب كتابٍ مفيد تصفحتُه أو تصفحت      "-٤

  " .اً ضربته زيد"مجرورها مفعول  في الثاني ومبتدأ في األول، أو مفعول على حد 
  " .كعمرو : " كاف التشبيه -٥
  .إذا خفضن" خال و عدا وحاشا ، " حروف االستثناء و هي -٦

  :) ٤(ـ حكم الجار والمجرور بعد المعرفة و النكرة ، كحكم الجملة الخبرية 
  ).شهيداً( ؛ ألنه بعد نكرة محضة ، وهي" رأيتُ شهيداً على األرض : " فهو صفة في نحو"ـ ١
  ".يعجبني الطالب في اجتهاده : "  في نحو ـ وحال٢
؛ ألن الزهر معرف بالالم الجنسية، فهـو        "يعجبني الزهر في أكمامه     : " ـ ومحتمل لهما نحو     ٣

   .)٥(قريب من النكرة 
  : فائدة -

كـائن  "       متى وقع الجار والمجرور صفة أو صلة أو خبراً أو حاالً ، تعلق بمحذوف تقديره                
 ، إال أن الواقع صلة يتعين فيه تقديرا استقر ؛ ألن الصلة ال تكون إال جملة وقـد                   )٦(" أو استقر   

ولَـه مـن فـي    :(و مثال الـصلة قولـه تعـالى       " الحمد هللا   " تقدم مثال الصفة والحال و مثال الخبر        
   .)٧() السماوات والْأَرض

  ــــــــــــ
  .٨٣:  البن هشام ، ص،واإلعراب٥٦٦: المغني ، ص) ٢(، ) ١(
  .١/٢٣٦:، وابن عقيل ٥٧٦: المغني ،ص) ٣(
  . ٩٠- ٨٣: ، واإلعراب البن هشام ،ص٥٨١ -٥٧٨: المغني ،ص) ٦(،)٥(،)٤(
  .٢١/١٩:األنبياء ) ٧(



 40 

تنفيذاً لما تم رسمه في خطة البحث سأعرض آلراء النحاة في حذف حرف الجر ، وهل                
رات النحاة وتأويالتهم خارجة عن سياق اللغة العربيـة         هو قياسي أم سماعي ؟ وما إذا كانت تقدي        

وتركيبها أم متفقة مع واقع تركيبها ، وسأعتمد في ذلك على التفسير والتمثيل ، والموازنـة بـين           
  .آرائهم المختلفة للوصول إلي رأي مختار منها 

  :مواقف النحاة من حذف الجار ونصب االسم بعده :  المطلب الثالث 
صوبة في الكالم العربي ،بعد حذف حرف الجر من التركيـب اللغـوي             وردت أسماء من  

، وتعددت مواقف النحـاة واختلفـت       )استغفرتُ اهللا ذنباً  (و) أمرتك الخير   (، و )دخلت الدار (نحو  
، واستفاضت تأويالتهم لها، وأعتقـد أن    )المنصوب على نزع الخافض   (آراؤهم حول هذه المسألة     

القدماء في دراسة هذه الظاهرة،معايير سليمة فـي مجملهـا؛ ألنهـا    المعايير التي اعتمدها النحاة   
  .اعتمدت على السامع أوالُ ثم القياس والمنطق اللغوي السليم ثانياً 

وقد تعرض النحويون والبالغيون لموضوع الحذف ، وحدد ابن هشام حـدود الـدرس              
يـه هـو مـا اقتـضته        الحذف الذي يلزم النحوى النظر ف     : " ) ١(النحوي لموضوع الحذف بقوله   

الصناعة، وذلك بأن يجد خبراً بدون مبتدأ أو العكس، أو شرطاً بدون جزاء أوبالعكس،أو معطوفاً               
،   ونحو )٣ () قَـالُوا خيـراً  :( ونحو)٢( )لَيقُـولُن اللَّـه  ( بدون معطوف عليه، أو معموالً بدون عامل، نحو   

:( والبرد، ونحـو  : إن التقدير : ) ٤() يلَ تَقـيكُم الْحـر       سـرابِ ( وأما قولهم في نحو   ) خيرٍ عافاك اهللا  : (
رائيلَ      ي إِسـنـب تدبع أَن لَيا عهنةٌ تَممعن لْكتولم تعبدني ، ففضول في النحـو ، وإنمـا   :  إن التقدير )٥( ) و

و للجهل به ،    يحذف الفاعل لعظمته وحقارة المفعول ، أو بالعكس ، أ         : ذلك للمفسر ، وكذا قولهم      
، وهذه هـي القيـود      "أو للخوف عليه أو منه ، ونحو ذلك ، فإنه تطفل منهم على صناعة البيان                

  .والضوابط التي وضعها ابن هشام لموضوع الحذف وتقدير المحذوف
  علىأن حذف حرف الجر ال يجوز قياساً إال في بعض المواضع منها )٦(لقد أجمع النحاة

  
  ــــــــــ

  .    ٨٥٣: صالمغني، )١ (
  .       ٢٩/٦١: العنكبوت ) ٢ (
   .   ٨١، ١٦/٣٠: النحل ) ٤(، ) ٣ (
  . ٢٦/٢٢: الشعراء ) ٥ (
منشورات ( ، وشرح الرضي على الكافية     ٣٣٦ / ٢: ، واألصول في النحو البن السراج     ١/٣٥: الكتاب:انظر)٦ (

، ومابعـدها ،  ١/٦١٣ر الجرجـاني  ، وكتاب المقتصد في شرح اإليضاح لعبد القـاه      ٤/١٣٧) جامعة قار يونس  
  .١٤٥:  ، وضرائرالشعر البن عصفور ، ص٥١ /٨: ، وشرح المفصل البن يعيش ٦٨١: والمغني، ص
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ذهبت ومـررت   : ، فهناك بعض األفعال البد من تعديتها بواسطة حرف جر مثل            "أن وأن   " مع  
بي بدون حرف جر    وعجبت وغضبت،وسواها ، ولكن هناك أفعاٌل  الزمة وردت في الكالم العر           

النـصب علـى نـزع    ( أو) الحذف واإليصال: (على سبيل الشذوذ واالتساع باللغة ، وسمي ذلك      
  ).الخافض

ـ ١٨٠-(ويري سيبويه     أن حروف الجر قد تحذف على سبيل االتساع واإليجـاز،ومن         )١) (هـ
  :ذلك قول عامر بن الطفيل

  لن الخيَل البةَ ضرغَدفَلَُأبغينّكُم قَناً وعوارضاً            وُألقْب
  ".بقناً وعوارضٍ،ولكنه حذف وأوصل الفعل :يريد

منصوبان على إسقاط الخافض    ) قناً وعوارضاً ( على الشاهد السابق أن    )٢(وعلَّق البغدادي 
ضرورة؛ ألنهما مكانان مختصان ال ينتصبان انتصاب الظرف، وهما بمنزلة ذهبت الـشام فـي               

  :ومثل ذلك قول ساعدة بن جؤية: قائالً  )٣(ويضيف سيبويه . الشذوذ
فيه كما عسَل الطريقَ الثّعلب             ُل متْنَهسالكفِّ يع بهز نلَد  

أى في الطريق ، فأسقط حرف الجر وعدي الفعل اتساعا في اللغة ، واختلف النحاة حول إعراب                 
هاً للمختص بـالمبهم ،وذهـب       إلى أن انتصابها على الظرف تشبي      )٤(، فذهب سيبويه    ) الطريق(

  .إلى أن انتصابها نصب المفعول به بعد إسقاط حرف الجر تشبيهاً لها باألناسي ) ٥(الفارسي 
 إلى أن انتصاب الطريق ظرفاً ، وقد رده ابـن          )٦(      وذهب بعض النحاة ،ومنهم ابن الطراوة       

إنـه اسـم    : غير مبهم ، وقوله      إنه ظرف مردود بأنه   : وقول ابن الطراوة    :"بقوله  ) هـ٧٦١-(هشام  
لكل ما يقبل االستطراق فهو مبهم ؛لصالحيته لكل موضع ،منازع فيه ،بل هـو اسـم لمـا هـو          

  استشهد سيبويه على وصول الفعل : " ويرى األعلم ما يراه ابن الطراوة بقوله  .)٧(" مستطرق 
  ــــــــــ

  .                           ١/٢١٤:الكتاب: انظر) ١(
م،                    ١٩٨٩ ،  ٣عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القـاهرة ، ط          : تحقيق  : خزانة األدب للبغدادي    : انظر  ) ٢(
٧٤ /٣ .  
يقول هذا الرمح يـضطرب صـدره       . الصدر:يضرب،المتن:لين،يعسل:،لدن  ١/٣٦:الكتاب  :  انظر  ) ٤(،  ) ٣(

  .     بسبب الهز وهذا دليٌل على لينه
  .     ١/٢٠٠، والهمع، ١٨٢: ، واإليضاح،  ص١/٦٤٣: المقتصد: انظر ) ٥(
عبد الـرحمن   .د:رأي ابن الطراوة في شرح التسهيل البن مالك ،محمدبن عبد اهللا األندلسي، ت              :انظر  )٦(

، ٦٨١: ، والمغنـي، ص   ٢/٢٢٨: م  ١٩٩٠ ، ١محمـد بـدوي المختـون ، هجـر للطباعـة،ط          .السيد ،د 
  .١/٢٠٠: ت .محمد بدر النعساني،دار المعارف ، بيروت ،د:لسيوطي، ت،والهمع ل٢/٩٧: واألشموني

  .  ٦٨١: المغني ، ص)٧(
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إلى الطريق ، بغير واسطة حرف جر تشبيهاً بالمكان؛ ألن الطريق مكـان ،وهـو نحـو قـول                   
ذهبت الشام، إال أن الطريق أقرب إلى اإلبهام من الشام؛ ألن الطريق تكـون فـي كـل            : العرب

   . )١(" ه وليس الشام كذلك موضع يسافر في
، ويعلـق الفـراء       )٢ ()واختَـار موسـى قَومـه سـبعني رجـال              ( : ومثل ذلك قول اهللا عز وجل       

أنه اختار منهم سبعين رجالُ، وإنما اسـتجازوا وقـوع الفعـل            "  على اآلية السابقة بقوله      )هـ٢٠٧-(
الء خير من القوم ، فلما جازت اإلضافة مكـان     ألنه مأخوذٌ من قولك هؤ    ) من(عليهم إذا طرحت    

  :ولم يتغير المعنى استجازوا أن يقولوا اخترتكم رجالً،واخترت منكم رجالً ،وأنشد) من(
*جراُهللا الش لَه تحتَ التي اختار*  
  .) ٣("   يريد اختار له اُهللا من الشجر
 من األفعال مـا يتعـدى       واألصل في هذا الباب أن     : " )هـ٣٧٧-(قال أبو علي الفارسي     

إلى المفعول الثاني بحرف واحد ، ثم يتسع فيحذف حرف الجر ، فيتعدى الفعـل إلـى المفعـول          
 ،  مما سـبق يتـضح أن   )٤(" وأستغفر اهللا ذنبي ) أستغفر اهللا من ذنبي: (الثاني ،ومن ذلك قولك   

النحوية ، وبالتـالي يبطـل      النحاة اهتموا بالمعنى وداللة السياق عند استنباط قواعدهم وأحكامهم          
إن النحو فلسفة عقلية جامدة ال روح فيها ، حيث الحظ النحـاة أن أصـحاب                : زعم الذين قالوا    

  أو " الحذف واإليصال" اللغة يتسعون بها فيحذفون حرف الجر للتخفيف واإليجاز، فأطلقوا عليها 
  ٠ "النصب على نزع الخافض " 

ـ  ٣٧٧-(ه أبي علي الفارسي    مع أستاذ  )هـ٣٩٢-( ويذهب ابن جني      إلي أن حذف الحروف   ) هـ
أن الحرف إنما دخلت الكالم لضرب من االختصار فلـو ذهبـت تحـذفها          " ليس بالقياس، وذلك    

  .)٥(" لكنت مختصراً لها هي أيضاً واختصار المختصر إجحافٌ به
ذلـك  هذا هو القياس ألّا يجوز حذف الحرف وال زيادتها ومع           " ويضيف ابن جني قائالً     

  . ) ٦("فقد حذفت تارة وزيدت تارة وأخرى
إن اللغة ال تخضع في ظواهرها لمنطـق العقـل     : وهللا در ابن جني ،فكأنه يريد أن يقول       

  مع أن"فالحذف يقع في مواضع كثيرة حتى يصبح قياسياً عند بعض النحاة كحذف حرف الجر 
  ـــــــــــــــــ

  .٣/٨٣: الخزانة )١(
         .٧/١٥٥:األعراف ) ٢(
  .٤/٢٦٥) :خير(لسان العرب ، مادة )٣(
  ٠ ١/٦١٣:  ، والمقتصد في شرح اإليضاح للجرجاني ١٥٥: اإليضاح ألبي علي الفارسي ، ص ) ٤(
  .٢٨٠، ٢/٢٧٣:الخصائص) ٦(، )٥(
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) توجهـتُ مكـة   (،و)ذهبتُ الـشام    (،وبعضها يقل فيه الحذف فيقصرونه علي السماع نحو         "وأن
  ).البطنضرب فالن الظهر و(و

قياسـاً السـتطالتهما بالـصلة    ) أن(و)أن(حذف حرف الجر مع ) ١( )هـ٦٤٣-(     وعلل ابن يعيش    
أَهـذَا الَّـذي بعـث اللَّـه     : ( وللتخفيف، كما حذفوا الضمير المنصوب من الصلة نحـو قولـه تعـالي           

   الصلة فالفعل مع وذلك لطول) أن وأن(وهذا يؤكد جواز حذف حرف الجر مع  . )٢( ) رسوالً
)يحتاج إلي فاعل ،وربما إلى مفعول و متعلقات أخرى ، وهذا تطويل، فيجوز حذف حـرف                ) أن

المشددة واسمها وخبرها، أما المصدر الصريح فليس معه تطويل وبالتـالي           ) أن(الجر،وكذلك مع 
، ال يجـوز لعـدم      "أنا راغب لقائك  : "، فلو قلت  "أنا أرغب في لقائك   "ال يجوز الحذف معه كقولك      

   .)٣ (وجود علة الحذف
 أن في حذف حرف الجر بالغة، و أن الحذف عريـقٌ    )٤()هـ٤٠٦-(ويرى الشريف الرضي    

قَـالَ فَبِمـا أَغْـويتَني لَأَقْعـدن     ( في أصول العربية، فهو حين يتعرض  لقوله تعالى حاكياً على إبلـيس             
 يمتَقــسالْم اطَكــرص ـمــول)٥(  )لَه ــي  : يق ــغ ف ــا أبل ــستقيم،والحذف ههن ــى صــراطك الم أي عل

  :الفصاحة،وأعرف في أصول العربية،ونظيره قول الشاعر
*كما عسَل الطريقَ الثعلب*  

: )٦(بقولـه " أن وأن "ومن الجدير بالذكر أن الرضي أكد شذوذ حذف حرف الجار إال مع             
 وذلك فيهما أيـضاَ، بـشرط تعـين         ،"أن وأن "وال يجوز حذف الجار في اختيار الكالم  إال مع           "

الجار، فيحكم على مواضعهما بالنصب عند سيبويه ، وبالجر عنـد الخليـل و الكـسائي،واألول              
، ونحو قـول    " اِهللا ألفعلن "  أولى، لضعف حرف الجر عن أن يعمل مضمراً، ولهذا حكم بشذوذ          

  :كيف أصبحتَ ؟ وقوله: خيرٍ،لمن قال له: رؤبة
  ناس شر قبيلة             أشارتْ كُليبٍ باألكُفِّ األصابعإذا قيَل أ ى ال

  ـــــــــــــــ
  .             ٨/٥١:شرح المفصل :انظر)١(
، والبحرالمحيط ألبي   ٣/٩٣:ت  .الكشاف للزمخشري، دار المعرفة ، بيروت ،د      :  ، وانظر      ٢٥/٤١:الفرقان) ٢(

  .٦/٤٥٨: م٢٠٠١ ،١ ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،طأحمد عبد الموجود وآخرون: حيان األندلسي، ت 
  .  ٥٢-٨/٥١: شرح المفصل :انظر)٣(
 ٨١: عبد القادر حسين، دار قطري بن الفجاءة ، الدوحة ، قطـر ، ص     .أثرالنحاة في البحث البالغي ،د    :انظر)٤(

  .       ٧/١٦: األعراف ) ٥.                (١٤٣-١٤٢: نقالً عن تلخيص البيان للشريف الرضي، ص
  .٤/١٣٧: م ١٩٧٨شرح الرضي على الكافية ،  منشورات جامعة قار يونس،) ٦(
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وندر بقاء االسم مجروراً بعد حذف حرف الجر في غير مواضـع حذفـه قياسـاً،وهذا                
علىسبيل الشذوذ لضعف حرف الجر عن أن يعمل مضمراً فإنه علـي حـذف حـرف الجـر                  

" مبتدأ  " وأي  " هذه كُليب : "  بالرفع على تقدير     ،ويروي بالنصب علي نزع الخافض ، كما يروى       
   :)٢( ، ومثله )١(تمييز " قبيلة " خبره و" شر " و

  وكَريمة من آِل قيسٍ ألفته                حتى تبذخَ فارتَقَى األعالمِ
  .بحرف جرٍ محذوف وهذا شاذ) األعالم(فارتقى إلى األعالم، فقد جر: أي 

ار مع أن ،كثيراً قياساً، الستطالتهما بصلتهما، ويثبت أن النحـاة ال            وإنما جاز حذف الج   
قياساً،وذلك عند أمن اللبس فـال يـصح أن تحـذف           "أن"و"أن"يجيزون حذف حرف الجر إال مع       

إذ ال يتـضح  ..) رغبتُ أن تعمل كـذا (فال يقال) رغبتُ في أن تعمل كذا( :حرف الجرفي قولك
. والمعنيـان متناقـضان   ..) رغبتُ عن أن تفعل   (أم) في أن تفعل  رغبتُ  :(المراد بعد الحذف أهو   

مقصور علىالسماع وهو مخصوص    ) الحذف واإليصال (وأستطيع أن أقرر بناء علي ما تقدم أن         
  .، فال يجوز لنا استعماله نثراً ولو في منصوبه المسموع)٣(بالضرورة 

حذف حروف الجر وأن    أما في العصر الحديث فقد تعرض النحاة والبالغيون لموضوع          
إن حـذف  : " حذفها يعتبر بالغة في الكالم وفصاحة في األسلوب ،منهم عبد القادر حسين بقوله          

أكثر من أن يحصى ، وتلجأ العرب إليه لتخفيف الكالم ، وخوفاً مـن              ) سيبويه(حرف الجر عند    
  .) ٤("ثقله على اللسان 

 الخافض يعتبـر دلـيالً علـى أن    وقد أشار إبراهيم السامرائي إلى أن النصب على نزع     
ومسألة نزع الخافض فـي  :"الفعل الالزم هو األصل ،وأما الفعل المتعدي فهو تطور عنه ، يقول          

العربية وانتصاب االسم بعد سقوط الجار شيء يشير إلى أن األصل في األفعـال اللـزوم ،ثـم                  
   .)٥ ("يتخفف في االستعمال فيصبح الفعل متعدياً 

  
  ـــــــــــــــ

  .   ٩/١١٣:  ،وخزانة األدب ٢/٧٩: أوضح المسالك : انظر ) ١(
   .٣/٤٠:شرح ابن عقيل ) ٢(
حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربيـة، عيـسى البـابي          : انظر)٣(

  .٤/٢٠٩: ، وارتشاف الضرب٢/٩٠،٩١:ت .الحلبي ، د
   .٧١،٧٢: م ، ص١٩٨٦لعبد القادر حسين : غي أثر النحاة في البحث البال) ٤(
   .٨٦: م، ص١٩٨٠ ،٢إبراهيم السامرائي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط. د: الفعل زمانه وأبنيته ) ٥(
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إننا ال نوافق الدكتور السامرائي على ما ذهـب    :"ورد أحمد عفيفي كالم السامرائي بقوله       
 حـسب   –الذي وضع ليتعدى بنفسه     ) ضرب   : (إليه ؛ألنه يصعب تطبيق ما قاله على فعل مثل        

قتل وشنق وعلـم  :دون استخدام حرف من حروف الجر ،ومثله في اللغة كثير مثل        –معناه الشائع   
   .)١(" …ودرى 

وما يراه الباحث أننا بحاجة ماسة إلى معجم تاريخي يوضح تطـور األفعـال الالزمـة                
سامرائي خطوة على الطريق الصحيح، ويبقـى       والمتعدية ، للحكم في هذه المسألة ، وما قام به ال          

  .الطريق مفتوحاً أمام الباحثين ليؤكدوا ما ذهب إليه السامرائي أو ينفوه 
  

أخلص إلى القول أن دراسة القدماء للحذف وما يتصل به من تقدير وتأويـل تتعـرض                 
يـرى  لهجوم عنيف من أنصار المنهج الوصفي في اللغة ،بيد أن من اللغويين المحـدثين مـن                 

وجوب تفسير كثير من الظواهر اللغوية على  نحو ما قام به القدماء ، وما ذكر بـصددها مـن                    
تقدير المحذوف ، دون االقتناع بمجرد الوصف الشكلي الذي يعجز في كثير من األحـايين عـن         

اقـع   ، وأن كثيراً من تقديرات لغويينا القدماء يحتمها و         )٢(تفسير الظواهر اللغوية التفسير السليم      
  .اللغة العربية وتركيبها  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
 ،  ١ ، الـدار المـصرية و اللبنابيـة ، ط          ٣٢٦: أحمد عفيفي ، ص   . د: ظاهرة التخفيف في النحو العربي      ) ١(

  . م  ١٩٩٦– هـ ١٤١٧
   .٢٠- ٩: م ، ص ١٩٧٣مكتبة لبنان ، بيروت ،: داود عبده . أبحاث في علم العربية ،د: انظر ) ٢(
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  :مواضع حذف حرف الجر : المطلب الرابع 

  :    يجوز أن يحذف حرف الجر ويبقى عمله ،ويتمثل ذلك في موضعين 
  )حذف رب :( الموضع األول 
  : يقول ابن مالك

  )١(و الفا ،وبعد الواو شَاع ذَا الْعمْل"            بل"وحذفَتْ رب فجرت بعد 
  :وهما "رب" شرطين لحذف )٢( )ـه٦٨٨-(ويحدد رضي الدين االسترباذي 

  . أن يكون ذلك في الشعر خاصة -١         
  : أن تكون بعد الواو أو الفاء أو بل ، وأما حذفها من دون هذه الحروف نحو-٢

    )٣(رسمِ دارٍ وقفتُ في طَلَله            كدتُ َأقْضي الحياةَ من جلَله
  :بعد الواو كثيراً كقوله" رب " فشاذٌ في الشعر ، وقد ورد حذف 

* خْتَرِقَنخاوي الْم ٤(*وقاتمِ األعماق(  
  : بعد الفاء أقل من الواو كقوله" رب"وورد حذف 

  )٥(فَإن َأهلَك فَذي حنَق لظاه           علي تكاد تلتهب التهاباً
  :أقل من الفاء وأقل من الواو كقوله" بل "بعد " رب " وورد حذف 

  )٦(*بلد ذي صعد وأضباب بل * 
  : وقول الشاعر

    )٧(بل بلد ملء الفجاج قتَمه         ال يشْتَرى كَتَّانُه وجهرمه
وذلك أن الجر قد يتم بحرف العطف على  خـالف           ) ٨(" رب  "       كل ذلك مخفوض بإضمار     
  الجر ليس بها ،بل برب مقدرة بعدها ؛فال خالف عندهم أن " بل"بين النحاة في ذلك ، إال الفاء و

  ــــــــــ
  .     ٣/٣٦:شرح ابن عقيل : انظر )١(
  . ٤٢٩٧:شرح الرضي على الكافية : انظر) ٢(
 ،والخزانـة   ٣/٣٨ ،وابـن عقيـل      ١٨٧والبيت في ديوانـه     ) هـ٨٢-(من شعر جميل بن معمر العذري       ) ٣(
          .وهو شاذ ) برب المحذوفة (،الشاهد فيه الجر ٤/١٩٩
حيث جر بعد الواو وبـرب المحذوفـة    "وقاتم "،الشاهد فيه قوله ٣/٣٦وابن عقيل  ٤/٢٩٧شرح الكافية   :انظر  )٤(
  .   ٤/٢٩٧:شرح الكافية ) ٦(، )٥(
  .     ٣/٣٧:شرح ابن عقيل ) ٧(
   .٢/٢٥ والهمع ٤/١٧٤٦: ، وارتشاف الضرب ٤/٢٩٧، وشرح الكافية ١٨١ص:المغني :انظر )٨(
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 حرف عطف بها على ما قبلها، والفاء جواب شرط، ونحو قول الشاعر" لب" ألن:  
شاةُ أولو النِّياطالو كتَنْزع نِّي             وع مُأمي ضنرا تعفَِإم  
  )١(فَحورٍ قد لَهوتُ بِهن عينٍ            نواعم في البرود وفي الرياط

، وإنما هي جواب الشرط ،وإذا كانـت الفـاء جوابـاً            أال ترى أن الفاء هنا ليست حرف عطف         
  . للشرط ؛ حصل الجر بإضمار الحرف ال محالة 

وأما الواو فللعطف أيضاً عند سيبويه ،وليـست          " )٢(     و يرى الرضي أن الواو للعطف بقوله      
  : بجارة ،فإن لم تكن في أول القصيدة أو أول الرجز كقوله

رب يصطلي القوس نحس ُلوليلةالالتي بها يتنَب هُأقَطِّعها                و  
فإنه يقدر معطوفاً عليـه،     … وقاتم األعماق : فكونها للعطف ظاهر، وإن كانت في أولهما، كقوله         

"  على أن الـواو    )٣(واستدّل أهل البصرة    " . رب هوٍل أقدمت عليه ، و قاتم األعماق         : كأنه قال   
إن الواو حرف غير مخـتص،      : إنما عامل الجر رب مقدرة بقولهم       ليست هي التي تعمل الجر و     

والحرف غير المختص أصله أال يعمل شيئاً، وإذا كانت الواو ليست هي عامل الجـر، لـزم أن                  
ـ            مـع  " رب  "ألنه يجوز ظهور    " رب"نقدر عامالً ،يكون جر ما بعد الواو به، وإنما قدرنا الجر ب

  : ومن ذلك قول الشاعر" رب بلد "و  " ورب  ليل: " الواو فيقال 
*الخدين بكر أسيلة ب٤( *ور(  

 إلى أن الواو تعمل في النكرة الجر بنفسها؛ ألن الـواو نائـب              )٥(      وذهب الكوفيون والمبرد    
وقـاتم  : التي تعمل الخفض ، فلما نابت عنها عملت عملها ، فال يقدرون فـي نحـو    " رب  "عن  

  ، ..فاً عليه؛ ألن ذلك تعسف، وكذلك إذا كان في وسط الكالم نحو وليلة نحس، معطو…األعماق 
    ــــــــــــ

: جمع نوطة ، والنوطة     :النياط    "أولو النياط   "، قوله   ٢/١٣٥:، وأمالي ابن الشجري     ٨/٥٣: شرح المفصل   ) ١(
ـ              : الحقد، والريطة  أمـالي ابـن    (طٌ وريـاط ،     المالءة إذا كانت قطعة واحدة ، ولم تكن ِلفْقـين ، وجمعهـا ري

  .             ٢/١٣٥الشجري
يستدفئ بها من شدة البرد، شـرح     : ،ومعنى يصطلي القوس أي   ) المية العرب   ( البيت للشنفرى من قصيدته   ) ٢(

   . ٤/٢٩٨:الكافية 
واالرتشاف ٣/٧٤: ، وعة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك         ١/٣٧٦: اإلنصاف في مسائل الخالف     : انظر  ) ٣(

  .٢/٣٦: والهمع ٤/١٧٤٧:
  .٢/٣٦:  ، والهمع ٤/١٧٤٧:، وارتشاف الضرب ٣/٧٤:السابق ) ٤(
:  ، والجنـى الـداني، ص      ٢٨٠:/١ ، والخزانـة     ٤/١٧١٧:، واالرتشاف   ٢/٣٤٦،٣٤٧: المقتضب: انظر  ) ٥(

  .٢/٣٩:  والهمع ٣/١٨٩:وشرح التسهيل البن مالك ٢/٢٣٣: ، وشرح األشموني١٥٤
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وجارٍ مثله ، والذي ينقص قول الكـوفيين  " رب"ى الكالم ، بل عندهم بمعنى ال يقدرونه عاطفاً عل 
محذوفـة  " رب"أنّا رأينا العرب تجـر      " وليٍل وبلد   :" والمبرد أن العامل هو الواو نفسها في نحو         

  :وليس في الكالم عوض عنها ، كما في قول الشاعر
    )١(ي الحياةَ من جلَلهرسمِ دارٍ وقفتُ في طلله               كدتُ أقض

أو " بل  " وبعد الفاء ولم يقل أحد منا ومنكم إن       " بل  "   ورأينا العرب أيضاً تجر االسم النكرة بعد        
كما قلنا في شأن الواو ، ولـو        " رب"الفاء تجر ، وهذان الحرفان يفضل ظهورهما في الكالم مع           

جز أن يظهر في الكالم معها ؛ألن العـوض ال  وعوضاً عنها لم ي" رب"كان حرفٌ منها نائباً عن      
   .)٢(يذكر مع المعوض 

     وأميل إلى ما ذهب إليه البصريون ، وهو أن الواو ليست هي عامل الجر فـي مثـل قـول            
لصحة قياسهم ؛ ألن الواو حرف غيـر  .." وقاتم األعماق"وقول آخر   .. " وليلة نحس   : " الشاعر  

  .." .ورب بلد.." ورب ليل: "رب في قولنا "مختص ، وألنه يجوز ظهوره مع 
  :) ٣(" حذف غير رب: "الموضع الثاني 

  :يقول ابن مالك  
  لدى                حذف ، وبعضه يرى مطردا" رب"وقد يجر بسوى 

فغير المطرد كقـول    " سماعي  "وغير مطرد   " قياسي  "مطرد:الجر بغير رب محذوفاً على قسمين       
 ومثلـه قـول     )٤(والتقدير على خيـر     " خيرٍ والحمد هللا    " " كيف أصبحت ؟    :"ه  رؤبة لمن قال ل   

  : الشاعر
حتى تبذَّخَ فارتقى األعالم                  من آِل قيسٍ ألفته ٥(وكريمة (   

  .فارتقى إلى األعالم : أي 
   :)٦(ويطرد حذف حرف الجرمع بقاء عمله في مواضع قياسية ،أشهرها ثالثة عشر موضعاً 

 وجوزه سـيبويه  " اِهللا ألفعلن   " حذف الباء من لفظ الجاللة في القسم بدون عوض ، نحو             -١

  ــــــــــ
واالرتــشاف ٣/٧٤،٧٥: ، أوضــح المـسالك  ١/٣٨١: اإلنــصاف فـي مــسائل الخـالف   :انظـر  ) ٢(،)١(
  .٢/٣٦،والهمع ٣/١٨٩ ،وشرح التسهيل ال بن مالك ٤/١٧٤٦،١٧٤٧
  .٣٧ ، ٢/٣٦، والهمع ٤/١٧٥٧ واالرتشاف ٣/٧٩ المسالك  ،أوضح٣/٣٩:شرح ابن عقيل ) ٣(
، ،  ٢/٣٦،٣٧،والهمـع   ٤/١٧٥٧، واالرتـشاف    ٣/٧٩:، أوضح المسالك    ٣/٣٩:شرح ابن عقيل    ) ٦(،)٥(،)٤(

 ، والبحـر  ٢٤٥،٧٥٠:  ، والمغنـي ،ص ٤/١٧٥٨،١٧٦١ ، واالرتـشاف  ١٩٦، ١٩٥الفضة المـضيئة ، ص   
 ،  ١/ عبد الفتاح الحموز ، مكتبة الرشـد الريـاض ،ط          ٠ الكريم ، د   ، والتأويل النحوي في القرآن    ٢/٥٢٠المحيط
  .          ١/٧٠٣،٧٢٧م ،١٩٨٤
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 ، وبين البصريين والكوفيين في ذلك خالفٌ        )١(إذ كثر في كالم العرب وحذفوه تحقيقاً وهم ينوونه        
 ، ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز اإلعمال مع الحذف من غير عـوض، محتجـين فـي ذلـك            )٢(

ه في كالم العرب ، وذهب البصريون إلى أنه ال يجوزذلك إال إذا عوضنا بألف االسـتفهام            بورود
واحتجاجهم في ذلك على أن حروف الجر، تعمل محذوفة         " اهللا وهاهللا   : " أو هاء التنبيه ، كقولك      

  .في بعض المواضع، واألصل أال تعمل ، فتمسكوا باألصل 
لكوفيين على هذه المسألة شاذة فمما استشهدوا       وأميل إلى مذهب البصريين ؛ ألن شواهد ا       

بخير ، فهذا قول شاذ ، فاألصل بخير وهو قليل في كـالم  : أي " خيرٍعافاك اهللا   : " به قول رؤبة    
  .العرب 

:   في جواب من قال   " زيد: "ـ في جواب سؤال اشتمل على حرف مثل الحرف المحذوف  نحو             ٢
وهـل مـررتَ      " ، "ما مررتُ بأحـد ؟     : " اب من قال    في جو " بلى زيد   " ونحو  " بمن اهتديت   " 

  . في المساء : أي" المساء : "تقول " في أي وقت تفضُل القراءة ؟ : " أو نحو قولك " بأحد ؟ 
ـ أن يكون المجرور مقروناً بهمزة االستفهام بعد كالم تضمن مثل الحرف المحـذوف  نحـو                 ٣

  ".اهتديتُ بزيد " :جواباً لمن قال "أزيد بن عمرو :"قولك 
هـال رجـٍل   :"بعد كالم اشتمل على مثل الحرف المحذوف  نحو     " هال" ـ أن يكون مقروناً بـ      ٤

تـصدقتُ  : " بعد قول القائـل   " هال دينارٍ   : " ونحو  " تمسكتُ بخالد   : "بعد قول القائل    "يعتمد عليه   
  " .بدرهم 

وفـي خلْقكُـم ومـا يبـث        : ( عالى في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف، نحو قوله ت           -٥
               ضالْــأَر ـا بِـهيفَأَح رِزْق ـنم اءمالـس ــنم لَ اللَّـهـا أَنْـزمـارِ وهالنـلِ واللَّي الفــتاخو ، ـوننوقمٍ يقَـول ـاتآي ـةابد ـنم

ياحِ آيـات لقَـومٍ يعقلـُ       الر رِيفتَصا وهتوم دعب اخـتالف الليـل    "وفي اختالف الليل : " ، أي)٣( )ون فجـر
  :مقدرة التصاله بالواو ولتضمن ما قبلها إياها ،ومثل ما في اآلية قول الشاعر" في "بـ

    )٤(أخلق بذي الصبرِ أن يحظى بحاجته          ومدمنِ القرعِ لألبوابِ أن يلجا
  ــــــــــــ

  .      ٣/٤٩٨:الكتاب ) ١(
، ١٧٦٠ /٤:،وارتـشاف الـضرب     ٤/٢٩٦:، وشرح الكافية    ٣٩٦– ١/٣٩٣:إلنصاف في مسائل الخالف     ا) ٢(

  .٢/٣٩:والهمع 
  .    ٤٥/٥٤:الجاثية ) ٣(
  .٣/٧٩:، وأوضح المسالك ٢/٢٣٤: حاشية الصبان على شرح األشموني ) ٤(
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ل  في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف إذا كان العطف بحرف منفصل بلو كقـو   -٦
  :الشاعر

  )١(متى عذتم بنا ولو فئة منا                كُفيتم ولم تخشوا هواناً وال وهنا
"  أن يكون المجرور مسبوقاً بإن ، وفي الكالم السابق عليه مثل الحرف المحـذوف ،نحـو                 -٧

  ".تمسك بأحسنهما خلقاً ، إن علي وإن عمرو 
  : ال ،كقول الشاعرأن يكون المجرور معطوفاً على آخر بحرف منفصل مثل-٨

  )٢(ما لمحبٍّ جلَد أن يهجرا               وال حبيبٍ رأفةٌ فيجبرا
بكـم درهـم اشـتريت      "  كقولك )٣(االستفهامية، بشرط أن تكون مسبوقة بحرف جر      " كم  "بعد  -٩

  : بوجهين)٤(بكم من درهم، خالفاً للزجاج في تقدير الجر باإلضافة، و احتج الجمهور: أي" ثوبك
االستفهامية قد تكون كناية عن عدد مركب ، والعدد المركب ال يضاف إلـى              " كم  " أن  : حدهماأ

  .ما بعده في الفصيح 
أنهم اشترطوا في الجر بعدها أن تكون مسبوقة بحرف جر،فلو كان الجر بإضافتها إلـي               : الثاني

  .اما بعدها لم يشترطوه ، وإنما شرطوه ليكون دليالً علي المحذوف الجار بعده
والتقـدير  " بشرتهم أنك قادم    :  نحو   )٥( ويطرد حذفه أيضاً مع أن المصدرية وأن المؤكدة          -١٠ 

 والَّـذي  : (بأن، وقوله تعـالى  : ، أي)٦( )يمنون علَيك أَن أَسـلَموا : ( بشرتهم  بقدومك ، وقوله تعالى    
خلَنا ربنـا   ونَطْمـ : (  وقوله تعالى )٧() أَطْمع أَن يغْفـر لـي         ـدي أَن ( ، وقوله تعالى )٨() ع :  اجِدـسالْم أَنو

 لَّهالمساجد هللا : أي ) ٩ ()ل وألن.  
" أن يكون المجرور مسبوقاً بإن ، وفي الكالم السابق عليه مثل الحرف المحـذوف ، نحـو        -١١

    ٠تمسك بأحسنهما خلقا إن علي وإن عمرٍو
  ـــــــــــ

   .١٧٦١ -٤/١٧٥٧: ، و االرتشاف ٣/٧٩: أوضح المسالك  : انظر) ١(
  .     ٣/٨٠: انظر أوضح المسالك ) ٢(
  .    ٢/١٣٢، وأمالي ابن الشجري ٢٤٥ص: ، والمغني ٤/١٧٥٧ واالرتشاف ٣/٨٠:السابق ) ٤(،)٣(
، وشـرح  ٥٣، ٥٠/ ٨، وشـرح المفـصل   ٤/١٧٥٩،١٧٦٢، واالرتـشاف    ٣/٨٠:أوضح المسالك   :انظر  ) ٥(

  .      ٧٥٠ص:، والمغني ٢/١٤٩:هيل التس
  .     ٤٩/١٧:الحجرات ) ٦(
  .             ٢٦/٨٢:الشعراء ) ٧(
  . ٥/٨٤:المائدة ) ٨(
  .   ٧٢/١٨:الجن ) ٩(
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حكاه يونس،  "مررت برجل صالح إال صالحٍ فطالح       :"  في المقرون بفاء الجزاء بعده ،كقولهم        -١٢

إال صـالحاً  " ،هذا تقدير ابن مالك ، وقدره سـيبويه  " ح إال أمر بصالح فقد مررت بطال : "وتقديره  
إال يكن صالحاً يكن طالحاً وقدره أيضاً إال صالحاً فطـالح بنـصب             : فطالحاً بنصبهما على تقدير     

   .)١(إال يكن صالحاً فهو طالح:األول ورفع الثاني على تقدير 
  
ار عليـه ،وهـو الـذي لـم     الذي يصلح لدخول الج" ما " وخبر "ليس "  المعطوف على خبر  -١٣

ينتقص نفيه ، ويسمى هذا الموضع الجر على التوهم ، وقد أجازه سيبويه ولم يجزه جماعـة مـن                   
  :  النحاة ، والشواهد على وروده كثيرة منها قوله

  )٢(بدا لي أنّي لستُ مدرك ما مضى             وال سابق شيئاً إذا كان جائيا
في قوله مدرك ؛ ألن معناه لست بمدرك فتـوهم البـاء            " الباء  "محل قوله وال سابق على معنى       
  : وحمل عليها ،ومثله قول األحوص

  )٣(مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً              وال ناعبٍ إال ببين غُرابها
     
" لـيس   " ووجه ذلك أنه قد كثر اقتران خبـر       " وال ناعب   " ليس بمصلحين، فخفض قوله     :   أي

:   وورد ذلك في فصيح كالم العرب من غير ضرورة وال شذوذ فإذا قال قائـل                ) ٤( بالباء الجارة 
: فيعطف على الخبر بالجر على هذا التوهم، فيقول       " الباء" ربما توهم أنه أدخل     " ليس زيد قائماً    " 
   .)٦( أن العطف على التوهم ال ينقاس) هـ٧٤٥ـ(، ويري أبو حيان األندلسي) ٥(" وال قاعد" 

و مـا  ) أن(و) أن(لي القول بأن النحاة يجمعون على أن حذف حرف الجر ينقاس مـع           وأخلص إ 
  .جاء من غير ذلك ، فهو محموُل على االتساع باللغة

  
  ـــــــــــــــ

  .٦١٩،٦٢٠: ، والمغني ، ص٤/١٧٥٩،١٧٦٠: ، واالرتشاف٣/٨٠،٨١:أوضح المسالك : انظر) ١(
  . ٦١٩: ، والمغني ، ص٤/١٧٥٧،١٧٥٨:، وارتشاف الضرب ١/١٨٢:الكتاب ) ٢(
  .  ٢/١٤٠:، والخزانة ٤١٨ ،١/١٥٤:السابق ) ٣(
  .     ٦١٩،٦٢٣:المغني، ص: انظر ) ٤(
  .   ٣/٨١:أوضح المسالك)٥(
  .  ٤/١٧٥٧،١٧٥٨:ارتشاف الضرب:انظر)٦(
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  :آراء النحاة في إعراب االسم بعد حذف حرف الجر : المطلب الخامس 
المـشددة واسـمها    " أن"بعض حروف الجر قياساً مطرداً مـع       حذف   )١(لقد أجاز النحاة    

غـضبت  :إذا قدرت مصدرية وذلك لطولهما بالصلة مثـل   "وكي"المصدرية والفعل   " وأن"وخبرها
غضبت أن تهمل وعجبـت     :" فيصح حذف حرف الجر فتقول      " من أن تهمل وعجبت ألنك تلهو     

المعنى قائم على اعتباره كـالموجود،     ،فحرف الجر المحذوف مالحظٌ هنا  بعد حذفه و        "أنك تلهو   
فهو محذوفٌ بمنزلة المذكور وإن لم يتعين الحرف لم يجز الحذف،وذلك بأن يكون الفعل                

فلو حـذف   " رغبتُ في أنك تقوم ورغبتُ عن أن تقوم       : "يتعدي بحرفين مختلفين في المعني نحو     
  .لحذفحرف الجر ألدى ذلك لفساد المعنى فاشترط النحاة اتقاء اللبس عند ا

 أن اتقاء اللبس شرط غير ضروري عند حـذف حـرف الجـر،           )٢(ورأى أحد المحدثين  
 )٣(ولكن الباحث يرى عكس ذلك؛ ألن الحذف ال يجوز إذا أدى إلى فساد المعنى أو فوضى اللغة                  

  ٠ال سمح اهللا
كَـي ال  : ( بأنه وقولـه تعـالى   :  أي )٤( ) شهِد اللَّه أَنَّه ال إِلَـه إِلَّـا هـو   : (      ونحو ذلك قوله تعالى   

 أَوعجِبـتُم أَن    : (ولكيال وذلك إذا قدرت كي المصدرية ،وقوله عـز وجـل          : أي )٥() يكُـون دولَـةً     
       كُـم بر ـنم كْـرذ كُمـاءتَ              : (  وقوله تعالى  )٦(  )ج ـاتنج ـملَه أَن اتحاللُـوا الـصمعـوا ونآم ينرِ الَّـذ ـشبـرِي وج 

وصلتهما بعد حـذف الجـار فـذهب       " إن و أن  "واختلف النحاة في محل     . بأن لهم جنات  : أي )٧()
.                       )٩( ، وذهب سيبويه إلي تجـويز الـوجهين علـى األرجـح            )٨(الكسائي إلى أنهما في محل جر     

) أن  و أن(لجر مـن  وإذا  حذف حرفُ ا     : )١٠(وأشار أبو حيان األندلسي إلى هذا الخالف بقوله         
   وصاحب )١٢(النص عن الخليل أن موضعه نصب ،واتفق ابن مالك ) ١١(ففي كتاب سيبويه 

  ــــــــــــــ
                               ٠ ٢/١٤٩:، وشرح التسهيل٢/١٨٢:، وأوضح المسالك٨/٥١:شرح المفصل:انظر ) ١(
  .١/٧٠٣م،  ١٩٧٤، ١ز ، مكتبة الرشد، الرياض، طعبد الفتاح الحمو. د: انظر التأويل النحوي ) ٢(
، والبرهـان   ٢/٥٠، وشرح ابن عقيل     ٦٨١ ، والمغني ، ص      ١/٣٦٠،والخصائص  ١/٢٥٧الكتاب  : انظر  ) ٣(

  .٢٦٠ – ٢٥٩:  ، ونتائج الفكر للسهيلي ، ص ٣/١١٣في علوم القرآن 
  .      ٢٥/ ٢:البقرة)٧   (.  ٧/٦٣:األعراف)٦.      (٥٩/٧::الحشر)٥.        (٣/١٨:آل عمران)٤(
، وشرح التسهيل البن مالك ١/١٨٠ت ، .ط، د .د :حاشية الخضري على ابن عقيل لمحمد الخضري )٨(
   ٠ ، ٣/١٢٦،١٢٧: الكتاب:انظر)٩ .                   (٢/١٥٠
ن ، و ارتشاف الضرب م    ٢/١٣٠،١٥٠: ، وشرح التسهيل  ٣/١٢٦،١٢٧: الكتاب  : انظر)  ١٢(،  ) ١١(،  ) ١٠(

  ٠ ١/٣١٣:  ، وشرح التصريح٢٠٩٠/ ٤لسان العرب 
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: هو في موضع نصب، قال في البسيط        :البسيط على أن مذهب الكسائي أنه جر، وأن الفراء قال         
، وصـاحب البـسيط ، فـنقال أن         )١(ووهم ابن مالك  " أكثر النحويين على أنه في موضع نصب      " 

 أن مذهب سيبويه أنـه فـي موضـع           فنقل )٢(مذهب الخليل أنه في موضع جر، ووهم ابن مالك        
فيه بمذهب، إنما  ذكر مذهب الخليل أنه في موضع نصبٍ           ) ٣(نصب كالفراء ، ولم يصرح سيبويه     

اله : " ، لكان قوالً قوياً وله نظائر نحـو قـولهم         ...في موضع جر  ) أن(لو قال إنسان إن     : ثم قال 
 آراء النحاة دون الجزم برأي معـين  فيه بمذهب وإنما عرض ) ٤(ولم يصرح ابن هشام     .." . أبوك

  .في هذه المسألة
وألن : " ، أصـلها  )٥() وأَن الْمـساجِد للَّـه فَـال تَـدعو         : (        ومما يشهد لمدعي الجر قوله تعـالى      

  :المساجد ، وقول الشاعر
    )٦(وما زرتُ سلمى أن تكون حبيبةً           إلي، وال دينٍ بها أنا طَالبه

أن ) ٧(، وأجاز سـيبويه   "ألن تكون : "، إذ أصله  "أن تكون "معطوفاً على محل    " دين"روي بخفض    
، وبناء على هذا يكون المصدر      " أن تكون : "معطوفاً على توهم دخول الالم في قوله      " دين"يكون  

  . في محل  جر على نزع الخافض" أن تكون"المؤول من أن والفعل 
فـي موضـع    " أن وأن وكـي   " المصدر المؤول بعد     وهو أن    )٨(واختاره أحد المحدثين  
و مع أن هذا التخريج قد طرق الفساد إلى استدالل من ذهبـوا             : " جربالحرف، ويقول األشموني  

إلي أن المصدر في محل جر، فإنا ال نرى لك أن تأخذ به ؛ ألن الجر على التـوهم ضـعيفٌ ال                   
  ).٩(" يستساغ التخريج عليه 

وقد رد هذا على سيبويه ولم يجز الراد فيه إال النصب؛ ألن            …: "ويقول األعلم الشنتمري  
حرف الجر ال يضمر، وقد بين سيبويه ضعفه وبعده مع أخذه لذلك عن العرب سماعاً، فال معنى                 

   .)١٠(" …لرد ذلك عليه
  ـــــــــــ

  .١٥٠، ٢/١٣٠: شرح التسهيل : انظر )  ٢(، ) ١(
  ٠ ونقل سهواً أن مذهب الخليل الجر٢/١٥٠: رح التسهيل البن مالك  ، وش١٢٧،  ٣/١٢٦:الكتاب: انظر) ٣(
  .              ٦٨٢ص:المغني:انظر )٤(
  .           ٧٢/١٨:الجن)٥(
  .                                  ٦٨٢:،والمغني،  ص١/٤٩٠:الكتاب)٧(،)٦(
    .      ٣/١٩٥،١٩٧،ص١٧،١٩٨٤/روت، طمصطفي الغالينيي،المكتبة العصرية بي:جامع الدروس العربية:انظر)٨(
  .٢/٢٤٢:شرح األشموني علي ألفية ابن مالك)٩(
  .١/١٨٢:الكتاب)١٠(
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فلما رأى سيبويه تكافؤ األدلة، و أن السماع ورد بالوجهين، وال وجه لتـرجيح أحـدهما علـى                  
  . األخر، جوز كل واحد منهماالنصب والجر 

وصلتهما بعـد حـذف حـرف الجـر     " أن وأن"وأميل إلى ما ذهب إليه سيبويه ، فمحل    
النصب حمالً على الغالب فيما ظهر فيه اإلعراب مما حذف منه ، ويجوز أن يكون المحل جـراً             

  ).من أن والفعل(على توهم دخول حرف الجر على المصدر المنسبك 
        بهذا أكون قد رصدت أغلب آراء النحاة في إعراب االسم المجرور بحرف جر محـذوف              
فتتبعتها في بطون كتبهم التي وقفتُ عليها ، وأقرر عمق االتجاه البصري  في وصـف وتحليـل          
الظواهر اللغوية كما تبين من تحليل سيبويه ومن سبقوه ومن خلفه كـابن هـشام  حـول هـذه                    
الظاهرة ،إنه فكر واعٍ ومنهج قويم يقف بشموخ حتى عصرنا هذا ، إال أنه يؤخذ عليه الغمـوض    

لخطاب والتوجيه واإلصالح ، ولكن ألتمس العذر لمنهج القدماء حيث إنهـم يمثلـون              في أشكال ا  
  . بداية الفكر النحوى ، وهذا شأن كل العلوم الوليدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  
  
  
  
  
  

  المبـحـث الثالث
  

  التـعـدي واللـزوم
  

  : و فيه أربعة مطالب 
  .مفهــــوم التعـــدي واللــــزوم :   المطـلب األول 
  .الفعل المتعدي ، عالماته ، أقسامه ، أحكامه :   المطلب الثاني 
  .الفعـل الالزم ، عالماتــه ، معدياتــه :   المطلب الثالث 
ت النحاة في إعراب االسم الذي تعدى إليه الفعل      خالفا:   المطلب الرابع 

  .بدون حرف الجر 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٦

  ] : دراسة في المفهوم [ التعدي واللزوم : األولالمطلب 
:  )١( والتعدي في اللغة  متعد والزم ،    :تنقسم األفعال من حيث التعدي واللزوم إلى قسمين            
ومـن يتَعـد حـدود     : (ز ، وكذلك قوله تعالى   مجاوزة الشيء غيره ، يقال عديته فتعدى ، أي تجاو         "

 تجاوز الفعل الفاعل إلى مفعول بـه     : " )٣( والتعدي في االصطالح  " .يجاوزها  : أي  ) ٢( ) اللَّـه " ،
 "ما يتعلق فهمه على متعلـق  : "  أنه )هـ ٦٤٨ -(وعرفه ابن الحاجب ..مثل ضرب ، وقتل ، وأكل  

؛ ألن األفعال قرب وبعد وخرج ينبغـي أن     ) ٥(رضي الدين االسترباذي  وانتقد التعريف السابق    ) ٤(
هـو الناصـب   : " وقال آخـر  .تكون الزمة بناء على ما حد ، ولكنها الزمة تتعدى بحرف جر            

،وأرجح التعريف السابق ؛ألنه المراد عند القول       ) ٦ ("مفعوالً به دون حاجة إلى تقدير حرف جر         
مررت بزيـد ، وال المتعـدي بنفـسه         :  المتعدي بحرف الجر مثل      على إطالقه ال  ) المتعدي  ( 

المتعدي مـا يتجـاوز     : وعليه أستطيع القول     .)٧() دخلت البيت   ( بواسطة إسقاط الخافض مثل     
فَبعـث اللَّـه النبِـيني       : (حدثه الفاعل إلى المفعول به ، فينصبه بنفسه دون واسطة نحو قولـه تعـالى              

مو رِينشبمرِينذحيث تعدى الفعل بعث إلى النبيين دون واسطة ) ٨( ) ن.  
  ).٩("من لزم الشيء يلزمه لزماً ولزوماً، والزمه مالزمة أي ال يفارقه: "والالزم في اللغة

أو ال  " مررت بزيد   : " ما ال يصل إلى مفعوله إال بحرف جر نحو         :" والالزم عند النحاة  
   ٠) ١١() ثُم عفَونَا عنكُم من بعد ذَلك لَعلَّكُم تَشكُرون:( منه قوله تعالى،و)١٠(" قام زيد " مفعول له، نحو 

وهناك بعض األفعال تستعمل متعدية والزمة ، وهذا النوع ال يصدق عليه حد المتعـدي               
، فهو يتعدى تـارة بنفـسه       "نصحته ونصحت له ، وشكرته وشكرت له        : "وال حد الالزم ، نحو      

ة بحرف جر ، وال سبيل إلى معرفة ذلك إال بالسماع، ولم يستعمل أحدهما أكثر من اآلخر ،                  وتار
، فتجعل وصوله أصالً وحرف الجر      " نصحت لزيد   " أكثر من   " نصحت زيداً   " أعني أنه لم يقل     

نصحت زيداً ، فيجعل األصل ، ثم حذف حرف الجر ، فلما            : زائداً ، وال نصحت لزيد أكثر من        
   .)١٢(في االستعمال كان كل واحد منهما أصالً لنفسه تساويا 

   ــــــــــــ
   .٢/٢٢٩: البقرة ) ٢ .      (١٥/٣٣): عدا (لسان العرب ، مادة ) ١(
 .     ١/٢٩٩: م١٩٩١، ١أحمد أمين ، عبد السالم هارون ، دار الجيل، بيـروت ،ط   : شرح الجمل البن عصفور ، ت     ) ٣(
   .  ٢/١٤٨:شرح التسهيل البن مالك) ٦ . (٤/١٣٥: افيةشرح الرضي على الك) ٥(،)٤(
   . ١٢/٥٤) : لزم (لسان العرب، مادة ) ٩ .      (٢/٢١٣: البقرة) ٨ .          (٢/٨٦:حاشية الصبان : انظر ) ٧(
   .٢/٥٢:البقرة ) ١١ .                          (٢/١٤٥:شرح ألفية ابن مالك البن الناظم )١٠(
   .١/٣٠٠: شرح الجمل البن عصفور: انظر ) ١٢(
  



  ٥٧

   :وللنحاة في هذا القسم ثالثة آراء
األصل فيه نصحت لزيد ، ثـم حـذف حـرف الجـر             " نصحت زيداً   : " الرأي األول   

للتخفيف، وكثر فيه التعدي بحرف الجر وبدونه ؛ ألن النصح ال يحل بزيد ، فإن كان الفعل يحّل                  
سه وأخرى بحرف جر جعلنا األصل وصوله بنفسه وحرف         بنفس المفعول ، ويوجد تارة متعد بنف      

 وهـو مـا يـسميه    )١(فالمسح يحّل بالرأس   ) مسحت رأسي ومسحت برأسي   : (الجر زائداّ  نحو     
   ٠وهو المختار " الحذف واإليصال " علماء العربية 

إن هذا قسم مستقل بنفسه ، فهو مما ال يصلح عليه حد المتعدي وال حـد                : الرأي الثاني   
  .)٢(لالزما

أن ننظر إلى االستعمال الذي يعدي هذه األفعال بنفسها فنجعله األصـل ،           : الرأي الثالث   
   .)٣(ثم نجعل االستعمال اآلخر الذي يعديها بحرف الجر من باب زيادة حرف الجر 

  الفعــل المتعــدي : المطـلـب الثـانـي  
  : العربية للفعل المتعدي عالمتين للتمييز بين الفعل المتعدي والفعل الالزم جعل علماء 

أن تتصل به هاء تعود على غير المصدر ، على وجه ال يكون خبـراً ، وهـي هـاء                    : األولى  
واحترز بهاء غير المصدر من هاء المصدر ؛ فإنهـا تتـصل         " الباب أغلقته   : " المفعول به نحو    

" الضرب ضربته زيـداً  " عدي بالمتعدي والالزم، فال تدل على تعدي الفعل، ومثال المتصلة بالمت         
    .)   ٤(قمت القيام : أي " القيام قمته " ومثال المتصلة بالالزم ] الضرب زيداً [ ضربت : أي 

صوغ اسم المفعول من فعله بدون احتياج إلى تقدير حرف جر بـاطراد وذلـك نحـو            : والثانية  
فـي سـدرٍ مخْـضُود، وطَلْـحٍ        : (فهو مضروب ومنه قوله تعالى    " زيد ضربه عمرو    : " تقول" ضرب  "

فإنه يصح " تمرون الديار : " ، واحترز باالطراد من نحو) ٥()منضُود، وظـلٍّ ممـدود، ومـاء مـسكُوبٍ       
" مـر "ولكنه ليس بمطرد فـال يكـون        " الديار ممرورة   : " أن يبنى منه اسم مفعول تام ، فتقول         

  .)  ٦( متعدياً 
  ــــــــــــــ

، وشرح التصريح لألزهري، دار إحيـاء الكتـب         ) الهامش  ( ،   ٢/١٤٦ ، وابن عقيل     ١/٣٠٠شرح الجمل   : انظر  ) ١(
   .١/٣٠٨: ت .العربية ،عيسي البابي الحلبي ، د

   .          ٢/١٧٦:أوضح المسالك : انظر ) ٢(
   .٤/٢٠٨٨االرتشاف : انظر ) ٣(
   .١/٣٠٩:  وشرح التصريح ٤/١٣٦: وشرح الرضي ٢/١٤٦: شرح ابن عقيل: انظر ) ٤(
  .٣١، ٥٦/٢٨،٢٩،٣٠: الواقعة ) ٥(
  .  وما بعدها ٤/١٣٦:  ، وشرح الرضي ٢/١٧٦: أوضح المسالك : انظر) ٦(
  



  ٥٨

تـدبرت  " و  " ضـربت زيـداً     : " ان ينصب المفعول به ، نحو       : وحكم الفعل المتعدي    
ضرب : " ابة عن الفاعل ، نحو      إال إذا ناب المفعول به عن الفاعل ، فإنه يرفع على الني           " الكتب  

وعلم من تخصيص الفعـل المتعـدي       . برفعهما وبناء الفعلين للمجهول     " تُدبرت الكتب   " و" زيد  
بنصب المفعول به ، أن بقية المفاعيل ينصبها المتعدي والالزم بخالف المفعـول بـه ، فإنـه ال          

  .) ١(ينصبه إال المتعدي 
  : أقسام الفعل المتعدي 
  : ) ٢( األفعال المتعدية إلى ثالثة أضرب قسم النحاة

 وهو كل فعل يطلب مفعوالً به واحداً ال على معنى حـرف             :قسم متعد إلى مفعول واحد      : أوال  
والمتعدي إلـى   "  .أكرمت الدولةُ الداعية    " و  " ضرب المعلم التلميذَ    : " من حروف الجر ، نحو      

:         ما يفتقـر إلـى جارحـة أو نحوهـا نحـو     : ج مفعول واحد يكون عالجاً وغير عالج ، فالعال      
:        ما ال يفتقر إلى ذلك، بل يكون ممـا يتعلـق بالقلـب، نحـو              : ، وغير العالج    " ضربت زيداً   " 
ذقتُ " و  " رأيتُ الهالل   : " ومن المتعدي إلى مفعول واحد أفعال الحواس نحو         " فهمت الحديث   " 

 فـي   )٤ (، واختلف النحـاة   )٣(" شممتُ الطيب   " و"  الحرير   ولمستُ" و" وسمعتُ األذان   " العسل  
إذا كان الواقع بعده مما ال يسمع ، فمنهم من جعله مما يتعدى إلى اثنين كظننت                " سمعت  " الفعل  

فيتكلم في موضع مفعول ثان لسمعت ، ومـنهم مـن جعلهـا             " سمعت زيداً يتكلم    : " نحو قولك   
يجوز إلغاؤها وال يجـوز إلغـاء   " ظننت "  ب أولى ؛ ألن  متعدية إلى مفعول واحد ، وهذا المذه      

  .سمعت 
 وسبب الخالف استعماله تارة بحرف جـر       )٥(فقد اختلف النحاة فيه     " دخلت البيت   " وأما  

وتارة بغيره ، والتحقيق أنه الزم ، وإنما يتعدى بحرف الجر تارة وتارة بدونـه توسـعاً لكثـرة                   
 على فعول كدخول ، وهذا الوزن يأتي من الالزم في الغالب            االستعمال، والدليل أن مصدره يأتي    

وهـو غيـر متعـد      " خرجت  " غير متعد وضده    " غرت  " ، ومثله   " القعود و الجلوس    : " نحو  
  .وال يقاس عليهما لقلة ما جاء من ذلك" ذهبت الشام " كذلك، ومثله 

   ــــــــــــ
   . ٢/١٤٦:شرح ابن عقيل : انظر ) ١(
:  ، واألشباه والنظائر ،للـسيوطي       ٣٥٥:  ،وشرح شذور الذهب،ص     ٣٢٠ -١/٢٩٩:رح الجمل   ش: انظر  ) ٢(
٢/٩١.   
   .       ٧/٦٣: شرح المفصل: انظر ) ٣(
   .٩/١٦٩:  ،والخزانة١/٣٠٢: شرح الجمل البن عصفور:انظر ) ٤(
   .١/٦٤٣:المقتصد للجرجاني ) ٥(



  ٥٩

  : ،وينقسم إلي  قسمين متعد إلي مفعولين: ثانياً
   :أحدها

نقصت " و  "نقص المال   : " ؛ تقول   " نقص  :" ما يتعدى إليها تارة وال يتعدى أخرى ،نحو       
   وأجاز بعضهم  كون )١( )ثم مل ينقصوكم شيئاً: ( بالتخفيف فيهما ،ومنه قوله تعالي" زيداً ديناراً 

   .)٢(نقصاً ما : مفعوالً مطلقاً أي " شيئاً " 
  : ، وينقسم إلي ثالثة أقسام ما يتعدى إليهما دائماً : الثاني

  : القسم األول 
ما يتعدي إلي المفعول الثاني تارة بنفسه على إسقاط الخافض و تارة بحرف الجر ،نحـو           

  :      ويطرد ذلك في عشرة أفعال … أمر ، واستغفر : 
  اختـرتُ :تقول  ) سمى  ( واألصل فيه أن يتعدى بحرف الجر إلى الثاني بخالف          " اختار  : "األول

   .)٣()و اختار موسى قومه سبعني رجال : (الرجال عبد اهللا ، ونحوه قوله تعالي 
  :، و قال الشاعر " سميته زيداً ، وسميته بزيد : "تقول " سمى  : "الثاني

  اُهللا في الناسِ من بد ألمرٍ قضاه             تُه يحي ليحيا، فلم يكنمي٤(و س(  
ويقـال أيـضاً        " بأبي عبد ا هللا     " و  " كنيته أبا عبد ا هللا      : "لنون ، تقوله  بتخفيف ا " كني  : " الثالث  

  :قال الشاعر" كنوته " 
   ) ٥(هي الخمر ال شك تُكْنَى الطال              كما الذئب يكْنى أبا جعدة

فعـوالً  وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجـاوز م        : " ) ٦(قال سيبويه   " بمعنى سمى   " دعا   : "الرابع
  : وذلك نحو قول الشاعر" واحداً 

    )٧(دعتني أخَاها أم عمرو ولم أكن           أخاها ، ولم أرضع لها بلَبانِ
  قال الشاعر" أستغفر  : " الخامس

  ـــــــــــــــــ
   . ٩/٤:التوبة ) ١(
   .٣٥٦: شرح شذور ا لذهب ، ص) ٢(
   .٧/١٥٥:ا ألعراف ) ٣(
   .٣٧٤: شذور الذهب ،ص) ٤(
   .            ٣٧٢: شذور الذهب ، ص) ٥(
     .         ١/٣٨:الكتاب ) ٦(
   . ٣٧٥: شذور الذهب ، ص) ٧(

                                    



  ٦٠

   ) ١(أستغفر اَهللا من عمدي ومن خطئي         ذنبي ، وكلُّ امرئ ال شك مْؤتَزر
   : السادس
   .)٢( ) مرون الناس بِالْبِر وتَنسون أَنْفُسكُم أَتَأْ: (نحو قوله تعالى " أمر "

   :السابع 
ثُـم صـدقْناهم    (  ، )٣()ولَقَـد صـدقَكُم اللَّـه وعـده       : ( بتخفيف الدال نحو قوله تعالى      " صدق   "

  . وتقول صدقته في القول )٤() الْوعد
:        وقـال عـز وجـل        )٥(" زوجناكهـا   : " قال تعالى   " تقول زوجته هنداً ،وبهند     " زوج   : "الثامن

 )نيورٍ عبِح ماهنجزَوو ك٦() كَذَل(   
وزنـت  " و  " كلت زيداً طعامه    " و  " كلت لزيد طعامه    : " تقول  " كال ووزن   : " التاسع والعاشر   

 والمفعـول  )٧()  وزَنُوهم يخْسرون وإِذَا كَالُوهم أَو: ( قال تعالى " وزنت زيداً ماله " و " لزيد ماله  
  .األول فيهما محذوف

  : القسم الثاني 
فـإن  " أعطيتـه دينـاراً   " و " كسوته الجبـة  "  نحو )٨(ما أول مفعوليه فاعل في المعنى       

فزيد " أعطيت زيداً جائزة    " بمعنى أنك لو قلت     . المفعول األول البس وآخذ ،ففيه فاعلية معنوية        
: ، ويجب تقديم هذا المفعول األول إذا لم يؤمن اللبس نحو          " أخذ زيد هدية    " كأنك قلت   هو اآلخذ ف  

  ، وقد يجب تأخير هذا المفعول إذا ترتب على ذلك عود الضمير" أعطيت زيدا عمرا " 
  

  ـــــــــــــ
            .٣٧٠: السابق، ص)١(
   .            ٢/٤٤: البقرة )٢(
   .  ٣/١٥٢: آل عمران ) ٣(
   .                         ٢١/٩:األنبياء )٤(
   .       ٣٣/٣٧: األحزاب) ٥(
   .    ٤٤/٥٤: الدخان ) ٦(
   .                     ٨٣/٣: المطففين ) ٧(
 والمقدمة الجزولية في النحـو ،    ٢٨:   ، والجمل في النحو ، ص         ٣٥٧:شرح شذور الذهب ، ص      : انظر  ) ٨(

   .    ٨٠ ،٧٩: ص
  



  ٦١

   .)١(" أعطيت اآللة لصاحبها " ر لفظاً ورتبة نحو على متأخ
، و ال يجـوز     ما يتعدى إلى مفعولين أولهما وثانيهما مبتدأ وخبر فـي األصـل           : القسم الثالث   

، " علمت زيداً قائمـا     : " االقتصار على أحدهما دون اآلخر، وهي أفعال القلوب والتصيير نحو           
حال وكذا قالوا في خبر كان ، ولـيس بـشيء؛ إذ            :  ثاني مفعولي باب علمت      )٢(وعند الكوفيين   

الحال يجوز حذفها ، وال يكون الحال علماً ، وال ضميراً، وال اسم إشارة ، وال غير ذلـك مـن                     
وما أراه أن قول الكوفيين فيه ترجيح لجانـب   .ويجوز ذلك في هذين المنصوبين      .سائر المعارف   

  . والصواب أنهما مفعوال علمت المعنى ، ولم يراعوا في حكمهم قواعد اللغة ،
بمعنى علم ، وهو الكثير ،      " رأى  : "  ، سميت بذلك لقيام معانيها بالقلب وهي         أفعال القلوب :أوال  
  :كقوله

  )٣(رأيتُ اَهللا َأكْبر كُلِّ شيء          محاولةً وَأكَثَرهم جنَودا
  : بمعنى ظن ، كقوله" خال"و

  )٤(رف ذا هوى         يسوقُك ما ال يستطاع من الَوجدإخَالك إن لم تَغْضضِ الط
  : بمعنى تيقنت كقوله" علمت "و

  )٥(إليك بي واجفاتُ الشوق واألمِل علمتك البِاذَل المعروفَ فاْنَبعثتْ           
  . )٦()  فَإِن علمتُموهن مؤمنات: ( وقد تأتي بمعنى ظننت وهو قليل ،نحو قوله تعالى 

إِنَّـا  ( :  وقولـه تعـالى   )٧()   وإِن وجـدنَا أَكْثَـرهم لَفَاسـقني    : (بمعنى علم نحو قوله تعـالى   " وجد"و
ابأَو إِنَّه دبالْع معابِراً نص نَاهدج٨( )و(.   

  ــــــــــــ
   .١٥٤م ،ص٢٠٠٠ ،١ تمام حسان ، عالم الكتب ط ٠الخالصة النحوية ، د: انظر ) ١(
   .٤/١٤١: شرح الرضي على الكافية : انظر ) ٢(
   .       ٢/٣: شرح األشموني ) ٣(
إال " ظننـت  " أصلها من الخيال وهو ما يتخيل من غير تحقيق ،وتستعمل استعمال " خال " ،  ٢/٤: السابق  ) ٤(

ب فتنصب مفعولين كمـا     إذا كانت بمعنى أبصرت فال تتعدى إال إلى واحد ،وتكون من القل           " رأى  " في التهمة و  
   .٢/١٢٨البقرة " وأرنا مناسكنا : " في قوله تعالى 

  .اليقين والمعرفة : لها معنيان " علمت " ، و٢/٧: شرح األشموني) ٥(
   . ٦٠/١٠: الممتحنة ) ٦(
   .      ٧/١٠٢: األعراف ) ٧(
وجدة ،ووجدت أيضاً من ومصدرها الم" وجدت عليه "  ، وقد تكون بمعنى عتبت تقول   ٣٨/٤٤: سورة ص   ) ٨(

  .الحزن ، وهنا ال تكون الزمة  



  ٦٢

  : بمعنى الرجحان ، كقوله " ظن " و
  )١(ظننتُك إن شبت لظى الحرب صالياً            فعردت فيمن كان فيها معردا 

 )٣( )أَظُنـك يـا فرعـون مثْبـوراً    وإِنِّـي لَ : ( وقوله تعالى )٢()  الَّذين يظُنـون أَنَّهـم مالقُـو ربهِـم      : (وقوله تعالى   
: كقوله تعـالى  ) ٤ (ظن بمعنى تهمة" وإن كان . بيتيقنون "يظنون  " ) هـ ٥٣٨ -( وفسر الزمخشري   

)         نيـبِ بِظـنلَـى الَْغيع ـوـا هم٥() و (   ء     : أيوقر ، بمتهم فال تنصب حينئذ"  نِّينبـض ")بالـضاد أراد  ) ٦
وتَحـسبهم  (  و )٧()يحـسبهم الْجاهـلُ أَْغنيـاء مـن التَّعفُّـف          : (معنى ظننت، كقوله تعالى   ب" حسبت  "و. ببخيل  

  :  وكقول الشاعر )٨() أَيقَاظاً وهم رقُود 
  )٩(وكنَّا حسبنا كلَّ بيضاء شحمةً              عشيةَ القينا جذام وحميرا 

  :  وبمعنى تيقنت وهو قليل  ، 
   )١٠(    حسبتُ التقى والجود خير تجارة         رباحاً ، إذا ما المرء أصبح ثاقالً   
  :  كقوله   فاألولبمعنى الرجحان " زعمت مع عد " و 

  )   ١١(      زعمتني شيخاً ولستُ بشيخٍ                    إنما الشيخُ من يدب دبيباً 
 زَعـم الَّـذين كَفَـروا أَن         : (وصلتهما ، نحو قوله تعالى      " أن  " و  " أن  "إلى  "  زعم  " واألكثر تعدي     

  :  ، وقول الشاعر )١٢() لَن يبعثُوا 
 ال يتغير ذا الذي يا عز ها                 ومن١٣(وقد زعمتْ أنّي تغيرتُ بعد(  

  :  ، كقوله ني والثاالمؤكدة ،" أن " إلى مفعوليه بواسطة " زعم " حيث تعدى الفعل 
  )١٤(فال تُعدد المولى شريكَك في الغنى              ولكن المولى شريكُك في العدمِ 

  .المولى وشريك :بمعنى ظن ، ونصب به مفعولين " عد "حيث استعمل المضارع من 
  ــــــــــــــ

   .١٧/١٠٢: اإلسراء) ٣         ( .٢/٤٦:البقرة ) ٢ .                          (٢/٩: شرح األشموني ) ١(
    .٨١/٢٤: التكوير ) ٥.              (٨/٤٢٦:  ، والمحيط٤٨/ ٤: الكشاف) ٤(
محي الدين رمضان مطبوعـات     :الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب ، ت            :انظر) ٦(

    ٠   ٨٠: ة في النحو، ص ،و المقدمة الجزولي٢/٣٦٤م، ١٩٧٤مجمع اللغة العربية بدمشق،
   .     ٢/٤٣: أوضح المسالك ) ٩ .                                (١٨/١٨: الكهف) ٨ .       (٢/٢٧٣:البقرة ) ٧(
، "حسبت زيدا عالمـا  "منقولة من الحساب العددي المتعدي إلى واحد، فمعنى " حسب " ، و ٢/١١: شرح األشموني   ) ١٠(

  .                ٧٧٥:  ومغني اللبيب ، ص ٢/١٢: شرح األشموني ) ١١. ( مع تردد في ذلك أدخلته في عداد العلماء
  ) .١١٤:/٤الكشاف( ، والزعم ادعاء العلم ٦٤/٧:التغابن ) ١٢(
   .٢/١٦: السابق ) ١٤ .                          (٢/١٥: شرح األشموني ) ١٣(



  ٦٣

  :بمعنى ظن ،كقوله " حجا " و
  )١(أبا عمرو أخا ثقة            حتى ألمتْ بنا يوماً ملماتُ قد كنتُ أحجو 

فإن كانت بمعنى غلب في المحاجاة ، أو قصد أو رد ؛تعدت إلى واحد ؛وإن كانت بمعنى أقام أو                   
  .بخل فهي الزمة  

  :بمعنى علم ، كقوله " درى " و
  )٢(لوفاء حميد دريتُ الوفى العهد يا عرو فاغتبطْ            فإن اغتباطاً با

دريت بكذا ، فإن دخلـت عليـه همـزة    : واألكثر فيه أن تتعدى إلى واحد بالباء ، تقول     
ال أَدراكُـم بِـه    :  ( النقل تعدى إلى واحد بنفسه وإلى آخر بالباء ، نحو            وتكون بمعنى ختل    ) ٣() و– 

  .ختلته : ، أي " دريت الصيد : "  فتتعدى لواحد نحو –أي خدع 
  :  بلفظ األمر بمعنى ظن ، كقوله "هب " و

  )٤(أجرني أبا خالد                وإال فهبني امرَأ هالكَا : فقلت 
  :بمعنى اعلم كقول الشاعر زياد ابن سيار الجاهلي " تعلّم "اعتقدني ، و: أي 

  )٥(تعلّم شفاء النفسِ قهر عدوها               فبالغ بلطف في التحيِل والمكرِ 
  : كقوله " أن " أن يتعدى إلى " تعلّم " ألكثر في وا

  )٦(فقلت تعلّم أن للصيد غرةً                وإال تضيعها فإنَّك قاتلُه 
  .تعلم الحساب ونحوه تعدت إلى واحد : فإن كان بمعنى 

  ال فهـو  ، فأما اإلعم) ٧ (اإلعمال ، واإللغاء ، والتعليق   : ثالث حاالت   ألفعال القلوب   وإن
ظننـت زيـداً   : " نصبها المفعولين ، وهو واجب إذا تقدمت عليهما ولم يأت بعدها متعلق ، نحو             

زيـداً ظننـت   :" ، وجائز إلغاء هذه األفعال أو إعمالها إذا توسطت بين المفعولين ، نحو           " عالما  
  .) ٨ ("زيداً عالماً ظننت : " أو تأخرت عنهما  نحو " عالما 

  ـــــــــــ
   .١٠/١٦:يونس ) ٣ .                  (٢/١٩:السابق ) ٢ .              (٢/١٧: رح األشموني ش) ١(
   .٤/٢:  ، والخزانة ٢/٣١: ، وأوضح المسالك٢/٢٢: السابق) ٥ .              (٢/٢٠: شرح األشموني ) ٤(
   .       ٢/٣٢:  ، وأوضح المسالك ٢/٢٣: السابق ) ٦(
يجوز العطف على   : إبطال العمل في اللفظ فقط ، أي        : طال العمل لفظاً ومحالً ، والتعليق       إب: اإللغاء معناه   ) ٧(

  .الجملة بالنصب 
:  ، وشرح الجمل البن عصفور     ٨١:  ، والمقدمة الجزولية في النحو، ص      ٣٦٤: شذور الذهب، ص  : انظر  ) ٨(
١/٣١٤.   



  ٦٤

" زيد  ظننت عالمـا     : " فهو إبطال عملها إذا توسطت أو تأخرت ، فتقول           : اإللغاءوأما  
وإلغاء المتأخر أقوى من إعماله ، والمتوسط بالعكس ، وقيـل همـا فـي               " زيد عالم ظننت    " و  

  .) ١(المتوسط بين المفعولين 
 فهو إبطال عملها في اللفظ دون المحل ؛ العتراض ما له صدر الكالم بينها               التعليقوأما  

  : وبين معموليها وهو 
 ، )٢(" ولَقَد علموا لَمنِ اشْتَراه ما لَه في الْـآخرة مـن خَـالق    : "له تعالى نحو قو  الم االبتداء    -١

  .) ٣(هي المانعة من عمل علم ، وأجازوا حذفها " لمن : " فالالم في قوله
  : ، كقوله  الم القسم -٢

  )٤( ولقد علمتُ لتأتينَي منيتي                  إن المنايا ال تطيشُ سهامها
  " .علمتُ لينجحن المجد : "  وكقولك 

ي أَقَرِيـب أَم بعيـد مـا تُوعـدون        : ( ، سواء كان بالحرف كقوله تعالى        االستفهام   -٣ ، ) ٥() وإِن أَدرِ
ي الْحـزبينِ أَحـصى لمـا لَ     : ( أو باالسم سواء كان االسم مبتدأ نحو        ، أو )٦( ) بِثُـوا أَمـداً  ثُم بعثْنـاهم لـنعلَم أَ

  " .علمت متى السفر " خبراً 
  " .وعلمتُ واِهللا ال زيد في الدار وال عمرو : "  ، نحو ال النافية في جواب القسم -٤
الء ينطقُون: (  كقوله تعالى النافية" ما "  و-٥ ؤا هم تملع ٧( ) لَقَد(.   
  .ما زيد قائم : أي " علمت واهللا إن زيد قائم : "  في جواب القسم نحو النافية" إن "  و -٦
ي لَعلَّـه فتْنـةٌ لَكُـم     : (نحو   " لعّل" و   -٧ فـي اآليـة   " لعّل "  أن )٩(، ويرى أبو حيان ) ٨() وإِن أَدرِ

معلقة وجملة الترجي هي مصب الفعل ، والكوفيون يجرون لعل مجرى هل ،وأميل إلى ما ذكره                
لعّل " وكذلك عن " هل "  التعليق يقع عن أبو حيان ؛ ألن. "  

  : الشرطية كقول الشاعر  " لو"  و -٨
 حاتماً        أراد ثراء المال كان له وفر ١٠(وقد علم األقوام لو أن(  

  ــــــــــ
   .١/٥٠٢: المحيط ) ٣ .  (٢/١٠٢: البقرة ) ٢ .     (١/٣١٦: انظر شرح الجمل البن عصفور ) ١(
،  وأوضـح    ٣٢٠،  ١/٣١٩:  ، وشرحه البـن عـصفور      ٢٩:   ، والجمل ، ص    ٣٦٤:الذهب ، ص  شذور  ) ٤(

   .٥١ ، ٢/٥٠:  ، وشرح ابن عقيل٦١ ، ٢/٦٠: المسالك 
   .١٨/١٢: الكهف ) ٦ .                             (٢١/١٠٩: األنبياء ) ٥(
   .٢١/١١١: ء األنبيا) ٨ .                                (٢١/٦٥:األنبياء ) ٧(
   . ٣٦٧: شرح شذور الذهب ، ص) ١٠ .                       (٦/٣١٨: المحيط : انظر ) ٩(



  ٦٥

٩-  "زيداً لقائم "  ، نحو التي في خبرها الالم" إن علمت إن. "  
رونِ أَنَّهـم إِلَـيهِم   أَلَم يروا كَم أَهلَكْنا قَبلَهم من الْقـُ : (  وحمل على ذلك قوله تعالى      الخبرية " كم" -١٠

خبرية فهي منصوبة بأهلكنا ، والجملة سدت مسد مفعولي         " كم  "  ، هذا إذا قدرت      )١() ال يرجِعـون  
والجدير بالذكر أنه يقع موقع المفعول الثاني من هذه األفعـال الفعـل الماضـي ،                 .)٢(" يروا  " 

 حالها وال تؤثر فيها هذه األفعـال        والمستقبل وحروف الخفض ، والجمل ، والظروف فتبقى على        
ظننت زيداً قام ، وحسبت عبد اهللا يركب ، وخلت أخاك في الدار وظننت محمداً أبـوه         : " كقولك  

سدت مسد مفعولي "، أني مالق حسابيه )٣()إِنِّي ظَننـت أَنِّـي مـالق حـسابِيه    : (راكب ، ونحو قوله تعالى  
٤(ظن( .   

: قال تعـالى  " جعل ، ورد ، وترك ، واتخذ، وصير ، ووهب         "  ،   أفعال التصيير : ثانياً  
فقـد ذكـر أبـو    ) ٦() لَو يردونَكُم من بعد إِميانكُم كُفَّـاراً : ( وقوله تعالى ) ٥()فَجعلْناه هباء منثُوراً  ( 

مير الخطـاب ،    بمعنى يصير، وهو يتعدى إلى مفعولين األول هو ض        " يرد  " حيان األندلسي أن    
والثاني كفاراً، وقد أعربه بعضهم حاالً ، وهو ضعيف؛ ألن الحال يمكن االستغناء عنها ، وهـذا                 

وتَركْنـا بعـضَهم يومئـذ    : ( ، ومنه قوله تعالى    ) ٧(..متعلقة بيرد   " من  " ال بد منه في هذا الموضع ، و       
ضٍ عي بف وجمإِ( و )٨() ي اتَّخَذَ اللَّهوياللخ يماهر٩() ب.(  
   : )١٠(، وهو سبعة ما يتعدى إلى ثالثة مفاعيل  : ثالثاً

  ".أعلمت زيداً عمراً فاضال: " المتعدية الثنين ، تقول" علم" المنقولة بالهمزة من "أعلم  :" أحدها
" راً فاضالً   أريت زيداً عم  : " المتعدية الثنين ، نحو     " المنقولة بالهمزة من رأى     " أرى   : " الثاني

كَـذَلك يـرِيهِم اللَّـه أَعمـالَهم حـسرات          : ( وكقولـه تعـالى     " أريت زيداً بشراً أباك     " بمعنى أعلمته ، و   
 هِملَيمفعول ثالث " حسرات " مفعول ثان و" أعمالهم " والهاء والميم مفعول أول ، و) ١١()ع.  

  ــــــــــــ
   .         ٣٦/٣١: يس) ١(
   .    ٦٩/٢٠: الحاقة) ٣ .                              (٣٦٧: شرح شذور الذهب ، ص : نظر ا) ٢(
    .  ١/٣١٧:  ، وشرح الجمل البن عصفور٣٠ ، ٢٩:الجمل، ص: انظر ) ٤(
  .    ١/٥١٨: المحيط : انظر ) ٧.            (٢/١٠٩: البقرة ) ٦ .                 (٢٣/٢٥: الفرقان) ٥(
  .٤/١٢٥:النساء) ٩ .                  (١٨/٩٩: هفالك) ٨(
    .٢/٦٤:  ، وشرح ابن عقيل ٢/٥١:  ، وأوضح المسالك٢/٣٩: شرح األشموني: انظر ) ١٠(
  .٢/١٦٧: البقرة )١١(



  ٦٦

: تقول" أنبأ ، ونبأ ، وأخبر ، وخبر وحدث         " من  " أعلم ، وأرى    " وباقي األفعال ما ضمن معنى      
واألصل في هذه األفعـال أن تتعـدى   " أنبأني محمد بكراً مقيما " ، و " ن نبأت عمراً زيداً أبا فال    

         )١() أَنْبِـئْهم بِأَسـمائهِم  : ( الثنين إلى األول بنفسها ، وإلى الثاني بالباء ، أو عن ، نحو قوله تعـالى                 
  .) ٤()من أَنْبأَكَ هذَا:(  وقد يحذف الحرف نحو)٣( )ونَبئْهم عن ضَيف إِبراهيم (  و)٢() نَبئُوني بِعلْمٍ( و

  : ويصير الثالثي المتعدي الزماً بخمسة أمور 
 ؛  )٦() فَلْيحـذَرِ الَّـذين يخَـالفُون عـن أَمـرِه          : ( لمعنى الزم ، نحو قوله تعالى       ) ٥( التضمين-١  

يخـرج  " من معنى الفعل المضارع متعد في األصل بنفسه ، ولكنه حين تض    " يخالف  " فإن الفعل   
يميز : أي) ٨(  )واللَّه يعلَـم الْمفْـسد مـن الْمـصلح    : ( وقوله تعالى)٧("عن"صار الزماً مثله بحرف الجر  " 

  . ال بنفسه " من " ؛ ولهذا عدي بـ 
) ١٠(" سمع اهللا لمن حمده " لهم  أي ال يصغون، وقو)٩( ) ال يـسمعون إِلَـى الْملَـأ الْـأَعلَى       : (وقوله تعالى 

، وقد أشـار عبـاس      )١١(وفي الثاني بالالم    " إلى  " استجاب، فقد عدي يسمع في األول بـ        : أي  
 إلى أن التضمين قياسي، وأن األخذ بهذا الرأي يفيد اللغة العربية تيسيراً واتساعاً وهو               )١٢(حسن  

  .ما أطمئن إليه 
" ضرب الرجـَل  : "  نحو   )١٣(قصد المبالغة والتعجب     ل – بالضم   – التحويل إلى فعل   -٢

  .بمعنى ما أضربه 
قبول :  أي )١٤( قبول فاعل فعل ، أثر فعل آخر         مطاوعته المتعدي لواحد والمطاوعة،   -٣

هدمت الحائط المائـل فانهـدم ، ثـم بنيتـه     : " فاعل الفعل الالزم أثر فاعل الفعل المتعدي نحو        
  " .ه الحساب فتعلم فانبنى، وكسرته فانكسر وعلمت

، و   )١٥() إِن كُنـتُم للرؤيـا تَعبـرون       : (  بالتأخير ، نحو قوله تعالى     الضعف عن العمل إما    -٤
 )ونبهري هِمبرل مه ينلَّذ( ، أو يكون فرعاً في العمل، نحو)١٦( )ل :هيدي نيا بمقاً لدصوقوله )١٧()م  

  ــــــــــــــــــ

   .            ٦٦/٣: التحريم) ٤ . (١٥/٥١: الحجر) ٣ .       (١٤٣/ ٦:األنعام ) ٢ .             (٢/٣٣: البقرة) ١(
شـرح  " إ شراب اللفظ معنى لفظ آخر وإعطاؤه حكمه لتصير الكلمة تؤدي مؤدى كلمتين              " التضمين معناه   ) ٥(

   .٤/٢٠٨٩: ، واالرتشاف٨٩٧:  ، والمغني، ص٢/٢٤٤: األشموني
   .٣٧/٨: الصافات ) ٩ .   (٢٢٠/ ٢: البقرة ) ٨ .    (٤٣٧/ ٦: المحيط ) ٧ .          (٢٤/٦٣: النور) ٦(
  . ٢/١٧١: النحو الوافي لعباس حسن: انظر )١٢ .(٣٣٨/ ٧:  ، والمحيط ٨٩٨: مغني اللبيب، ص) ١١(، )١٠(
 . ١٢/٤٣: يوسف) ١٥ .   (١/٣١٠: شرح التصريح على التوضيح) ١٤ .  (٢/٢٥٣: شرح األشموني ) ١٣(
   .                           ٣/٣: آل عمران) ١٧ .        (١٥٤/ ٧: األعراف) ١٦(



  ٦٧

إن كنتم تعبرون الرؤيا، للذين يرهبون ربهـم ،         : واألصل  " ،)١() فَعـالٌ لمـا يرِيـد     : ( تعالى
ية وصول الفعل إلى مفعوله المتقدم ، وقـال    أن الالم للتقوية ، تقو      )٢(فعاٌل مايريد، وذكر أبو حيا    

ألجل ربهـم يرهبـون ال      :  هي الم المفعول له ، أي        )٤( هي زائدة ، وقال األخفش       )٣(الكوفيون  
  .رياء وال سمعة  

  :  ، كقولهالضرورة -٥
  )٥(تبلتْ فؤادك في المنامِ خريدةٌ         تسقي الضجيع ببارد بسامِ

بالبـاء للـضرورة   " ببـارد  : " تعدى إلى المفعول الثاني وهو قولـه   " ي  تسق" فإن الفعل الالزم    
  : الشعرية ، واألصل أن يتعدى إليه بنفسه كما تعدى إلى المفعول األول كما في قوله تعالى 

   .)٦( ) وسقَاهم ربهم شراباً طَهوراً ( 
تسقي الضجيع ريقهـا بفـم      : قدير   إلى أن المفعول الثاني لتسقي محذوف والت       )٧(وذهب الدماميني 

  ٠بارد بسام ، والباء على هذا الوجه لالستعانة ، ال للتعدية وعلى هذا ال شاهد في البيت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
   .٨/١٦: البروج) ١(
   .٤/٣٩٦البحر المحيط : انظر ) ٤(، ) ٣(،) ٢(
   .                ٢/٢٥٤: شرح األشموني ) ٥(
   .٧٦/٢١: اإلنسان) ٦(
  ٠ ٢/٢٥٥: انظر شرح األشموني ) ٧(



  ٦٨

  :الفعـل الالزم :المطـلب الثـالـث 
هو الـذي لـزم    ") هــ  ٥٨١-(لقد حد الفعل الالزم بحدود كثيرة و من أحسنها قول السهيلي       

 ، و قد بذل النحاة جهداً في استقصاء كالم العـرب ، وحـصر               )١(" محله ولم يجاوزه إلي غيره      
فيه ، و تقسيمها  أقساماً تقريبية ، لكل قسم عنوان معين ،ينطبق علـى عـدد                 األفعال  الالزمة      

كبير من األفعال الالزمة الداخلة تحته ، فيكون هذا العنوان بمثابة القاعدة التي تنطبق على عـدد           
   :)٢(من األفعال ،و أشهر تلك العناوين والعالمات 

منه اسم مفعـول تـام وذلـك ،    أن ال يتصل به هاء ضمير غير المصدر ، وأن ال يبني       -١
 –ضمير غير المصدر    "خرج  "فيتصل بـ   " زيد خرجه عمرو  "أال تري أنه ال يقال      " خرج  : "نحو

" الخروج خرجه عمـرو  " فتبني منه اسم مفعول  تام ،و إنما يقال        "مخروج  " وال هو    –وهو زيد   
فيكون اسم مفعـول    بحسب المعني   " و هو مخروج به ، أو إليه        "فيتصل به هاء ضمير المصدر      

   .)٣(ناقصاً ؛ الحتياجه إلى حروف الجر
 الغرائـز  –؛ ألنه وقف على أفعال السجايا " ظرف ، كرم ، شرف "  أو كونه على فعل نحو    -٢

، إذا كثر أكله، وشجع، وجبن، وحسن، وقبح، وطال، وقصر،وما أشبه ذلك            " كنهم   " –والطبائع  
" فعـل   " ؛ ولهذا يتحول المتعدي قاصرا إذا حول وزنه إلـى            مما يقوم به فاعله وال يتجاوز        )٤(

بمعنى ما أضربه وأفهمه ، وأما قـولهم  " ضرب الرجل وفهم   : " لغرض المبالغة  والتعجب نحو      
فضمنا معنى وسع وبلغ وال ثالث لهما ، واألصل رحبت لكم           " طلُع اليمن   " و  " رحبتكم الطاعة   " 

  .) ٥(الطاعة 
:      بالكسر ووضعهما علـى فعيـل ، نحـو          " فعل  " بالفتح أو كونه على     "  فعل   "أو كونه على    -٣
  .فهو قوي ، وذّل الضعيف فهو ذليل " قوي الرجل " 
أغد البعير، إذا صار ذو غدة ، وأحـصد               : بمعنى صار ذا كذا ، نحو       " أفعل  "  أو كونه على     -٤

  .الزرع إذا جاء وقت حصاده 
  .اقشعر ، واشمأز : " نحو " لَلَّ افْع" أو كونه على -٥
  .إذا ارتعد " اوهد الفرخ " نحو "افْوعلَّ "  أو كونه على -٦

  ـــــــــــ
   .٢/٩٢:  ، واألشباه والنظائر٦٧٤:المغني، ص : انظر ) ٢ .            (٢٤٩:نتائج الفكر للسهيلي ، ص ) ١(
   .١/٣٠٩: لى التوضيح ، وشرح التصريح ع٢/١٧٧: أوضح المسالك : انظر ) ٣(
   .٢/٨٨: حاشية الصبان : انظر ) ٤(
 ،  وشـرح    ٢٤٩:ونتائج الفكر للـسهيلي، ص      ٢/١٧٧: وأوضح المسالك    ٣٥٥: السابق وشذور الذهب، ص   : انظر  ) ٥(

   ١/٣٠٩: التصريح
  



  ٦٩

  .بمعني اجتمع " احر نجم "بأصالة الالمين ، نحو " افعنلل "أو كونه على -٧
  ".أن ينقاد "إذا أبى " اقعنسس الجمل :" بزيادة أحد الالمين، نحو " لافعنل" أو كونه على -٨
إذا انتفش للقتال وقد جاء منـه المتعـدي،         " احرنبي الديك   : " نحو ،   " افعنلي" أو كونه على     -٩
  :اسرندي ،و اغرندي ، أي عال وركب ،في قول الراجز: نحو

  )١( اطرده عني ويسرنْديني                        قد جعَل النعاس يغْرندينى 
 في شرح الشافية إلى أن ذلـك        )٢(وقد اختلف العلماء في ذلك؟ فذهب قوم منهم الرضي          

يغرندي علي ، ويسرندي علي فحـذف حـرف الجـر         : من باب الحذف و اإليصال ، واألصل        
المفعول بـه    إلى أن تعدية  هذين الفعلين إلى         )٣(وأوصل الفعل إلى المجرور ، وذهب ابن هشام         

  ".و ال ثالث لهما "شاذة، ال يجوز أن يقاس عليها وقال 
ولقـد  "غلب  :أنهما ضمنا معنى فعل متعد بنفسه نحو        ) ٤(" وذكر محي الدين عبد الحميد      
 في شرح الكافية ويؤخذ علـى التـالي عـدم            )٥( )هـ  ٦٨٦-(وجدت هذا الرأي للرضي االسترباذى      

  .اإلشارة إلى ذلك 
أن تعدية الفعلين قياسية ،وأن البيت ليس من الشذوذ ، و ما أميـل              ) ٦(ي  وقد ذكر ابن جن   

إليه أن هذه األفعال الزمة في األصل وتطورت إلى متعدية، بعد أن طوعها الذوق االستعمالى ،                
 لألفعال وخروجه بنتيجة مفادها أن األصل في األفعال اللزوم          )٧(ولعّل دراسة إبراهيم السامرائي     

 يؤكد ما أذهب إليه على الرغم من االنتقادات التي وجهت إلى دراسته ، حيـث إن                 وليس التعدي 
ضـرب ،وأكـل    : "النتيجة الكلية التي توصل إليها ال تندرج تحتها جميع أفعال اللغة العربية نحو            

  . وغيرها من األفعال المتعدية في أصلها 
اسـتحجر الطـين، و اسـتنوق       " : وهو دالٌّ على التحول ، نحو       " استفعل  "  أو كونه على     -١٠

  " .الجمل، واستأسد القطُّ 
  ـــــــــــ

   .      ٦٧٥: المغني ،ص) ١(
  محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الحميد ، دار : شرح الشافية للرضي ، ت) ٢(

   .١/١١٤: م ١٩٧٥الكتب العلمية ، بيروت، 
  .     ٦٧٥: المغني ، ص ) ٣(
  .         ٢/٢٣١: شموني شرح األ) ٤(
   .١/١١٣: شرح الكافية ) ٥(
  . ٢/٢٥٨:الخصائص : انظر ) ٦(
  .٩٢-٨٢: ،  ص٢الفعل زمانه وأبنيته ، للسامرائي ،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط) ٧(
  



  ٧٠

  .نحو انطلق ،و انكسر " انفعل " أو كونه على وزن -١١
، والمطاوع  "أزعجته فانزعج   "و" نكسر  كسرته فا : " أو كونه مطاوعاً لمتعد إلى واحد ،نحو         -١٢

  .ضاعفت الحسنات فتضاعفت ، وعلمته فتعلم :تقول ) انفعل (ال يلوم وزن 
  ".… تدحرج ،احر نجم ،اقشعر ،اطمأن : "أو أن يكون رباعياً مزيداً فيه ، نحو -١٣
ال تَعـد عينـاكَ عـنهم      : (  أو أن يضمن فعل قاصر ، نحو قوله تعالى           -١٤  ١()  و(   ،  )    ينـذَرِ الَّـذحفَلْي

   رِهأَم نع فُونخَال٢ ()ي ( ،)وا بِهـي   (  ، )٣( ) أَذَاعتيـي ذُرـي فل حلأَصتنـب ،  : فإنها تضمنت معنى) ٤() و
  :،وقول الشاعر) ٥(" ويخرجون ، وتحدثوا ، وبارك 

  )٦(قيبها نصليوإن تعتذر فالمحل من ذي ضروعها      إلى الضيف يجرج في عرا

 مـن بـاب     )٧(لتضمنه معني يؤثر بالجرج ، وكذلك جعله ابـن هـشام            " يجرج" حذف مفعول   
ـ   " فـي   "فإنه ضمن معني يعث أو يفسد ، فإن العيث الزم يتعدى بـ             : " يقال  " في  "التضمين ، ب

ال تُفْسدوا ف:" ، قال تعالى )٨(عاث الذئب في الغنم، أي فسد، وكذلك اإلفساد:يقال ضِو ٩( "ي الْأَر(.  
: "     ، يـزول بـزوال سـببه المؤقـت ؛ نحـو              )١٠( أو أن يدّل على أمر عرضي طارئ         -١٥

  " .…مرض،احمر وجهه ، ارتعشت يداه ،
  "  .…هنيء ، سعد ، حزن ، جزع ، فزع :نحو :  أو أن يدلِّ على فرحٍ أو حزن -١٦
   ."…نظف الثوب ،طهر،وضؤ ،دنس " أو على نظافة أو دنس -١٧
احمـر ، احمـار ، اسـود ، اسـواد ،     : " أو أن يدل على لون  أو حلية ، أو عيب ، نحو          -١٨

   .)١١("  …كحل ، عوِر ، عمى ، سمن ، هزل : " و نحو .." …ابيض
  ــــــــــــ

  .٤٦/١٥:األحقاف) ٤.          (٤/٨٣:النساء ) ٣.         (٢٤/٦٣:النور ) ٢.        (٨/٢٨:الكهف ) ١(
  .لبنها والضمير يعود إلي الناقة :، ذو ضروعها ٢/١٢٨:الخزانة )٦.       (٦٧٦: المغني ،ص:انظر )٥(
   .٦٧٦: المغني ، ص) ٧(
فقد توجد متعدية ؛ألنه يراد بها المطاوعة كما أريـد بتفعلـل ،   "تفاعل "ما جاء من األفعال على وزن      :تنبيه  ) ٨(

المتعدية ، فصار حكمه ـإن كان متعدياً إلي مفعولين  قبل دخـول    " فاعل"زيادة على "التاء "وإنما هو فعٌل دخلنه 
" ما تنازعنا الحـديث  : "، ثم تقول "نازعت زيداً الحديث  " ـ أن يتعدى بعد دخول التاء إلى مفعول نحو  " التاء  "

نتـائج  ."   وتخاصمنا خاصمتُ زيداً: "إلى شيء أخر ،نحو " التاء "وإن كان متعدياً إلى مفعوٍل لم يتعد بعد دخول       
   .٢٥: الفكر للسهيلي ،ص

   . ٢/١١: البقرة ) ٩(
   .٢٥:نتائج الفكر للسهيلي، ص ) ١٠(
  ٠ ٦٧٤: عالمات الفعل الالزم في المغني ، ص:انظر ) ١١(



  ٧١

  :معديات الفعل الالزم 
  : ) ١(يصير الفعل متعدياً ، أو في حكم المتعدي إليه بأمور متعددة 

هي همزة تنقل معنى الفعل إلى مفعوله ،و يـصير بهـا الفاعـل              ، و همزة أفعل :أحدهما  
 ،   )٣( )  قَـالُوا ربنـا أَمتَّنـا اثْنتَـينِ وأَحييتَنـا اثْنتَـينِ             ( ، و  )٢()  أَذْهبـتُم طَيبـاتكُم       : (مفعوالً، نحو قوله تعالى     

 )ي اتاً ، ثُمضِ نَب الْأَر نم تَكُمأَنْب اللَّهاجاً  ورإِخ كُمخْرِجيا ويهف كُميد٤() ع(.   
ألبست زيداً ثوبـاً ، وأعطيتـه   : " وقد ينقل المتعدي إلى واحد بالهمزة إلى التعدي إلى اثنين نحو   

وقاسـه  " وعلم " رأى و" ، ولم ينقل متعد إلى اثنين بالهمزة إلى التعدي إلى ثالثة إال في            " ديناراً  
النقـل بـالهمزة    : وقيـل   " ظن وحسب ، وزعـم      " واتهما الثالثة القلبية نحو      في أخ  )٥(األخفش  

سماعي ، وقيل قياسي في القاصر والمتعدي إلى واحد والحق أنه قياسي في القاصر ، سـماعي                 
   .)٦(في غيره ، وهو ظاهر مذهب سيبويه 

 ،  جالـست زيـداً   " " جلس زيد ، ومشي وسـار       : " ، تقول في    ألف المفاعلة   : الثاني  
  " .وماشيته، وسايرته 

كرمـتُ  :  إلفادة الغلبة ، تقـول       –  بالضم    -صوغه على فعلت بالفتح افعل       : " الثالث
  .غلبته في الكرم ، شرفت النبيل أشرفه ، أي غلبته في الشرف : زيداً أكرم، أي 
استخرجت المال  : "  ، نحو    صوغه على استفعل للطلب أو النسبة إلى الشيء       : " الرابع  

: " ، وقد ينقل ذو المفعول الواحد إلـى اثنـين ، نحـو              " ، واستحسنت زيداً ، واستقبحت الظلم       
لتـضمنه  " استغفرت اهللا من الـذنب     " وإنما جاز   " ،    " استكتبته الكتاب ، واستغفرت  اهللا الذنب        

ولو استعمل على أصله لم يجز فيه ذلك ، وهذا قـول ابـن الطـراوة وابـن                  " استتبت  " معنى  
  .) ٨(" فمردود " اختار " من باب "استغفر "  ، وأما قول أكثرهم إن )٧(ورعصف

ـ  ٥٨١ -( ويوضح السهيلي    إنما سقوط حرف الجر أصل في الفعل       : "  هذه المسألة بقوله     ) هـ
ففي ضمن الكالم مـا ال  " أستغفر أنا اهللا " أو " أستغفر " وأما إذا قلت " غفر : " المشتق منه نحو  
  الجر ؛ ألنك ال تطلب غفراً مجرداً من معنى التوبة والخروج من الذنب ،وإنما بد له من حرف 

  ــــــــــــــــ
 ، والنحو ٩٣ ،   ٢/٩٢:  وما بعدها ، واألشباه والنظائر     ٢/٨٧:  وحاشية الصبان  ٦٧٨: المغني ، ص    : انظر  )١(

   .٢/١٥٨: الوافي
   .٦٧٨:انظر المغني ، ص ) ٥ .  (٧١/١٧: نوح ) ٤ .   (٤٠/١١:غافر ) ٣ .    (٤٦/٢٠: األحقاف ) ٢(
   .٣٠٦ ، ١/٣٠٥:شرح الجمل ، البن عصفور : انظر ) ٧ .   (٢/٢٣٣: الكتاب : انظر ) ٦(
   .٦٧٨: المغني ،ص) ٨(



  ٧٢

في الكالم ؛ لهذا المعنـى فهـي        " من" تريد االستغفار خروجاً من الذنب وتطهيراً منه ، فلزمت          
  .   )١("أمرتك الخير" ن حذفتها  تعدى الفعل ونصب، وكان بمنزلة متعلقة بالمعنى ال بنفس اللفظ، فإ

 يقرون أن تعدية أستغفر بمن فرعـا    )٢(ومن الواضح أن ابن هشام والسهيلي ، وكذلك الجرجاني          
فَلْيحـذَرِ الَّـذين يخَـالفُون    : ( وليست أصالً وهي من باب الحمل على المعنى ، والنظير كقوله تعالى       

"  عدي بــ  – يعدلون وينحرفون – األصل يخالفون أمره ؛ لكن لما كان فيه معنى   )٣() مـرِه   عن أَ 
  " .من " عدي بـ " تبت " لما كان فيه معنى " استغفرت " وكذلك " عن 

قَـد أَفْلَـح مـن      : ( فرحته، ومنه قوله تعـالى    : ، تقول في فرح زيد    تضعيف العين : الخامس  
: ، وقد اجتمعت التعدية بالهمزة والتضعيف في قوله تعالى          )  ٥( )  الـذي يـسركم    هـو ( ، و   )٤()زَكَّاهـا 

ــزلَ             ( ــاسِ وأَنْ لنل ــدى ــلُ ه قَب ــن نْجِيــل مالْأو اةرــو ــزلَ التَّ ــه وأَنْ يدي نــي ــا ب مقاً لدــص م قــالْح ــاب بِ ــك الْكتَ لَيلَ عــز نَ
 قَـانهمزة والتضعيف على الفعل ؛ صار الالزم متعدياً ، وإن كان متعدياً             ، وإذا دخلت ال    )٦( ) الْفُر

، وال ينقل الفعل الثالثي المتعدي إلـى      " أحفرته البئر   : " إلى واحد ؛ صار متعدياً إلى اثنين نحو         
: " ، والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر، والمتعدي لواحد نحو        )٧(اثنين إلى ثالثة إال أعلم وأرى     

   .)٨(" اب وفهمته المسألة علّمته الحس
ة النكَـاح       : ( نحو قوله تعـالى    :)٩(التضمين: السادس   قْـدـوا عزِمال تَع أي   )١٠( )و  :    ال تنـووا؛ ألن

عزمت على كذا ،ومنهم من رأى أن عقـدة منـصوب           : تقول  " على  " ال يتعدى إال بـ     " عزم  "
أللـزمن  :  أي   )١١( ) لَهـم صـراطَك الْمـستَقيم     لَأَقْعـدن   : ( على نزع الخافض ، ومنه قولـه تعـالى          

  .وسعتكم ، وبلغ اليمن :  أي ("  وطلع بشر اليمن )١٢(" رحبتكم الطاعة " صراطك ومنه 
   : )١٣( وللتضمين ثالثة شروط

  .تحقق المناسبة بين الفعلين  -١
  ـــــــــــــ

   . ٢٥٧:نتائج الفكر للسهيلي ، ص) ١(
   .  ١٥٥: ، واإليضاح ، ص: ٦١٤ي شرح اإليضاح للجرجاني ، ص المقتصد ف: انظر )٢(
   .  ١٠/٢٢: يونس ) ٥ .          (٩١/٩: الشمس ) ٤  .               (٢٤/٦٣النور ) ٣(
   . ٤ ، ٣/٣:آل عمران ) ٦(
   .٦٨٠: المغني ، ص: انظر ) ٨ .                       (٤/١٤٠: شرح الكافية للرضي : انظر ) ٧(
   .         ٢/٢٣٥:البقرة ) ١٠.            (من المبحث نفسه ٧٢: معنى التضمين ص:   انظر )٩(
  .من المبحث نفسه  ٧٥: ص : انظر ) ١٢ .                                          (٧/١٦: األعراف ) ١١(
  ) .الحاشية  ( ٢/١٧٠: النحو الوافي  ، عباس حسن: انظر ) ١٣(
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  . على مالحظة الفعل اآلخر ، ويؤمن معها اللبس وجود قرينة تدل -٢
  .مالءمة التضمين للذوق العربي  -٣

و يمتاز التضمين عن غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل إلي أكثر من درجة ، ولذلك                 
ال آلـوك   : " إلي مفعولين بعد ما كان قاصراً وذلك في قـولهم           " قصرت  " بمعني" ألوت  "عدي  

 )  ال يـأْلُونَكُم خبـاالً  : ( ،و منه قوله تعالى   " ال أمنعك   "لما ضمن معني    " جهداً  نصحاً ،و ال آلوك     
أعلـم ، وأرى  " إلي ثالثة لما ضمنت معنى   " ، و خبر، وحدث ، و أنبأ ،ونبأ         " أخبر" و عدي   ) ١(

هم بِأَسـمائهِم  أَنْبِـئْ : ( بعدما كانت متعدية إلي واحد بنفسها ، و إلي آخر بالجار ،نحو قولـه تعـالى                
  هِمائمبِأَس مأَها أَنْبلْم (  ،)٢ () فَلَمي بِعئُون٣ ()نَب(.   

  :إسقاط الجار توسعاً: السابع 
جِلْتُم أَمر ربكُم( على سر، : أي )٤()ولَكن ال تُواعدوهن سرا: ( نحو قوله تعالى ٥() أَع( 

 أي عليه ، وهذا يكون فيه الفعل في حكم المتعدي، )٦()  لَهم كُلَّ مرصد واقْعدوا(أي عن أمره ، 
  .) ٧(وليس بالمتعدي حقيقة ؛ ألنه العامل في المجرور معني، ولكنه ال دخل له في نفسه

تلك أشهر الوسائل لتعدية الفعل الالزم ، ومنها يتضح أن كل وسيلة تؤدي مع تعدية الفعل الالزم                  
وهي قياسية مطردة ما عدا إسقاط حـرف الجـر توسـعاً ، فهـو     . ال تؤديه أختها معنى خاصاً  

  " .أن ، وأن " مقصور على السماع إال في حالة واحدة مع 
  
  

  ـــــــــــ
  . ٣/١١٨:آل عمران )١(
   .           ٢/٣٣: البقرة )٢(
   .٦/١٤٣:األنعام)٣(
  .٢/٢٣٥: البقرة ) ٤(
  .     ٧/١٥٠: األعراف ) ٥(
  .٥ /٩: التوبة ) ٦(
:  و ما بعدها ، والمقتصد       ٤/١٣٥: ، و شرح الرضي      ٢/١٤٨: ، وشرح التسهيل     ٦٨١:المغني، ص : انظر  )٧(
  . وما بعدها ١/٣٠٩: وما بعدها ، و شرح التصريح ١/٦١٣
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  المطـلب الرابـع
  خالفات النحاة في إعراب االسم الذي تعدي إليه الفعل بدون حرف الجر

  

   أي " فغـر فـاه   : " ومتعد ،وقد يكون الفعل الواحد الزماً ومتعدياً بنفسه نحو        الفعل الزم
شـكرتُ زيـداً ،     : (أي انفتح ، ومتعدياً بنفسه تارة ،وبحرف جر أخرى نحو           "فغر فوه   "فتحه، و 

وقـد  " وزنت زيـداً ، ولزيـد   " و" كلت زيداً ولزيد : " و كذلك نصحتُ ، ومنه   ) وشكرتُ لزيد   
   .)١(وهذا نادر وال يقاس عليه " مررت زيداً : "  حرف جر ، نحو قولك يعدى الالزم بدون

  :وأنشد سيبويه 
  )٢(أستغفر اَهللا ذنباً لستُ محصيه            رب العباد إليه الوجه والعمل 

اختـرت فالنـاً مـن      : " وإنما فصل هذا أنها أفعال توصل بحروف اإلضافة ، فتقـول            
  .تغفر اهللا من ذلك ، فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل وأس.. الرجال، وسميته بفالن 

هل يتعدى إلى واحد أم إلى اثنين ؟ فـذهب قـوم     " أستغفر  " وقد اختلف النحاة في الفعل      
إلى أنه يتعدى إلى المفعولين بنفسه ، و تمسكوا بظاهر هذا البيت ، ونحـوه ،                ) ٣(منهم األشموني   

ى الطلب ينقالن المتعدي لواحد إلى التعدي الثنين ،ولكـنهم   أو بقاعدة أن السين و التاء الدالين عل       
الزم "تاب  " وجدوا أن هذا الفعل قد ضمن معني فعٍل آخر وهو أستتيب ، فعدي تعديته ، وأصله                 

، تقـول  " من " فإذا  زيد عليه السين و التاء تعدي لواحد بنفسه ، و للثاني  بـ             " من  "يتعدي بـ   
"  طلب منه أن يتوب عليه من ذنوبه ،و قال األعلم في شرح البيت               :تاب محمد من ذنوبه ، أي       :

  .) ٤(" أراد من ذنب ، فحذف الجار و أوصل الفعل فنصب 
، " أستغفر اهللا ذنباً "من سبقه من العلماء حيث يرى في البيت      ) هــ    ٣٦٦ -(وانتقد الجرجاني   

رتُ الرجال زيداً في كونـه موضـوعاً        فلو كان أستغفر اهللا ذنباً ، مثل اخت       : تأويالً آخر ، يقول     
أيـضاً علـى   "  غفرت " على التعدي بحرف الجر في األصل لوجب أن يكون ذلك مستعمالً في      

 فهو يرى أن الفعل غَفَر األصُل فيه التعدي وليس اللزوم           )٥("  غفر اهللا من ذنبه     :  "حال ، فيقال    
ل فيه اللزوم ال التعدي ، ولكن غفر عدي         فإن األص "اخترتُ الرجال زيداً    "بعكس الفعل اختار في     

: ونظيره كقوله تعالي    . أنه ضمن معنى فعٍل الزم      : أي  " تاب  " بمن حمالً على معني فعٍل الزمٍ       
) فُونخَالي ينذَرِ الَّذح٦()   فَلْي. (  

   ــــــــــ
  .٣٨، ١/٣٧: الكتاب ) ٢      ( .                                   ٢٠٨٩ ،٤/٢٠٨٨:االرتشاف :انظر ) ١(
   .٢٥٩ ،٢/٢٥٨ ،مكتبة النهضة ،٣/شرح األشموني ،ط:انظر ) ٣(
   .     ٢/٢٥٩:رأى األعلم في شرح األشموني :انظر ) ٤(
   .٣٤/٦٣:النور )٦ .                              (١/٦١٥: المقتصد في شرح اإليضاح للجرجاني ) ٥(
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ـ      األصل يخالفون أمره ولكن ل     وكـذلك  " عـن  " ما ضمن معنى يعدلون و ينحرفون ، عدي بـ
فيرى أن الذنب مفعوالَ بـالغفران الـذي ال   )  هـ ٥٨١ -(ويوافقه في هذا التأويل السهيلي     . استغفرت  

، إذا غطيته و سترته، مع أن االسم األول هو فاعل فـي             "غفرت الشيء "يتعدي بحرف، ألنه من     
؛ )١() واختَـار موسـى قَومـه سـبعني رجـال         : (سبعين رجالً في قوله تعالى    و" زيداً  "الحقيقة وليس كذلك    

  . في جيد الكالم " استغفر زيد ذنبه  ربه : " فلذلك تقول 
والصحيح ما ذهب إليه الجرجاني و السهيلي في المسألة ، ألن األصـل فـي اسـتغفر                 

 أن السين و التاء الـذين للطلـب يـنقالن         فقد أجاب عن   )٢(التعدي بدون الحرف  ،أما الصبان         
المتعدي لواحد إلى التعدي الثنين ليس بضرورة ، بل هو يجوز فقولهم أستغفر اهللا ذنباً؛جارٍ على                

: وقـد يقـال     : " جارٍ على جواز الترك قال ما نصه      " أستغفر اهللا من ذنبي   :"جواز النقل وقولهم    
تعدي إلى واحد إلى التعدي إلى اثنين ويجوز أن ال          يجوز أن تكون السين والتاء ناقلة للفعل من ال        

   .)٣(" تكون ؛ إذ ال يلزم من وجودهما نقله إليه 
وإذا كان الفعل متعدياً إلى مفعولين إحداهما بنفسه والثاني بحرف الجر جاز أن يحـذف               

تـرتُ  أخذتُ الماَل زيداً ، وسلبتُ الماُل عمـراً، واخ        : " حرف الجر منه، ويصل الفعل إليه نحو        
-(ويعتمد الرازى أي من قومه ، ) ٤() واختَـار موسـى قَومـه سـبعني رجـال      : (، قال تعالى  "القوم رجالً   

ـ ٦٠٤ قـال جماعـة     : " )٥( في تفسيره الكبير، عند تفسيره لهذه اآلية علي أقوال النحاة، قائالُ           ) ه
ووصل الفعل فنصب، يقـال  " من"معناه واختار موسي من قومه سبعين ، فحذفت كلمة    : النحويين

  ٠اخترت من الرجال زيداُ، واخترت الرجال زيداُ: "

دخلتُ الدار و أتيتُ زيداً،     : " وكذلك إذا كان متعدياً إلي مفعوٍل واحد بحرف الجر ،نحو           
 وقد اختلف النحاة  في إعـراب        )٦(، وإنما جاز ذلك لكثرة االستعمال       " وحلفتُ اهللا ، وأقسمتُ به      

  . متعد وما بعده مفعول به ) دخل ( إلى أن )٧(فذهب الجرمي" دخلتُ الدار " دار في قولهم كلمة ال
  ـــــــــــ

   .  ٧/١٥٥:األعراف ) ١(
  . ٨٩/ ٢:حاشية الصبان علي األشموني : انظر ) ٣(، ) ٢(
   .              ٧/١٥٥:األعراف )٤(
ـ ٥٧١-( بن مجمد الحسن الشوكاني ،     القواعد و الفوائد في اإلعراب ألبي محمد      : انظر  ) ٥( عبد .، تحقيق د  )  ه

    .٨٢:م ، ص ١٩٩٣اهللا بن حمد الخثران ،دار المعرفة الجامعة ،
والمقتـصد فـي شـرح      . ١٦/١٤،ج  ٨م، م ١٩٩٠ ، ١التفسير الكبير للرازي،دار الكتب العلمية، بيروت ،ط      )٦(

    .١/٦١٣اإليضاح تأليف عبد القاهرالجرجاني
   .٣٣٧،٣٣٨، و٤/٦٠،٦١:رمي في المقتضب رأى الج:انظر ) ٧(
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من قبيل الفعل الالزم فيتعدي بحرف جـر،        ) دخل( أن   )٢( وابن يعيش    )١(ويرى الرضي   
ظرف مخـتص و    " الدار  " و قد يحذف الجار توسعاً لكثرة االستعمال  و هو ما أميل إليه فكلمة               

، وأقمتُ  " قعدتُ في الدار    "  تقول   "الباء  " أو  ) في  (ليس مبهم ، ال يتعدي إليه الفعل إال بواسطة          
  " .بغزة هاشم 

رجع : " ومما جاء من الظرف المختص ،  ووصل إليه الفعل بغير واسطة ، قول العرب              
هذا  هـو الـذي عليـه    " هم درجة السيول : " أي في الطريق الذي جاء فيه  وقولهم      ": أدراجه  
  :و أنشد سيبويه.) ٣ (الجمهور

  )٤(ر أطعمه         والحب يأكله في القرية السوسآليتُ حب العراق الده
و قـال  " علـى  "على حب العراق ،فنصب حب العراق على التوسع وإسقاط الخافض       : والتقدير  

إن  :)٦(إنما هو آليتُ طعم حب العراق أي ال أطعم ،و قـال ابـن هـشام       :)٥(أبو العباس المبرد    
اإلمكان جعله على االشتغال  مردود ؛ ألن أطعمه بتقـدير ال         أصله آليتُ على حب العراق ، مع        

أطعمه، و ال النافية في جواب القسم لها الصدر ،لحلولها محل الصدور ، كـالم االبتـداء ومـا                   
  .النافية ، وما له الصدر ال يعمل ما بعده فيما قبله وما ال يعمل ال يفسر عامالً 

ل بحرف الجر ، فالجار والمجرور في محل نصب         إذا تعدى الفع  : " أنه   )٧(ويقر الرضي   
 وامـسحوا   : (على المفعول به ،و لهذا قد يعطف علـى الموضـع بالنـصب ، قـال اهللا تعـالى                    

  :، قال لبيد)٨(إال أن العطف على وجوهكم أقوى ) بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم
    )٩(واذلفإن لم تجد من دون عدنان والداً          و دون معد فلتزعك الع

شرط : "قال ابن هشام    " من دون   "بالنصب معطوف على محل الجار والمجرور       " دون  "على أن   
فإنه يجـوز   " ليس زيد بقائم وال قاعدا      :" العطف على إمكان ظهور ذلك المحل في الفصيح نحو          

  ألنه أن تسقط الباء فتنصب ، وعلى هذا فال يجوز مررتُ بزيد وعمراً ، وخالفاً البن جني ؛   
  ــــــــــ

  . ٧/٦٣:شرح المفصل :انظر )٢.                        (١/١٨٦:شرح الكافية للرضي :انظر )١(
   .٧٨٤: ، و المغني، ص١/٣٨:الكتاب ) ٤ .                                       (٣/١٤٣٦:االرتشاف )٣(
   . ٤/٣٣٧: ، والمقتضب ١/١٨٦: رأيه في األصول البن السراج :أنظر ) ٥(
 .                                        ٤/١٣٧:شرح الكافية ) ٧.                                         (٧٨٤:المغني ، ص) ٦(
  .         ٤/٢٨٧: شرح الكافية :  وانظر ٥/١٦:المائدة ) ٨(
   .٢/٢٥٢: خزانة األدب ) ٩(
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 ، و أكد    )١ ("فضرورة  . …تمرون الديار و لم تعوجوا       " :، و أما قوله     " مررتُ زيداً   " ال يجوز   
فـإن  " علـى   "و إمـا    " الباء  "البغدادي أن حذف الجار على سبيل الشذوذ والجار المحذوف إما           

  .)  ٢ (المجرور يتعدي بهما 
مـستَقيم     لَأَقْعدن لَهم صـراطَك       الْ :(في قوله تعالى ) صراطك(أن  )٣(ويرى أبو حيان األندلسي   

ضـمن معنـى   " ألقعـدن  "  منصوب على إسقاط الخافض انتصاب المفعول به ؛ ألن الفعل            )٤()
أي على الظهر والبطن ، قاله الزجـاج        " ضرب زيد الظهر والبطن     :" ، ومثاله   " أللزمن"الالزم  

ر الينقاس   ، فال يقال قعدت الخشبة أو الكرسي ؛ تريد قعدت على الخشبة ، فإسقاط حرف الج                )٥(
   ٠" كما عسل الطريق الثعلب : " )٦(في مثل هذا المثال ، وكما قال الشاعر

منصوب علي الظرفية المكانية شذوذاً ، ورد عليه        ) الطريق  ( أن   )٧(و يرى ابن الطراوة     
 بأنه تخريج فيه ضعف ؛ ألن صراطك ظرف مكان مخـتص     )٩(وأبو حيان األندلسي    )٨(ابن هشام 

  ) .في( ،فال يتعدي إليه الفعل إال بواسطة ، و كذلك الطريق
وما جاء خالف ذلك شاذٌ أو ضرورة ، واألولى أن يكون منصوب انتصاب المفعول بـه               

وهذا الحذف وإن كان ليس بقياس فالبد من قبوله ؛ ألنك تنطق بلغتهم وتحتذي              . و هو الصحيح    
   .)١٠(في جميع ذلك أمثلتهم ، و ال نقيس عليه 

إن اتسع المدخول فيه حتى يكون كالبلد العظـيم،         : "سهيلي في هذه المسألة بقوله            وفصل ال 
، و إن ضاق كالبئر والحلقة كان النـصب بعيـداً جـداً    ).. دخلت العراق (وجب النصب كقولك   

و قـس  : دخلتُ في البئر ،  و أدخلتُ إصبعي في الحلقة ، واإلبرة في الثوب ، و قـال                 : فتقول  
     .)١١(" عليه 

إن النصب على نزع الخافض سماعي ، وال يجوز في النثر إال في المصدر              : أخلص إلى القول    
" أقمـتُ الجامعـة   " أو " جلستُ الدار "المؤول ، والمفعول ألجله ، و القسم ، فال يصح أن تقول             

  .بإسقاط الخافض 
  ـــــــــــ

   .                ٤/٢٧٦:سير المحيط التف) ٣    .  (٩/١١٩: الخزانة ) ٢ .    (٦١٦: المغني، ص) ١(
   .             ٣٠-٢٨:الجمل، ص: انظر )٥ . (٧/١٦:األعراف )٤(
   .                  ١/٣٨:الكتاب )٦(
   .       ٤/٢٧٦: ، والمحيط١/٢١١:، و الهمع ٢/٢٢٨: ،وشرح التسهيل ٣/١٤٣٠:رأى ابن الطراوة في االرتشاف: انظر ) ٧(
   .     ٧٥٠:ي المغني ، صرأيه ف: انظر ) ٨(
   .٤/٢٧٦: رأيه في المحيط : انظر ) ٩(
   .     ٨/٥١:شرح المفصل : انظر ) ١٠(
   .٤/٢٧٦: المحيط ) ١١(
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يرد في باب المفعول فيه  كان ال بـد مـن            " المنصوب على نزع الخافض     " لما كان   
الوقوف عند هذا الموضوع ، وبيان حدوده ، وأنواعه والعامل فيه ، وحذف عامله ، وخالفات                

  .ذي حذف منه حرف الجر ، والموازنة بين آرائهم النحاة في إعراب الظرف المختص ال
  :حد الظرف 
   : الظرف لغة

قـال ابـن    . هو الوعاء ، وهو األنسب لمعناه النحوي ، وقد يعني البراعة والـذكاء              
: وذكر ابن منظـور . )١(" يقولون هذا وعاء الشيء وظرفه، ثم يسمون البراعة ظرفاً         : " فارس

   .)٢(ع ظروف أن الظرف وعاء كل شيء ، والجم
   : الظرف اصطالحا

الظرف كّل اسمٍ مـن  "  قال )هـ ٦٩٣ -( لعّل أول من عرف الظرف اصطالحاً ابن جني        
وليس في لفظه كقوله قمـت اليـوم ، وجلـست           ) في(أسماء الزمان أو المكان يراد به معنى        

  .) ٣ ("قمت في اليوم وجلست في مكانك : مكانك؛ ألن معناه 
  .) ٤() " في(ما كان منتصباً على تقدير "  الظرف بـ ) هـ ٦٤٣ -( ش  وعرف ابن يعي    

ـ ٦٤٦-(أما ابن الحاجب      )٥(" ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكـان   " فحده بـ   ) هـ
مـن  ) فـي   (المقدر بـ   " إال أن الرضي رأى عند شرحه للتعريف أن من األولى أن يحد بـ              

ما ضمن من   " فقد حده بـ    )  هـ   ٦٨٦-(وأما ابن مالك    . ) ٦(" زمان أو مكان فعل فيه فعل مذكور        
 ويظهر تأثر النحاة بابن جني في تعريفه للظـرف ،  )٧(" باطراد) في( اسم زمان أو مكان معنى    

، واختلف النحاة حول أهمية هذا القيد مـنهم ابـن           )باطراد  ( مع أن ابن مالك زاد قيدا جديدا        
ـ ٦٩-(وابن عقيل   ) ٨) (هـ  ٦٨٦-(الناظم  حيث ذهبا إلى انه ال حاجة إلى هذا القيد ؛ ألن قولـه       )٩)(هـ

في قولهم دخلت البيت وسـكنت الـدار؛ ألنهمـا          ) البيت والدار :( احترز به من نحو   ) باطراد(
  . مكانان مختصان 
  ـــــــــ

  ) .ظرف ( عبد السالم هارون مادة : مقاييس اللغة البن فارس ، ت)١(
  .    ٩/٢٢٩) : ظرف ( مادة لسان العرب البن منظور،) ٢(
   . ٥٥: م، ص١٩٧٨، ١حسين مجمد محمد شرف ،القاهرة، ط: اللمع في العربية البن جني ، ت)٣(
   .٢/٤١:شرح المفصل ) ٤(
   .             ١/٤٨٧:شرح الرضي على الكافية ) ٥(
   .  ١/٣٨٧: السابق ) ٦(
  .٩١:امل بركات ،دار الكتاب العربي، مصر، صمحمد ك: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد البن مالك، ت) ٧(
  .               ٢/١٤٩: شرح التسهيل البن الناظم : انظر ) ٨(
   .١/٥٧٩،٥٨٠:انظر شرح ابن عقيل ) ٩(



  ٨٠

 ، ورأى ابن عقيل أنهما انتصبا       )١(ورأى ابن الناظم أنهما انتصبا انتصاب المفعول به            
 ، غيـر أن     )٢(كذلك ، فال حاجة إلى قيـد بـاطراد          على التشبيه بالمفعول به وإذا كان األمر        

البيـت  (فـي التعريـف ؛ ألن األسـماء       ) باطراد  (  ذهب إلى أهمية قيد      )٣) (هـ٩٠٠( األشموني
في الجمل السابقة منصوبة على نزع الخافض وليس على التشبيه بالمفعول به، وذلـك              ) والدار
  معموالتها بدون الحرف علـى خـالف        الزمة وليست متعدية، تعدت إلى    ) دخل وسكن   ( ألن 

وعليه فالظرف هو اسـم     .األصل وال يجوز القياس عليه؛ لئال يكثر الخلط بين الالزم والمتعدي          
 .باطراد ) في(يذكر بعد الفعل ليدّل على زمان أو مكان وقوعه، مضمناً معنى 

   :)٤(حكم المفعول فيه 
، أو ما قام مقامـه مـن   "  الدار جلستُ أمام: " حكمه النصب ، والعامل فيه الفعل نحو    

سيارتُك مركوبـةٌ غـداً كيلـو       : " أو مفعول كقولك    " عمرو منطلقٌ الساعةَ    : " اسم فاعل نحو  
  ".انطالقي خلفَك أعجبني : " أو مصدر نحو " مترين 

  : والعامل في الظرف له ثالث حاالت 
  . األصل وهو" جلستُ عندك اليوم : " أن يكون مذكوراً كقولك  : األولى
جوابـاً لمـن     " يوم الجمعـة    "  أو   )٥(" فرسخين  " أن يكون محذوفاً جوازاً ، كقولك        : والثانية

  " .متى صمت ؟ " أو " كم سرت ؟ : " قال 
  : أن يكون محذوفاً وجوباً ، وذلك في ست مسائل وهي  : والثالثة

، " الذي عندك    رأيتُ: "، أو صلة نحو   "مررتُ بطائرٍ فوقَ الغصن     " كـ  : أن يقع صفة  
، والعامـل  " زيد عنـدك  : " ، أو خبراً نحو "رأيتُ الهالَل بين السحاب  : " أو حاالً نحو قولك     

استقر أو مستقر ، إال في الصلة فيتعـين اسـتقر ، وهـذه    : في الجميع محذوف وجوبا تقديره  
 على الـضم؛  األمثلة األربعة ظروف مكان، ويستثنى من الظروف ما قطع عن اإلضافة، وبني    

مررت برجل أمام ، وال جاء الـذي        : فإنه ال يقع صفة وال صلة وال حاالً وال خبراً ؛ ال يقال              
القطع والبنـاء ،    : أمام ، وال رأيتُ الهالَل أمام ، وال زيد أمام ؛ لئال يجتمع عليها ثالثة أشياء                 

  . ووقوعها موقع شيء آخر 
  فيوم الخميس منصوب بفعل محذوف وجوباً " متُ فيه يوم الخميسِ ص"    أو مشتغال عنه كـ 

  ــــــــــــ

   . ٥٨٠ ،١/٥٧٩: شرح ابن عقيل : انظر ) ٢.            ( وما بعدها ٢/١٤٩: شرح التسهيل : انظر )١(
، وابـن   ٢/٢٣٦:  ، وأوضح املسالك٤١٩ -٤٠٣:/١الكتاب :انظر )٤ .                  (٢١٧،٢١٨/ ١شرح األمشوين : انظر) ٣(

   .٢٤٥، ٢/٢٤٤: والنحو الوايف. ١/١٩٥: ،و اهلمع ٢/١٢٨: ، وحاشية الصبان ٢/١٩٢: عقيل
الفرسخ ثالثة أميال أو ستة وامليل ألف باع ، ومسي الفرسخ بذلك ؛ ألن صاحبه إذا مشى قعد واستراح من ذلك ، كأنه سـكن               ) ٥( 

   .٣/٤٤: ) فرسخ ( لسان العرب : انظر ( وهو لفظ فارسي األصل معرب 
  



  ٨١

صمت يوم الخميس صمت فيه ، ولم يقل صـمته ؛ ألن     : المذكور ، والتقدير    " صمت  " يفسره  
أو مسموعاً بالحذف كقـولهم     ) .في(ضمير الظرف ال ينصب على الظرفية بل يجب جره بـ           

كان ذلـك حينئـذ واسـمع اآلن ،             : أي  " حينئذ اآلن   : " في المثل لمن ذكر أمراً تقادم عهده        
  )٢() وجاءوا أَبـاهم عـشاء يبكُـون   :( بفعل نحو قوله تعالى)١(ر النحاة أنه ال بد من تعلق الظرف    وأق
  "  .زيد مبكر يوم الجمعة وجالس أمام الخطيب : "، أو معنى الفعل  نحو)٣( )أَوِ اطْرحوه أَرضاً(

  : )الجامد (متصرف وغير متصرف : أنواع الظرف 
   :)٤(ن حيث التصرف و عدمه إلى قسمين ينقسم الظرف م
والمتصرف من ظروف الزمان أو المكان ، ما اسـتعمل ظرفـاً            : متصرف   :  األول

زرتُ األقصى يوماً   : " وغير ظرف ، كيوم ومكان ، فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفاً ،نحو              
: " ، وفـاعالً نحـو      " يوم الجمعة يوم مبارك     " ويستعمل مبتدأ نحو    "  .و جلستُ مكاناً ما فيه      

  " .شهدتُ يوم تكريمِ الشهيد : " ، و مفعوالً به كقولك " جاء يوم الجمعة و ارتفع مكانك 
  -:والظرف المتصرف ينقسم من حيث اإلعراب وعدمه إلى قسمين 

  : ،وينقسم إلي قسمين معرب -١
  .يوم ـ شهر ـ يمين ـ مكان :مثل معرب منصرف أ ـ 

غدوة ـ بكرة ـ ضـحوة ،  وسـبب منعهـا مـن       : مثل   معرب ممنوع من الصرفب ـ  
، وإن فقدت العلمية لـم تمنـع مـن       ) العلمية والتأنيث   ( خرجتُ بكرةَ النهار    : التصرف نحو   

  ) ٥( ) ولَهم رِزْقُهم فيها بكْرة وعشياً: (  الصرف نحو قوله تعالى 
إذا كانت مضافة إلى زمـان      " إذْ  : "ثل  وإما أن يكون مبنياً ،كأن يكون مبنياً على السكون م         -٢

وقد يكون مبنياً على الكـسر      " .  اشتدت المعركة و الح النصر إذْ صبر المجاهدون         " كقولك  
  " .صمتُ أمس : "عند أهل الحجاز  نحو قولك" أمس : " مثل 

  ــــــــــــ
 ،  و أوضح     ٨٣،٩٢: ، ص  ، و اإلعراب عن قواعد اإلعراب البن هشام        ٥٦٧:مغني اللبيب، ص  :انظر  ) ١(

   .              ٢/٢٣٦: المسالك 
   .     ١٢/٩: يوسف) ٣ .                                (١٢/١٦: يوسف ) ٢(
، ، و حاشية  ١/٢٢٠:  ، وشرح التسهيل      ٦٤٠– ١/٦٣٤: ، و المقتصد للجرجاني      ١/.١الكتاب  :  انظر  ) ٤(

  و النحو ١/٢٠٧:  ، والهمع ١/١٩٩:  على شرح ابن عقيل       ، و حاشية الخضري    ١٣٣ ،   ١٣١/ ٢: الصبان  
. د: تحقيق  )  : هـ  ٨٣٠ـ(، والفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبية ألحمد بن زيد           ٢/٢٤٤،٢٤٥:الوافي  

 ، ومتعلقات الفعليات في     ١٤٤:م،  ص  ١،١٩٨٩القدس، ط –عبد المنعم فائز مسعد، مؤسسة دار الطفل العربي         
 .                                            ٦٧:جهـاد العرجـا، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، ص            . د): لة دكتوراه   رسا( القرآن الكريم   

   .١٩/٦٢:مريم ) ٥(



  ٨٢

" سـحر   : "وهو ما الزم الظرفية أو شبهها نحو         : )الجامد  (غير المتصرف    : الثاني
  إِلَّـا آلَ     : (مصروف نحو قوله تعـالى      إن أردته من يوم بعينه ،فإن لم ترده من يوم بعينه فهو             

  . و كذلك فوق )١() لُوط نَجيناهم بِسحرٍ 
و يقصد بشبه الظرفية   " عند ولدن وقبل و بعد ، وحول        " والذي لزم الظرفية أو شبهها      

و ال يجـر  " خرجتُ من عند زيد :نحو " أن ال يخرج عن الظرفية إال باستعماله مجروراً بمن         
"  وحكموا بعدم تصرف هـذه الظـروف ؛ ألن          . ، فال يقال خرجتُ إلى عنده       "  بمن   "عند إال   

 )٣( إال أن ابن هـشام       )٢(كثرت زيادتها فلم يعتد بدخولها على الظرف الذي ال ينصرف           " من  
ذكر سبباً أقوى ، وهو أن هذه الظروف لم تخرج إال إلـى حالـة شـبيهة بهـا ؛ ألن الجـار       

  .والمجرور والظرف أخوان 
، " مـا فعلتُـه قـطُّ    : " ظرفان للزمان أولهما للماضي نحو " عوض "و  " قطُّ  " ومنها      

  :مع القسم ،كقول األعشى ) عوض (وأكثر ما يستعمل " عوض ال أفارقك "وثانيهما للمستقبل 
  )٤(رضيعي لبان ثَدي أم تقاسما            بأسحم داجٍ ،عوض ال نتفرقُ   

وهما خاصان بالوقوع بعد النفـي أو شـبهه         .ال نفترق الدهر  :ال نتفرق أبداً ،أو     : ي  أ
إذا رفعـت مـا     " مذ ، و منـذ      " ومنها  "  بينما  " و"     بينا  " ، ومنها أيضاً    )النهي والدعاء   (

  ٠"حضر علي منذٌ لحظة : " بعدهما ، و جعلتهما خبرين عنه فهما مبنيان على الضم كقولك 
الممنوع  التصرف في التزام النصب على الظرفية ما لم يضف من مركـب األحيـان     وُألحق ب 

  :فالن يزورنا صباح مساء ، و يوم يوم ، كل صباحٍ ومساء ومنه قول الشاعر : نحو 
  )٥(ومن ال يصرف الواشين عنه       صباح مساء يضنُوه خَباال 

  :ومثله قول آخر 
  )٦(     طلباً وابغِ للقيامة زادا آت الرزقُ يوم يوم فأجمْل      

فقوله صباح مساء ، ويوم يوم مبني لتضمنه  معنى حرف العطف ، وركِّب الظرفـان قـصداً               
  .للتخفيف تركيب خمسة عشر 
  ــــــــــــــ

   .   ٥٤/٣٤:القمر) ١(
   .      ٢/٢٠٢:شرح التسهيل : انظر ) ٢(
   .٢/٢٣٩:أوضح المسالك :انظر ) ٣(
المظلـم ـ   : األسود ـ الـداج   :هما تحالفا في بطن أمهما ،ودّل عليه قوله بأسحم داج  ـ األسحم  يريد أن) ٤(

، ٤/١٠٨:، شرح المفصل    ٣/٢٢٦:، شرح الرضي    ١/٢٦٥:الخصائص  . تحالفا علي ذلك    : تقاسما ال نتفرق    
    .٣/٢٠٩: ، الخزانة ٢٠٠:المغني، ص

   .      ١٩٦:/١ ، و الهمع ٧٢ ،٦٣:شرح شذور الذهب ، ص) ٦(،)٥(
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   :)١( إلى وينقسم الظرف غيرالمتصرف من حيث اإلعراب وعدمه
  : ،وينقسم إلي قسمين  معرب ـ١

و ذلـك إذا عنيـت و   " عتمة و عشية و سحر "  نحو معرب ممنوع من الصرفأ ـ  
سرت يوم الجمعة عتمة ، وإن فقدت العلميـة انـصرفت نحـو             : دلت علي وقت خاص نحو      

مضافين إلي زمان، و ذا صـباح،       " ذا ، وذات    " وُألحق به   "  من سحر    رب عتمة خيرٍ  : "قولك
و ذا مساء، وذا صبوح وذا غبوق ، وذات مرة ، وذات يـوم، وذات ليلـة، وذات غـداة وذا                     

وهذه كلها تلتزم الظرفية في غير لغة خثعم ، و هم يصرفونها فيقال سير عليـه ذاتُ                 " العشاء  
  : ليلة ، قال شاعرهم 
  )٢(إقامة ذي صباحِ               لشيء ما يسود من يسود    عزمتُ علي 

     على لغة خثعم ، وهو ظرف ال يتمكن و الظروف التـي ال             " ذي صباح   "على أن الشاعر جر
  .تتمكن ال تجر و ال ترفع ،و ال يجوز مثل هذا إال في لغة هؤالء ، أو في الضرورة 

  .ن مثل بدَل و مكامعرب مصروف ب ـ وإما 
وغيرهـا والجـدير بالـذكر أن جميـع     … مثل لدن ومتي ، و مذ ومنذ وقطُّ مبني ـ وإما  ٢

  " . في " الظروف غير المتصرفة ال يصح التصريح قبلها بالحرف 
  :أنواع الظرف 

   :)٣(ينقسم الظرف إلى قسمين 
  :ظرف الزمان :أوالً 

ل ، و هنـاك ظـرف       و هو اسم منصوب فضلة يذكر بعد الفعل ليبين زمن وقوع الفع           
… وقـت و حـين ، و زمـان          " الزمان المبهم ما وقع على قدرٍ من الزمان غير معين نحو            

:        وغيرها وينصب على جهة التأكيد المعنوي؛ ألنه ال يزيد على داللة الفعل، و منه قوله تعالى                 
 )اللَي هدبى بِعراإلسراء ال يكون إال بالليل )٤( ) أَس ألن .  
  :  هو ما دلَّ علي زمان معلوم بعينه وهو قسمان المختصو

سنة ، و شهر، و يـومين ،        : " و هو ماله مقدار من الزمان معلوم نحو         : معدود  ـ  ١
  .و غيرها … والمحرم، و سائر أسماء الشهور و الصيف والشتاء 

  ــــــــــــ
 ، ٢١٥ ـ  ١/٢٠٧: الهمـع   ،و١/١٩٩:، و حاشـية الخـضري   ٢/١٣١،١٣٣: حاشية الصبان :انظر ) ١(

   .٢٤٥ ،١/٢٤٤:والنحو الوافي 
   .٤/٣٤٥: ، والمقتضب ١/٤٩٥:   ، و شرح الكافية٣/٨٧:الخزانة :  ، وانظر ١/٢٢٧:الكتاب ) ٢(
ـ ١/٤٠٣:الكتاب : انظر ) ٣( ـ ٢/٢٣١:، وأوضح المسالك ٤١٩  ومـا  ٢/١٢٨: ، وحاشـية الـصبان  ٢٣٩ 

  .١/ ١٧:اإلسراء ) ٤             (.        وما بعدها ١/١٩٥:بعدها،والهمع 
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و مـا   " و غيرهـا    .. السبت ، األحد    : " و هو أسماء األيام ،نحو       : ـ غير معدود   ٢
اليـوم  : أو بـأل  نحـو       ..  يوم الجمعة ، يوم انتفاضة األقصى       : يخصص باإلضافة ، نحو     
افت إليه العـرب    و ما أض  " جلستُ طويالً من الدهر شرقي الدار       : والليلة ، أو بالصفة ، نحو       

  .رمضان ، وربيع األول ، وربيع آخر : " لفظ شهر من أعالم الشهور و هو 
  :ظرف المكان : ثانياً 

  :  ظرف المكان بأنه )١(عرف النحاة 
" فـي "       اسم منصوب فضلة يذكر بعد الفعل ليبين مكان وقوع الفعل بشرط تضمن معنـى          

   " .رأيتُ طفالً قرب الحاجز" باطراد ، كقولك 
   :)٢(و الذي يصلح للظرفية و يتعدى إليه الفعل من األمكنة أربعة أنواع 

 -) ٣ (سرتً فرسخاً و مـيالً : " أن يكون داالً على مساحة معلومة من األرض ، نحو           :  األول
 في هذا النوع من جهة اإلبهـام أو  )٤( ، و اختلف النحاة  -ألفاظ المقادير الدالة على المساحات      

 صحح القول فيه ورأى أن فيـه إبهامـا            )٥(رهم يجعله من المبهم ، ولكن ابن هشام         عدمه فأكث 
واختصاصاً ؛ أما اإلبهام فمن جهة أنه ال يختص ببقعة معينة، وأما االختصاص فمـن جهـة                 

 فهو يعتبر أن ماله مقدار من المـبهم وقـال   )٦(داللته على مساحة معينة، أما أبو علي الفارسي 
دى إلى ما كان وقتاً في األمكنة كما كان يتعدى إلى ما كان وقتاً في األزمنـة                 ويتع: " سيبويه  

ذهبتُ الـشهرين و  : ذهبتُ فرسخين ، و سرتً ميلين ، كما تقول       : وذلك قولك   : ثم  قال    . …
   .)٧(سرتُ الميلين 

 األندلسي أنه شـبه     )٩( أنه ليس داخالً تحت المبهم ،و رأى أبو حيان           )٨(ذكر الشلوبين   
لمبهم و ليس مبهماً ؛ ولذلك وصل إليه بنفسه ، وانتصاب هذا النوع من المقدار عند النحـاة                  با

 أن انتصاب هذا النوع انتصاب المصادر ال الظـروف  ،            )١٠(على الظرف ، و زعم السهيلي       
  . والميل والفرسخ بالخطى واألبواع )١١(واللغة تساعد مذهبه ؛ ألن اللغويين شرحوا الغلوة 

  ــــــ       ــــــ
:  ، و أوضح المسالك      ١/٢٨٨:شرح الرضي على الكافية     : انظر  )٢.      (١/٤٩٣:شرح الكافية : انظر  )١(
   .      ١/١٩٥: ، و الهمع ٢/٣٥٧: ، واألشموني ٢٣١: ،والشذور، ص٢/٢٣١
، ٢/١٢٩:، حاشـية الـصبان   ٢٣٤:، وشرح شذور الذهب، ص    ٦٤٠ـ٦٣٤:المقتصد للجرجاني   :انظر  ) ٣ (
   .  ١/١٩٩: ، والهمع ١/١٩٧: ، وحاشية الخضري على ابن عقيل ٣/١٤٣٠االرتشاف و
و الميل   . ١١/٦٣٩):ميل  (الميل من األرض قدر منتهي مد البصر والجمع أميال  وميول ، لسان العرب             ) ٤(

   .       ٣/١٤٣٠:االرتشاف :انظر )٥ ) .                             (٣/١٤٣٠:االرتشاف : انظر :(ألف باع 
   .  ٢/٣٥٩:األشموني : انظر ) ٨ .       (١/٣٦: الكتاب )  ٧ .       (٢٣٤:شرح شذور الذهب ،ص) ٦(
 ، وشـرح    ٣/١٤٣٠:االرتـشاف   : انظـر   ) ١١(،  ) ١٠     (٠ ٣/١٤٣٠: رأيه في االرتشاف    : انظر  )٩(

  .مائة باع :  ، الغلوة ١/٣٣٣:الجمل البن عصفور 
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بي حيان األندلسي ، وهو أن هذا النوع شبه بالمبهم و ليس مبهمـاً ؛ ألن         و أرجح رأي أ 
فيه إبهاماً و اختصاصاً كما وضح ابن هشام ، أضف إلى ذلك أن  ظرف المكان المعدود يمكن                 

  .يمكن أن نطلق عليها ميالً ) الميل (أن يقع على كل مكان فكل مسافة من األرض قريبة من 
  : ، وأعني به ما ال يختص بمكان بعينه وهو نوعان أن يكون مبهماً :   الثاني
فوق ، وتحت ، ويمين ، وشمال ، و أمام ،و خلـف       :" أسماء الجهات الست ، و هي        : أحدهما

"  في قراءة من فتح مـيم   )٢() فَناداها من تَحتهـا  ( )١()وفَوقَ كُلِّ ذي علْمٍ عليم   : ( قال اهللا تعالى  " 
 نقول الشاعر و" م  :  

  )٣(لقد علم الضيفُ و المرملون          إذا اغبر أفقٌ و هبت شَماال   
  .على الظرفية المكانية ، لما كان المراد هبوب الريح من جهة الشمال " شماالً " حيث نصب 

هذا باب ما ينصب من األماكن والوقت؛ وذلك ألنها ظروف تقـع فيهـا               : " )٤( وقال سيبويه   
  " .هو خلفك وهو قدامك وأمامك، وهو تحتك وقبالتك وما أشبه ذلك : فالمكان قولك… شياء األ

 إلى أنه ال يجوز نصب المبهم على الظرف إال بوصف يخصصه            )٥(و ذهب الكوفيون    
قعدتُ قداماً وال خلفـاً إال    : قعدتُ مكاناً صالحاً ، والجهة كذلك فال تقول         : أو ما في حكمه نحو    

قعدتُ خلفـك  : قعدتُ متقدماً ومتأخراً، فإن خصصته باإلضافة جاز نحو : كأنك قلت على الحال   
  . وقدامك

، )٦()أَوِ اطْرحـوه أَرضـا  : (ما ليس اسم جهة، ولكن يشبهه في اإلبهام، كقوله تعالى         : واآلخ
" هما جنبابتي أنفها " :  وكجنابتي في قول العرب)٧()وإِذَا أُلْقُـوا منهـا مكَانـاً ضَـيقاً        : ( وقوله تعالى   

مـن الظـروف    "  أن جنبـاتي أنفهـا       ) "١٠(يعنون خطين اكتنفا أنف الظبية، و مذهب سيبويه         
أنه من األسماء المختصة المستعملة استعمال الظروف يحفـظ و  ) ٨(المبهمة، و مذهب الفارسي  

  :وأما قول األعشى .  ال يقاس عليه 
  )٩(      جنبي فطيمةَ ال ميٌل و العزُل نحن الفوارس يوم الحنو ضاحيةً    

  .في جنبي فطيمة : أي 
  ـــــــــــــ

   .١٩/٢٤: مريم ) ٢ .                                     (١٢/٧٦:يوسف ) ١(
  . ، المرملون جمع مرمل ويقصد به المحتاج ٢٣٣:شرح شذور الذهب ، ص) ٣(
   .  ١/٤٠٣،٤٠٤: الكتاب ) ٤(
، ١/٦٤٢:، والمقتصد في شـرحه ١٦٠: ، و اإليضاح ،ص ٤/٣٣٦:، والمقتضب   ١/٤٠٤: لكتابا: انظر  ) ٥(

   .      ١/٤٠٥،٤٠٦:الكتاب :انظر )٧ .                (١٢/٩: يوسف ) ٦.     (٣/١٤٣١و االرتشاف 
ــر ) ٨( ــضاح  : انظ ــي اإلي ــه ف ــرحه١٦٢،:١٦١رأي ــصد (  ، و ش ــاني ) المقت .                   ١/٦٤٤:للجرج
   .١/٤٠٥: الكتاب:انظر ) ١٠. (٢/٢٢٥: ، وشرح التسهيل ٨/٣٩٨:  ، و الخزانة ١/٤٠٦: الكتاب ) ٩(
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على الظرفية المكانية وهى ليست اسماً للمكان فهو بمنزلة المبهم          " جنبي فُطَيمة   " حيث نصب   
  .عند سيبويه 

حية ، فالمعنى قومك في نواحي       فأقطار جمع قطر ، و هو النا       )١(" قَومك أقطار البالد    "  و أما   
  :البالد و أما 

  )٢(إذا ما نَعشْنَاه على الرحَل ينْثَني       مساليه عنه من وراء ومقْدمِ  
عطْفاه ، و هو الجانب ، وليس باسم مكان، لكن استعمل           :فالمسال عند سيبويه العطُف و مسااله     

  " . بجنبي فطيمة " ظرفاً شبه 
 أنواع الظرف المكاني ما جري مجري المـسمي اإلضـافي المحـض             من : والثالث

و مصادر  " التلميذُ قريباً منك ، وشرقي الفصل       : "  و ذلك صفة المكان الغالبة نحو        )٣(باطراد  
: هو قرب الدار، و وزن الجبل، و زنتـه أي         : قامت مقام مكان مضاف إليه تقديراً نحو قولهم         

أنه ال تختص ظرفيته بعامل ما ، كاختصاص ظرفية المـشتق           مكان مسافته، والمراد باالطراد     
 بين وزن الجبل، وزنة الجبل، فمعنى وزن الجبل ناحيـة           )٤(وفرق سيبويه   . من اسم الواقع فيه   

الجبل توازيه أي تقابله كانت قريبة أو بعيدة منه، وزنة الجبل حذاءه أي متصلة به، وكالهمـا                 
صـددك ، صـقَبك و ليـسا        ) ٥(لَّةَ الغور و ذكر سـيبويه        قصدك ، و ح    المصادرومن  .مبهم  

تركتـه بمالحـس البقـر    : "  ، و قالت العـرب  )٦(بمصدرين ، بل اسمان في معنى المصدر        
زيد فوق عمرو   :  فهذا مضاف إليه الظرف أي مكان مالحس البقر ، و أما قولك              )٧(" أوالدها  

  .سم المكان في الشرف ، و دون عمرو في العلم ، فمشبه با
أي في هيئتهم نُصب انتصاب الظرف ، و الهيئة ليـست  " هم هيئتَهم   : " وقالت العرب   

وقعت خبـراً عـن الجثـة ، و سـواك           . مكاناً شبهت بالمكان ، و لكونها ظرف مكان مجازاً      
   .     )٨(و مكانك بمعنى بدلك ، و هذا النوع يحفظ و ال يقاس عليه 

 له اسم من جهة نفسه كالدار و المسجد و البيـت و الطريـق و                وهو ما  المختص   أما
السوق و البلد و الشام و العراق ، و مكة ، فهذا كله سماعي عن العرب وال يقاس عليـه فـال     

  و هذا ال ) ٩(" قمتُ الطريق "و ال " جلستُ البيت و ال صليتُ المسجد : " تقول في النثر 
  ـــــــــــ

 ،  ١١/٦٢٣)مسل  (، واللسان   ٣/١٤٣٢: ، واالرتشاف   ١/٤١٢: الكتاب  ) ٢  .  (١/٤١٢:الكتاب  : انظر  ) ١(
   .٢/٢٢٥: ، و شرح التسهيل ١٧٣٤:/٥) سيل ( ، و الصحاح ١١/٣٥١): ميل (و 
     .٣/١٤٣٣: ، االرتشاف ٢/٢٢٥:  ،و شرح التسهيل ١/٤٠٩،٤١٢:والكتاب : انظر ) ٣(
   .       ٣/١٤٣٤:االرتشاف ) ٦ .(١/٤١١: الكتاب ) ٥. (١٤٣٣/ ٣:  ، واالرتشاف ١/٤١١الكتاب ، :انظر ) ٤(
   .٢٠٥:/٦)الحس ( ، و اللسان ١/٢٣٧:مجمع األمثال للميداني : انظر )٧(
  .٢/٣٥٨:، و شرح الكواكب الدرية ٣/١٤٣٥:االرتشاف : انظر ) ٩       (٠ ١/٤٠٦: الكتاب : انظر ) ٨(
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جلستُ في الدار وصـليتُ فـي المـسجد         : ة تقول الظرفي" الباء  " أو  ) في(يتعدى إال بواسطة    
  .وقمتُ بالطريق 

:        و مما جاء من المختص و وصل إليه الفعل بغير واسطة حرف الجر رجع أدراجـه                  
 ، والتحقيـق    )١(" دخلت البيت   " هم درج السيول و     : أي في الطريق الذي جاء فيه ، و قولهم          

جاء عن العرب منها سماعية ، و ال يقاس عليها،          أن ظروف المكان المختصة ، و بخاصة ما         
ألن الفعل ال يتعدى إليها إال بواسطة حرف جر؛ إال ما شذت العرب فيـه أو فـي ضـرورة                    

   .)٢(الشعر و قد اختلف النحاة في إعراب الظرف المختص 
:     ، ما صيغ من مصدر الفعـل ، نحـو           ) ٣(ما اتحدت مادته و مادة عامله        : و الرابع 

قعدتُ مقعـد زيـد ، و رميـتُ         : نحو  " د ، و مرقد ، و مصلى ، و معتكف ، و مرمى              مقع" 
 ، فلو عمل فيه من غيـر  )٤( ) وأَنَّا كُنا نَقْعد منها مقَاعـد للـسمعِ  : (مرمى عمرو و منه قوله تعالى   

وال تريد في مجلس لم يجز ، ومما جاء من نحو هذا شـاذ              : ضحكت مجلس زيد    : لفظه نحو   
 ، و منـاطَ الثريـا         )٦( ، و معقـد اإلزار  )٥(هو منّيِ مقعد القابلـة  :" يقاس عليه كقول العرب    

  "  .… ومنزلةَ الولد 
و ذلك  …هذا باب ما شبه من األماكن المختصة بالمكان غير المختص            : )٧(      قال سيبويه   

 منزلة الولد ، و يدلك علـى أنـه      هو منّي منزلة الشغاف وهو منّي     : قول العرب سمعناه منهم     
هو منّي بمنزلة الولد، وال يجوز هذا في كل شيء ؛ هو منّي مجلسك و متكـأ                : " ظرف قولك   

فاستعمل من هذا ما استعملت العرب ، و أجـز          …زيد و مربط الفرس ، و معقد شراك النعل          
  : والجمهور ، قال الشاعر )٨(فهذا مذهب سيبويه" …منه ما أجازوا 
فوردن خلفَ النجمِ ال يتلتع رباءال         ض رابىء ٩( و العيوقُ مقعد(  

على الظرف مع اختصاصه ، تشبيها له بالمكـان ؛ ألن مقعـد             " مقعد  " نصب  : " قال األعلم   
  الرابىء مكان من األمكنة المخصوصة، و الفعل يعمل في المكان مختصاً و مبهماً، وجاز ذلك

  ـــــــــــ
 ، ، و ٤١٥ ،١/٤١٤: ، و الكتاب ٢٦٧:/٢) درج (، و اللسان ٢/٣٧: مجمع األمثال للميداني :انظر ) ١(

.                                                                     ٤٢٤ /٣:، والخزانة ٢/٢٢٩شرح التسهيل ،
.                           ؟؟ :هذا البحث ، ص  و١٤٣:  ، و الفضة المضيئة ، ص١/٣٣٣:شرح الجمل البن عصفور  : انظر ) ٢(
 ،والفضة المضيئة ، ١/٣٤١:، وشرح التصريح٣/١٤٣٩:  ،واالرتشاف٤١٣ ،١/٤١٢:الكتاب :انظر ) ٣(

  .           أي قريب : مقعد القابلة ) ٥ .      (٧٢/٩: الجن ) ٤ .                           (٨٤٤:ص
   .٣/١٤٣٩: ، واالرتشاف ١/٤١٤: الكتاب: انظر) ٨(، )٧.           (منزلة أي قريب ال: مقعد اإلزار) ٦(
   ، ٣/١٤٢٩: ، واالرتشاف١/٤١:، وشرح المفصل البن يعيش ٤/٣٤٤: ، و المقتضب ١/٤١٣:الكتاب )٩(

  .أي الحمير التي وردت ) : وردن(يتقدم و : ،و يتلتع٤٢١ ،٤٢٠ ، ٤١٨:/١والخزانة 



  ٨٨

و نحوها؛ ألنهـم أرادوا بـه الـشبيه    " في الدار  " و لم يجز    " رباء  مقعد رابىء الض  " في مثل   
و العيوق من الثريا مكاناً قريباً مثل مكان مقعود الرابىء من الضرباء،            : والمثل ، فكأنهم قالوا     

فحذفوا اختصاراً و جعلوا المقعد ظرفاً لذلك ، و ال تقع الدار و نحوها هـذا الموقـع فلـذلك                    
   .)١(" اختلف حكمها 

و يالحظ على منهج النحويين األقدمين االعتماد على السماع و االستقراء في وضـع              
قواعد اللغة فسيبويه يكثر من األمثلة التوضيحية للتدليل على صحة قواعده  ، كما أنها أمثلـة                  
بسيطة غير معقدة كما جاءت عن أهلها ، و أعتقد أنه منهج سليم لدراسـة اللغـة ، و النحـو                     

حاجة ماسة إلى اعتماد األمثلة التوضيحية الخالية من التعقيد والمعاظلـة ، إليـضاح              العربي ب 
  .قواعده وأحكامه 

   : )٢(التوسع في الظرف المتصرف 
و يقصد بالتوسع ، جعل الظرف  مفعوالً به على طريق المجـاز ، فيـسوغ حينئـذ                   

وب على الظرف ، بل إذا      اليوم سرتُه ، و ال يجوز ذلك في المنص        : نحو  " في  " إضماره بغير   
اليوم سـرتُ  : ؛ ألن الضمير يرد األشياء إلى أصولها فيقال " في " أضمر وجب التصريح بـ     

  :، نحو  قول الشاعر فاألول . فيه ، وسواء في التوسع ظرف الزمان و المكان 
  )٣(و يومٍ شهدناه سليماً و عامراً           قليٌل سوى الطعن النّهاَل نوافلُه 

.          حيث نصب ضمير اليوم بالفعل تشبيها بالمفعول به اتساعاً ومجازاً والمعنـى شـهدنا فيـه                 
أشـرب فيـه ، ويجـوز حينئـذ         :  و األصل    )٤(* ومشربٍ أشربه وشيل    : *  ، نحو    والثاني

ـ ) ٥(* يا سارقَ الليلة أهل الدار :* اإلضافة إليه على طريق الفاعلية ، نحو قولهم       م أضافوا اس
فإذا أضفت ال يكون إال مفعوالً على الـسعة ،          " يا ضارب زيد    : " كقولك  " الليلة  " الفاعل إلى   
جاز أن يكون ظرفاً، وجاز أن يكون مفعوالً علـى          " سرق عبد اهللا الليلة أهل الدار     " وإذا قلتّ   

  .السعة 
  ـــــــــــــــ 

   .      ١/٤١٩: الخزانة ) ١(
 ، و المقتـصد  ١٦١،١٦٢ص: ، و اإليـضاح ألبـي علـي    ٤/٣٤٤:المقتضب   ، و  ١/٣٥،٣٨: الكتاب  ) ٢(
ـ ١/٣٠٤:  ، و شرح الجمل البن عصفور      ١/٥٠٢: و ما بعدها ، وشرح الكافية        ١/٦٤٣:   ،و نتـائج     ٣٢٧ـ

محمـد  /  ، و دراسات في أسلوب القرآن الكريم         ٢/٣٩٦: ، و الخصائص     ٢٥٨ـ٢٥٥: الفكر للسهيلي ، ص   
   ١/٤٢٨حديث ـ القاهرة ، القسم األول عبد الخالق عظيمة ، دار ال

   .        ١/١٧٨:الكتاب ) ٣(
  .    ١/٢٠٣:سال وانقطع، الهمع : من وشل يشل وشال ووشيال، الماء: وشيل) ٤(
   .٢/٤٦ ، و شرح المفصل ،١/١٧٥الكتاب ) ٥(
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 "يا سائر اليـوم  : "  نحو  )١(و أميل إلى أن الظرف إذا ُأضيف فإنه يخرج عن الظرفية             
.          غير مقدرة ، و إرادتها تمنع من اإلضافة إليها          ) في  ( ؛ ألن   "اسم مضاف إليه    " فكلمة اليوم     

جعل مفعوالً به على السعة ، ولذلك       " ظرف  " فيوم  ) ٢( ) مالـك يـومِ الـدينِ     : ( و منه قوله تعالى     
  :أضيف إليه ، ومثله قول الشاعر 

  )٣(             طباخُ ساعات الكرى زاد الكسلرب ابن عمٍ لسليمي مشمعْل
طباخ إلى الساعات ، و نصب الزاد انتصاب المفعـول          " كلمة  " حيث أضاف الشاعر       

.                 طباخ ساعات الكرى علـى تـشبيه الـساعات بـالمفعول بـه ال الظـرف                 : به و التقدير    
 فقد خـرج الليـل والنهـار عـن الظرفيـة      )٤( ) النهـارِ   بلْ مكْر اللَّيـلِ و ( : و أما قوله تعالى  
أن يكون على إضـافة المـصدر إلـى          : أحدهما: و يحتمل ذلك أمرين     ) ٥(باإلضافة إليهما   

بسؤاله نعجتـك  :  و المعنى )٦( ) قَالَ لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ نَعجتـك  ( : المفعول على حد  قوله تعالى   
. ركم الليل والنهار، جعلهما مفعولين على الـسعة ثـم أضـاف إليهمـا        ، فيكون التقدير بل مك    

أن يكون جعل المكر لهما ، لحدوثه فيهما ، فيكون حينئذ من قبيل إضافة المـصدر                 : والثاني
 و ال تصح اإلضافة عند )٨( )  ولَوال دفْـع اللَّـه النـاس بعـضَهم بِـبعض     (:  نحو قوله تعالى   )٧(إلى الفعل   

يفصل بين المضاف والمضاف إليه و هذا ال يجـوز ؛ وألن            ) في  ( إرادة الظرف؛ ألن تقدير     
   .)٩(الخافض إذا دخل على الظرف يخرجه عن الظرفية 

   : )١٠(ما ينوب عن الظرف 
، و ذلك إذا كان الظرف مضافاً فحذف ، و البد من كونه معيناً لوقت أو مقدار ؛                 المصدر  ـ  ١

انتظرتُـك  " جئتُك صالةَ العصر أو قدوم الحـاج ، و          " لزمان ، نحو ؛     و هو كثير في ظرف ا     
جئتك وقتَ العصرِ و وقت قدومِ الحاج و وقت حلبِ الناقـة فحـذف           : و التقدير   " . حلب ناقة   

 )١١() ومـن اللَّيـلِ فَـسبحه وإِدبـار النجـومِ            :(المضاف، و أقيم المضاف إليه مقامه، ومنه قوله تعالى        
  .مكان قربه: أي " جلستُ قرب زيد : " أي وقت أدبار النجوم ، و قليل في المكان نحو 

  ــــــــــ
   .    ١/٤: الفاتحة ) ٢     (٠ ٢/١٢٤: الهمع للسيوطي : انظر ) ١(
الجاد في األمـر  :  مشمعل ٢/٤٦: ، ، و شرح المفصل      ٦٥١: ،  المقتصد     ١٦٤: ، و اإليضاح     ١/١٧٥:الكتاب  ) ٣(
  . شيط في كل ما أخذ فيه من العمل الن
   . ٣٨/٢٤: سورة ص) ٦ .     (٢/٤٦:  ، وشرح  المفصل ١/٦٤٧:المقتصد : انظر ) ٥ .     (٣٤/٣٣: سبأ) ٤(
  . ٦٤٨، ١/٦٤٧:المقتصد : انظر ) ٩.         (٢/٢٥١:البقرة ) ٨ .        (٢/٢٥١شرح المفصل  : انظر )٧(
 ، وحاشـية الخـضري      ١/٢١٤: ، و الهمـع      ١/١٣٣: ، وحاشية الـصبان      ٢/٢٣١: أوضح المسالك   : انظر  ) ١٠(
   .                                            ٢/٢٦٣: ،  و النحو الوافي ١/١٩٩:
   .٥٢/٤٩: الطور ) ١١(



  ٩٠

  
 )١("ال أكلمه القـارظين     " و قد ينوب عن الظرف مصدر مضاف إلى اسم عين ، نحو             

  . مدة طلوع القمر : ال آتيك السمر والقمر، أي :  ،ونحو )مدة غيبة القارظين: (أي
أفي حـق،  : و األصل " أحقاً أنك ذاهب    : " وقد يجعل المصدر ظرفاً دون تقدير مضاف كقولهم       

  :وقد نطقوا بذلك ، قال الشاعر 
 و ال خَمر ٌل هواكو أنَّك ال خ              بك هائم ٢(أفي الحقِّ أنِّي مغرم(  

  أحقاً أنك فعلت كذا ، فمن ذلك : رد عن العرب نحو قولك و قد و
  )٣(تهددكُم إياي وسطَ المجالسِ  أحقاً أنِّي بني أبناء سلمى بن جندٍل    

  : و قول النابغة الجعدي 
  )٤(أحقـاً أن أخطلَكُم هجانـي  أال أبلـغْ بنـي خلـف رســوالً    
  .كان و هي جارية مجري ظرف الزمان دون ظرف الم

غيـر شـك و     " غير شك ،أو جهد رأيي ، أو ظناً منّي أنك مؤدب ، فكل من               : ومثله  
توسعاً و األصل في غير شك و في        " في  : " منصوب على الظرفية الزمنية بتقدير      " ظناً مني   
، فجهد رأيي منصوب على الظرفية الزمانية علـى      "جهد رأيي أنك قائم     :" و قولك   . ظن مني   

   .)٥(توسعاً و األصل في جهد رأيي قيامك "  في "إسقاط 
و غيرهما مما يدل على الكليـة أو الجزئيـة بـشرط      … كل أو بعض  ـ ينوب عن الظرف     ٢

سرتُ جميع اليوم ،جميع الميل  أو كلَّ اليوم ، كُلَّ الميل أو             : اإلضافة إلى زمان أو مكان نحو       
  .ل بعض اليوم ، بعض الميل أو نصف اليوم أو نصف المي

سرتُ طويالً شرقي المسجد األقصى ، وصمد المجاهدون طـويالً          :  ، نحو    صفة الظرف ـ  ٣
  .من الدهر 

صمتُ ثالثة أيام و سرت ثالثة عشر فرسخاً أو كيلـو     : المميز بالظرف ، نحو     اسم العدد   ـ  ٤
  .متراً بالسيارة 

  ــــــــــــ
رظه قرظاً الذي يجتني القرظ و هو ورق شـجر          مثني قارظ و أصله اسم فاعل  فعله قرظه يق         : القارظان  )١(

خرج كل واحد منهما يجتني القرظ فلم يعـد         " القارظان علي رجلين من قبيلة عنزة       " يدبغ به الجلد ، ثم أطلق       
  . ٢/٢٣١: فضربت العرب بهما المثل لألمر الميأوس منه ، أوضح المسالك 

   .       ٢/٢٣٢:أوضح المسالك)٢(
          .١/٥٤٧: الكتاب ) ٣(
    .                    ١/٥٤٨:السابق ) ٤(
   .١/٦٤٧:  ،و المقتصد ٢/٢٣٤:أوضح المسالك إلي ألفية ابن مالك : انظر ) ٥(
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  إعراب الظروف و بناؤها
   :)١(الظرف نوعان 

   : األول
و " ، و صليتُ اتجاه الكعبـة       " ولدتُ يوم االثنين    : " نوع إذا أضيف أعرب ، كقولك       

  " .ءها و دعوت يمينها  جلستُ ورا
   : والثاني

قبـُل ، و بعـد ،و تحـتُ ، و    : نوع مسموع مقطوع عن اإلضافة و يكون مبنياً نحو         
مـن قبـل ذلـك    :  أي )٢()  للَّه الْأَمر من قَبلُ ومن بعـد  : ( و غيرها ، نحو قوله تعالى… أسفل  

  .الزمان و من بعده 
  : ومنه في الشعر قول معن أوس 

  )٣(لَعمرك ما أدري ـ وإني ألوجُل ـ                على أينا تَعدو المنيةُ أوُل 

  .ظرف زمان ، مبني على الضم في محل نصب ، و التقدير أوَل األوقات : فأول 
جئتـه   : )٤(     أما إذا قطعت عن اإلضافة لفظاً ومعنى قصداً للتنكير، أعربت و نونت نصباً            

، على الجر من غير تقدير مـضاف        ) من قبٍل ومن بعد     :(  ، وقد تجر مثل قراءة       قبالً و بعداً  
للَّه الْـأَمر مـن قَبـلُ ومـن      بعـد      (متقدماً و متأخراً، وقرىء : إليه واقتطاعه كأنه قال قبالً وبعداً أي      

  : ك جر قول امرؤ القيسولذل. مقدماً: ابدأ به أوالً أي : على إرادة النكرة، ومنه قولهم ) ٥()
  )٦(مكَر مفَر مقْبٍِل مدبِرٍ معاً                 كجلمود صخرٍ حطَّه السيُل من عِل

 )٧(من مكان عاٍل و هو نكرة ال من علو معروف و مخصوص ، و هو عند ابن جنـي                    : أي  
  .حطه السيل من مكانٍ عاٍل : كأنه قال 

  ــــــــــ
:  ،واألمالي الشجرية ٤/٨٧:  ، وشرح المفصل ٣/١٦٨: ، وشرح الرضي ٣/٢٤٦:تضب المق: انظر ) ١(
   .                     ٢٠٥:  ، و المغني ، ص٢٦٣ ـ١/٣٢٨
   .٣٠/٤: الروم ) ٢(
ظلم و تجاوز الحد ، و المعني أقسم ببقائك ما أعلم أينـا يكـون   : خائف ـ تعدو ، من عدا عليه  : أوجل ) ٣(

د٣/٤٦١:   ، و شرح الرضي ٣/٢٤٦: المقتضب . و الموت عليه المقدم في ع.    
   .                  ٣٠/٤:الروم ) ٥                  (٠ ٢/١٤١: الهمع : انظر ) ٤(
 ، و شرح ٢/٣٦٣:  ، الخصائص ٢/٣٠٩: أنزله  ، الكتاب : العظيم الصلب ، حطَّه : الجلمود الصخر )٦(

   .٢٠٥: ص ، والمغني ، ٤/٨٩: المفصل 
   .٢/٣٦٣: الخصائص : انظر ) ٧(
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  :خالفات النحاة في إعراب الظرف المختص 
استعرضتُ فيما سبق أنواع الظروف المكانية ، و ذكرت أن منه ما دلَّ على مـساحة                

ميل ، وفرسخ و غلوة و غيرهـا واختلـف النحـاة    : معلومة من األرض أو ما له مقدار نحو    
، وقـال   "إن المقدار داخل تحت حد المـبهم         : " )١(عض النحاة حول إبهام هذه الظروف، قال ب     

و يتعدى إلى ما كان وقتاً في األمكنـة         : " ليس داخالً تحته، و قال سيبويه      : )٢(األستاذ أبو على  
   .)٣(و ذلك قولك ذهبتُ فرسخين: ثم قال … كما كان يتعدى إلى ما كان وقتاً في األزمنة

الً تحت حد المبهم، وصححه أبـو حيـان األندلـسي،      إنه ليس داخ  )  ٤(و ذكر الشلوبين  
وذكر بأنه شبيه بالمبهم، وهو الصحيح؛ ألن الفعل يتعدى بنفسه و يصل إلى معموله فينـصبه                

 دون جر.  
 أن هذه األسماء منتصبة انتصاب المصادر ال انتصاب الظروف، واللغة           )٥(    و يرى السهيلي  

غلوة ، و الميل ، و الفرسخ و البريد بالخطى ، و ذهـب              تساعد مذهبه، ألن اللغويين شرحوا ال     
 إلى أنها منتصبة على الظرف؛  ألن فيها إبهاماَ و اختصاصاً؛ إبهاماً من جهة أنهـا   )٦(الجمهور

ال تختص ببقعة معينة، واختصاصاً من جهة داللتها على مساحة معينة فهي ظروفٌ أكثر منها               
  .مصادر 

ألفعال كلها تتعدى إلى ظروف الزمـان فتنـصبها، المبهمـة منهـا            والجدير بالذكر أن ا   
منها، فإن الفعل ال يـصل إليهـا إال   ) ٧(والمختصة،  وكذلك إلى ظروف المكان سوى المختص       

جلـستُ فـي    ( و) اعتكفتُ فـي المـسجد    (و) قمتُ في الدار  :( بواسطة حرف جر نحو قولك    
 و ال جلستُ الفصل، و كـذلك حكـم كـل    قمتُ الدار و ال اعتكفت المسجد  : ، فال يقال  )الفصل

: " ظرف مختص إال أنه وردت عن العرب أمثلة و شواهد شذّت عن هذه القاعدة نحو قـولهم           
وغيرها و ورد من ذلك فـي الـضرورة كقـول           "و توجهتُ مكة    " ودخلتُ الدار "ذهبتُ الشام   

  :            الشاعر 
  )٨(    رفيقين قاال خيمتي أم يعبدجزى اُهللا باإلحسانِ ما فَعال بِكم           

  ــــــــــ
   .           ٣/١٤٣٠:االرتشاف : انظر ) ١(
 .                                               ١/١٩٩: ، و اهلمع ٢/١٣٠: و شرح األمشوين ١٦٠:  ص : اإليضاح للفارسي :انظر ) ٢(
   . ٢/٣٥٩: رأي الشلوبني يف شرح األمشوين : انظر ) ٤                               ( .                    ١/٣٦: الكتاب ) ٣(
   .   ١/١٩٩:رأي السهيلي في الهمع : انظر )٥(
   .        ١/٣٣٣:  ، و شرح الجمل البن عصفور ٣/١٤٣٠:، و االرتشاف ٢٣٤شرح شذور الذهب ص: انظر) ٦(
:  ، و شـرح التـسهيل    ٣/٢٤٣: ، و معاني القرآن للفراء       ٣/١٤٣٦:ف   ، و االرتشا   ٣٨ـ  ٣٥: الكتاب  : انظر  ) ٧(
   .٢٠٠١:، و الهمع ١/٣٣١: ، و شرح الجمل ٢/٢٢٨
   .١٠٩:ت،ص.، و في ديوان زهير ،دار صعب ، بيروت ، د١/٣٣٠:،شرح الجمل البن عصفور) ٨(



  ٩٣

  :ومنه قول اآلخر .   في خيمتي أم يعبد  : والتقدير 
  )١( متْنُه            فيه كما عسَل الطريقَ الثعلبلدن بهز الكفِّ يعسُل

   : )٢(  و اختلف النحاة في إعراب هذه الظروف المختصة على أربعة مذاهب 
   : المذهب األول

أن هذه الظروف المختصة منصوبة على الظرفية شذوذاً كما انتصب الظرف المكاني               
لشلوبين للجمهور ، و صححه ابن الحاجـب ،  المبهم وهو مذهب المحققين من النحاة ، ونسبه ا        

  ).٣(واختاره أحد المحدثين 
 إلى أن انتصاب الطريق ظرفاً ، يجوز        )٤(و ذهب بعض النحاة ، و منهم ابن الطراوة          

وذلك مشهور في الكالم جار على القياس ، و منـه قـول             : " أن يكون في فصيح الكالم قال       
و يقـال ذهبـتُ طريقـي ، و مـروا     : " قال  " نـاراً إثـره  أبعـده ا و أسـحقه و أوقـد     : " العرب  

  : طُرقاتكم ، و أنشدوا 
  )٥(و قد قعدوا أنفاقها كُلَّ مقعد                 ويهوى مخارمها هوِي األجدِل

و التحقيق عند غير ابن الطراوة ضرورة ، و ال يجوز القياس عليه ، و هذا ما أميـل                   
  .ي إلى فساد اللغة، و يؤدي كذلك إلى الخلط بين الفعل الالزم و المتعدى إليه ؛ ألن ذلك يؤد

   :المذهب الثاني
على الحذف واإليصال، وهـو  : أن هذه األسماء منصوبة على إسقاط حرف الجر، أي  

يتعدى فـي األصـل     " دخلت الدار   " في  " دخل  "  حيث ذهب إلى أن الفعل       )٦(مذهب الفارسي 
 إال أنه حذف اتساعاً، فانتصب على المفعول به و قد اختاره ابـن              "في  " بواسطة حرف الجر    

   .)٧(مالك
  ـــــــــــــ

  .      ٢٩:البحث، ص : انظر ) ١(
 .        ١/٢٠٠: و الهمع ٧٥٠ ، و المغني ص٣/١٤٣٦:  ، واالرتشاف ٣٨ـ١/٣٥: الكتاب : انظر ) ٢(
 . ٣٣٣م ، ص١٩٨٦ /١دار العودة ، القدس ، طعبد المنعم فائز مسعد ، .د: الحجة في النحو : انظر) ٣(
:   و األشموني ٧٥٠:  ، و المغني، ص٢/٢٢٨:رأى ابن الطراوة في شرح التسهيل البن مالك : انظر ) ٤(
  .١/٢٠٠:  ،و الهمع ٢/٩٧
أحمـد أمـين ، وعبـد    :  ،و شرح الحماسة للمرزوقي، ت    ٢/٩٤: البيت ألبي الهذلي في ديوان الهذليين       ) ٥(

مفيد . د:  ، و الشعر و الشعراء، البن قتيبة ، ت ١/٩١:م١٩٩١ ، ١رون ، دار الجيل ، بيروت ،ط   السالم ها 
  .٣/١٤٣٨:  ،و االرتشاف ٢/٥٦٢: م ١٩٨٥ ، ٢قميحة ، ونعيم زرزور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط 

: شرح ابن عقيل  ، و ٣/١٤٣٨: ، و االرتشاف    ٢/١١٦:  ، و األشموني     ١٧١،. ١٧: اإليضاح  : انظر  ) ٦(
  . ٧٢: و شرح المكودي علي ألفية ابن مالك ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ، ص٢/١٩٧
   .٢/١٩٧:شرح ابن عقيل : انظر ) ٧(



  ٩٤

و هذا ما أميل إليه ؛ ألن الدار ظرف مخـتص وال يجـوز نـصبه علـى الظرفيـة                  
الستعمال و علـى سـبيل   الزم في األصل ثم عدى بكثرة ا" دخل " الختصاصه ، و ألن الفعل  

  .االتساع باللغة 
   : المذهب الثالث

 سـيبويه فـي   )١(أن هذه األسماء منصوبة على أنها مفعول به حقيقة و قد انتقد المبرد    
دخلت : (هذه المسألة، و رأى أن حرف الجر لم يحذف هنا ، وإنما هو مفعول حقيقة في قولهم                  

، و الصحيح ما ذهب إليه سـيبويه  ) ٢()لُن الْمسجِد الْحراملَتَدخ: ( مستشهداً بقوله تعالى  ) البيت  
" وإنمـا  " دخلتُ األمـر : " ال يتعدى إلى جميع األسماء المختصة، فال يقال    ) دخل(؛ ألن الفعل    

 على إسـقاط حـرف      )٣(وهذا عند سيبويه    " ذهبتُ الشام   " و قالت العرب    "  دخلت في األمر    
  . م و ال يجوز نصب الشام إال مع ذهب تشبيهاً له بالمبه" في" الجر 

) ٥(ذهبتُ إلى الشام ، و زعم الفراء      : أي  " إلى  "  إلى أنه على إسقاط      )٤(و ذهب المبرد    

و حكـى أنهـم   ) دخلتُ ، و ذهبتُ ، و انطلقتُ     (أن العرب عدت إلى أسماء األماكن و البالد           
من ، وهذا ليس بقياس و لم يقـل بـه           انطلقتُ العراق ، و ذهبتُ اليمن ، و دخلتُ الي         : يقولون  

  )  .   ٦(البصريون 
   :المذهب الرابع

، وذلـك؛   )٧(       أن هذه األسماء منصوبة على التشبيه بالمفعول به و هو مذهب ابن عقيـل             
ألنه شبه الفعل القاصر بالفعل المتعدى ، وهذا إنما يتم لو أن األفعال التي تنصب بعـدها هـذه     

 حيث رأى أن نصب االسم بعد حـذف  )٨(اصرة ، و اختاره أحد المحدثين    األسماء كانت كلها ق   
أن ما جاء من وصول الفعـل إلـى         : و أخلص إلى القول     .حرف الجر تشبيهاً له بالمفعول به       

سواء في الشعر أو النثر ، إنما يكون على نزع الخـافض      ) في(األمكنة المختصة بغير واسطة     
  .توسعاً 

  .     ــــــــــ
   .      ٣٣٨ـ٢/٣٣٦: المقتضب : انظر )١(
   .٤٨/٢٧: الفتح ) ٢(
   .           ١/٣٥،٣٦:الكتاب : انظر) ٣(
   .٤/٣٣٩: المقتضب : انظر ) ٤(
 ، و شرح الجمـل البـن عـصفور          ٢/٢٢٨:  ، و شرح التسهيل      ٣/٢٤٣:معاني القرآن للفراء    : انظر  ) ٥(
   .١/٢٠٠: ،و الهمع ١/٣٣١:
   .       ٣/١٤٣٨:االرتشاف : انظر ) ٦(
   .٢/١٩٧:شرح ابن عقيل : انظر ) ٧(
   . ٣/١٩٥:جامع الدروس العربية للغالييني : انظر ) ٨(



  ٩٥

تلك هي الموضوعات التي يرد المنصوب على نزع الخافض من خاللها  و حاولـتُ               
رسم حدود هذه الظاهرة ، و تعريفها تعريفاً إجرائيا، وبينت أن حرف الجر قد يحذف سـماعاً                 

أن " قياساً، وثبت أن النصب على نزع الخافض سماعي في غير المـصدر المـؤول مـن           أو  
وأن."  

 واعتمدت منهج األقدمين في دراسة هذه الظاهرة و هو االعتمـاد علـى الـسماع و                
االستقراء في دراسة الظاهرة ، و في استعراضي لألبواب النحويـة التـي يـرد فيهـا هـذا                   

مصطلحات النحوية ذات العالقة ، وسردتُ الكثير من الـشواهد          الموضوع حاولتُ التعريف بال   
  .واألمثلة و كررتُ بعضها بأساليب مختلفة ألوضح القاعدة و أدلل على سالمتها 

و تتبعت أراء النحاة في موضوع النصب على نزع الخافض ، و وضعتها في ميـزان         
ر منها مدلالً على ذلك بالحجـة  النقد ، لنرى مظاهر السلبية و اإليجابية ؛ ألصل إلى رأى مختا   

  .و الشواهد 
إن تقديرات النحاة و تأويالتهم في هذا الموضوع ، لم تكن خارجة عن سـياق اللغـة                 
العربية ، بل يحتمها واقعها و طبيعتها، و أرجو في الفصل القادم أن أتتبع الظاهرة عملياً فـي                  

  . القديم والحديث القرآن الكريم و الحديث الشريف وفي دواوين الشعر العربي
  
   
 



  
  
  
  
  
  
  

  الفصــل الثـانــي
  المنصــــوب علـى نــزع الخــافــض

  )دراســة تطــبيقيــة (
  

  :   وفيه ثالثة مباحث 
  . حــذف الجـــــار  :    المبحث األول

  .التعــــدي واللــزوم  :   المبحث الثاني 
  ).الظرف ( المفعول فيـه   :    المبحث الثالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٧

  
  
  
  
  
  
  

  لالمبـحــث األو
  

  حـــــــذف الجــــــــار
  

  :ويشتمل على عدة مطالب 
  . حذف حرف الجر في القسـم بدون عـوض   :المطلب األول 
  .حذف حرف الجر في العطف على ما تضمن   : المطلب الثاني 
  .مــا فيــه الفعـل معلـق عـن العمـل   : المطلب الثالث 
  ) .أن أن و( حـذف حـرف الجــر مــع   : المطلب الرابع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٩٨

  :توطئــــــة 
فـي عـصور   ) شعراً ونثراً   ( استعمل العرب المنصوب على نزع الخافض في كالمهم         

االحتجاج وما تالها ، و قد أشار النحاة إلى ذلك في كتبهم ، ولتوضيح ذلك اتخذتُ عينة ممثلـة                   
             أوسع؛ لمعرفـة مـا     من نصوص العربية ، أستأنفُ من خاللها استقراء هذه الظاهرة على نطاق

جرى به االستعمال ، وما لم يجر به االستعمال من قواعدها ، واستطالع صورة الظـاهرة فـي                 
عصور االحتجاج وما تالها ، ومعرفة التطور الذي طرأ على هذه الظاهرة ، ومقارنة ذلك بمـا                 

، منـذ  ) اً شعراً ونثـر ( واتخذت لذلك طائفة من فنون القول المختلفة   . وضعه النحاة من قواعد     
  .عصور االحتجاج وإلى يومنا هذا  

في القرآن الكـريم والكـالم      " حذف الجار   "        ورد المنصوب على نزع الخافض في باب        
العربي بصور متعددة ، حيث حذف حرف الجر وبقي عمله تارة ، وحذف وانتصب االسم بعـده            

        وأن حتى أجاز النحاة هذا النـوع ،  تارة أخرى ، ويكثر حذفه في بعض المواضع ، وذلك مع أن 
وقلَّ في بعض المواضع األخرى حتى اعتبروه سماعيا ، فبلغ تواتر هذا النـصب فـي القـرآن                  

  :الكريم حوالي مائة وثمان وسبعين تركيباً وينقسم إلى عدة مطالب 
  : حذف حرف الجر في القسم بدون عوض: المطلب األول 

، )٢()آمل  : ( نحو قوله تعالى   )١(شرين تركيباً   وردت الحروف المقطعة في حوالي سبعة وع      
يحتمل أن يكون رفعاً بإضمار مبتدأ ، أو نصباً بإضمار فعل ، أو على تقدير القسم                "  آمل   "موضع  

  :وعلى ذلك قول الشاعر . )٣(به ، وإيصال الفعل إليه بعد إسقاط الجار 
  )٤(دي في الظباء السوانحِ أال رب من قلبي له اُهللا ناصح              ومن هو عن

أال من قلبي له ناصح باهللا ، فحذف الجار ، وأوصل الناصب إلى االسم فنصبه بـه ،                  : والتقدير  
  : بعد الواو في قولهم "رب " أو جر بإضمار الباء القسمية ال بحذفها ، كما أضمروا 

 اعخاوي المخترق               مشتبه األعالم لم ٥(الخفقوقاتمِ األعماق(  

  وقول : " واألكثر النصب في باب القسم ؛ ألن الجار ال يضمر إال قليالً ، قال ابن هشام 
   ــــــــــ

 ، ١٩/١ ، ١٣/١ ، ١٢/١ ، ١١/١ ، ١٠/١ ، ٧/١ ، ٣٢/١ ، ٣/١ ،   ٣٠/١ ،   ٢٩/١ ، ٢/١:انظر اآليـات يف الـسور التاليـة         )١(
٦٨/١ ، ٥٠/١ ، ٤٦/١ ، ٤٥/١ ، ٤٤/١ ، ٤٣/١ ، ٤٢/١ ، ٤١/١  ،٤٠/١،/ ٣٨، / ٣٦ ، ٢٨/١ ، ٢٧/١ ، ٢٦/١ ، ٢٠/١.   

   .١/١٨١ ، والفريد يف إعراب القرآن ١/١٠:ت.التبيان للعكربى ،دار ابن خلدون اإلسكندرية، د: انظر )  ٣ .     (٢/١: البقرة )  ٢(
   . ١/٣١٥الكتاب  )٤(
، ١فؤاد خميمر ،دار الثقافـة ، قطـر، ط  . فهمي النمر ، د  . د: ، ت )هـ٦٤٣(الفريد، يف إعراب القرآن،حسني بن أيب العز اهلمذاين         ) ٥(

   .١/١٨١:م ١٩٩١



  ٩٩

إنه يجوز كونها في موضع جر بإسقاط حـرف   : كثير من المعربين والمفسرين في فواتح السور        
القسم مردود بأن ذلك مختص عند البصريين باسم اهللا سبحانه وتعالى، وأنه ال أجوبة للقسم فـي                 

قـدر  : ونحوهن ، وال يصح أن يقال       ) ٤(و هود   ) ٣(، و يونس      ) ٢(وآل عمران    )١ (سورة البقرة 
)تَابإِلَّا هو ()٥( ) الْك ال إِلَه ٧(" جوابا " ) ٦( )اللَّه(.   

"       ولم يرد حذف حرف الجر في أسلوب القسم بدون عوض فـي الحـديث الـشريف فـي       
ي هذا البحث ، ويعد هذا النوع من الحـذف  وهو الكتاب الذي بحثته ف" مختصر صحيح البخاري    

  : نادراً ؛ألنه ال يجوز حذف الحرف مع غير اسم اهللا تعالى ، ومنه قول عنترة 
  )٨(ناشدتُك اَهللا يا طير الحمام إذا        رأيتَ يوماً حموَل القومِ فانعاني 

" ناشدتُك بـاهللا    : " فحذف حرف الجر في أسلوب القسم، وأوصل الفعل إلى لفظ الجاللة، والتقدير           
  .وهذا مخصوص باستطالة القسم 

  :   فقد ورد في قول أبي تمام فيما تال عصور االحتجاج: ثانيا
  )٩(وأقسم الورد أيمانًا مغلظةً         أال تُفارقَ حديه عجاِئبه 

  .بأيمان مغلظة بأال تفارق حديه ، فحذف الجار وأوصل الفعل : والتقدير 
  :حتري ومنه قول الب

  )١٠(نشدتُكما اَهللا أن تدفعا          ذمامي ، وأن تنسيا واجبي 
  :، و قول البوصيري " نشدتكما باهللا : " والتقدير 

 بى التي من قريشٍ        قطعتّها التراثُ والشحناءوه القر١١(ناشد(  
  ــــــــ

   .   ٢-٢/١:البقرة "  آلم ذلك الكتاب ال ريب فيه ) " ١ (
   .٢-٣/١:آل عمران " آلم اهللا ال إله إال هو الحي القيوم ) " ٢(
   .١٠/١:يونس " … آلر تلك آيات الكتاب الحكيم ) " ٣ (
   .       ١١/١:هود "  آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) " ٤ (
   .       ٢/٢: البقرة) ٥(
    .    ٣/٢:آل عمران ) ٦(
   .٧٧١-٧٧٠: مغني اللبيب، ص) ٧(
   .٥٣: ، ص ١٩٨٠ ، ٣فوزي عطوي ، دار  صعب ، بيروت ط: تحقيق: ديوان عنترة ) ٨(
   .٤/١٥٩: م١٩٧٦، ٤محمد عبده عزام ، دار المعارف بمصر ، ط: ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق) ٩(
   .١/٢٦٠) :  ت٠ د(  ،٣حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف بمصر ، ط: ديوان البحتري ، تحقيق ) ١٠(
:  م ١٩٧٣ ،   ٢محمد سيد الكيالني ، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر، ط           : ديوان البوصيري ، تحقيق   ) ١١(

   .٦٦: ص



  ١٠٠

وورد حذف حرف الجر في القسم بدون عوض في مقامات الحريري فـي موضـعين،               
   .)١(.. "   إي ومحّل الصيد فنشدته اهللا أهو أبو زيد، فقال: " األول في المقامة العاشرة الرحبية

كنّا : فناشدهم اهللا عماذا صدهم ، حتى استوجب ردهم ، فقالوا           : " .. وقوله في المقامة النجرانية     
ال أعرف ، أقسم لك أني      :" .. اللص والكالب   " ومنه ما ورد في قصة       .)٢(.. " نتناضُل باأللغاز   

  ٠بأني ال أعرف : أي ) ٣ ("٠٠ال أعرف  
   و يعد حذف حرف الجر في القسم بدون عوض نادراً و خاصة في أسلوب القسم بغير لفظ                    

الجاللة ؛ ألن الحروف تدخل الكالم لضرب من االختصار ، فإذا ذهبت تحذفها فهـذا اختـصار               
المختصر و هو إجحاف بالتركيب ؛ و لذا اعتبر النحاة هذا الحذف سماعياً في باب القسم بـدون                  

   .)٤(وروده في القرآن الكريم والكالم العربي عوض لندرة 
      فاألصل في الحروف أال تعمل مع الحذف ، وإنما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذا                

   .)٥(كان لها عوض و إنما جاز حذف حرف الجر لكثرة االستعمال مع لفظ الجاللة دون غيره 
  : المحذوف في العطف على ما تضمن مثل الحرف :  المطلب الثاني 

  :في عصر االحتجاج : أوال 
     تواتر حذف حرف الجر في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحـذوف فـي القـرآن                 

  :الكريم و وصل إلى حوالي أحد عشر تركيباً ، منه قوله تعالى 
)      ـدصو ــبِري ــبِيلِ اللَّــه وكُفْـر بِــه والْمــسجِد الْحــرامِ   يـسأَلونَك عــنِ الــشهرِ الْحـرامِ قتَــالٍ فيــه قُــلْ قتَـالٌ فيــه كَ س ــنع 

اللَّه دنع رأَكْب هنم هلأَه اجرإِخ٧(أربعة آراءعلى " المسجد الحرام " ،و انقسم النحاة في جر ) ٦( )و(:  
و ابن عطيـة   ) ٨(ـ أنه عطف على سبيل اهللا و هو للمبرد و تبعه في ذلك الزمخشري               ١

 ه علماء العربية ؛ ألنه يـؤدي إلـى الفـصل بـين أجـزاء وعناصـر الـصلة بـأجنبي                     و رد
  .)٩("وكفربه"وهو

  ــــــــــــ
   .٤٦٣:السابق، ص) ٢ .          (٩٤:  م ، ص١٩٢١المطبعة الحسينية ، مصر  ، : مقامات الحريري ) ١(
   .١٣٧:صاللص و الكالب ،نجيب محفوظ ، مكتبة سعيد جواد السحار و شركاه، )٣(
  .٣٩٥ ،١/٣٩٣:  ، واإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري٢/٢٧٣:الخصائص البن جني : انظر ) ٤(
 .                                                               ١٤٥: ، و ضرائر الشعر البن عـصفور، ص        ١/٣٩٦،٣٩٧: اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنبا ري        : انظر  )٥(
   .٢/٢١٧: البقرة ) ٦(
أحمـد محمـد    :تحقيق: ، و الدر المصون ألحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي         ١/٩٣: التبيان للعكبري   : انظر  )٧(

  .    ٢/٣٩٣:  م  ١٩٨٦ ، ١الخراط ، دار القلم ، دمشق، ط
   .              ١/٣٧٥: الكشاف : انظر ) ٨(
   .٢/٥٥٥،٣/٥٥٤:الدر المصون : انظر) ٩(



  ١٠١

ـ أنه عطف على الهاء في قوله به ، و هو مذهب الكوفيين ، فحملوا الخفـض علـى              ٢
ظاهره بدون تأويل ، حيث يجيزون عطف الظاهر على الضمير المتصل المجرور بدون إعـادة               

 ،  )١(الجارأو تأويل ، وهو ممتنع عند البصريين إال بتأويل ، و اختاره صاحب الدر المـصون                   
" بجر األرحام فقوله ) ٢ ()ِ واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَـساءلُون بِـه والْأَرحـام   (  حمزة من السبعة  ومن ذلك قراءة  

واتقوا األرحـام  بمعنـى ال       : الجمهور على نصب الميم عطفاٌ علي لفظ الجاللة أي          " واألرحام  
طـف علـى الـضمير    أنـه ع : األول  : )٣(تقطعوها ، أما بالجر فهي قراءة حمزة وفيها قوالن        

من غير إعادة الجار وهو جائز عند الكـوفيين ممتنـع عنـد البـصريين ،                      " به  " المجرور في   
  .أن الواو للقسم و ضعفه المفسرون لعدم جواز الحلف بغير اهللا : والثاني 
وفيه ضعف؛ ألن القوم لـم يـسألوا عـن          " الشهر الحرام   " ـ أن يكون معطوفاً على      ٣

 إذ لم يشكوا في تعظيمه ، وإنما سألوا عن القتال في الشهر الحرام؛ ألنه وقع منهم                 المسجد الحرام 
   .)٤(ولم يشعروا بدخوله فخافوا من اِإلثم ، و كان المشركون عيروهم بذلك 

و يصدون  ( و تقديره   " وصد    " ـ أن يتعلق بفعل محذوف دلَّ عليه المصدر المذكور          ٤
ويبدو لـي فـي هـذه       . لف لما فيه من تأويٍل لفعل وحرف جر         وفيه تك ) ٥() عن المسجد الحرام    

المسألة أن العطف على الضمير المخفوض جائز ، و هو مذهب الكوفيين حمـالً علـى ظـاهر                  
، وإذا قدر حرف جر محذوف فجائز أيـضاً ، و هـو      ) ٦(التركيب اللغوي دون تأويل لحرف جر       

وفة لداللة مـا قبلهـا يـوحي بـه ظـاهر      بباء محذ" المسجد   " مذهب البصريين ؛ ألن خفض        
ويستَبشرون بِالَّـذين لَـم يلْحقُـوا بِهِـم مـن خلْفهِـم أَلَّـا خـوف علَـيهِم وال هـم           : ( ومنه قوله تعالى    . )٧(التركيب

ضال ي اللَّه أَنفَضْلٍ وو اللَّه نم ةمعبِن ونرشتَبسي  ،نُونزحي نينمؤالْم رأَج فالمصدر المؤول من ) ٨( )يع ،  
  ـــــــــــ

   .             ٢/٣٩٣،٣/٥٥٤:الدر المصون : انظر ) ١(
   .   ٤/١: النساء ) ٢(
عبد الرحمن . د: تحقيق:  ، و إعراب  القراءات السبع وعللها البن خالويه الهمذاني   ٣/٥٥٥: الدر المصون   : انظر  ) ٣(

   .١/١٢٩: م ١٩٩٢ ، ١ مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط–العثيمين بن سليمان 
   .        ٩٣:/١) دار ابن خلدون (التبيان للعكبري : انظر )٤(
  .١/٩٣: السابق : انظر ) ٥(
: ، و للكشاف  ١/١٢٩: ، وإعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه الهمذاني          ٢/٣٩،٣/٥٥٤:الدر المصون   :انظر  ) ٦(
١/٤٨٠  .      
    .             ٧٠٠:مغني اللبيب البن هشام،  ص: انظر ) ٧(
   .  ٣/١٧٠،١٧١: آل عمران ) ٨(
  



  ١٠٢

 "  و يجـوز أن  )١(و ما في حيزها في محل نصب أو جر على الخالف المشهور بين النحـاة         "أن 
 كذلك معطوفة على بنعمة دون تكرار     ) وفضل(و  ) ٢(و هو الظاهر    ) بنعمة  ( يكون معطوفاً على    

  . حرف الجر مثل الصدر المؤول  
و يعد حذف حرف الجر في العطف على ما تضمن من المسائل النادرة جداً في الحديث                

نهي رسول اهللا صلي اهللا عليـه وسـلم         : " الشريف، نحو ما رواه أبو هريرة رضي اهللا عنه قال           
  . )٣("خشبةً في داره عن الشرب من فم القربة أو السقاء ، وأن يمنع أحدكم جاره من أن يغرز 

حيث عطف السقاء على فم القربة المجرور بمن دون تكـرار           " وعن أن يمنع    : "والتقدير
فالمصدر المؤول من أن والفعـل فـي محـل جـر أو نـصب علـى نـزع                   " من"حرف الجر   
  : ومما ورد منه في الشعر قول طرفة بن العبد .الخافض

         اكُمت خُصأداء را فما ذنبنا في أنفي قومكم معشراً ُأد ٤(     وأن كُنْتم(  
  : ومنه قول عمر بن أبي ربيعة ٠وفي أن كنتم في قومكم، ولكنه حذف حرف الجر : أي 

  )٥(فأرسلتُ أروى وقالت لها            من قبل أن ترضى وأن تقبال 
  : قول الحطيئة ومن قبل أن تقبال ، ولم يرد شاهد آخر على هذه الصورة ، ومثله : والتقدير 

  )٦(أبلغْ بني عبسٍ بأن نجارهم            لُؤم وأن أباهم كالهِجرسِ 
ولم أجد شاهداً آخر في ديوانـه علـى هـذه    " بأن نجارهم : " بأن أباهم ، عطفاً على قوله  : أي  

  : الحالة ، ومنه قول زهير بن أبي سلمى 
  )٧( سابق شيئاً إذا كنت جائيا بدا لي أني لستُ مدرك ما مضى           وال

  ــــــــــ
 ١/٤٨٩:م ١٩٦٢إبراهيم اإلبياري، المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة ،   :  ، و معاني القرآن للزجاج،ت     ١/٤٨٠:الكشاف  : انظر  ) ١(

، ٨/٥١ ، ٥/٨٢ ،   ٤/١٣١،  ٧٢ -٥/٤٩،٦/٧١ ،   ٥٧/٢٩ ،   ٢/٦،  ١٧/١٠: ، و لمزيد من الشواهد انظر اآليات من الـسور التاليـة             
١٦/١٠٧.   

 ، و الجدول في إعراب      ١/٢٥٠: ، الفريد في إعراب القرآن       ١/١٥٧:  ، و التبيان للعكبري    ١/٢٩٨:معاني القرآن للزجاج    : انظر) ٢(
، ٢٢/٦، ١٧/١٠:  وللمزيد من الشواهد انظر الـسور  ١/٨٠:م  ١٩٩٠ ،١القرآن، محمود صافي ،دار الرشيد ، دمشق ، بيروت ، ط       

٧٢،٤/١٣١، ٦/٧١، ٥/٤٩، ٥٧/٢٩     .  
م ، حديث   ٢٠٠١ ،   ١إبراهيم بركة ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط           : مختصر صحيح البخاري ألحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، ت          )٣(

   ٠ ٢٤: حديث رقم:  وللمزيد انظر ٠ ١٩٤٤رقم 
  ٠وهو الورم في الخصية : واحده آدر: أدرا) مرض(صارت ذات : أي :  ، أداءت ٦٠: ديوان طرفة ، دار صادر، بيروت ، ص) ٤ (
   .١٦٠: م ، ص١٩٧٨ديوان عمر بن أبي ربيعة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، )٥ (
  .أصلهم :  ،ونجارهم ١١١: م ، ص١٩٨١ديوان الحطيئة ، شرح أبي سعيد السكري ، دار صادر بيروت، )٦ (
،وديـوان  ١١١:كـالهجرس ص ٠٠الشواهد انظر ديوان الحطيئـة   ،وللمزيد من ١٠٧: ديوان زهير ، دار صعب ، بيروت ، ص      )٧ (

  .٢/٥٨١حيلها ٠٠فخر الدين قباوة : وشعر األخطل ت١/٤٣٦النجاح٠٠البحتري 

  



  ١٠٣

  ٠" مدرك : " وال بسابق ، عطفاً على توهم دخول الباء على قوله : والتقدير 
  : فيما تال عصور االحتجاج : ثانياً 

درة في شعر ونثر ما تال عصر االحتجاج ، ومنه قـول   ويعد هذا الحذف من المسائل النا     
  :أبي تمام 

  )١(ما للفيافي وتلك العيسِ قد خُزِمتْ          فلم تظلم إليها من صحاصحها 
ما للفيافي ولتلك العيس ، وهو شاهد يتيم في ديوانه على هذا            : ؛ ألن المعنى    " العيس  "فقد خفض   

   :   النوع من الحذف ، ومثله قول البحتري
  أعـوذُ بالرأي الجميـِل الـذي          عودتُـــه و النائِل المستمـاح

  )٢(من أن تَصد الطرف عني وأن           َأخيب في جدواك بعد النجاح 
  ٠دون تكرار حرف الجر) من أن تصد ( على ) وأن أخيب ( عطف 

فراودنـاه  …" : " الـسنجاية   " شرة  ومن أمثلته نثراً قول الحريري في المقامة الثامنة ع        
فلم أعد أشك   … : "  ، وقول نجيب محفوظ      )٣(.. " على أن يعود ، و أن ال يكون كقُدار في ثمود            

  .) ٤(" … في أني وصلتُ و أن نبوية ال تخلو من بعض مشاعري 
و هم الذين تسببوا في أن يرتفع األوغـاد و الخونـة ، و أن               : " ..وقول نجيب الكيالني    

، أي و فـي أن يطـارد فحـذف    ) ٥ ("…ارد و يضطهد ذوو الرأي الحر و النزعة االستقاللية    يط
حرف الجر عطفاً على تسببوا في أن يرتفع و هو جائز و ِإنني ألدعو إلى القياس على مثل هـذا                    
الحذف؛ ألنه ال يؤدي إلى فساد اللغة لتضمن السياق مثل الحرف المحذوف و ال يؤدي كذلك إلى                 

  .الفعل الالزم بالمتعدي اختالط 
مما سبق يتضح أن حذف حرف الجر في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف               
قد تواتر في القرآن الكريم و الشعر العربي وفي النثر كذلك، والجدول التالي يبين تـواتر حـذف           

  :حرف الجر في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف 
  
  

  ــــــــــ
    .١/٣٤٧ م ، ١٩٧٦ ، ٤/ محمد عبده عزام ، دار المعارف ، مصر ، ط  / ت: ديوانه ) ١(
   .                                 ١/٤٣٦ديوان البحتري ، ) ٢(
  .١٧١ص: مقاماته ) ٣(
   .١٠٥اللص والكالب ، مكتبة سعيد جودة و شركاه ص) ٤(
   .٢٨نجيب الكيالني ، مكتبة مصر ، ص: الطريق الطويل ) ٥(



  ١٠٤

  ما تال عصر االحتجاج  ر االحتجــاجعصـــ

  النثــــر  الشعـر  الشعـر  الحـديث  القـرآن

٨  ٢  ٪٢  ٥  ٪، ٨  ٢  ٪٤،٤  ١١ ،
٪  ١،٢  ٣٪  

  
أن ورود هذا النوع من الحذف في القرآن الكريم أكثر مـن            : و يالحظ من هذا الجدول      

حذف سـماعياً ، وال     الحديث و الشعر و النثر ، و هو الذي دفع النحاة إلي جعل هذا النوع من ال                
أري مانعاً من اختصار التركيب في مثل هذه الشواهد؛ ألن السياق يوحي بمثل الحرف المحذوف               

إن بطارق وإن بعمر ، استناداً      : ، أي   " اقتد بأحسنهما خلقاً إن طارق وإن عمر        " فيصح أن تقول    
  . إلي القرآن الكريم  وواقع اللغة العربية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠٥

  :  )١(حذف حرف الجر بعد الزمٍ معلق عن العمل بسبب االستفهام : مطلب الثالث ال
) ٢ ( )انْظُـر كَيـف فَـضَّلْنا بعـضَهم علَـى بعـضٍ      : ( و من أمثلته في القرآن الكـريم قولـه تعـالى         

الزم يتعدي بحرف الجر ، وهذا هو       " نظر  " فالجملة في موضع نصب بعد إسقاط الخافض؛ ألن         
 )٦(، إال أن فخر الدين قبـاوة  )٥( وأبو حيان في محيطه )٤( وابن هشام في مغنيه )٣(رأي ابن مالك  

معني فعـل   " انظروا  " زعم أن الجمل ال تنصب بنزع الخافض ، و رأي أن يضمن الفعل الالزم               
ان األندلسي  متعد كأن يكون اعملوا مثالً، و أميل إلى ما ذهب إليه ابن مالك و ابن هشام و أبو حي                  

  :، لعدة أسباب"…فلينظروا في كيف فضلنا : في أن الجملة مقيدة هنا بالجار و التقدير 
أن هذا التقدير صحيح من جهة التأويل و المعني ال من جهة اللفظ ، والسياق القرآنـي     -أ

 تثبت   وهي )٧(يوحي بمعنى هذا الحرف ،  و قد أجازت مناهج اللغة الحديثة هذا التقدير والتأويل                
  .أصالة بحث و دراسة األقدمين في هذا الموضوع 

 من دليل على أن محل الجملة في التعليق النـصب ، و هـو               )٨(ما ذكره ابن هشام     -ب
  :و قول كُثير عزة " عرفتُ من عدوي وغير ذلك من أموره " ظهور ذلك في التابع ، كقولك 

  )٩(موجعات القلب حتى تولت و ما كنت أدري قبَل عزةَ ما البكا      و ال 
مما يؤكـد أن محـل الجملـة    " ما البكا " بالعطف على محل جملة " موجعات " فقد روي بنصب   

  .المعلق عنها بالنصب 
ثم إن التضمين  يعتمد على التأويل ، فقباوة يعترف في النهاية أنه البد من التأويل فـي                  

  ها ، و ال داعي لكل هذا االستطراد في هذه هذه المسألة لبيان علة نصب محل الجملة المعلق عن
  .المسألة ولنثبت أصالة الدرس النحوي القديم فيها ونبني عليها بدالً من نقضها بدون دليل واجب

  ـــــــــــــ
: يعلق الفعل عن العمل إذا وليه استفهام أو جملة استفهامية في موضع مفعول مقيد بالجار،  نحو قوله تعالي                ) ١(
 فالفعل معلق عن العمل بـسبب االسـتفهام بعـده ، و      ٧/١٨٤:األعراف  " يتفكروا ما بصاحبهم من جنة      أو لم   " 

   ) .٥٤٣،٥٤٤المغني ص: انظر ( الجملة ما بصاحبهم من جنة  في محل نصب بإسقاط الخافض 
، ٢٧/٢٧ ، ١٠/٣٩ ، ٧/٨٤،٨٦،١٠٣،١٢٩ ، ٦/١١،٢٤،٤٦،٦٥ ، ٥/٧٥ ، ٤/٥٠ ، ٢١ /١٧:اإلسراء )٢(

١٨/٩ ، ٨٦/٥، ٣٢.   
  .١٥٥:/١ ، و الهمع ٦/٢١:، و البحر المحيط ٥٤٣:المغني، ص: انظر ) ٥(،)٤(،)٣(
   .٢٦٢: إعراب الجمل و أشباه الجمل ، فخر الدين قباوة، ص: انظر ) ٦(
 حـذف   –البـاب الثالـث     (محمود سليمان ياقوت    .قضايا التقدير النحوي بين القدماء و المحدثين ، د        : انظر  ) ٧(

  " .                       جر حرف ال
   .٥٤٧:مغني اللبيب البن هشام ، ص: انظر ) ٩(،)٨(
  



  ١٠٦

 فالجملة بعد )١() قَالَ سننظُر أَصدقْت أَم كُنت من الْكَاذبِني: (  ومن أمثلته قوله تعالى 
:  ماذا )٣() مرِينفَانْظُرِي ماذَا تَأْ: (و قوله تعالى  .  )٢(سننظر في موضع نصب بإسقاط الخافض 

و الجملة معلقة في موضع " تأمريننا " هي المفعول الثاني لتأمرين ، و األول محذوف تقديره 
   .)٤(" في " نصب بنزع الخافض و هو 
ـ )٦( ) يسأَلون أَيان يـوم الـدينِ  (،  ) ٥()  يسأَلُ أَيان يوم الْقيامة  : (ومنه قوله تعالى     ه  ، و من

 )٨(ظـرف ليبعثـون ، و الجملـة معلقـة     " أيـان  " )٧() وما يـشعرون أَيـان يبعثُـون     : (قوله تعالى  
  .باالستفهام بعدها 

مـا بـصاحبكم   ( فالجملة )٩( ) أَولَم يتَفَكَّروا ما بِصاحبِهِم من جِنـة : ( ومن ذلك قوله تعالى   
  " . في " فض و هو في محل نصب على نزع الخا) من جنة 

 ، نحو قولـه     )١٠(و الجملة المعلقة قد تكون سادة مسد المفعول الثاني بعد نزع الخافض             
مـا  "  فالفعل معلقٌ عن العمل بسبب االستفهام بعده ، و هـو  )١١( ) وما أَدراكَ ما الْحاقَّـةُ  : ( تعالى  
  .  االتساع باللغة في موضع نصب ؛ و ذلك من باب" ما الحاقة " فجملة " الحاقة 

 فالجملة في موضع نـصب المفعـول        )١٢() ومـا أَدراكَ مـا الْقَارِعـة         : (ونحوه قوله تعالى    
"  ، و التقـدير      )١٤() ليبلُـوكُم أَيكُـم أَحـسن عمـال          : (  و منه قوله تعالى      )١٣(الثاني بعد حذف الجار     

  " .ليبلونكم بأيكم أحسن عمالً 
  ــــــــــــــ

   .         ٧/٧٠: المحيط: انظر ) ٢(      .                               ٢٧/٢٧:النمل )١(
   .         ٧/٧٣: المحيط: انظر )٤(   .                                         ٢٧/٣٣: النمل ) ٣(
       .                                                  ٧٥/٦: القيامة ) ٥(
   .٥١/١٢: الذاريات ) ٦(
   .           ٧/٩١: المحيط: انظر ) ٨(       .                     ٢٧/٦٥:النمل )٧(
   .٧/١٨٤:األعراف ) ٩(
   .٣/٢/٦٣٢ و ما بعدها، و دراسات ألسلوب القرآن الكريم ٥٤٣: المغني، ص: انظر)١٠(
   .         ٦٩/٣: الحاقة ) ١١(
              .١٠١/٣: القارعة ) ١٢(
   .٤/٥٦٩:  حاشية الجمل علي الجاللين: انظر ) ١٣(
   .٦٧/٢:  ، والملك ١١/٧: هود ) ١٤(



  ١٠٧

  ) :أن و أن(حذف حرف الجر مع المصدر المؤول من : المطلب الرابع
  : في عصور االحتجاج :  أوالً 

ـ "أن و أن  " يجوز حذف حرف الجر مع          داً فـي  عند أمن اللبس ، و هذا الحذف شائع ج
القرآن الكريم ، و هو يمثل القدر األكبر من موضوع النصب على نزع الخافض ، حيـث يبلـغ                   

ويبـشر الْمـؤمنني الَّـذين يعملُـون الـصالحات أَن لَهـم       : ( قرابة مائة و خمسين تركيباً ، نحو قوله تعـالى          
  مؤال ي ينالَّذ أَنراً كَبِرياً ،ويمـا  أَجـذَاباً أَلع منَا لَهتَدأَع ة ربِالْآخ ون١( ) ن( ،  " المصدرية األولي و مـا  " أن

في حيزها في محل نصب أو جر بحرف جر محذوف تقديره بأن لهم أجراً ، فلما حذف حـرف                   
الجر وصل الفعل إلى معموله فانتصب ، أو في موضع جر على إرادة حرف الجر و إعماله مـع     

   .)٢(الحذف 
في أن يؤمنوا أو في إيمـانكم  :  ، أي )٣( ) أَفَتَطْمعون أَن يؤمنوا لَكُـم : ( ومنه قوله تعالى  

   .)٤(، فالمصدر المنسبك في محل نصب أو جر 
أن " يجوز أن تكون ) ٥() …ولَقَد أَرسـلْنا موسـى بِآياتنـا أَن أَخـرِج قَومـك     : ( ونحو قوله تعالي    

مفـسرة ، و  "أن " بأن أخرج قومك ، و يجوز أن تكون :  في حيزها في موضع نصب أي       و ما " 
: و المعنـى " أرسلت إليه أن قـم  : " عندها تكون الجملة ال محل لها من اإلعراب تفسيرية كقولك     

 ٦(أي قُم( .   
" أن " إلى أن سيبويه أجاز النصب والجـر إذا كانـت          )  ٧) (هـ  ٣١١ـ  ( وقد أشار الزجاج    

مصدرية و النصب أجود ،و هو ما أميل إليه ؛ ألنه بعد حذف حرف الجر وصـل الفعـل إلـى                     
  . عامله ، و هو المصدر المؤول من أن و الفعل 

  ويشيع هذا النوع من الحذف والنصب في الحديث النبوي الشريف في مختصر صحيح
  ــــــــــــ

   .           ٩/١٠:اإلسراء ) ١(
   .١/٢٥٠:  و الفريد ٧/٣٢٠مصون الدر ال: انظر ) ٢(
   .               ٢/٧٥: البقرة ) ٣(
   .١/١٦٧: ، و الجدول ١/٣١٧: ، و الفريد ١/٢٧١:المحيط : انظر ) ٤(
   .            ١٤/٥: إبراهيم ) ٥(
   .٣/١٤٨: ، و الفريد ٢/٣٦٤:إعراب القرآن للنحاس : انظر ) ٦(
ولمزيد من الشواهد القرآنية فيما فيه مـصدر      . ٢/٢٨٦: آن  للزجاج   و إعراب القر   ٣/٢٠٩: الكتاب  :انظر  ) ٧(

  .مؤول باالسم الصريح انظر الملحق بهذا البحث 
  



  ١٠٨

البخاري للزبيدي و يصل إلى حوالي مائة و أحد عشر تركيباً ، و مثال ذلك قول رسول                 
ال اهللا، وأن محمـداً     أمرتُ أن ُأقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إلـه إ          : " اهللا صلي اهللا عليه و سلم     

أمرتُ بـأن أقاتـل النـاس ، فحـذف      : ، والتقدير )١("…رسول اهللا و يقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة      
  .و أوصل الفعل اتساعاً في اللغة " أن " الحرف قبل 

أتـاني  : " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم      : ومثله ما رواه أبوذر رضي اهللا عنه قال       
، ) ٢(..أوقال بشرني أنه من مات من أمتي ال يشرك باهللا شيئاً دخل الجنة            آت من ربي، فأخبرني،     

  .وقد تواتر هذا الحذف واإليصال في الحديث الشريف بكثرة ..بشرني بأنه من مات : والتقدير
  :     ومما ورد منه في الشعر قول امرئ القيس

  )٣(     و عاذَلة بكرتْ غُدوةً           تلوم و تزعم أني صبوتُ
و تزعم بأني صبوت ، فالمصدر المؤول من أن والفعل في محـل نـصب بنـزع           : أي  

الخافض ، وإنما الذي جوز هذا الحذف طول الصلة ، وبلغت هذه التراكيب حوالي ثالثـة عـشر          
تركيباً في ديوان امرئ القيس ، و في ديوان طرفة شاهدان ، وديوان حسان بن ثابـت خمـسة و         

  :ها عشرون تركيباًمن
  )٤(شهدتُ بإذن اهللا أن محمداً         رسوُل الذي فوق السموات من عُل 

  ٠بأن محمدا ٠٠شهدت : والتقدير 
  :و منه قول طرفة بن العبد 

  )٥(قد ذهب الصياد عنك ، فابشري        البد أن تُصادي ، فاصبري 
  : م و قول قيس بن الخطي.بأن تصادي على نزع الخافض : و التقدير 

  )٦(أال من مبلغ عني كعباً                 فهل ينهاك لبك أن تعودا    
  ٠و التقدير عن أن تعودا 

  ــــــــــــــــ
ولمزيـد   . ١٢٣٧:  و برواية البخاري   ٦٣٣و حديث رقم    ٢٤مختصر صحيح البخاري ، حديث رقم       ) ٢(،  ) ١(

   .٠٠ ٥٨،٨٩، ٥٧، ٥٧، ٤٩، ٢٦، ٢٤األحاديث رقم :من الشواهد انظر
  :             وزعم قد يستعمل الزما نحو قول عمرو بن أبي ربيعة ٢٧٣: ديوانه ، ص) ٣(

  زعموا بأن البين بعد غد                  فالقلب مما أحدثوا يجفُّ
ولمزيد من الشواهد انظـر الملحـق    .٣/١٣٩٢ ، ٣سيد حنفي حسنين ، دار المعارف ،ط. د: ديوانه ، تحقيق )٤(
  . هذا البحث من
   . ٤٦:ديوانه ، دار صادر بيروت ، ص)٥(
   .١٤٩:، ص٢ناصر الدين األسد دار صادر، بيروت، ط: ديوانه ، تحقيق)٦(



  ١٠٩

  : فيما تال عصر االحتجاج : ثانياً 
  :وردت في ديوان البحتري حوالي خمسة و ستين تركيباً ، منها قوله 

  )١(مقام فتمضي ثُم ال تَقفُ أما تخافُ القوافي أن تزيلك عن        ذاك ال
فـي  " أن و أن " تخاف القوافي بأن تزيلك، و تشيع هذه الحالة حذف حـرف الجـار مـع              : أي

دواوين الشعر العربي فيما تال عصر االحتجاج ، فبلغت في ديوان ابن زيـدون تـسعة تراكيـب      
  : تقريباً منها قوله 

  )٢( ذاك أن يحقدا و كنتُ إلي كرم الصفح منْه         فآمنَني
و بلغت في ديوان المتنبي حوالي اثنين و ثالثين تركيبـاً ،            .فآمنني ذاك من أن يحقدا      : و التقدير   
  : نحو قوله 

  )٣ (و يكْبر أن تقذى بشيء جفونُه           إذا ما رأته خَلَّةٌ بك فرت
ي أربعـة و عـشرين      وبلغت في ديـوان البوصـير     .هو أكبر من أن يري شيئاً يتأذي به         : أي  

  :تركيباً،ومن هذه النماذج قوله 
 ناءمنه إلي النبي ف نإذْ لم               يد ٤(و أبي أن يطوفَ بالبيت(  

ووردت في ديوان حافظ إبراهيم ، و تصل إلي حـوالي سـبعة وعـشرين               ٠أي أبى بأن يطوف     
  :تركيباً نحو قوله 

  )٥(  مرفوعةَ الشان ما قر الجديدان و أضرع إلي اِهللا أن يرعي أريكتَنا      
  ٠والتقدير ، وأضرع إلى اهللا بأن يرعى 

و تعتبر تراكيب النصب على نزع الخافض فيما فيه مصدر مؤول من التراكيب النـادرة          
و القليلة في األعمال الشعرية ألمل دنقل ، حيث لم يرد فيها إال أربعة تراكيب ففي قصيدة بعنوان                  

  . بأن يلين :  ، أي )٦(حبيبتي اسأليه ذلك الرحيم أن يلين " ي حبيبتي خمس أغنيات إل" 
  ـــــــــــ

  .ولمزيد من الشواهد انظر الملحق من هذا البحث  . ٣/١٣٩٢  ٣/حسن كامل الصيرمي، دار المعارف، ط/ت: ديوانه)١( 
العذاب ، ٠٠، ١٤: تذوبا ص٠٠ديوان  ، ولمزيد من الشواهد انظر ال٢٤٢: كرم البستاني ، دار بيروت، ص  : ديوانه  )٢ (
   .٠٠ ٢٤٢:  يحقدا ص ٠٠ ،٢١٦:ويشرعا ، ص٠٠، ١١٤: طويل ، ص٠٠ ، ٧٦:ص
  . ، و لمزيد من الشواهد انظر الملحق لهذا البحث ١/٣٤٥: شرح ديوانه ) ٣ (
 ولمزيد من   ،٧١:م،  ص  ١٩٧٣محمد سيد الكيالني ، مكتبة مصطفي البابي الحلبي، مصر،          : ديوان البوصيري ، ت   ) ٤ (

   ٠الشواهد انظر الملحق  
  .، و لمزيد من الشواهد انظر الملحق ١/٥٣:م ١٩٨٩، ١/دار صادر بيروت، ط: ديوان حافظ إبراهيم )٥ (
    .٤٦،٤٨،١٥١،٢٣٩:ص:ولمزيدمن الشواهد انظر. ٣:م،ص١٩٩٥مكتبة مدبولي، مصر،: األعمال الشعرية ألمل دنقل)٦ (



  ١١٠

بين " من أن وأن    "  الخافض فيما فيه مصدر مؤول       و تنوعت تراكيب النصب على نزع     
  .الجمل المركبة و التركيبية و المعقدة ، و سأوضح ذلك في الفصل الثالث من هذا البحث 

ويتضح مما سبق أن حذف حرف الجر مع أن وأن شائع جداً في عصور االحتجاج وما                
   .)١(نحاة تالها ، طلباً للخفة لطول الصلة ، ولهذه األسباب أجازه ال

فأمر كل منهم عبده أن يزوده مـا عنـده ،   : " .. ومما ورد منه في النثر قول الحريري     
فأمر كل منهم عبده بأن يزوده ، وقد بلغت حـوالي           :  والتقدير   ٠) ٢(" فأعجبه الصنع وشكر عليه     

  .ثالثين تركيباً في مقاماته 
الي اثنتي عشر تركيبـاً    لنجيب محفوظ ، وبلغت حو    " اللص والكالب   " ووردت في قصة    

  .) ٣ ("ولنسأل اهللا أال يدفن شعبان حسين في قبر من هذه القبور : " منها قوله 
  . بأن ال يدفن :   والتقدير

ولكنك تزعم أنك لم تستطع ، فلقد       " : " أهل الكهف   "        ومنه قول توفيق الحكيم في مسرحية       
  ٠بلغت حوالي أربعة تراكيب في المسرحية تزعم بأنك ، و:  أي )٤(.." كتبتها بعدئذ على 

       وورد حذف حرف الجر مع أن وأن في مؤلفات عبد اهللا الطوخي من القصص القـصيرة                
 )٥(.."البد أنه دخل عين الفرن وانكمش على نفسه         : " فبلغت حوالي أربعة عشر تركيباً منها قوله        

  .. .ال بد بأنه دخل : والتقدير  
لنجيب الكيالني ، فبلغت حوالي خمسة عشر تركيبـاً      " الطريق الطويل   "  قصة          ووردت في 

  ٠ )٦(بأن أسأله: أي" ٠٠وهممت أن أسأله عن العنوان : " منها قوله 
  :والجداول التالية تبين تواتر هذا الحذف في أبنية العربية 

  
  ــــــــــــــ

 ، والهمـع    ١/٣٠٥: وشرح الجمل البن عصفور    ،   ٢/٩٠: ، وحاشية الصبان     ٨/٥١: شرح المفصل : انظر  )١(
   . ٤/٢٢١:للسيوطي 

  . ، ولمزيد من الشواهد انظر الملحق ١٥٣: مقاماته ، ص) ٢ (
  .وللمزيد انظر الملحق  .٨: اللص والكالب ، ص) ٣(
   .١١:مكتبة اآلداب بالجماميز ، مصر ، ص: مسرحية أهل الكهف ) ٤(
  .١/٤٩ م ، ١٩٩١القصيرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، مؤلفات عبد اهللا الطوخي من القصص ) ٥(
    . ٩٨: مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة ، ص: الطريق الطويل ) ٦(
  
  
  



  ١١١

  
  عصــــر االحتجــــاج

 القرآن 
  الكريم

  الحديث 
  :ما ورد منه في دواوين الشعراء   الشريف

امرئ   ١١١  ١٥٠
  القيس

طر
فة بن 
  العبد

و عمر  النابغة  عنترة
بن 
  ربيعة

قيس بن 
  الخطيم

زهير 
بن أبي 
  سلمي

حسان   الخطيئة
  بن ثابت

  ٢٥  ٥  ٢٨  ٢  ٤٨  ١١  ٧  ٢  ١٣  ١٤١  المجمـوع

   
           

  الدواوين/ شعر ما تال االحتجاج 
بشار 
ابن 
  برد

  البوصيري  المتنبي  البحتري  أبو تمام
ابن 
  زيدون

صفي 
الدين 
  الحلي

  البارودي
حافظ 
  إبراهيم

نازك 
  المالئكة

مل أ
  دنقل

حسن 
  فتح
  الباب

٦  ٤  ١٦  ٢٧  ٢٠  ٢٩  ٩  ٢٤  ٣٢  ٦٥  ٣٥  ١٣  
المجموع 
  الكلي

٢٨٠  

  

  النثر فيما تال االحتجاج

مقامات 
  الحريري

اللص و 
الكالب 
نجيب 
  محفوظ

أهل 
الكهف 
توفيق 
  الحكيم

مؤلفات 
عبد اهللا 
الطوخي 
قصص 
  قصيرة

قصة 
إصالح 
عزيزة 
  األبرشي

قصة 
سارة  
  للعقاد

جمرة في 
يد الملك 
نجيب 

منصور 
  الشيخ

الطريق 
الطويل 
نجيب 
  الكيالني

جمهورية 
فرحات 
يوسف 
  إدريس

نحن أوالد 
الغجر 
أنيس 
  منصور

وجوه في 
الماء 
  الساخن

٢  ٨  ٧  ١٥  ٤  ١٢  ٢  ١٤  ٤  ١٢  ٣٠  
  ١٠٨  المجموع الكلي

شائع جداً فـي أبنيـة اللغـة    ) أن و أن    (          يتضح من الجداول أن حذف حرف الجر مع         
، فبلغ التكرار الكلي لتردد المنصوب على نزع الخافض في هذا الباب حوالي أربعمائـة                العربية

واثنين تركيباً في عصور االحتجاج و ما تالها في العينة التي بحثتها، و هو يؤكد صحة ما ذهب                  
حذفه في بـاب العطـف   " أن و أن " وفاق تردد حذف حرف الجر مع. إليه النحاة في هذا الباب     

  . تضمن ، و في باب التعدي و اللزوم كما سيتضح في الصفحات القادمة على ما
  



  ١١٢

  
  
  
  
  
  
  

  المبـحــث الثـانــي
  

  التــــــعـــدي و اللـــــــــزوم
  

  :وفيـــه مطلبان 
  .الفعـــل الالزم: المطــلب األول 
  .الفعل المتعدي تارة بنفسه و تارة بحرف الجر : المطـلب الثانـي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١١٣

حذف حرف الجر وينتصب االسم بعده، ويتعدى الفعل إلى االسـم مباشـرة بـدون               قد ي 
الحرف مع افتقاره إليه ، ولكن بشرط أمن اللبس ، وعن دليل يدّل على المحذوف وقـد يكـون                   

  :الفعل الزماً أو متعدياً بنفسه تارةً وبحرف جرٍ تارةً أخرى ، وإليك تفصيل ذلك 
أقسمه إلى ما وصل منه إلى اسم صريح وما وصل منـه إلـى         وس: الفعل الالزم : المطلب األول   

  :ضمير، أما ما وصل منه إلى مصدر مؤول فقد سبق في هذا الفصل 
  :ما وصل إلي اسم صريح : أوالً 

تصل جملة التراكيب القرآنية التي تتـضمن أفعـاالً الزمـة            :  في عصور االحتجاج   -أ
  : رين تركيباً ، منها قوله تعالى تعدت بدون حرف جر اتساعاً إلى حوالي اثنين وعش

)         ـيملع يعـمس اللَّـه وا الطَّـالقَ فَـإِنمزع إِنعلى الطالق ، فلما حذف الجار وصل الفعل إليه : أي ) ١( )  و
   .)٢(فنصبه 

ة النكَاحِ  : (و قوله تعالى قْدوا عزِمال تَعب منها فرأي النحاة في عقدة ثالثة أوجه من اإلعرا)٣()و:  
  ٠أن تكون مصدرا على غير الصدر ، على أن تعزموا في معنى تعقدوا -١
و ال تعزموا على عقدة النكاح و هو وجه ابتدأ          :  أن تكون منصوبة على نزع الخافض ، أي          -٢

   .)٤(به العكبري 
 ، وأرجح النـصب علـى   )٥( أن تكون مفعوالً به على تضمين الفعل معنى تُباشروا أو تنووا       -٣
  .زع الخافض لعدم التكلف في التخريج بالتضمين ن

   ،)٧( و في الخيرات وجهان )٦( )   فَاستَبِقُوا الَْخيرات: (ومنها قوله تعالى
  .النصب على نزع الخافض وهو ما أميل إليه لظاهر النصب  :  األول

وورد هذا الفعل   ) ابتدروا  ( معنى الفعل   " استبقوا  " النصب على المفعول به بتضمين       : و الثاني 
  :في التنزيل متعدياً نحو قوله تعالى

  ــــــــــــــــ
   .٢/٢٢٧: البقرة )١(
   .١/٤٦٤:  ، و الفريد ٢/١٨٣: ، والبحر المحيط ١/٩٥: التبيان للعكبري: انظر ) ٢(
   .٢/٢٣٥:البقرة )٣(
   .١/٩٩التبيان ، :انظر )  ٤(
   .١/٩٩ :  ، والتبيان٨٩٨المغني البن هشام ص: انظر ) ٥(
   .٢/١٤٨: البقرة ) ٦(
   .٢/١٦٥: م١٩٨٩الجامع ألحكام القرآن ، للقرطبي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، : انظر ) ٧(



  ١١٤

 )      ونرـصباطَ فَـأَنَّى يرقُوا الـصتَب(  و قوله تعالى  )١( )فَاس :  ـابقَا الْبـتَباسو لكن األصل فيه اللزوم ) ٢  ( ) و
   .)٣(بواسطة الحرف و يحذف ِإيجازاً و اتساعاً في اللغة و التعدي 

و قد ورد هذا النوع من النصب على نزع الخافض في الحديث الشريف فـي مختـصر            
صحيح البخاري للزبيدي  حوالي عشر مرات ، فمنه ما رواه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما                  

   .)٤("  ك باهللا شيئاً دخل الجنةمن مات ال يشر: " قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم 
:          ومنه كذلك ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنه عن الرسول صلي اهللا عليه و سلم قـال                    

إني رأيتُ الجنة ، فتناولتُ عنقوداً ، ولو أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا ، و أريتُ النار ، فلـم        " 
" بكفرهن  " بم يا رسول اهللا ؟ قال       : ر أهلها النساء قالوا     أر منظراً كاليوم قطُّ أفظع ، و رأيتُ أكث        

يكفرن العشير ، و يكفرن اإلحسان ، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر            : قال  " يكفرن باهللا ؟    : " قيل  
يكفرن العـشير ، و يكفـرن   : " فقوله ) ٥(" ما رأيتُ منك خيراً قطُّ   : كُله ثم رأت منك شيئاً قالت       

  .لعشير وباإلحسان با: أي " اإلحسان 
  : قول حسان بن ثابت في هجاء ابن الزبعري شعر االحتجاجومن أمثلة هذا النصب في 

  )٦(إذا استبقَ الناس غاياتهم               وجدتَ الزبعرى مع اآلخرِ 
 وورد فـي   )٧(إلى غاياتهم أو في غاياتهم ، و تردد ذلك في خمسة تراكيب مـن ديوانـه                 :  أي  

  :ر بن أبي ربيعة أربعة تراكيب ، منها قوله ديوان عم
  )٨(ولقد دخلتُ البيتَ يخشي أهلُه         بعد الهدوء و بعد ماَ سقَطَ الندى 

  ـــــــــــــ
   .٣٦/٦٦: يس ) ١(
   .١٢/٢٥:يوسف ) ٢(
 ،  ٨٩/٢٩،٣٠ ،   ٢٥/٤ ،   ٢/١٣٠،٢٣٤،١١١،١٠٨:و لمزيد من الشواهد انظر السور من القـرآن انظـر          ) ٣(
٤٨/٢٥ ، ٢٧/١٨ ،٦٥ /٢٠ ،٧٠/١٠ ، ١١/٤٧ ،٧/١٥ ، ٤/٣٤،١٢٧،١٧٢ ، ٥/١١١.   
   .٦٣٤: حديث رقم: مختصر صحيح البخاري)٤(
و لمزيد من الشواهد انظر نفس الكتاب     . ١٠٤٩:  ،و رواية البخاري   ٥٦٥: مختصر صحيح البخاري ، رقم    ) ٥(

   .٢٢١١ ، ١٥٢٥ ، ١٦٩٠ ،١٥٢٩ ،١٢٠٤ ،١٢٩١ ،١١٩٣ ،٦٣٣: حديث رقم
   .١١٥: ت ، ص.سيد حنفي حسنين ، دار المعارف ، د: ديوان حسان بن ثابت ، ت ) ٦(
  :،وقوله.. ) يهدي اإلله سبيل  ( ٣٤٠،١٧٩: لمزيد من الشواهد انظر ديوانه،  ص)٧(

عـن  : أي ٣٨٦:ص*توارثوا دمشقاً بملك كابراً بعد كـابر  * :، وقوله٣٣٩: ص*..وأنذرنا ناراً و بشر جنة  * 
   .١١٢ص*… هناك ال أخشى مقالة كاشحٍ : *و ديوان الحطيئة ،  قوله  .كابر 

   .٨: م،  ص١٩٧٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، :ديوانه )٨(
  



  ١١٥

  :و بلغت في ديوان امرئ القيس حوالي خمسة تراكيب منها قوله 
  )١(و يوم دخلتُ الخَدر خدرعنيزة          فقالت لك الويالتُ إنَّك مرجلي 

ويالحظ مما سبق أن حذف حرف الجر قبل االسم الصريح بعد الفعل الالزم قليـل بـل                 
  . لكثرة استعماله" دخل " نادر جداً، ولكن الفعل 

  .)٢(فقد توسعت العرب فيه و حذفت بعده حرف الجر نحو قولهم دخلتُ البيت
  :ما ورد منه فيما تال عصور االحتجاج -ب 

  : العباس بن بسطام ما قاله البحتري في مدح أبي 
  )٣(أو استبقْنَا المجازيات فلن            يذهب شعري لَغْواً و ال ذَهبه 

  .إلي المجازيات : أي 
  :و قول المتنبي 

  )٤(مةُ و الخمار  جاءوا الصحصان بال سروجٍ          وقد سقطَ العماَ
  .إلي الصحصان : و التقدير 

الزم إلى معموله االسم الصريح بدون حـرف جـر قليـل فـي                    و أقرر أن تعدي الفعل ال     
" عصور االحتجاج و ما تالها ؛ و لعل السبب يعود إلى أن حذف حرف الجر ليس بقياس إال مع                  

 أو أن وهو يدل على صحة ما ذهب إليه نحاتنا القدامى في هذا المضمار ) ٥(لطول الصلة،" أن .  
إذا ": االسكندرانية  " حريري في المقامة التاسعة     قول ال  النثر   و من أمثلة هذا النصب في     

، وقول عبـد اهللا الطـوخي       ) ٦(" دخل البلد القريب ، أن يستميل قاضيه ، و يستخلص مراضيه            
  ــــــــــــــــ

و الخدر الهـودج   . ٣٠: م ، ص١٩٨٩ ، ١حنا فاخوري، دار الجيل بيروت ، ط    : ديوان امرئ القيس، ت   ) ١(
  .حبوبة و هي ابنة عمه اسم الم: و عنيزة 

 ، وديـوان النابغـة،      ٣٠٨،٣٤٢،٣٤٤٤،٣٠:ديـوان امـرئ القـيس، ص      : و لمزيد من الشواهد انظـر     ) ٢(
..  ، وقوله نخافُ عاقبة الخطوب       ٨:ص…و لقد دخلتُ    : و ديوان عمر بن أبي ربيعة قوله         .١٤،١٧٥،٧٠:ص
   .١١،٤٩،٧٧:ص

   .١/٢٨١: م١٩٦٩، ٣معارف ط حسن كامل الصيرفي دار ال: ديوان البحتري، ت ) ٣(
،  ٢/٢٠٩: م١٩٨٠عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنـان،          :شرح ديوان المتنبي ، ت      ) ٤(

   .٦٢ ،١٤٩ ، ٢٨:ديوان جرير، ص: ولمزيد من الشواهد انظر 
   .٥١:/٨شرح المفصل البن يعيش : انظر ) ٥(
   .٧٧: ، ص١٩٢١المصرية ، مقامات الحريري ، المطبعة الحسينية ) ٦(
  
  



  ١١٦

 ، )١(" …البد أنه دخل عين الفرن و انكمش علـى نفـسه       …:"في قصة قصيرة بعنوان األرانب      
  .في عين الفرن : أي

  . يوضح تواتره في أبنية اللغة والجدول التالي
  ما تال االحتجاج  عصور االحتجاج

  المجموع  النثر  الشعر  الشعر  الحديث الشريف  القرآن الكريم

٢٤،٤  ٦١  ٪٣،٢  ٨  ٪١،٦  ٤  ٪ ٦،٨  ١ ٧  ٪٤  ١٠  ٪٨،٨  ٢٢٪  
  

و يتضح من هذا الجدول أن نسبة تردد هذا النوع قليلة في القـرآن الكـريم و الحـديث         
الشريف و الشعر و نسبة تردده في القرآن الكريم فاقت الحديث الشريف و باقي أنـواع الكـالم                  

السم الصريح بعد الالزم قليل جداً في النثر        وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نزع الخافض ل       .  العربي  
  .لطول الصلة " أن و أن " لشذوذه عن قواعد النحاة فليس من الجائز حذف حرف الجر  إال مع 

  :فيما وصل فيه الفعل الالزم إلى ضمير بعد حذف حرف الجر : ثانياً 
  :       ما ورد منه في عصر االحتجاج -أ

اعياً و ال يقاس عليه ؛ ألن األصل ذكر حرف الجر و لكنه          يعد هذا النوع من النصب سم     
قد يحذف من التركيب اتساعاً باللغة ، و ورد ذلك في القرآن الكريم و يصل إلي حـوالي سـبعة      

ه منـازِل                : ( ومن ذلك قوله تعالى     :تراكيب   رقَـدنُـوراً و ـرالْقَمو اءـيض سمـلَ الـشعي جالَّـذ ـوأي)٢( ) ه  :
قدر مسيره منازل ، أو قدره ذا  منازل أو قدر له منازل ، فحذف حرف الجر وأوصل الفعـل ،                     

 ، وذهب أبو حيان )٣() والْقَمـر قَـدرنَاه منـازِل   ( فانتصب على المفعول أو الحال أو الظرف ، ومثله     
نه معنى فعل متعـدي     يجوز أن يكون متعدياً إلى مفعولين بتضمي      ) قدر  ( األندلسي إلى أن الفعل     

 )٤(، ويجوز أن تكون متعدية إلى واحد بمعنى خلـق ومنـازل حـال    ) صير ( أو )  جعل  (كـ  
يتعـدى  ) قدر ( أقر في أماليه أن   )٧( إال أن ابن الشجري      )٦( ، وصاحب الفريد     )٥(وافقه العكبرى   

  " . قدرت لعمرٍ جائزة  : " إلى واحد ، وإلى الثاني بحرف جر كقولك 
  ـــــــــــ

:  ، وانظـر ١/٤٩: م ١٩٩١القصص القصيرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : مؤلفات عبد اهللا الطوخي    ) ١(
، ٢٧٨: ، وتكـرر ص   ٢٢٧: ، والطريق الطويـل لنجيـب الكيالنـي، ص         ٢٧:، وقصة إصالح ، ص    ١/١٦٩

   .١٢٠:ص لعبد اهللا تايه، " وجوه في الماء الساخن " ، وراوية ٤ س ٦٦ ، ١٢س ٢٣٣
    .                    ٣٦/٣٩: يس ) ٣ .          (٥/ ١٠: يونس ) ٢(
   .٢/٥٣٤:  ، والفريد٢/٢٠٣: والتبيان ٥/١٢٥: المحيط: انظر ) ٦(، ) ٥(، )٤(
   .٢/٨٩: أمالي ابن الشجري:انظر ) ٧(



  ١١٧

فالضمير في محل تبغون لها عوجا ، :  ، أي   )١() تَبُغونَهـا عوجـاً     : (  ومن ذلك قوله تعالى     
ثـم  " أبغي لك الخير : "  ، فحكم تعديه إلى أحد المفعولين أن يكون بحرف الجر ، نحو      )٢(نصب  

قَـالَ أَغَيـر اللَّـه أَبغـيكُم إِلَهـاً وهـو فَـضَّلَكُم علَـى         : ( حذف حرف الجر للتخفيـف ، وكقولـه تعـالى     
 نيـالَمولم يـرد   . )٤(ذف الحرف وأوصل الفعل إلى الضمير       أبغي لكم غير اهللا ، فح     :  أي  ) ٣ ()الْع

  .نماذج لهذا النوع في مختصر صحيح البخاري 
ومما يستحسن لفظـه و   : " )٥(ومما ورد منه في الشعر ما ذكره المبرد في الكامل بقوله      

  :يستغرب معناه ، و يحمد الختصاره قوُل أعرابي من بني كالب 
   فتُبدي ما بها من صبابة و ُأخفي الذي لوال األسى لقضانيتحن         

كـالوا  : أي  ) ٦( )وإِذَا كَـالُوهم أَو وزَنُـوهم يخْـسرون        : ( لقضي على ، على حد قوله تعالي        : يريد  
ما أذوقُ  : أي  " أقمتُ ثالثاً ما أذوقهن طعاماً و ال شراباً         : " لهم  او وزنوا لهم ، و تقول العرب          

شاعر من بني عامر ومنه قول ال. فيهن:  
  )٧(و يوماً شهدناه سليماً و عامراً         قليالً سوى الطعن النِّهاَل نوافلُه 

  .شهدنا فيه : أي 
  ـــــــ

  .    ٣/٩٩: آل عمران ) ١(
   .١/٦٠٨: ، والفريد ١/٣٩٧:، وإعراب القرآن للنحاس ١/١٢٢:إعراب القرآن للزجاج : انظر ) ٢(
   .٧/١٤٠: األعراف )٣(
 ، ولمزيد من الشواهد انظر اآليـات فـي الـسور            ٤/٢١٢:  ، وحاشية الشهاب     ٤/٣٧٩: المحيط  : انظر  ) ٤(

   .٨٣/٣ ، ١٦٩ ، ١٠٤ ،٨٧/ ٢: التالية
   .٩/١٢٠:  ، و الخزانة٥٠– ١/٤٧الكامل للمبرد : انظر ) ٥(
   .٨٣/٣: المطففين ) ٦(
و : لق علي الرماح ألنها تنهل الدماء و المعنـي  و النهال صفة تط .٦٥٤: ، والمغني، ص١/١٧٨: الكتاب  ) ٧(

قالت الخنـساء لمـا   : و لمزيد من الشواهد انظر ديوان امرئ القيس البيت . يوماً شهدنا فيه حرب سليمٍ و عامر        
فيـارب يـومٍ قـد      : " وانظر ديوان حسان بن ثابت       . ٣٤٣:جئت إليها ، وكذلك، ص    :  أي   ١١٢:ص…جئتها  

    و التقدير   "  …إذا قالت حذام فأنصتوها     : "  ، و قول الجيم بن صعب        ٨٧:ت فيه ص  شهد: أي" شهدتُ و ليلة :
  " .رقش و حذام "  و اللسان مادة ١/٩٣: و شرح ديوان ابن عقيل ، ٢٩١:المغني اللبيب، ص( فأنصتوا لها ، 

  
  
  
  



  ١١٨

  :  قول أبي الطيب و ما ورد منه في عصور ما تال االحتجاج
  )١(             شوقاً إلى من يبيتُ يرقدها بئس الليالي سهدتُ من طربي 

  ٠والتقدير يرقد فيها 
  : يبين وصول الفعل العامل إلى ضمير بعد حذف حرف الجر والجدول

  ما تال االحتجاج  عصور االحتجاج
  النثر  الشعر  الشعر  الحديث الشريف  القرآن الكريم

٨  ٢  ٪ ٢,  ٨  ٧  -  -  ٪٢،٨  ٧ ، ٪  -  -  

       
 الجدول السابق أن حذف حرف الجر وإيصال الفعل العامل إلى الضمير بدونه                  و يتضح من  

يعتبر شاذاً ؛ ألن الالزم البد من معد إلى معموله ، وحتى ال يؤدي حذف الحرف إلى الخلط بين                   
  .الالزم والمتعدي فيؤدي بدوره إلي إفساد اللغة ال سمح اهللا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
،   ٢٧٢ ، ٢٧١:ولمزيد من الشواهد انظر ديوان ابـن زيـدون ، ص     . ٢/٤٩: ، و انظر     ١/١٧٨: ن  الديوا) ١(

 ، و مؤلفات عبد اهللا الطوخي مـن القـصص         ١٥٣: ، وديوان صفي الدين الحلي، ص      ١/٣٢٦: ونازك المالئكة 
   .٥٩: القصيرة 

  



  ١١٩

  :فيما يتعدي إلى الثاني تارة بنفسه و تارة بحرف جر : المطلب الثاني 
اسم صريح و مصدر    :     ينقسم المنصوب علي نزع الخافض في هذه الحالة أيضاً إلى قسمين             

مؤول ، والذي نحن بصدد الحديث عنه؛ هو االسم الصريح حيث جاءت التراكيب من هذا النوع                
جمالً مركبة في القرآن الكريم ، و الكالم العربي  ، و قد بلغت في القرآن الكريم حـوالي سـتةً                 

  ن تركيبوثالثي

ئ الْمـؤمنني مقَاعـد للْقتَـال       : ( ونحو قوله تعالى   ـوتُب كلأَه نم توإِذْ غَدتبـوئ  ( فالفعـل  ) ١()  … و (
وإِذْ بوأْنَـا لـِإبراهيم     : ( يتعدي إلى المفعول الثاني تارة بنفسه ، و تارة بحرف جر نحو قوله تعالى               

بوأت له منزالً ، فالتعدية بالجار بمعنى تـسوي لهـم مـواطنهم    : " و كقولك ،  ) ٢() مكَان الْبيت 
  .) ٣(وتهيئ و بدونه ، بمعني تنزلهم مواطنهم 

مـا  :        وورد هذا النوع في الحديث الشريف ، و وصل إلى حوالي خمسة تراكيب ، منهـا         
قام موسـى النبـي     : "رواه ُأبي بن كعب رضي اهللا عنه عن الرسول صلي اهللا عليه و سلم قال                

فلما َأصبح قال موسى لفتاه آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هـذا نـصبا          …خطيباً في بني إسرائيل     
  .بغدائنا) جئنا ( حيث ضمن آتنا معني فعٍل الزم ) ٤(" … 

، ) ٥("أقرأنيها النبي صلي اهللا عليه و سلم فاه إلى في           "      ومنه قول ابن مسعود رضي اهللا عنه        
كان شُريح  يأمر الغـريم      : " ، وقول الراوي    )٦(من فيه ويجوز أن يكون مؤول بمتشافهين        : أي  

بـالغريم  :  وجهان أحـدهما "يأمر الغريم أن يحبس " يجوز في  )٧(" أن يحبس إلى سارية المسجد      
   .)٨(كان يأمر الغريم أن ينحبس:وأن يحبس بدل اشتمال ، والثاني 

  ـــــــــــ
   .٢٦ /٢٢:  الحج ) ٢ .                   (٣/١٢١: أل عمران ) ١( 

 ، ١/٦: ولمزيد من الشواهد القرآنية انظر اآليات في السور . ١/٦٢٤:  ،و الفريد ٣٧٩:/٣الدر المصون :انظر ) ٣ (
، ٧٥،١٣٥،١٣٠ ، ١٨٤،٦٧، ١٠٤،١٦٩ ،٢/٨٧ ، ١١٩ /٥:  ، والمائدة١٨/٩٦،٦٢:، والكهف ٣/٣٩،١١٨،١٧٥

٢١/٩، ٣١/١٢ ،١٢/٩ ، ١١/٤٦ ، ١٠/٥ ، ٧/١٥٥،٩٥ ، ٥/١٣٠  ، ٢٣٥، ١٩٨،٥٩، ١٢٥،١٥٨،٢٤٦، ١٠٨ ، 
٢٠/٢١ ، ٢٧/ ٤٨ ، ٢٥/٤،٧٠.   

   .١٠٢: مختصر صحيح البخاري، رقم)٤(
باب مناقب عبد اهللا بن مـسعود   " ٢٧، " كتاب فضائل أصحاب النبي صلي اهللا عليه وسلم  " ٦٢: أخرجه البخاري في  )٥(

  " . هللا عنه رضي ا
محمد فؤاد عبد الباقي دار الكتب العلمية ، بيروت،     :شواهد التوضيح لمشكالت الجامع الصحيح البن مالك ،ت       : انظر) ٦(

  ٠ ١٩٤-١٩١:ص
و   .١٩٦-١٩٥: شواهد التوضيح، ص: وانظر" باب للمسجد  " ٧٤، " كتاب الصالة  " ٨: أخرجه البخاري في )٧(

، ٨٨٦، ٨٤٤، ١٠٠٤ ، ٩٠١ ،٤٦٤ ،٢٤٢وحديث رقم " باب المساجد في البيوت "  ٢٧٠: لمزيد من الشواهد انظر
  .في مختصر صحيح البخاري للزبيدي ١٤١٥، ١٧٤٤



  ١٢٠

  :وما ورد منه في عصور االحتجاج قول الخنساء 
  )١(تعرفني الدهر نهساً و حزاً           و أوجعني الدهر قرعاً و غمزاً   

  : فرزدق بإنشاد سيبويه و قول ال.بنهس و بحز : أي
 اً إذا هب الرياح الزعازع٢(منا الذي اختير الرجال سماحةً         و بر(  

   .)٣(على نزع الخافض ) الرجال (اختير من الرجال انتصب : و التقدير 
  :و ما ورد منه في عصور ما تال االحتجاج 

  :قول البوصيري 
  )٤(ستقمت فما قولي لك استقم أمرتك الخير لكن ما ائتمرتَ به       و ما ا

  :و قول العشارى 
  )٥(أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به          و ما امتثلتُ لما يلقي إليك فَمي 

  :و قول حافظ إبراهيم . بالخير :أي 
  )٦(و مر النار أن تكفَ أذاها           و مر الغيثَ أن يسيَل انهمار

  . حيزها في محل نصب بنزع الخافض بأن تكف وبأن يسيل، فأن وما: أي 
فأمر كُلٌّ منهم عبده    ": " المغربية  "  قول الحريري في المقامة السادسة عشر        نثراً    و من أمثلته    

،و قول أنيس منـصور فـي خـاطرة         )  ٧ ("…أن يزوده ما عنده  فأعجبه الصنع و شكره عليه           
  )٨(" …أمرون النوم أن يجيء فيجيء أو ي…لماذا ينام الناس بسهولة:" بعنوان النوم موهبة 

  ــــــــــــــ 
   .١/٣٦٨:أمالي بن الشجري )١(
 ، وشـرح  ١/٣٦٤: ، و األمالي الشجرية ٤/١٣٩: ،و شرح الرضي  ٤/٣٣٠: ، والمقتضب    ١/٣٨:الكتاب  ) ٢(

   .٨/٥١: المفصل 
   .٣٣٥:  ،و ديوان األخطل ، ص ٤٠٨:ديوان امرئ القيس ص: ولمزيد من الشواهد انظر) ٣(
   .٢٤٠:ديوان البوصيري ، ص ) ٤(
م،  ١٩٧٧ –هـ ١٣٩٧ ، ١عماد عبد السالم رؤوف، ووليد عبد الكريم األعظمي، ط       : ديوان العشارى ، ت     )٥(

   .١٦٤:مطبعة األمة ، بغداد، ص
 م،  ١٩٠٢من أعمال الدقهلية بمصر في أول مايو      ) ميت غمر ( ، قاله حينما شبت حريق في        ١/٢٠٧:ديوانه  ) ٦(
  .و يدعو اهللا بأن يكف هذا الحريق فه
   .١٥٣: مقاماته ، ص ) ٧(
   .٨٩: ، ص ٢٠٠٠نهضة مصر للطباعة ،: أنيس منصور : نحن أوالد الغجر ) ٨(
  



  ١٢١

 يبين تردد المنصوب على نزع الخافض فيما يتعد تارةً بنفـسه ، وتـارة        والجدول التالي 
  :بحرف جر 

  
  ما تال االحتجاج  عصور االحتجاج

  المجموع  النثر  الشعر  الشعر  الحديث الشريف  كريمالقرآن ال

٢٠  ٥٠  ٪، ٨  ٢  ٪١،٢  ٣  ٪١،٦  ٤  ٪٤،٤  ٥  ٪ ١٤  ٣٦٪  

       
  : من هذا الجدول ما يلي نالحظ

        أن نسبة تردده في القرآن الكريم أكثر منه في الحديث في مختـصر صـحيح البخـاري          
 النوع من الحذف ، بشرط أمن اللـبس ، و  والشعر ،  وبناء عليه إنني أدعو إلى القياس على هذا   

كـال و وزن و    "  تحديد الحرف المحذوف ومكان الحذف في البنية الكالمية ، و هذه األفعال هي            
            و صد و أمر و كنى وغيرها ومستندي في ذلك القرآن الكريم وكـالم    ..اختار و استغفر و سمى

      .العرب شعره ونثره  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  ١٢٢

  
  
  
  
  
  
  

  حــث الثــالـــثالمب
  

  المـفعـــــــول فيـــــــــه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٣

  :فيما ظاهره النصب علي الظرف 
تعد تراكيب النصب علي نزع الخافض في باب المفعول فيه في القـرآن الكـريم مـن                 

، من هـذه التراكيـب      ) ١(التراكيب النادرة و القليلة ، حيث لم يرد منها إال حوالي سبعة تراكيب              
ضـاً يْخـلُ لَكُـم وجـه أَبِـيكُم          : (  تعالى قوله أَر ـوهحأَوِ اطْر ـفوسوقـد اختلـف النحـاة    )٢() …اقْتُلُوا ي 

 أنها ظرف و ليس مفعـول بـه ؛ ألن           )٣(فذكر العكبري   " أرضاً  " والمفسرون في إعراب كلمة     
 ، وأنت تقول أنزلتُ     طُرح ال يتعدي الثنين ، و قيل هو ، مفعوٌل ثانٍ؛ ألن اطرحوه بمعني أنزلوه              

ال تـصلح ظرفـاً؛ ألنـه غيـر مـبهم ، إال أن              ) أرضاً  (  أن   )٤(ويرى النحاس   . عمراً الدار   
بعيدة عن العمران   ) مجهولة  (نكرة غير محددة    ) أرضاً  (  يرى أنها ظرفٌ ، ألن       )٥(الزمخشري  

  .و خالية من أي وصف لها 
تصب علي نزع الخافض ، و هو مـا         ان) أرضاً  ( إلى أن    )٦(وذهب الحوفي وابن عطية     

  .أميل إليه ؛ ألنه لما حذف الجار وصل الفعل إلي معموله 
وللنحاة فـي إعـراب   ) ٧() لَتَدخلُن الْمسجِد الْحرام: ( ومثله في القرآن الكريم قوله تعالى  

   :)٨(أربعة أوجه ) المسجد(
  . أن تكون منصوبة انتصاب الظرف تشبيهاً له بالمبهم -١
  .أن تكون منصوبة على نزع الخافض -٢
  . أن تكون مفعوال به حقيقة -٣
  . أن تكون منصوبة على التشبيه بالمفعول به -٤

  وما أرجحه النصب على نزع الخافض ؛ ألن المعنى السياقي يسمح بتقدير حرف جر،
  " .تقول خرجت من المسجد " خرج " وتدخل فعل الزم يتعدي بالحرف بدليل ضده 

  ـــــــــــــ
   .٧٢/١١:، والجن١٢/٩:، يوسف ٢٠/٢١:، وطه٣/٣٧:، وآل عمران ٤٨/٢٧:، والفتح ٢/١١١:  البقرة  )١(
   .١٢/٩:  يوسف )٢(
   .٢/٤٩: التبيان  )٣(
   .٢/٣١٥:إعراب القرآن الكريم للنحاس :  انظر  )٤(
   .٢/٤٤٧:الكاشف : انظر  )٥(
   .٥/١٥٨: ت .عربي ، بيروت، د ، وحاشية الشهاب ، دار إحياء التاريخ ال٢٨٤ ،٥/٢٨٣:المحيط : انظر  )٦(
   .٤٨/٢٧: الفتح  )٧(
   .١٠١ /٨: المحيط : انظر )٨(



  ١٢٤

وورد نادراً في الحديث الشريف في مختصر صحيح البخاري للزبيدي أيـضاً ؛ حيـث               
ما رواه أبو موسى رضي اهللا عنه عـن الرسـول           :  منها   )١(وصل إلى حوالي أحد عشر تركيباً       

  .دخل في الجنة :  ، التقدير )٢(" بردين دخل الجنة من صلي ال: " صلي اهللا عليه وسلم قال 
صالة الجميع تزيد على صالته في بيته و صالته في          : " ومنه قوله صلي اهللا عليه وسلم       

السوق ، خمساً وعشرين درجة ، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء و أتي المسجد ، ال يريد                  
، و حطّ عنه خطيئة ، حتى يدخل المسجد ، فإذا           إال الصالة ، لم يخط خطوة إال رفعه اهللا درجة           

  ٠ ،أي دخل في المسجد )٣(" … دخل المسجد كان في صالة 
  :ما ورد من هذا النوع في شعر عصور االحتجاج 

ورد المنصوب على نزع الخافض فيما ظاهره النصب على الظرف في ديـوان امـرئ              
  :القيس قال 

        عنيزة رخد ردخلتُ الخد لي :  فقالت يومرج٤(لك  الويالتُ إنك م(  
  :دخلتُ في الخدر ، والثاني قوله : و التقدير 

  )٥(و ما تدري إذا يممتُ أرضاً              بأي األرضِ يدرك المبيتُ 
  : وورد مرة في ديوان قيس بن الخطيم قال .   يممت إلى أرضٍ :  أي 

  )٦(م علينا الخمر ما لم نُضاربِ و لما هبطنا الحرثَ قال أميرنا        حرا
  .إلى الحرث :   والتقدير 

  :   وورد مرة واحدة  في ديوان عمر بن أبي ربيعة قال 
  )٧(و لقد دخلتُ البيتَ يخشى أهلُه         بعد الهدوء و بعد ما سقطَ النَّدى 

  ـــــــــــ
 في بـاب    ٣٤: في مسجد السوق ، ورقم       باب الصالة  " ٢٩٩: مختصر صحيح البخاري حديث رقم      : انظر  )١(

بـاب مـن   "  في ٦٣٣،٦٣٤: ، و حديث رقم "باب فضل صالة الفجر     "  في   ٢٥٤: ، و رقم  "الجهاد من اإليمان    
 ،  ١٢٠٤: ، وحـديث رقـم      ٢٧٣٦:  ورواه البخـاري     ١١٩٣: ، و رقـم     "كان آخر كالمـه ال إلـه إال اهللا          

   .١٥٩١١٦٤٨ ،١٥٢٥،١٥٢٩ ،٦٠٥٦: ، ورواه البخاري ١٢٩١،٢٠٢٣
  " .باب فضل صالة الفجر من كتاب مواقيت الصالة  " ٣٥٤:مختصر صحيح البخاري ) ٢(
  " .باب الصالة في مسجد السوق من كتاب الصالة " في  ٢٩٩: مختصر صحيح البخاري )٣(
   .٣٠:ديوانه ، ص) ٤(
   .٤٢٦:ديوانه ، ص ) ٥(
   .٩٤:ديوان قيس بن الخطيم ، ص ) ٦(
   .٣٤٠:ديوان حسان بن ثابت ، ص :  ، و انظر٨: ديوانه ، ص) ٧(



  ١٢٥

  : ومثله قول لقيط يعمر اإليادي 
 و األحزان ا          هاجت لي الهمرععمرةَ من محتلِّها الج ١(يا دار(  

إلي أنه ظـرف و لكنـه   ) ٢(انتصب على نزع الخافض ، و ذهب ابن الشجري ) الجرعا  :( قوله  
  . اسم لموضع معروف فانتصابه على الظرفية على خالف القياس مردود ، لكونه غير مبهم فهو

  :     وقول لبيد بن ربيعة بن مالك يصف حماراً و أتاناً وحشيين 
   حجسها     يعلو بها حدب اآلكام م٣(  قدراته عصيانُها و وحام(  
  قفزاً مراقب خوفها و بغامها  بأحـزة الثلبِوت يربُأ فوقَهـا  

  .قفرا على مراقب فحذف الجار و أوصل المصدر :أي "  قفراً مراقب  " :قوله 
  :ما ورد منها في شعر ما تال االحتجاج 

  : ومنها قول بشار بن برد 
  )٤(و زرت أميرها         فَربك مضمون وواديك معشب "حراناً " إذا جئت 

   ٠إلى حراناً : والتقدير
  : و منها قوله )٥(اكيب   وردت في ديوان جرير في ستة تر

  )٦ (تَباعد هذا الوصُل إذْ حلَّ أهلها           بقو و حلَّتْ بطْن عرق فَعرعرا 
  .ببطن عرق فحذف وأوصل الفعل فهو نصب على نزع الخافض : أي" و حلَّتْ بطن : "قوله

  : منها قوله ) ٧(وورد في ثالثة تراكيب في شعر أبي تمام 
  )٨(كن الفناء عراصها        أو صاَل فيها الدهر صولة مغضبِ فكأنما س

  ٠سكن بعراصها : أي
  ـــــــــــــ

الجرعا  ( ٧/٢٦٠: ، والمحيط ٣/٢٨٠:  ، و الكشاف ١/٧٥:  ، و المقتضب ١/٢٣٣: ،و الكتاب ٦٥١:ديوانه ، ص )١(
  ) .رملة ال تنبت : 
   .١/٦٣: أمالي بن الشجري ) ٢(
  .اسم موضع في بالد العرب :  ، أحزة الثلبوت ١/١٦٥:  ، و أمالي ابن الشجري ٣٠٤: صديوانه ،)٣(
  .إذا وصلت إلي ديار الممدوح ضمنت الطعام  والشراب :  والمعني ١/٢٥٨: ديوانه )٤(
     .٦٢: ص" دخلن قصور يثرب معلمات : " وقوله  " ٢٨: ، ص " دخلن حصون مذْحج معلمات : " ديوانه : انظر )٥(
  . قو و بطن عرق و عرر مواضع في بالد العرب ١٨٥:ديوانه ، ص) ٦(
 من الـشعر    ٤/٦٦" :فتحل قرة عين قاطفها     :"  و قوله    ٣/١٨" : وإن كنت أخطو ساحة المحل أنني       : " انظر ديوانه   )٧(

  .المنحول الذي نسب إليه 
   .١/٩٧: ديوانه ) ٨(
  



  ١٢٦

  :وله ومن هذه النماذج في شعر ابن زيدون ق
الصراط أو البجر يهديك ت فإنما        هو الفجرر١(فيا هادي المنهاج ج(  

  ٠يهديك إلى الصراط : والتقدير 
  :منها قوله  ) ٢(ووردت في ديوان البوصيري ووصلت إلى حوالي أربعة تراكيب 

  )٣(كإنما الدين ضيفٌ حلَّ ساحتهم         بكل قَرمِ إلى لحم العدا قرِمِ
  : منها قوله) ٤ (وورد في ثالثة تراكيب في ديوان صفي الدين الحلي" حل بساحتهم : " قديروالت

 هو أمير لْكُهلنا و حبانا م          هتمت أمور ٥(و لما حللنا الشام(  
  : ، و قول العشاري )٦(تارةً يتعدي بالحرف و تارةً بنفسه : فحلَّ 

  )٧( إنني لستُ بقاري قال يا من حلَّ داري               
  :ولم يرد في بيت آخر من ديوانه ، و ورد في شعر البارودي ، منه قوله 

  )٨(إن حلَّ أرضاً حمى بالسيف جانبها       وإن وعى نَبأةً من صارخٍ ركبا
  :إن حلَّ بأرض ، و قول حافظ إبراهيم : أي

  )٩( العالم الفانيسكنتم جنةً فيحاء ليس بها            عيب سوي أنها في
  :وقول أبي قاسم الشابي 

  )١٠(وأنا الذي سكن المدينة مكرهاً          و مشى إلى اآلتي بقلبٍ دامِ
  

  ــــــــــــ
  .األمر العظيم أو المكروه :  البحر ١٧٦:ديوان ابن زيدون ، ص )١(
، "سكن الرعب و الخراب قلوباً : " له وقو ٢٤٩: نزلوا العقيق فأدمعي شوقاً إلي،  ص      " قوله  : ديوانه  : انظر) ٢(

   .٢٤٦:، ص " يا خير من يمم العافون ساحته "  و قوله ٦٥: ص 
   .٢٤٦:ديوان البوصيري ، ص : انظر ) ٣(
، "غريب األوطان قد حلَّ حفْرةً      " وقوله   .١٤٠:، ص   " ألنني قد حللت حمى الملوك      : " ديوانه قوله   : انظر  )٤(

   .٣٧٦: ص 
   .٣٧: ديوان صفي الدين الحلي ، ص : انظر ) ٥(
   .١٦٧-١١/١٦٣) : حلل (لسان العرب : انظر ) ٦(
   .٦٢٨: ديوان العشاري ، ص : انظر ) ٧(
   .٢/١٧٨ ،١/٢٤٧: ديوانه : و لمزيد من الشواهد انظر  .١/١١٦: ديوان البارودي : انظر ) ٨(
   .٢/٣٧٣ ،١/١١: و لمزيد انظر  .١/١٠١: ديوان حافظ إبراهيم : انظر ) ٩(
   .١١٥: ديوان أبو القاسم الشابي ، ص : انظر )١٠(
  



  ١٢٧

إذا دخل البلد الغريب أن يـستميل قاضـيه و يـستخلص     " :ما ورد منه في النثر قول الحريري      
و مسحت المـرأةُ  " : " وجفت األمطار  " ،و قول عبد اهللا الطوخي في قصة بعنوان         )١(" مراضيه  

:" و قول عزيـزة األبرشـي   ) ٢("  لتعيش في صمت و سكون    الصغيرة دموعها ، و دخلت البيت     
الفقـر يـسكن    : "  و قول عبد اهللا تايه     )٣("…دخلت زينات هانم و فتاتاها القصر في ميعاد الغداء          

  " .يسكن بمداخل : " و التقدير ) ٤(" …مداخل األزقة و جوانب البيوت
  )المفعول فيه ( اب الظرف  يبين تواتر المنصوب على نزع الخافض في بوالجدول التالي

      ما تال عصور االحتجاج             عصور االحتجاج 
  النثــر  الشعــر  الشعر  الحديث الشريف  القرآن الكريم

٢،٤      ٦      ٪       ٥،٦  ١٤    ٪٢،٤   ٦          ٪٤،٤  ١١      ٪٢،٨  ٧٪       
        

زع الخافض في باب الظرف نادر؛ ذلـك          و نالحظ في هذا الجدول أن تواتر المنصوب على ن         
أن األفعال تتعدى إلى الظروف  المبهمة ، و المختصة بدون حرف جـر إال ظـروف المكـان                   

قعدتُ على الخشبة ،    : نحو قولك   ) ٥(المختصة ، فإن الفعل ال يصل إليها إال بواسطة حرف الجر            
و هي كما تبـين هـذه الدراسـة    و قمتُ في المسجد ، إال أن هناك أفعاالً شذّت عن هذه القاعدة             

  . دخل، حل ، سكن ، يمم ، هدى 
دخلـتُ  : " بدالَ من الظرف في نحو" النصب على نزع الخافض      " )٦(و قد رجح النحاة     

  .؛ ألن الظرف ال يكون إال مبهماً غير محصور بحدود معينة أو معرفا "سكنتُ الدار "و " البيت 
  :ي للمنصوب على نزع الخافض يبين التكرار الكلوالجدول التالي

  
  ما تلي االحتجاج  عصور االحتجاج

  النثر  الشعر  الشعر  الحديث الشريف  قرآن الكريم

١٢٧  ٣٠٥  ١٨٠  ١٣١  ٢٥٠  

  ــــــــــــ
   .٧٧: مقاماته ، ص)١(
   .١/٢٦٦ ، ١/١٦٩:  ، وانظر المزيد ١/٥٨: مؤلفات عبد اهللا االطوخي من القصص القصيرة )٢(
   .٢٧:، عزبزة األبرشي ، ص قصة إصالح ) ٣(
   .٣:وجوه في الماء الساخن ، عبد اهللا تايه ، ص ) ٤(
   .١/٣٢٨: شرح الجمل البن عصفور :انظر )٥(
   .٧٥٠: و مغني اللبيب ، ص ٥/٢٨٣،٢٨٤:المحيط : انظر) ٦(



  ١٢٨

، حيـث  ) أن أو أن (والخالصة أن حذف حرف الجر يكثر فيما فيه مصدر مؤول مـن           
و بلـغ فـي    . ٪  ٦٠القرآن الكريم  أكثر من مائة وخمسين تركيباً ، أي بنـسبة            بلغ تواتره في    

  .    ٨٤ ،٧الحديث النبوي الشريف حوالي مائة و أحد عشر تركيباً ، أي بنسبة  
هذا عدا النصوص الشعرية في عصور االحتجاج و ما تالها ، ويؤكد هـذا سـالمة القواعـد و           

  .ا لضبط هذه الظاهرة الضوابط  النحوية التي وضعها نحاتن
دخـل و حـلَّ و      : " وقد اتضح أن هناك تطوراً استعمالياً لبعض األفعال الالزمة ، نحو            

دخلتُ الدار و سـكنتُ     : " وغيرها حيث استعملتها العرب متعدية بدون حرف جر ، نحو         " سكن  
ني ألدعو إلى القياس علـي هـذه   و إن ) واختَار موسى قَومـه سـبعني رجـال   : ( و قوله تعالى  " البيت  

  .النماذج؛ ألنها ال تُعتبر شاذة ، كما حكم بعض النحاة ووثقت ذلك في مواضعه من هذا البحث 
ومما انتهيت إليه جواز حذف الجر في العطف على ما تضمن مثل الحـرف المحـذوف       

اختصاراً "  إن عمر اقتد بأحسنهما خلقاً إن زيد و     " و" في البيت طارقٌ و المسجد عمر       : " كقولك  
و إيجازا ، وواقع اللغة العربية يسمح بذلك ، وقد اختلف النحاة فـي العطـف علـى الـضمير                    

واتَّقُـوا اللَّـه الَّـذي تَـساءلُون بِـه          : ( المجرور ، و أميل إلى جواز هذا العطف أيضاً ، نحو قوله تعالى              
، إلمكانية االستغناء عن حرف الجر، و       "  به   "بجر األرحام عطفاً علي الضمير في        ) والْأَرحـامِ 

  .هو مذهب الكوفيين في هذه المسألة 
وهناك بعض األفعال الالزمة التي البد من تعديتها بالحرف مثل قعد ومر وغيرها كثيـر       

و فـي   . فالبد من الحرف لإليـصال    " مررتُ أصدقائي   "أو  " قعدت الكرسي " فال يصح أن تقول     
  ". المنهج التوليدي و التحويلي " ل هذه الظاهرة في ضوء علم اللغة الحديث الفصل القادم سأتناو

  



  
  
  
  
  

  الفصــــل الثـــالـــث
  

  المنصـوب على نـزع الـخـافـض في ضـوء النظـريـة
  

  التــولـيديـة والتـحويليــة
  

  : وفيــه مبحثـــان 
  .النظرية التوليدية و التحويلية :   المبحث األول 
  الوصف التحليلي لظاهرة المنصوب على نزع :   المبحث الثاني 

  .يدية و التحويلية الخافض في ضوء النظرية التول
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣٠

  :دليل رموز البحث 
  .األول يشير إلى بداية الجملة والثاني إلى نهايتها : #  جملة # 

  .يشير السهم المتجه إلى أسفل إلى أن ما أعاله من عناصر تتحول إلى ما تحته             :
Ø :           رمز للعنصر المحذوف.  

  .وجودة في العنصر أعاله السمة المصاحبة م( + ..)    : 
  .السهم يعني تتحول إلى أو تؤدي             : 

  .تعني جملة ، و ج تعني جملة معقدة :ج          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٣١

  
  
  
  
  
  
  

  المبحـــث األول
  

  النظـــريــة التـوليـديـة والتـحويـليــة
  

  : ويتضمـن ما يلـي 
  .مـاهيــــــة النظريــــة  -
  .  اللغـة عنـد تشومسكــيمفهـوم -
  .مكونات القواعد التوليدية والتحويلية  -
  
  
  
  
  



  ١٣٢

  :تمهيـــد
الـصوت  : اتجه الدرس اللغوي في العصر الحديث إلى دراسة اللغة بمعناهـا األوسـع            

والنظم والداللة رغبةً في الوصول إلى كنه هذا النشاط الذي يتميز بـه اإلنـسان علـى سـائر                   
. لنظريات لغوية متعددة ، ذات أبعاد فكرية وفلسفية ومجتمعيـة خاصـة            المخلوقات، وذلك وفقاً    

 وما كان للباحثين اللغويين العرب أن يقفوا بعيداً عن ساحة هذا التطـور فـي الـدرس                 
اللغوي ، فمنهم من ساير الحديث ورأى أن الدرس النحوي القديم ال يناسب دراسـة اللغـة فـي           

، ) ١( ؛ ألنه يحول دون ظهور بحوث ألسنية جديـة           العصر الحاضر ، ونادى بضرورة طرحه     
وفريق آخر أدرك أصول تراثه النحوي فأضاء بعض جوانبه ووضـح غامـضه وسـد نقـصه             

محمد الخولي ، وعبده الراجحي ، ومحمد حماسة عبـد اللطيـف       : مستشرفاً آفاقاً جديدة ، أمثال      
  .وغيرهم 

لهـو  " تشومسكي"و" بلومفيلد"و  " سابير"و" سوسير"إن التنكر للماضي وتقديس ما جاء به        
الجمود والتأخر واالنحراف عن جادة الطريق ، وأردت بهذه الدراسة أن أقتفي أثر مـن اسـتلهم      

  .التراث واستشرف آفاقاً جديدة في دراسة اللغة وتحليلها 
ـ             ن        إن اللغة العربية قديمة وأصيلة حافظت على أصولها ، وهي حية متطورة ، فال بـد م

  : تعهدها بالنماء ورحم اهللا شاعرنا حيث قال 
  وسعت كتاب اهللا لفظاً وغاية              وما ضقت عن آيٍ به وعظات

  أنا البحر في أحشائه الدر كامن             فهل سألوا الغواص عن صدفاتي
سأحاول في هذه الدراسة أن أسلط الضوء على ظاهرة المنصوب على نـزع الخـافض               

 إيمانـاً    Generative   Transformational Theory لقواعد النحو التوليدي والتحويلي وفقاً
  .بضرورة التجديد في الدرس اللغوي وتأصيالً للدرس النحوي العربي القديم 

  
  
  
  

  ـــــــــ
ي ، دار توبقـال     عبد القادر الفاسي الفهر   . د) : نماذج تركيبية وداللية    ( اللسانيات واللغة العربية    : انظر  ) ١(  

   .٥١،٥٢: م ، ص١٩٦٨للنشر ، الدار البيضاء ، 
    



  ١٣٣

  :ماهية النظرية التوليدية و التحويلية 
تطمح النظرية التوليدية إلى وصف الظـواهر اللغويـة ، و النـشاط العقلـي بدقـة ،                        

ـ " بلومفيلد"وموضوعية أكثر من غيرها، و خصوصاً المنهج الوصفي الذي أرسي دعائمه      ن ، وم
وصف الظواهر اللغوية و النشاط     : " رسم هذا الهدف بقوله     " تشومسكي"، و حاول    " سوسير"قبله  

العقلي بأعلى درجات الدقة الممكنة ، و محاولة تشييد بناء نظري تجريدي ، يفسر تلك الظواهر،                
و يكشف عن مبادئ تنظيمها، و عملها دون اللجوء في الوقت الحاضـر إلـى ربـط التركيـب                 

يات العقلية المفترضة بأي ميكانيكية فسيولوجية ، أو تفسير الوظيفة العقليـة مـن خـالل                والعمل
   .)١(" أسباب فيزياوية 

      ويري أن االستعمال الطبيعي للغة تجديدي ، بمعني أن معظم ما نقوله في سياق االستعمال               
 و يعتبر ذلك حقيقة بديهية      الطبيعي للغة جديد تماماً ، و ليس تكراراً ألي شيء سمعناه من قبل ،             

   .)٢(يجب التسليم بها 
     وجدير بالذكر أن هذه النظرية ترنو إلى بناء نحو توليدي يصوغ استعماالت غير محـدودة               
بوسائل محدودة ، و يري صاحبها إمكانية استثمار االتجاه الكالسيكي المنطقي و الحـديث فـي                

   هذه النظرية ؟  فما هو مفهوم اللغة في ظل)٣(دراسة اللغة 
  :مفهوم اللغة عند الوصفيين و تشومسكي 

أن اللغة عبارة عن مجموعـة مـن        " بلومفيلد  " أمثال  ) الوصفيون  ( زعم السيكلوجيون      
و بالتالي فهو ال يري أي اختالف أساسـي بـين لغـة         . العادات الصوتية تتكيف بمثيرات البيئة      

نات ،و إن أقر بما تمتاز بـه اللغـة البـشرية مـن              اإلنسان و بين التنظيم االتصالي عند الحيوا      
   .)٤(تفاضلية أعلي ؛ و ال يري أي تدخل لألفكار الذهنية أو القواعد النحوية عند األداء الكالمي 

أما تشومسكي فإنه يري اختالفاً بيناً بين لغة اإلنسان و التنظيم االتصالي عند بعض الحيوانات ،                
  ).٥(ع معين من التنظيم العقلي و ليس مجرد درجة أعلي من الذكاء فاللغة اإلنسانية ترتبط بنو
  ـــــــــــــ

  .٢٤: م، ص١٩٩٦بيداء العلكاوي، دار الشئون الثقافية ، بغداد، : نعوم تشومسكي، ترجمة : اللغة و العقل ) ١(
  .٢١: السابق ، ص: انظر )٢(
   .٣٣: السابق ، ص: انظر ) ٣(
ميـشال زكريـا ، المؤسـسة الجامعيـة     : دية و التحويلية و قواعد اللغة العربية ، د         األلسنية التولي : انظر  ) ٤(

  .٢٦: م ، ص١٩٨٦ ،٢للدراسات و النشر ، ط 
     .٩٥: اللغة و العقل ، تشومسكي ، ص : انظر ) ٥(



  ١٣٤

فقد رفض تشومسكي هذا الفهم اليسير للغة وعده لوناً من التعامل مع سطح اللغـة دون                
  . أن هذا الفهم للغة هو الذي يقرب نظرية تشومسكي من طبيعة اللغة العربية عمقها ، و أعتقد

تتفقان في االعتقاد بـأن اللغـة       "        وعلى الرغم من هذا االختالف بين المدرستين إال أنهما          
عبارة عن نظام يتكون من عدة نظم ، هذه النظم هي عبارة عـن عالمـات أو رمـوز ينطقهـا      

صوات تدركها األذن ، وهذه األصوات تتركـب مـن وحـدات ذات دالالت    اإلنسان على شكل أ 
نسميها الكلمات أو الجمل ، وعليه فقد اهتموا بدراسة اللغة اإلنسانية بمستوياتها المختلفة الصوتية              

   .)١(والصرفية والنحوية والداللية 
 ، بمعنـى آخـر            وثمة اختالف آخر بين المدرستين ، فالوصفيون ينظرون إلى ظاهر اللغة          

إلى الكالم الذي يقوله األفراد ووصفه وتحليله ، ولكن تشومسكي أكد ضرورة النظر إلى بـاطن                
اللغة ، وأن مهمة الباحث األلسني استنباط القواعد التي تكون أساس اللغة ، والـذي دفعـه إلـى      

ؤديـه التركيـب ،     ذلك؛ أن البحث في ظاهر اللغة قد يكون خداعاً ،إذا نظرنا إلى المعنى الذي ي              
  : فهناك جمٌل لغوية غامضة مع أن تركيبها الخارجي متشابه نحو 

  .صراخ المجرم لم يؤثر في الناس  -
  . عقاب المجرم لم يؤثر في الناس  -

فالبرغم من تشابه البناء التركيبي إال أن الفاعل الحقيقي في الجملة األولى هو المجـرم ، وفـي                  
   .)٢(به الثانية مستتر والمجرم مفعوٌل 

إن ما توصل إليه تشومسكي وبلومفيلد وسوسير مـن         :      ومن اإلنصاف لتراثنا اللغوي القول      
باب "  ، حيث عقد باباً في كتابه المغني بعنوان ) هــ  ٧٦١ -( حقائق لغوية قد سبقهم إليها ابن هشام        

  .) ٣(" المنصوبات المتشابهة 
اسة بناء الجملة أو التركيب ، فوصف الظاهرة اللغويـة        فالنحو التوليدي والتحويلي يهتم بدر   

وتحليلها إلى مكوناتها المختلفة يتطلب أحياناً ضروباً مختلفة من القواعد ، تضبطها قواعد مختلفة              
  .) ٤ (وبسيطة ، ولكن الواصف اللغوي يحتاج إليها مجتمعة

  ــــــــــ
حلمـي خليـل ، دار المعرفـة الجامعيـة      . د  : قيق  جون ليونز ، تح   : نظريات تشومسكي اللغوية    : انظر  ) ١(

  ) .الهامش  ( ٦٤: م ، ص١٩٨٥ ، ١اإلسكندرية ، ط 
م  ، ١٩٧٩ ، ٢نايف خرما ، عـالم المعرفـة ، ط         . د  : أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة      : انظر  ) ٢(

   .١١٨ – ١١٦: ص 
   .٧٣٩: مغني اللبيب ، ص : انظر )٣(
  ٥٠:، ص)م١٩٨١(عبد القادرالفاسي الفهري،وهو نقل بالمعنى عن تشومسكي:لغة العربيةاللسانيات وال:انظر) ٤(



  ١٣٥

   : )١(مكونات القواعد التوليدية والتحويلية 
              النظرية التوليدية والتحويلية ليست فقط تفسيراً لمقتطفات خاصة من اللغة ، بل تفسير إن

التنظيم القائم ضـمن هـذه المعطيـات ،         شامٌل يتناول المعطيات اللغوية ويتخطاها باتجاه تفسير        
  .واتجاه التكهن بأن معرفة هذا التنظيم هي التي سوف تفسر كل المعطيات الالحقة 

وسيلة لتوليد جميع الجمل ، فما هو الفـرق         " بأنها  " قواعد اللغة   " فقد عرف تشومسكي    
لى وصفاً للكالم الفعلي ومعيارية     بين القواعد التقليدية والقواعد التوليدية والتحويلية ؟ ، تعتبر األو         

تعرض الصواب والخطأ للكالم الفعلي ، في حين أن القواعد التوليدية والتحويلية تولـد الجمـل                
، ) عقلية رياضـية  (  دون سواهما بدقة وموضوعية ، وهي قواعد تجريدية بمعنى           )٢(الصحيحة  

بمقدوره توليد أو تعداد جمل اللغـة ،  فهي تتعامل مع اللغة من خالل تنظيم القواعد ، هذا التنظيم        
والغرض منها الربط بين الصوت والمعنى ، أو الشكل الظاهري والمعنى العميـق لـه ، ويـتم                  

   : )٣(التحليل من خالل مكونات ثالثة هي 
  :Syantactic component النحوي المكون التركيبي أو   - أ
   :Semantic componentالمكون الداللي   -  ب
   :phonological component الفونولوجي  المكون الصوتي–ج 

والجدير بالذكر أن المكون التركيبي هو المسئول عـن توليـد أو تعـداد جمـل اللغـة                  
وتكوينها، كما أنه يصف البنية العميقة للجمل ويعدد عناصرها المؤلفة ، في حـين أن المكـونين         

 بشيء من التفصيل ؛ لما لـه        الصوتي والداللي تفسيريان ، وعليه سأتحدث عن المكون التركيبي        
  .من عالقة مباشرة بموضوع البحث 

  
  
  
  

  ـــــــــــــ
نقـالً   . ٦٠: حمدان محمد أبو عاصي، ص    ): رسالة دكتوراه   ( القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة      : انظر)١(

ميشال زكريا، :  ، و األلسنية التوليدية والتحويلية Chomsky : Syntactic Structures p,p111-112: عن 
 ، واللغة والعقل ، تشومـسكي ،        ١٢٦: ، وله أيضاً مباحث في النظرية األلسنية ، ص          ١٤٥،  ١٣٧ ،   ١١٩ص

  . وما بعدها ١٣٥:  ، ونظرية تشومسكي ، جون ليونز ، ص ٤١:ص 
   .٣٠٠: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، نايف خرما ، ص   )٢(
   .١٣٩ – ١٣٦:  ونظرية تشومسكي،  ص ١٤٥: ، ص) ية األلسنية النظر( األلسنية التوليدية :  انظر  )٣(
  



  ١٣٦

   :)١( Syntactic Componentالمكون التركيبي 
   Generative componentالمكون األساسـي  : يتألف هذا المكون من مكونين هما 

    :Transformational Componentالمكون التحويلي 
  : المكون األساسي أو التوليدي : أوالً 

 عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين تولد ما يعرف بالجملة النواة أو األساسـية             هو
نظام من القوانين التي تعطي بشكل واضح ومحدد أوصـافاً    : " أو العميقة ، كما يقول تشومسكي       

مجموعة سالسل المكونات األساسـية ، ولـيس        " ، والمقصود باصطالح الجملة     " بنيوية للجمل   
   .)٢(" كونة من وحدات صوتية السالسل المت

  :أحدهما عبارة عن قواعد التكوين ، واآلخر المعجم : ويتكون هذا المكون من جزأين 
توفر هذه  القواعد المعلومات الالزمة لتوليد الجمل الصحيحة أو الجمـل             : قواعد التكوين   - أ

تابة رمـز يـشير   المحتملة الصياغة في اللغة ، وهي تتخذ شكل إعادة كتابة ؛ أي أنها تعيد ك      
إلى عنصر معين من عناصر الكالم برمز آخر أو بعدة رموز ، وتعمل هذه الرموز على أن                 

  : ) ٣(الجملة وحدة لغوية واحدة ، وهذه القواعد كما عرضها تشومسكي هي
  )  .تكملة ( ركن فضلة +  الجملة           ركن إسناد -١

وركن فضلة وجواز اشتمال ركـن اإلسـناد فـي           أي أن الجملة يمكن أن تتضمن ركناً إسنادياً         
  :الجملة على ركن فعلي وركن اسمي يمكن تمثيله بالقاعدة التالية 

وجواز اشتمال ركن التكملة على ركـن  . ركن اسمي   +  ركن اإلسناد            ركن فعلي                 -٢
  : اسمي أو أكثر ويمكن إعادة كتابته كما يلي 

ركن اسـمي أو ركـن    + ركن حرفي   + مي أو ركن حرفي      ركن التكملة           ركن اس              -٣
  : وجواز اشتمال الركن الفعلي على فعل وزمن يمكن تمثيله بالقاعدة التالية . ركن اسمي+ اسمي 

وجواز اشتمال الركن االسمي على أداة تعريف واسـم      . زمن  +  ركن فعلي           حدث               -٤
  :ويمكن تمثيله بالقاعدة التالية 

وجواز اشتمال الركن الحرفي على حرف جر وركـن  . اسم + ي          تعريف         ركن اسم  -٥
  : اسمي ويمكن تمثيله بالقاعدة التالية 

  ـــــــــ
ترجمـة  :  ، وجوانب من نظرية النحـو لتشومـسكي        ١٣٩– ١٣٦: نظرية تشومسكي اللغوية ، ص    : انظر  )١(

   .١٤٥: ة التوليدية النظرية األلسنية، ص ، واأللسني١٣٤ -١٣: ت، ص.مرتضى جواد باقر،جامعة البصرة،د
   .٣١: جوانب من نظرية النحو ، ص)٢(
  .وما بعدها ٣١: السابق، ص : انظر ) ٣(



  ١٣٧

ركن اسمي ، ثم يلي ذلك مجموعة من القوانين التكوينيـة      +  ركن حرفي         حرف جر              -٦
  .التي تستبدل هذه األنواع النحوية بالمفردات المعجمية 

  .     ركل  فعل     -٧
  . الكرة – اسم          التلميذ -٨
إن استبدال العناصر الواقعة إلى اليمين بالرموز الواقعة علـى اليـسار   .  تعريف         ال          -٩

و هي جملة جيدة التركيب و أصولية ، و لكن قـد       " ركل التلميذ الكرة    " يولد عندنا الجملة التالية     
و يمكن أن تمثـل قواعـد   " .ركلتْ التلميذَ الكرةُ : " معني نحو تنتج جمالً غير مقبولة من جهة ال  

   :)١(التكوين بالمشجر التالي 
  ج

  
                          مركب اإلسناد                  مركب التكملة 
              مركب فعلي                                  ركن اسمي 

  
         حدث             مركب اسمي       زمن           

       ماضي                   ركل          تعريف       اسم              تعريف      اسم
                                                 ال           تلميذ              ال          كرة 

ه يتيح تمييز الفئات و المؤلفات المباشـرة     ويسمي هذا المشجر بالمشير الركني و ذلك ألن       
و لكن هذا المشير ال يدرس العالقات القائمة بين الجمل فقد تنتج جمالً غير سليمة دالليـاً بهـذه                   

  :القواعد نحو
  . قصف االحتالل البغيض المخيم  -١
  . االحتالل البغيض قصف المخيم  - ٢
  .المخيم قصف االحتالل البغيض  - ٣

صح داللياً إال على سبيل المجاز ، و يمكن لقواعد التكوين تحليلهـا    فالجملة الثالثة قد ال ت    
إال أنها ال تفسر العالقات القائمة بينها ، و ربما          ." …+اسم  + فعل  + اسم  " إلي مؤلفاتها النحوية    

يولد هذا التحليل جمالً ال معنى لها؛ مما دفع تشومسكي إلى اقتراح نوع آخر من القواعد وهـي                  
  .)   ٢()قواعد التفريع(

  ـــــــــــــ
   .١٠٥ وله أيضاً مباحث في النظرية األلسنية ص١٣٤-١٣٢ص: األلسنية التوليدية لميشال زكريا : انظر ) ١(
   .١٣٢،١٣٤السابق، ص : انظر )٢(



  ١٣٨

وهي ال تدخل ضمن قواعد أو قوانين التحويل ومهمتها توضيح سمات المورفيمات فـي              
   : )١(عجمية وهي كالتالي الجملة وبالتالي بنية المفردات الم

  .ع . س      فعل        -أ
  .ع . س    اسم           –ب 
  .ع . س    حرف جر         -ج
  .ع . س    تعريف             -د

    وبتطور النظرية التوليدية أدخلت مفهوم السمة بوصفه معادالً لقاعدة التفريع ، ففـي مجـال               
  : ) ٢ (ات التاليةتحديد االسم يمكن اللجوء إلى السم

  ] إنسان [ + ، ]  متحرك ±[  ، ] عام ± [
  ] معدود [ + ، ] محسوس [ + 
  ] ذكر [ +  ، ] مذكر[ + ، ] معرف [ + 
  ] مفرد ذاتي [   +، ] مفرد [ + 

عدم وجودهـا فيـه ،      ) -(وجود هذه السمة في االسم ، ويعني الرمز         (+ ) حيث يرمز   
    ضـحك  "  سمات االسم يجب أن تتالءم مع سمات الفعل ، نحو قولك             فهذه القواعد تنص على أن

( في حين أن الفعـل  ) حي _ ( ، )  إنسان -( ، نجد أن كلمة البحر تأخذ السمات التالية    " البحر  
؛ ولهذا أدخل المعجم فـي      ) حي  ( + ،  ) إنسان  ( + يتطلب فاعالً يأخذ السمات التالية      ) ضحك  

  .توياً على سمات المفردات الصوتية و الداللية المكون األساسي بوصفه مح
   : lexicon المعجم    –  ب 

يتكون المعجم من المفردات المعجمية في اللغة مـع خصائـصها النحويـة والـصوتية               
 )٣(والداللية ، وكذلك القوانين األولى في المواضع التي تتطابق صفاتها مع صفات هذه المفردات               

  : مكون األساسي يمكننا التمثيل بالجملتين التاليتين ولبيان مهمة المعجم في ال
  .اغتصب العدو األرض  -١
  . اغتصبت األرض العدو  -٢

  ــــــــــــ
تعني سمات عامة لألصناف النحوية الموجـودة علـى         ) ع  . س  ( ١٢٨: مباحث في النظرية األلسنية، ص    ) ١(

  .يمين السهم 
   .١١٤: السابق، ص: انظر )٢(
   .١٢: نظرية النحو، صجوانب من : انظر )٣(



  ١٣٩

يمكن الحكم على الجملة األولى بأنها جيدة التركيب والداللة ؛ ألن فعل االغتصاب أسـند       
، في  حين أن الجملة الثانيـة  ) حي( + ،  ) متحرك  ( + ،  ) إنسان  (+إلى اسم يحتوي على سمة      

  ، ) إنسان-(ات التالية جيدة التركيب دون الداللة، فقد أسندنا فعل االغتصاب إلى اسم يأخذ السم
، استناداً إلى قواعد التفريع واالستبدال المعجمية تبين أن الجملة الثانية غيـر   )حي-(،  )متحرك-(

  .جيدة الداللة 
  :نخلص إلى القول أن  المكون التوليدي يتضمن ثالثة أنواع من القواعد 

  ) .إعادة الكتابة (قواعد التكوين  -١
  . قواعد التفريع  -٢
  .ستبدال المعجمية  قواعد اال -٣

وعلى هذا تكون الجملة الفعلية النواة في اللغة العربية ال تخرج عن النماذج التالية وفقاً لما حدده                 
  : ) ١(نحاتنا األقدمين 

  ) .جاء زيد : ( اسم ، نحو + فعل  -
  ) .ضرب المعلم التلميذ : ( اسم  ، نحو + اسم +  فعل  -
  ) . أعطيت زيداً ديناراً : ( ،  نحو ٢اسم  + ١اسم + اسم + فعل  -

وأي تغيير يحدث في أي نموذج من النماذج السابقة يعتبر تحويالً من األصل ، وهنـا ال             
  .) ٢(بد  من البحث عن الغاية من هذا التحويل 

   :Transformational Componentالمكون التحويلي : ثانياً 
سي وتمـدنا بالمعلومـات     إذا كانت قواعد المكون األساسي توضح تركيب الجملة األسا        

الالزمة عن هذا التركيب ، فإن قواعد التحويل تمدنا بالمعلومات عن البنيـة الخارجيـة للجملـة       
قواعد يبدل كل منها مشيراً ركنياً بمشير ركني آخـر ، وتـدرس العالقـات    : " التوليدية ؛ ألنها    

   .)٣(" القائمة بين الجمل 
إلى سلسلة كالمية جديـدة ،      ) الجملة التوليدية   ( ة  ومعنى ذلك أنها تحول السلسلة الكالمي     

  : فيعدل فيها إما بالحذف أو الزيادة أو تبادل الموقع ، فعلى سبيل المثال 
  .ضرب المعلم التلميذ  -

  ـــــــــــــ
م ،   ١٩٨٤ ، ١خليل عمايرة، عالم المعرفة ، جدة ، ط       . ، د )منهج وتطبيق   ( في نحو اللغة وتراكيبها     : انظر  ) ١(

   .٨٧: ص
   .١٤: م،  ص١٩٨٢محمد حماسة عبد اللطيف ،دار القلم، الكويت ،. في بناء الجملة العربية ، د : انظر ) ٢(
   .١١٦: ميشال زكريا ، ص . مباحث في النظرية األلسنية ، د ) ٣(



  ١٤٠

، )اسم+اسم  +فعل  :(+ بالقواعد التوليدية نستطيع أن نحلل الجملة إلى عنصرها الرئيسة          
 نـستطيع أن  )١(، بالحدس اللغـوي  "المعلم ضرب التلميذ "  جملة أخرى منها ولتكن  ويمكن توليد 

هـو الـذي يقـع    ) التلميذ ( نعرف أن المبتدأ في هذه الجملة هو الفاعل الحقيقي ، واالسم الثاني       
أي طبق عليه قاعدة تبادل المواقع ، فتفسير العالقة بين هـذه الجمـل   ) المفعول به   ( الفعل عليه   

هها يظهر مدى الحاجة إلى قواعد التحويل التي وضعتها هذه المدرسـة ، فهنـاك جمـالً                 وأشبا
سـرت  : " غامضة ال يمكن تفسير معطياتها إال في ضوء قواعد التحويل ،فعلى سـبيل المثـال               

  : ، جملة تشمل ثالثة تفسيرات "طويال 
  .سرت زمناً طويال  -١
  . سرته طويال  -٢
  .) ٢ ( سرت سيراً طويال -٣

: أو المنفية نحو  " شُرِح الدرس : " لقواعد يمكن تفسير الجمل المبنية للمجهول نحو      وبهذه ا    
   :)٣(أما أهم قواعد التحويل فهي " متى السفر؟ : " أو االستفهامية نحو " ال أحب الكسوَل " 
   :Deletionالحذف  -١

 نفـس المـتكلم   يكون بحذف ركن من أركان الجملة النواة كالفعل أو الفاعل أو المفعول لغاية في          
ويرمـز إلـى   " كُسر الزجـاج  " تحول إلى المبني للمجهول فتصبح      " كسر الولد الزجاج    : " نحو

  . ،وهو عنصر تحويل Ǿالركن المحذوف بالعالمة 
   :Additionالزيادة  -٢

جديدة إلـى الجملـة التوليديـة لتـصبح         ) عناصر  ( ويقصد بالزيادة إضافة مورفيمات     
تحول إلى النفي بزيـادة     ) كسر الولد الزجاج    : ( وية فعلى سبيل المثال     تحويلية، وذلك لغاية معن   

  ) .لم يكسرِ الولد الزجاج : ( أداة النفي 
  
  

  ـــــــــ
   .١٥٤: ميشال زكريا  ،ص. األلسنية التوليدية والتحويلية ، د: انظر )١(
   .٧٣٩: مغني اللبيب، ص:  انظر  )٢(
 ، وله   ٩٥-٨٨: خليل عمايرة ، ص   . د:  وفي التحليل اللغوي     ،١٥٦-١٥٤:األلسنية التوليدية، ص    :  انظر )٣(

  . وما بعدها ٨٨: أيضاً في نحو اللغة وتراكيبها ، ص
  
  
  



  ١٤١

   :Permutation) تبادل المواقع ( الترتيب  -٣
: حقه التأخير في الجملة فتقدمه نحو قولك        ) لفظ أو عنصر    ( وهو أن تعمد إلى مورفيم      

، أو أن تعمد إلى مـا حقـه   " شرب زيد الدواء    " لة التوليدية   محولة عن الجم  " زيد شرب الدواء    
  ).رسولنا محمد صلى اهللا عليه وسلم: (التقديم فتؤخره ؛ لغاية معنوية في النفس ، نحو

   :Replacementالتعويض  -٤
  .ويكون باستبدال صيغة لغوية بأخرى 

   :Expansionالتوسيع  -٥
فتقول زيادة في توضـيح  " لمت خبراً ع" وهو أن تعمد إلى ركن في الجملة فتوسعه نحو    

  " .علمتُ أن االحتالل أغلق طريق الساحل " المعني 
    :Redutionاالختصار  -٦      

  .وهو عكس القاعدة السابقة ، أي أن تعمد إلى أحد أركان الجملة فتختصره 
تحويل " ة    وهناك قواعد تحويلية أخري استنبطها الباحثون من تراثنا النحوي و اللغوي نحو قاعد            

  .) ١(الخ هذه القواعد …و التنغيم " الصيغة 
أخلص إلي القول بأن المكون التركيبي هو المصدر التوليـدي فـي القواعـد التوليديـة             

و المخرجات التي تصدر عنه تكـون المـدخالت التـي يتعامـل معهـا المكـون                " والتحويلية  
و ينبغي أن نفرق بين نوعين من       . ) ٢(و المكون الداللي في نفس الوقت       ) الصوتي  (الفونولوجي  

؛ )٣("وهي البنية المجردة و الضمنية التي تعين التفسير الـداللي      : " الجمل ، األولي الجملة النواة      
  .أي أنها الصورة الذهنية األولي للمعنى 
ترتيب الوحدات السطحي الذي يحدد التفسير الصوتي و        " والثانية الجملة السطحية و هي    

 ، فأي عنصر تحويل يدخل الجملة يؤدي إلى إضاءة المعنى، و في المبحث الثـاني                )٤(" الداللي  
  .سأتناول ظاهرة المنصوب على نزع الخافض من وجهة نظر هذا المنهج 

  
  ــــــــــــ

طـه الجنـدي، مجلـة كليـة دار العلـوم ،دار غريـب للطباعـة،                . صيغ األمر في العربية ، د     : انظر  ) ١(
و له أيضاً فـي نحـو       .٩٥-٩٤خليل عمايرة ص  . و في التحليل اللغوي ،د     .١٢٢ ،ص ٢٤م، العدد ١٩٩٩مصر،

  . وما بعدها ١٧٣اللغة و تراكيبها ص
   .١٥٨ميشال زكريا ص.األلسنية التوليدية و التحويلية و قواعد العربية ،د : انظر) ٢(
  : نقالً عن ٣,٥صنايف خرما .  و أضواء علي الدراسات اللغوية المعاصرة د١٦٣السابق ص) ٤(، )٣(
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  المبـحـــث الـثـانـي
  

  الوصـــف التحليـــلي
  

للمنصــــوب علـى نـزع الخافـــض في ضـــوء 
  النظــريـة التـوليديــة و التـحويليــة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٤٣

  
  : الخصائص التركيبية للمنصوب على نزع الخافض 

 بنظم كالمه بكيفية خاصة ، و على منوال معين ترتبط فيه الكلمات بعالمات              يقوم المتكلم 
نحوية معينة ، و يهدف هذا المبحث إلى تحليل و عرض األنماط التركيبية للمنصوب على نـزع             
الخافض في صيغها الحقيقة الواردة فيما يحتج به من كالم العرب، وخاصة أوصـافها البنيويـة                

الفروق الداللية التي تحدد سمات هذه الظاهرة عن غيرها مـن الظـواهر             التركيبية ، ثم دراسة     
اللغوية و األنواع النحوية ، والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن هل المنصوب على نـزع الخـافض     

  يرد في جمٍل توليدية أم تحويلية ؟
  القدماء إلى أن هناك أفعاالً تتعدى بحرف جر ، و لكنه قـد يحـذف               )١(لقد أشار النحاة    

" المنصوب على نزع الخافض     " بالرغم من افتقارها إليه ، و أطلقوا على هذه الظاهرة مصطلح            
وإِذَا :" من قومه، و قوله تعـالى  :  أي )٢( " واختَـار موسـى قَومـه سـبعني رجـال        : " نحو قوله تعالى    

      ونرخْـسي مزَنُـوهو أَو مأن الحذف جائز في كل ما يدل عليـه دليـل   ، وقد رأى القدماء   )٣( " كَـالُوه
  .) ٤(بشرط أال يتأثر النظام البنائي للجملة فيؤدي إلى فساد المعني 

ويعد الحذفُ بصفة عامة عنصراً من عناصر التحويل في الجمل ، و هو من الظـواهر                
ل إلى تحويليـة  المشتركة في اللغات الطبيعية ، بل و يعتبر ركناً رئيساً في الجملة التوليدية فتتحو        

   .)٥(و يكون ذلك لغرض داللي أال و هو اإليجاز و االتساع باللغة 
  : ولوصف هذه الظاهرة بنيوياً البد من التعرف على معطياتها 

لقد تبين من الدراسة النظرية لهذه الظاهرة في كتب التراث النحوي ، أن حرف الجر قد                
ن التركيب اللغوي سماعاً أو قياساً وهو مـا         يحذف و ينصب االسم بعده للخفة أو طول الصلة م         

  ــــــــــ
   .  ٣٤ و هذا البحث ، ص ٧٥٠ و المغني ص٨/٥١: و شرح المفصل ١/٣٦،٣٨الكتاب : انظر )١(
   .٧/١٥٥:األعراف ) ٢(
   .٨٣/٣: المطففين )٣(
  .١٥٣-١٤٦: ، و دالئل اإلعجاز، ص٢/١٦،١٥٦:  ، و المغني اللبيب١/٣٦٠: انظر الخصائص)٤(
.  ، و في نحو اللغة و تراكيبها  د         ١٥١-١٥٠:النحو العربي و الدرس الحديث  عبده الراجحي، ص        : انظر  ) ٥(

   .٩١:، و له أيضاً العامل النحوي بين مؤيديه و معارضيه، ص١٣٦-١٣٤:خليل عمايرة ، ص
  
  
  



  ١٤٤

أن العامـل فـي هـذا       ) ١ (وأقر النحاة البـصريون     . أطلق عليه المنصوب على نزع الخافض       
  فأقروا أن العامَل نزع الخـافض،        )٢(المنصوب هو الفعل بعد حذف حرف الجر وأما الكوفيون          

حركـة  ) الفتحـة (حذف حرف الجر،وأميل إلى أن حركة المنصوب على نزع الخـافض            : أي  
  :اقتضاء؛ لوصول الفعل إليه بعد نزع الخافض ، نحو 

  .دخلتُ البيت  -١
  . اخترتُ الرجال زيداً  -٢
٣- ربه ذنبه  استغفر زيد .  
  . نصحتُ زيداً و شكرته  -٤

ففي جميع التراكيب السابقة تم حذف حرف الجر و نصب االسم بعده فما هي سـمات و                 
  :خصائص هذا المنصوب 

االسم المفعول المفتقر لحرف جر منصوب دائماً إال إذا كان مصدراً مؤوالً باسـم صـريح            -١
) ٤(فقد اختلف النحـاة  ) ٣ () وعملُوا الصالحات أَن لَهم جنـات وبشرِ الَّذين آمنوا: ( نحو قوله تعالي  

و ما بعدها بين النصب والجر و جواز الوجهين ، وقد يأتي مجروراً             " أن و أن    " في عمل   
  .جوابا لمن قال كيف أصبحت؟ " خيرٍ عافاك اهللا : " نحو قولهم 

الجر إذا حذف جوازاً ال يعمل مع الحذف،        عامل النصب لهذا االسم هو الفعل ؛ ألن حرف           -٢
و هذا العامل قد يكون الزماً ال يفتقر إلى مفعول أو متعدياً تارة بنفسه و تارة بحرف جـر                   

  .في الدار : أي " سكنت الدار : " كقولك 
  :  البد من اتصال  الفعل باالسم ، فإن تباعد منه فالُبد من حرف الجر نحو قولك  -٣
  .اللتباس المعني ) ٥" (أمرتُ الرجل يوم الجمعة الخير : "  فال يصح أن تقول "أمرتُك الخير " 
  . إن الغرض البالغي والداللي من حذف حرف الجر هو اإليجاز واالتساع باللغة -٤

  ـــــــــــــ
، ٧/٦٣: ، و شرح المفصل   ١/١٨١:  ، واألصول في النحو البن السراج      ٣٨-١/٣٥: الكتاب: انظر  ) ٢ (،  ) ١(
 و ضـرائر    ٦٨١: ،والمغنـي ،ص   ١/٦١٣:  ، و المقتصد في شرح اإليضاح      ٤/١٣٧:  ، وشرح الكافية   ٨/٥١

   .١٤٥:الشعر ،ص
  .٢/٢٥:البقرة ) ٣(
  .وما بعدها ٣٤:الفصل األول من هذا البحث، ص: انظر )٤(
   .٢٦٠:نتائج الفكر للسهيلي، ص: انظر  )٥(
  
  



  ١٤٥

     
ذه األنمـاط و الـصور      سأحاول أن أثبت هذه الخصائص و السمات من خالل وصف ه          

  .التركيبية التي يرد ضمنها المنصوب علي نزع الخافض 
وبناء على ما انتهينا إليه من أن التركيب الذي يتضمن منصوباً علـى نـزع الخـافض                 

، هي تركيب محول مـن      " أمرتك الخير " تركيباً محوالً و ليس مولداً ، فإن تحليل الجملة السابقة           
ك بالخير ، و هذا التحويل تم بالحذف لإليجاز و االتساع باللغة والتوكيد             أمرت: جملة نواة ، وهي     

   :)١(و يمكن أن نمثل هذا التحليل  بالمشجر التالي 
  أمرتك الخير

ج  
                             بؤرة                       ج

                                       
                   أمرتك               مركب اسمي                                                                        

           الخير  Ø                   ــارتباط إسنادــ                                       
  حرف+  ارتباط تعدية                                                                                             

ـ                                                          +تعديةـــــــــــــــــــارتباط                                      جرــــ
  محذوف                                                               +                                                                     

  غير عامل                                                                                                             +
  تقديره الباء                                              +                                                                   

     
هل تقدير عنصر محذوف ضرورة في مثل هذا التركيـب ؟           :والسؤال الذي يطرح نفسه     

                 تقدير حرف الجر ضرورة ملحة عند بيان المستوى الداللي لهذا التركيـب ؛ ألن من المؤكد أن
حرف ، كما أن عالقة المنصوب على نزع الخافض         أمن اللبس من الشروط الضرورية لحذف ال      

أن جملة المنـصوب علـى   ) ٢(ال بد من تفسيرها ، ويرى الفاسي الفهري    ) الفعل  ( ببؤرة الجملة   
نزع الخافض من قبيل الجمل المعقدة وهو ما أميل إليه ، وأختلف معه في بعـض افتراضـاته ،          

  .لعقبات التي حالت دون ظهور بحوث جدية وهو أن اآللة الواصفة عند القدماء كانت إحدى ا
  

  ــــــــــــ
تعنـي مكـان   : وبؤرة  . ١٤٨: الفاسي الفهري، الكتاب األول ، ص. د : اللسانيات واللغة العربية   : انظر  ) ١(

  .إلخ ..الصدارة في الجملة والذي يحتله الفعل وبقية عناصر الجملة ترتبط به إما ارتباط إسناد أو تعدية 
   .٥٥ ، ٥٤ ، ١٤٨: ر السابق، صانظ) ٢(
  



  ١٤٦

  
  

أن األصل في هذا التعدي أن يكون بحرف جر، وتقديره الباء،           )  ١(لقد بين نحاتنا األجالء     
وعلى هذا سقط حـرف     " كلفتك هذا األمر    : " فاألمر في الجملة على سبيل التكليف ، فكأنه قال          

  .الجر 
ف الجر في مثل هذه الحاالت ؛       أنه ال ضرورة لتقدير حر    ) ٢(ويرى زين كامل الخويسي     
لم ترد مستعينة بحرف الجر في ديوان المتنبـي  ) اختار  : ( مستنداً إلى أن مثل هذه األفعال نحو        

وال أوافقه على ذلك ؛ ألن واقع السياق يوحي بالحرف المحذوف ،و تقديره ضرورة عند التفسير                
فال بد من تقدير الحرف ؛ ألن أمن اللبس         ،   )٣(الداللي كما أسلفت وهذا ما أقره النحاة والمفسرون       

  . من األغراض المهمة التي يجب مراعاتها عند الحذف 
وبناء على ما انتهينا إليه ، فإن المنصوب على نزع الخافض هو من التراكيب اللغوية المحولـة،          
وسأتناول فيما يلي بعض النماذج التركيبية ذات العالقة بالدرس والتحليـل فـي ضـوء قواعـد            

  . المكون التحويلي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــ
:  ، ونتائج الفكـر للـسهيلي، ص  ١/١٧٨: ،و األصول في النحو البن السراج  ٣٨ ،   ٣٧/ ١: الكتاب  : انظر)١(

٢٥٥.   
زين كامل الخويسي ، مؤسسة سباب الجامعة ، اإلسـكندرية ،           . الجملة الفعلية بسيطة وموسعة ، د       : انظر) ٢(

   .٤٠٨ / ١:  م ١٩٨٧
 في مجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى         ١٥٥/ ٧: األعراف" واختار موسى قومه    " انظر تفسير اآلية    ) ٣(

 ، والتفسير الكبير لإلمـام     ١/٢٢٩ت ،   . محمد فؤاد سزكين ، مكتبة الخانجي ، القاهرة  ، د            . د  : التيمي ، ت    
 ، والـدر    ٢٩٤/ ٧: ع ألحكـام القـرآن     ، والجـام   ١٢١/ ٢:   ، والكشاف   ١٥ ،   ١٤/ ١٦: فخر الدين الرازي  

   .٢٦٥/ ٤): خير (  ، واللسان مادة ٤٧٤/ ٥: المصون



  ١٤٧

  نمــــاذج تركيبيــة للمنصـــوب علــى نـزع الخافـــض
  

  :ما ورد من هذا النصــب في باب حــرف الجــر: المطــلب األول  
لتخفيف واإليجاز  حرف الجر قد يحذف من التركيب حذفاً اختيارياً ؛ لغرض معنوي هو ا            

  : واالتساع باللغة ، ومن هذه التراكيب 
   :)١(حذفه في جملة القسم :أوالً

يتكون تركيب القسم من جملتين ؛ جملة فعل  القسم ، وفيهاأداة القسم ومقسم به، وجملـة                
جواب القسم ، وجملة فعل القسم مؤكِّدة وجملة الجواب مؤكَّدة، وهو يحول الجملة التـي يـدخل                 

إن أو أن أو الـالم  : إلى جملة مؤكَّدة ، وقد يدخل على المقسم به أحد عناصر التوكيد مثل      عليها  
  : أو قد وغيرها من هذه األدوات ، فمن هذه التراكيب قول البحتري 

  )٢(نشدتكما اهللا أن تدفعا                  ذمامي ، وأن تنسيا واجبي 
  : وقول عنترة 

  )٣(إذا            رأيت يوماً حمول القوم فانعاني ناشدتك اهللا يا طير الحمام 
نشدتكما باهللا  ( تركيب محول من بنية عميقة هي       ) نشدتكما اهللا أن تدفعا     ( فقول البحتري   

فتحول بالحذف من البنية العميقة إلى البنية السطحية ، ويمكـن تمثيلـه بالمـشجر        .. ) أن تدفعا   
  : التالي 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
 ، ٥٧:  ،والجنى الـداني، ص ٤٧٣ ، ١٥٧: ، والمغني، ص٩٩ ، ٩٠/ ٩ ، ٣٢/ ٨: شرح المفصل: ظر  ان) ١(

   . ٢٤٧: خليل عمايرة ،ص.  ، والتحليل النحوي د ١٤٥
  .١/٢٦١: ديوانه ) ٢(
  . ٥٣: ديوانه ، ص) ٣(



  ١٤٨

  #نشدتكما اهللا أن تدفعا ذمامي # :                      تركيب 
                          

                                   مركب القسم                   
                                      نشدتكما                مركب المقسم به                   مركب التكملة جواب القسم 

            اهللا                    أن تدفعا ذمامي                                                                   
               مركب فعلى         مركب اسمي   مركب اسمي                اهللا 

                                         زمن                         أنا               إياكما        مركب حرفي  لفظ الجاللة       مركب   مركب            مركب  
  مقسم به       حرفي          فعلى              اسمي+ ضمير     الباء     + ضمير          + ماض       حدث              + 

  تدفع                  منصوب        أن                 +        Øمنفصل       + منفصل         + فعل         +             
  عامل  + حرف               + مثنى       + مفرد           + ثالثي                          + 
  النصب  +جر                 + عاقل       + عاقل          + صحيح                         + 
  غير عامل                    زمن          حدث + محول     + مسند           + مسند                            +

  فعل+ مضارع    + القسم                         + محول                                                          + 
                                                     ثالثي                               + محذوف            +                                                    كما          

  صحيح+ ضمير                                                          + ت            .                                   
  مسند +  متصل                                                    +  ضمير                                   +       

  منصوب+ مثنى                                                     + متصل                                         + 
  عاقل+   مفرد                                         + 
  عاقل                                + 

  مسند إليه                                                                                 ذمامي                                + 
                                                                    اسم                                                              

  
                                                                                           مركب اسمي    مركب                                                                             

                                                              اسمي                                                                            
                                                                                                                             أنا 

ضمير                                                                                                                                   +                                                    ذمام                                                                   
  منفصل        + اسم                                                           +                                                          

             عاقل+ مفعول به                                                                                                                  +
  محول+منصوب                                                                               +                                  

  مضاف                                                                                                    +
                                                                  ياء المتكلم                                                                   

  ضمير                                                                                                                         +
  متصل                                                                             +                                             

  عاقل                                                                                                                          + 
  مفرد                                                                               +                                             

  مضاف                                                                                                                     +
   إليه

  الجر                                                                                 +                                         



  ١٤٩

  : تحول التركيب السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عن طريق القواعد التالية 
للتوكيد ، وزيـادة المركـب      ) نشدتكما اهللا   ( فقد تم زيادة مركب القسم       :Additionالزيادة   -١

  ) .أن (حرفي ال
، وانتصب لفظ   ) اهللا  ( حيث تم حذف حرف الباء من المركب االسمي         : Deletionالحذف    -٢

  .الجاللة بعد نزع الخافض ؛ إليصال الفعل إليه 
محل المركب االسمي الضمير    ) تاء الفاعل   ( إحالل المركب االسمي    :  اإلحالل والتعويض    -٣

  ) .أنا ( 
  :افض في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف صورة المنصوب على نزع الخ:ثانياً

  :من هذه التراكيب قول طرفة بن العبد 
  )١(فما ذنبنا في أن أداءت خٌصاكُم       وأن كنتم في قومكم معشراً ُأدرا 

  : وقول الحطيئة 
  )٢(أبلغْ بني عبسٍ بأن نَجارهم          لْؤم وأن أباهم كالهجرِسِ 

التركيب بنيوياً من خالل المعطيات والخصائص التي أسلفتها ، بأنـه           ويمكن وصف هذا    
وبأن أباهم كالهجرس ، ولبيان كيفية هـذا        …أبلغ بني عبس    : تركيب محول عن بنية عميقة هي       

  :           التحويل يمكن تمثيله بالمشجر التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
   .٦٠: ديوانه ، ص ) ١(
  القرد أو الثعلب أو الدب اللئيم ، وجمعها هجارس : أصلهم ، الهجرس : ، ونجارهم ١١١: ديوانه ، ص ) ٢(

  ) .هجر(لسان العرب مادة ( 



  ١٥٠



  ١٥١

  :تحول التركيب السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية عن طريق القواعد التحويلية التالية 
  .حذف حرف الجر مع أن المؤكدة  : الحذف -١
  .المؤكدة إلفادة توكيد اإلخبار زيادة أن  :  الزيادة -٢
" إلى البنية السطحية    " وبأن أباهم كالهجرس    " تقلص التركيب من البنية العميق       :  التقليص -٣

، والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن ما السر الداللي من هذا التحويل ؟             " وأن أباهم كالهجرس    
 القدماء للتعرف علـى أسـرار   لإلجابة عن هذا التساؤل ، ال بد من الرجوع إلى كتب نحاتنا        

اهللا " ومن العـرب مـن يقـول        " الحذف البالغية والداللية ، قال سيبويه معلالً ذلك الحذف          
وذلك أنه أراد حرف الجر ، وإياه نوى ، فجاز حيث كثر في كالمهـم ، وحـذفوه                  " ألفعلن  

يجاز والتخفيف ؛    فسيبويه يوضح السر الداللي من الحذف أال وهو اإل         )١(" تخفيفاً وهم ينونه    
                    ا في نفسه ، فطـول الـصلة مـع أنالمتكلم يعمد إلى بذل الجهد القليل للتعبير عم ذلك أن

وأوقفوه على الـسماع  " أن وأن " يستدعي التخفيف ؛ ولذا أجاز النحاة حذف حرف الجر مع    
  .في بعض المواضع األخرى 

  " :أن أو أن " فيما فيه مصدر مؤول من : ثالثاً 
في تراكيب اللغة العربية ومن أمثلة ذلك الحـذف قـول           )  أن وأن (ع حذف حرف الجر مع        يشي

  :امرئ القيس 
  )٢ (وعاذلة بكرتْ غُدوةً                      تلوم وتزعم أني صبوتُ

ولبيان كيفية هذا   " وتزعم بأني صبوت    " محول عن بنية عميقة هي      " وتزعم أني صبوت    " فقوله  
  : مكن تمثيله بالمشجر التالي التحويل ي

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــ
  .ومابعدها٣٤:  ، وانظر هذا البحث ،ص ١/١٤٤:الكتاب ) ١(
لسان العـرب ،    (حن إليه   : صبوة وصبوة وصبواً إليه وله      :  ، صبوت    ٢٧٣: ديوان امريء القيس ، ص      ) ٢(

   .١٠٦:  ص،  ولمزيد من هذه الشواهد انظر الفصل الثاني من البحث،)مادة صبو
  
  



  ١٥٢

  #وتزعم أني صبوت #                             تركيب 
                   مركب إسنادي                                 مركب تكملة 

                                                                                               أني صبوت 
                                                                                                

   مركب حرفي             مركب فعلي     مركب اسمي  مركب حرفي                           مركب فعلي    
                أن                                 Øو                       زمن                هي         

  حرف        فعل        مركب اسمي   +             الباء              Øمضارع  حدث           + حرف        + 
  توكيد                          أنا+ حرف        + ضمير        + عطف                    تزعم         + 
  ضمير+ ناسخ     زمن      حدث      + جر          + مسند إليه     + فعل                            + مبني + 

  منفصل+ صبا     + ماض   + عامل  + محذوف      + محذوف       + ثالثي                                  + 
  مفرد       + فعل      + غير عامل   مركب اسمي          + صحيح                                                 + 
  عاقل+ ثالثي    + لإللصاق      أنا                   + مسند                                                    + 
  مسند + معتل             + ضمير       + الزم                                                                   + 

  منفصل                ناقص      إليه                                                                          +
  مبني     محول+ مفرد                                                                                            +

  السكون       + عاقل                                                                                        +    
  مسند      ت   +  مبني                                                                                           + 

  ضمير + في محل                                                                     +                               
  متصل +                                                                            نصب                             

  مفرد + محول                                             +                                                         
     عاقل                +                                                 

  مسند إليه   +                                                                            ياء المتكلم                         
  ضمير                                                                                          +             

  متصل                                                                           + 
  عاقل         +                                                                    

  مبني                                                                           + 
  في محل نصب                                                                           + 

                                                                       +        اسم أن  
    

        وتزعم أني صبوت                                     
" محول مـن بنيـة عميقـة        " وتزعم أني صبوت    " من خالل المشجر السابق يتبين أن التركيب        

  :عن طريق القواعد التالية " وتزعم بأني صبوت 
  .يد المؤكدة إلفادة معنى التوك" أن " زيادة : الزيادة  -١
  . الحذف حذف حرف الجر مع أن لطول الصلة  -٢
، " صـبوت   " في" أنا  " محل المنفصل   " التاء  " حل الضمير المتصل    :  اإلحالل والتعويض    -٣

  ".أني " في تركيب " أنا " محل الضمير " ياء المتكلم " وحل الضمير 



  ١٥٣

  
  في باب التعدي واللزوم : المطلب الثاني 

  
لثاني من الفصل الثاني أن هناك أفعاالً تتعدى بحرف الجر ولكنه قـد                 كما أسلفنا في المبحث ا    

يحذف جوازاً بالرغم من افتقار التركيب إليه ، فالحذفُ قاعدة شائعة في اللغة العربية و اللغـات                 
 )٢( " فَاسـتَبِقُوا الْخَيـرات   " :  و قد وقع هذا الحذف في القرآن الكريم و منه قوله تعـالى               )١(الطبيعية  

  :و السر الداللي لهذا الحذف هو " فاستبقوا إلى الخيرات " أصلها التوليدي 
  .          االختصار  -١
  . اإليجاز وإيصال الفعل الالزم إلى معموله بدون واسطة حرف الجر -٢ 

    و قد رأي النحاة أن حذف حرف الجر ِإنما يلجأ إليه في الكالم لـضرب مـن االختـصار و        
، و بالرغم من ذلك فقد وقع حذف حرف الجر فـي اللغـة ،               ) ٣(إجحافٌ به   اختصار المختصر   

  .حيث إن واقع اللغة ال يخضع لقواعد المنطق و العقل 
  :و سأصف بعض التراكيب بنيوياً في هذا الباب كما يلي 

  :ما وصل إلى اسمٍ صريح : أوال 
  :نحو قول امرئ القيس 

       نيزةع ردر خدخلت الخد جلي و يومر٤(      فقالت لك الويالتُ إنَّك م(  
ويمكن تمثيل ذلك بالمشجر    )دخلت في الخدر    ( محول عن بنية عميقة هي      " دخلت الخدر   " فقوله  
  :التالي 

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــ
   .١٤٩:عبده الراجحي، ص. النحو العربي و الدرس الحديث د: انظر ) ١(
   .٢/١٤٨: البقرة ) ٢(
   .٢/٤٥٢: ائصالخص: انظر ) ٣(
   .٣٠: ديوان امرئ القيس، ص )٤(



  ١٥٤

  
  #دخلتُ الخدر #                              تركيب 

  
              مركب اإلسناد                                مركب تكملة 

        فعل                  مركب اسمي      مركب حرفي      مركب اسمي

  الخدر                         Ø         أنا                                      
  ضمير                   في + زمن      حدث                   

  حرف                   مركب     خدر+ منفصل                  + دخل                   +ماض  +
  اسم+ جر                     حرفي                       + مفرد   + ثالثي                           +

  منصوب+ غير عاقل              أل         + عاقل                    + صحيح سالم                    + 
   نزععلي+ حرف    + مكان                  + مسند إليه                + الزم                           + 
  للتعريف  الخافض+ محول                                             + مبني                          + 
  السكون                                      +

  الزم                  ت          + 
  ضمير+ مسند                           + 

  متصل        +                            
  مفرد                                  + 
  عاقل                                  + 
  مسند إليه                                   + 

  
          

  
                                    دخلتُ الخدر

و قد كان من الممكن التعبير بالجملـة      " در  دخلتُ في الخ  "      فالبنية المضمرة لهذه الجملة هي      
المضمرة ، إال أن من خصائص العربية أنها تسعى إلى اإليجاز،و الوضوح و أمن اللـبس مـا                  
وجدت إلى ذلك سبيال ، و تطبيقاً لمبدأ اإليجاز المشروط بأمن اللبس تحول التركيب مـن البنيـة       

  :ة العميقة إلى البنية السطحية عن طريق القواعد التالي
  .إيجازاً واختصاراً ) في(حذف حرف الجر :الحذف -١
؛إليـصال  ) الخـدر : (حل النصب بالفتحة محل حركة الكسرة في قوله       : اإلحالل والتعويض   -٢

  .الفعل إليه دون واسطة الحرف
  ).  دخلت في الخدر(بدالً من ) دخلت الخدر(تقلص التركيب إلى : التقليص -٣
  



  ١٥٥

  :لعامل إلى ضمير فيما وصل فيه الفعل ا:ثانيا 
الضابط التركيبي للمنصوب علي نزع الخافض سواء كان اسماً صريحاً أو ضميراً أو مـصدراً               
مؤوالً من أن أو أن و ما في حيزهما ؛ أنه يذكر بعد فعٍل حقه أن يتعدي بالحرف و لكنه حـذف                

 و )١( ) مـر قَـدرنَاه منـازِلَ     والْقَ: ( عند تعينه ِإيجازاً و اتساعاً ، و من هذه التراكيب قولـه تعـالى               
تبغون لها عوجا   " فاآلية الثانية محولة عن بنية توليدية هي         . )٢(  ) تَبغُونَهـا عوجـاً   : (  قوله تعالى   

  :و يمكن تمثيل كيفية التحويل إلى البنية السطحية بالمشجر التالي " 
  #تبغونها عوجا #                            تركيب 

                  مركب اإلسناد                                مركب تكميلي 
  "٢"مركب اسمي  "               ١"مركب فعلي            مركب اسمي                       مركب اسمي 

                        عوجازمن           حدث         أنتم                              ها             
  اسم + ضمير                                                             + تبغي            +مضارع + 

  حال+منفصل           مركب حرفي                                     + ثالثي                     + 
  )السبيل(            هي Ø               جمع  + معتل ناقص                +

  ضمير         +مسند إليه            الالم            + مسند                      + 
  منفصل   + حرف        + محول                + مرفوع بثبوت              +

  غيرعاقل      + جر    + واو الجماعة          +            النون ألنه من     
  مفرد+غير عاقل   + ضمير                +            األفعال الخمسة    

  مؤنث+محذوف      + متصل                +للتجدد واالستمرار           +
  محول         + مبني                                                              + 

  مند إليه                                                   +               
                                                                          ها 

  ضمير                                                                      +
  متصل                           +                                          

  مؤنث                                                                     + 
  مفرد                                                                     + 
  ير عاقل غ                                                                     +
  مبني                                                                     +
  منصوب+                                           تقليص                     

                                                                                                      
  "تبغونها عوجا                               " 

  ــــــــــــ
   .٣/٩٩: آل عمران ) ٢.                       (٣٦/٣٩:يس ) ١(



  ١٥٦

إلى البنية الـسطحية عـن طريـق        " تبغون لها عوجا    " تحول التركيب السابق من البنية العميقة       
  :القواعد التحويلية التالية 

  . حرف الجر مع أن التركيب مفتقر إليه ؛ لالتساع باللغة و اإليجاز و ذلك بحذف : الحذف -١
محـل  " واو الجماعـة    " إحالل المركب االسمي الضمير المتـصل        : اإلحالل و التعويض   -٢

فـي  ) هـي   (محل الضمير المنفصل    ) ها(الضمير المنفصل أنتم و إحالل المركب االسمي        
  .تبغونها 

  " .تبغونها عوجا " إلى التركيب " بغون لها عوجا ت" تقلص التركيب من  :  التقليص -٣
  :ومن أمثلة هذا النوع قول الفرزدق : ما تعدي تارة بنفسه وتارةً بحرف جر: المطلب الثالث 

 الزعازع الرياح اَ إذا هب١(منّا الذي اختير الرجال سماحةً          و بر(  
  : قول المتنبي اختير من الرجال و سماحةً حال أو تمييز ، و: أي 

 تْ رأيك فاحكماألمالك فاختر لهم بنا         حديثاً و قد حكم ٢(قد اخترتك(  
محول عن بنية توليدية قد اخترتك من األمـالك ويمكـن تمثيلـه             " قد اخترتك األمالك    " فقوله  

  :                      بالمشجر التالي 
  #تك األمالك و قد اختر# :                   التركيب 

  مركب حرفي                   مركب اإلسناد                   مركب تكميلي 
  )٢(مركب اسمي )       ١(                                     مركب فعلي            مركب اسمي         مركب اسمي 

  
                    أنت             من               األمالكحرف              زمن    حدث           أنا+حرف    +
  اسم                  + Øضمير              +ضمير           + ماض   اختار         + مهمل            +عطف    +
  جمع+ حرف            + صل            منف+ منفصل                + فعل            +توكید                          + مبني       +

  منصوب+ جر               + مفرد                + مفرد                  + ثالثي         + مبني                                          + 
ــد                                              +  ــل              + مزي ــل    + عاق ــي                                                                                                                                                                                                                                            + عاق ــل        عل ــر عاق غي

  تبعيض           نزع+ منصوب       + مسند إليه             + بحرفين    +  
  محول                              الخافض+ المحول                                                                  + 

  معرف                                                           +                                                      
                                                        ت                       ك

  يرضم+ ضمير                                                                    + 
  متصل + متصل                                                                    + 
  مفرد+ مفرد                                                                       +
  عاقل+ عاقل                                                                      + 

  منصوب+ مسند إليه                                           +          تقليص      

   
  قد اخترتك األمالك                                                   



  ١٥٧

  :وقد تم التحويل في التركيب السابق باتباع القواعد التالية 
واختَـار  : ( اللغة على حد قوله تعالى    حيث تم حذف حرف الجر لإليجاز واالتساع ب        : الحذف -١

الجر نيعبس همى قَووس١(  ) م (.  
اخترتـك مـن    " بـدالً مـن     " اخترتك األمالك   " تقلص التركيب الظاهري إلى      : التقليص  -٢

  " .األمالك 
  .على التركيب ؛ للتحقيق والتوكيد " قد " حيث تم زيادة حرف التوكيد  : الزيادة  -٣
؛ إليصال  " األمالك  " حيث حل النصب بالفتحة محل الكسرة في قوله         : لتعويض   اإلحالل وا  -٤

الذي يحمل سـمة دالليـة أال   " من " الفعل إليه ، ووقوعه عليه مباشرة ،وحذف حرف الجر      
، وأدعو إلى القياس على مثل هذه التراكيب ، ولكـن بـشرط الوضـوح           " التبعيض  " وهي  

  .وأمن اللبس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــ
   .٧/١٥٥: األعراف ) ١(
  



  ١٥٨

   :فيما ظاهره النصب على الظرف: المطلب الرابع 
، "أن وأن   "     لقد آثرت اللغة العربية حذف حرف الجرفي بعض التراكيب سماعاً أو قياساً مع              

، واألصل ذكر الحـرف ، ومنـه        "سكنت البيت   " و  " دخلت البيت   : " ومن هذه التراكيب قولهم     
  : إبراهيم قول حافظ 

  )١(سكنتم جنةً فيحاء ليس بها               عيب سوى أنَّها في العالمِ الفاني 
  #سكنتم جنةً فيحاء #                              تركيب 

        
                      مركب اإلسناد                                        مركب التكملة

  
               مركب اسمي                                        مركب وصفي        مركب فعلي

  
  )  ٢(مركب اسمي)                   ١(زمن         حدث          الشهداء                     مركب اسمي 

            فيحاء              اسم               مركب حرفي   مركب اسمي       + ماض       سكن           + 
  اسم +                جنة                              Øجمع               + فعل                        + 
  وصف+ اسم                        + حرف     + مرفوع             + ثالثي                       + 
  " نعت " منصوب                    + جر        + محول               + صحيح                     +
  علىنزع الخافض  +غيرعامل    +مسند                                              +

  موصوف  +مكان        +ضمير                                            + 
  " منعوت" صل                             مت                              + 
  جمع                               + 
  عاقل                               + 
  تقليص+ مذكر                                                   + 

  
  

  "سكنتم جنة فيحاء                          " 
  :قواعد التالية وقد تم التحويل باتباع ال

وهـو مـشروط    .حذف حرف الجر من التركيب إيجازاً واختصاراً واتساعاً باللغة           : الحذف -١
  .بأمن اللبس والوضوح 

بدالً من الجر ؛ إليصال الفعل إليـه  " جنة " حيث حّل النصب في قوله       : اإلحالل والتعويض  -٢
  .وحذف حرف الجر 

  ــــــــــــ
  . ١/١٨: ديوان حافظ إبراهيم ) ١(



  ١٥٩

كـان وصـف    :بمقارنة بسيطة بين منهج نحاتنا القدماء والنحو التوليدي والتحويلي يتضح ما يلي           
النحاة العرب للغة العربية في حدود جغرافية وتاريخية معينـة ؛ أعنـي عـصور االحتجـاج ،           
فوصفوا اللغة ووضعوا لها القواعد ، فمنها ما هو معياري ، ومنها ما ليس كذلك؛ ألنها وضـعت     

ماالت لغوية في فترة زمنية معينة ، ولكن التطور سنة لغوية وكونية ، وبالتالي فهي بحاجة                الستع
  .إلى التوضيح وسد النقص وفقاً لما توصل إليه علم اللغة الحديث 

     فعلى سبيل المثال أقر النحاة أن ظاهرة المنصوب على نزع الخافض تعتمد علـى إعـراب                
السم بعد حذف الجار ، وتقدير المحذوف ؛ الختالف الذوق وفهم           الحذف ، واختلفوا في إعراب ا     

  .السياق والثقافة ، وعلى الرغم من ذلك كانت مالحظاتهم تنم عن فهمٍ عميق 
      والنحو التوليدي والتحويلي يقر الحذف ويعتبره ظاهرة مشتركة بين اللغـات اإلنـسانية ،              

الكالم ، وهو من القواعد الرئيسة المسئولة عن تحويـل          فالمتكلم ينزع إلى بذل الجهد القليل أثناء        
  .التركيب من البنية العميقة إلى البنية السطحية 

      للمحذوف ضرورة ال بد منها ؛ لدراسة العالقات        ) التقدير  (       ويؤكد أصحاب هذا المنهج أن
  .التي تربط بين البنيتين العميقة والسطحية ،ولتفسير داللة التركيب 

ن مالحظات القدماء حول الحذف والتقدير دقيقة ، وال تختلف كثيـراً عمـا أقـره النحـو                     إ
التوليدي والتحويلي ، فاعتبروا أن ظاهرة المنصوب على نزع الخافض ضـرب مـن االتـساع           
باللغة والخفة ،  وأتفق معهم في ذلك ؛ إلمكانية االستغناء عن حـرف الجـر أحيانـاً ،بـشرط                    

اإلفادة ، فالحظوا نوع االسم الذي حذف قبله حرف الجـر إن كـان اسـماً                الوضوح واإلفهام و  
صريحاً أو مصدراً مؤوالً ، أو ظرفاً مكانياً مختصا ، فاإلعراب عندهم فرع المعنى ،بل ويحيـل           

  .إلى المعنى 
    وكذلك يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار ؛ و حذف حرف الجر بعـد                

دى تارةً بنفسه وتارةً بحرف الجر ؛ لورود ذلك في القرآن الكريم  وكالم العـرب                الفعل الذي يتع  
  .شعره ونثره  

     لقد آن األوان لدراسة كتب التراث النحوي واللغوي بمستويات مختلفة في ضوء علم اللغـة               
الحديث ، للوقوف على معطيات القدماء حول كثير من ظواهر اللغة العربيـة ، وإدراك أصـول      

  .  نحو العربي ؛ووصوالً إلى النظام اللغوي للغة العربية ال
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الخـــاتـمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

١٦١

  

  
  

  الخـاتمـة 
            عالج هذا البحث ظاهرة المنصوب على نزع الخافض في النحو العربي لغاية نظرية
   وذلك لبيان حجم الظاهرة في كتب النحوي ، ورصد أثر النظرية فيه لمراجعة عمل النحاة ،

المهتمين بدراسة اللغة العربية ، و أسـتميح القـارئ    ولتيسير تعليم هذا الموضوع لطلبة العلم و   
الكريم عذراً إذا كنتُ قد أكثرتُ اإلشارة إلى أقوال هؤالء النحاة خالل البحث ، فقد كان ذلك عن                  

  .قصد ؛ لتأصيل الدرس النحوي العربي و حرصاً على أن أسوق الكالم حامالً الدليل معه 
  :ستويات ثالث      و قد درستُ الظاهرة بناء علي م

  .كتب النحاة األصول : األول 
  .االستعمال الجاري : الثاني 

  .الثالث دراستها في ضوء النظرية التوليدية و التحويلية 
و انطالقاً من المنهج المتبع يمكن القول إن البحث قد كشف عن خـصائص الظـاهرة،                

 – معطيـات نحاتنـا األجـالء     ووضح أنماطها التركيبية ، و حلل مكوناتها المباشرة ، بناء على          
 للوصول إلى معايير سليمة و دقيقة لهذه الظاهرة و من أهم مرتكزات و نتائج هذا                –رحمهم اهللا   

  :البحث ما يلي 
مصطلح أصيل في وضـعه اللغـوي و فـي          " المنصوب على نزع الخافض     "  إن مصطلح    -١

  .ع علم النحو استعماله االصطالحي، و أدراك النحاة داللته االصطالحية بعد وض
 إن فكرة العمل في النحو العربي من األفكار الرئيسة التي دارت حولها معظم أبحاثه،  و قـد   -٢

أقرتها نظريات علم اللغة الحديث ، و أخص بالذكر النظرية التوليدية و التحويليـة بـصورة ال                 
ها ، لم يقدموا فكرةً بديلـة  تبتعد كثيراً عما جاءت عليه في النحو العربي ، و إن الذين نادوا بإلغائ    

  .تصلح لتفسير النظام اللغوي 
 إن الحذف يعتبر ظاهرة مشتركة بين اللغات اإلنسانية و خاصة حذف حرف الجر ، فالمتكلم                -٣

يميل إلي بذل الجهد القليل أثناء عملية الكالم فيحذف بعض العناصر المتكررة ، و لكـن بـشرط     
لحذف يعتبر من القواعد المهمـة المـسئولة عـن تحويـل             الوضوح و أمن اللبس و اإلفادة ، فا       

  .التركيب من البنية العميقة إلي البنية السطحية 
إن كثيرا من تقديرات لغويينا القدماء يحتمها واقع اللغة العربية ، فكثيراً ما تـسمح تراكيـب                 -٤

من التراكيب،  اللغة بسقوط بعض أجزائها المتكررة ، وعلى المفسر اللغوي أن يقدر كل ما سقط               



  

  

١٦٢

  

إذا كانت صناعة النحو تقتضيه ، و في هذا الصدد أدعو إلى عدم إلغاء فكرة اإلعراب التقـديري      
  .  و التقدير ، فهي مهمة و ضرورية لفهم أسرار النظام اللغوي النحوية والداللية 

بشرط الوضوح و أمن اللـبس ، و مـن   " أن و أن " أكد البحث اطراد حذف حرف الجر مع   -٥
هنا يدعو البحث إلى القياس علي بعض الشواهد القرآنية و الشعرية حيث حذف حرف الجر بعد                
فعل يتعدى تارة بنفسه و تارة بحرف الجر ، و كذلك حذف في العطف علي مـا تـضمن مثـل              
الحرف المحذوف ، فالقرآن الكريم هو محور جميع العلـوم و ألهميـة األداء الـصحيح ، فقـد      

  .في الوصول إلى معايير سليمة لضبط هذه الظاهرة استقرأته ، رغبةً 
إن اختالف آراء النحاة حول إعراب االسم بعد نزع الخافض يعـود إلـى اخـتالف األذواق               -٦

والثقافات ، ناهيك عن فهم السياق اللغوي ، و عليه فال ضير من تعدد وجوه إعراب االسم بعـد                   
  .ل إليه بعد نزع الخافض نزع الخافض و أن علة نصب هذا االسم هو وصول الفع

إن حذف حرف الجر إنما يكون ألسباب و غايات داللية و علي الباحث اللغوي أن يستقـصي       -٧
هذه األسباب إذا كانت صناعة النحو تقتضيه، و حذف حرف الجـر إنمـا يكـون لالختـصار                  

ن اللـبس   واالتساع باللغة وأقترح أن تصل اللغة في فكرة االختصار إلى أبعد الحدود، بشرط أم             
وعدم إفساد المعني، و ذلك نحو اختصار األسماء الطويلة بمـصطلحات قـصيرة طلبـاً للخفـة        

  .وتيسيراً علي المتعلمين 
أكد البحث على ضرورة وضع قواعد ألسنية عربية تراعي خصائص اللغة العربية ومميزاتها  -٨

  .النحو العربي و أصوله و خاصة اإلعراب و االشتقاق ،و أن تستند هذه القواعد إلى مرتكزات 
 هناك بعض الصعوبات التي يعاني منها الباحث في العربية كتعدد المصطلح الغربي للمفهوم -٩

  .الواحد، فنحن بحاجة ماسة إلى توحيد المصطلحات اللغوية في جميع األقطار العربية 
تـب التـراث    ال بد االحتفاظ بالشخصية و الهوية العربية ، و عليه  فالبد مـن دراسـة ك            -١٠

النحوي و اللغوي األصول ، و إدراك أصول النحو العربـي عنـد القـدماء ، للوصـول إلـي                    
خصائص و سمات التراكيب في اللغة العربية مستندين في ذلـك إلـى القواعـد و المـسلمات                  
والوسائل التي توصلت إليها النظريات اللغوية الحديثة ، فال زالت دراسة القـدماء للغـة تتـسم                 

، ) الصوت ، و الـنظم و الداللـة   ( عصر و المعاصرة فقد درسوا اللغة بمعناها األوسع   بروح ال 
وكذلك عالقة الفكر باللغة والنفس  ، وهي غاية الدرس اللغوي الحـديث ، علـى الـرغم مـن                    
اعتمادهم على الذوق في مالحظاتهم الذاتية ، ولم تتيسر لهم الطرق والوسائل اإلحصائية والتقنية              

  .رنا الحديث كما في عص



  

  

١٦٣

  

 يعد وصف القدماء لظاهرة المنصوب على نزع الخافض وصفاً طبيعياً؛ نتيجـةً إلدراكهـم      -١١
فكرة العامل وطبيعة العالقة بين اللغة والفكر ، وتأثرهم بعلوم أخرى كالفقه والكالم ، وكانت لهم                

  .مالحظات ثاقبة تنم عن اتساع أفق معرفتهم 
ردة في كتب التراث النحوي واللغـوي بحاجـة إلـى دراسـة              إن كثرة المصطلحات الوا    -١٢

  .وتصنيف وتنقيح ؛ لإلفادة منها في الوصول إلى النظام اللغوي للغتنا العربية 
للنشء بـل  " المنصوب علي نزع الخافض "  ينبغي التأكيد على عدم تدريس هذا الموضوع   -١٣

قد يدرج تجاوزاً تحت المفعول بـه أو        لطلبة التخصص في اللغة العربية بالجامعة  ؛ نظراً ألنه           
  .المفعول ألجله أو التمييز أو الظرف أو القسم 

 البد من ربط قواعد اللغة النظرية بالدراسات التطبيقية و استخدام وسائل إحـصائية فـي                -١٤
  .تدعيمها و استقرارها ، ليتسنى تكون الملكة اللغوية السليمة 

  
  
  
  

  لعالمينو آخر دعوانا أن الحمد هللا رب ا
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

١٦٤

  

  
  
  

  الفهارس
  ٠فهرس اآليات الكريمة  -١
  ٠ فھرس الحدیث الشریف  -٢
   ٠ فھرس الشواھد الشعریة  -٣
  ٠ فهرس المصادر والمراجع -٤ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

١٦٥

  

   فهرس اآليات الكريمة -١
  

                                                رقم الصفحة في البحث                      اآلية    رقم الصفحة في البحث         اآلية
)                             ٣(سورة آل عمران )                                      ١(سورة الفاتحة 

٩٩    ١،٢                                  ٨٩      ٤  
٦٦،٧٢      ٣                                  ٣٨    ٧  

  ٥٢    ١٨)                              ٢(ورة البقرة        س
١١٧    ٩٩                                  ٧٠    ١١  
٧٣    ١١٨                                  ٢٥ ١٨  
١١٩    ١٢١                                  ٦٦    ٢٢  
٦٠    ١٥٢                            ٥٢،١٤٤ ٢٥  
٣٦    ١٥٩                              ٦٦،٧٣ ٣٣  
١٠١    ١٧٠،١٧٢                                 ٦٠ ٤٤  
  )٤(                                          سورة النساء٦٢    ٤٦
١٠١           ١                                  ٥٦ ٥٢  

٧٠    ٨٣                                  ٦٤ ١٠٢  
٣٢    ٢٦١                                  ٦٥    ١٠٩  
  )٥(                                        سورة المائدة٣٧ ١٩٥
٣١      ٦                                  ٩٩ ٢٠١  
٧٦    ١٦                                  ٥٦ ٢١٣  
٣٣     ٤٨                                ١٠٠ ٢١٧  
  )٦( األنعام                                        سورة١٦    ٢١٩
٣٦      ٥٩                               ١٠٣ ٢٢٧  
٦٦    ١٤٣                                 ٥٦ ٢٢٨  
٢٥    ١٤٩                             ٧٢،٧٣ ٢٣٥  
  )٧(                                      سورة األعراف ٨٩ ٢٥١
٤٣،٧٢،٧٧    ١٦                                  ٣٣ ٢٨٤  

                                                     ٣٥     ٣٨  



  

  

١٦٦

  

  
رقم الصفحة في البحث                      اآلية    رقم الصفحة في البحث                                                         اآلية
  )   ١٤(                                       سورة إبراهيم ٥٢ ٦٣

١٠٧           ٥                                ٦١ ١٠٢                                  
)                                    ١٥(                                   سورة النحل ١١٧ ١٤٠
٤٠   ٨١ ،٣٠                                ٧٣ ١٥٠                                      
  )                               ١٧(                        سورة اإلسراء             ٦٦ ١٥٤
٣٥،٨٣    ١            ٣،٤،٤٢،٥٩،٧٥،١٤٣ ١٥٥                                    
١٠٧    ١٠                              ١٠٦ ١٨٤                                      

                                       ١٠٥    ٢١              )            ١٠(       سورة يونس 
)                                     ١٨(                                   سورة الكهف ٩٩ ١
٦٤    ١٢                              ١١٦ ٥                                                   
٦٢    ١٨                                ٦٣ ١٦                                              
٧٠    ٢٨                                ٧٢ ٢٢                                               

                                         ٦٥    ٩٩)                             ١١(      سورة هود 
  )                                 ١٩(                                   سورة مريم ٩٩ ١
٨٥    ٢٤                              ١٠٦    ٧  

  ٣٧    ٢٥)                           ١٢(     سورة يوسف 
٨١    ٦٢                          ٨٥،١٢٣ ٩  
٣٦    ٩٨                                ٨١ ١٦                                        
)                                                    ٢٠(                                 سورة طه ١١٤ ٢٥
٣٥    ٧١                                ٣٥ ٣٢                                                
)                                               ٢١(                                 سورة األنبياء ٨٥ ٧٦
٦٠    ٩                                ٢٥ ٨٢                                       
٣٩    ١٩                                ٣٤ ٨٥                                        

                                             ٣٤    ٥٧)                          ١٣(       سورة الرعد 
٦٤    ٦٥                                ٣٧ ٤٣                                       

                                                   ٦٤   ١٠٩  



  

  

١٦٧

  

رقم الصفحة في البحث                      اآلية    رقم الصفحة في البحث                                                         اآلية
                                        ١١٤   ٦٦)                            ٢٢(       سورة الحج 

)                                       ٣٧(                                      سورة الصافات ٣٧    ٢٥
٦٦    ٨                               ١١٩ ٢٦                                         

                 )             ٣٨(سورة ص )                            ٢٤(      سورة المؤمنون 
٨٩    ٢٤                                ٣٣    ٢٢                               

                                   ٣٧    ٣٣)                           ٢٤(       سورة النور 
                   )                     ٤٠(                             سورة غافر ٧٠،٧٢،٧٤    ٦٣

                                 ٧٠    ١١)                          ٢٥(      سورة الفرقان 
  )٤٢(                                    سورة الشورى ٦٥ ٢٣
٣٦    ١١                               ٦٥    ٢٥    
٣٧     ١٢                            ٦،٤٣ ٤١                

  ) ٤٤(سورة الدخان )                           ٢٦(      سورة الشعراء 
٦٠    ٥٤                              ٢٥    ٢٣                                                                
          )                      ٤٥(                                  سورة الجاثية ٢٥ ٢٤
٤٩    ٥٤                               ٤٣ ٤١                                

  )                              ٤٦(سورة األحقاف )                             ٢٧(      سورة النمل 
٧٠    ١٥                              ١٠٦ ٢٧                      
٧٠    ٢٠                              ١٠٦ ٣٣        
  )                       ٤٧(                                سورة الفتح ١٠٦ ٦٤

                                 ٩٤،١٢٤    ٢٧)                       ٢٩(      سورة العنكبوت 
         )              ٤٩(                                 سورة الحجرات ٤٠ ٦١

                       ٥٠    ١٧)                            ٣٠(     سورة الروم 
  )     ٥١(                                 سورة الذاريات ٣٥ ٤-١

        ١٠٦    ١٢)                          ٣٣(     سورة األحزاب 
٣٣    ٢٠                                ٦٠ ٣٧                       

  )                      ٥٢(سورة الطور )                                  ٣٦(     سورة يس 
٣٣    ١                              ١١٤    ٦٦  



  

  

١٦٨

  

رقم الصفحة في البحث                      اآلية    رقم الصفحة في البحث                                       اآلية
  )                          ٧٥(                                       سورة القيامة ٨٩    ٤٩

                        ١٠٦    ٦)                              ٥٤(   سورة القمر 
                )             ٧٦(                                       سورة اإلنسان ٨٢ ٣٤

  ٦٧    ٢١)                           ٥٦(    سورة الواقغة 
  )                     ٨١(                                     سورة التكوبر ٥٧    ٢٠
٦٢    ٢٤                               ٥٧    ٣١  

)                                            ٨٣(مطففين سورة ال)                                 ٥٧(    سورة الحديد 
٦٠،١١٧،١٤٣    ٣                               ٣٣    ٧               

  )   ٨٤(سورة االنشقاق )                                 ٥٩(    سورة الحشر 
٣٣    ١٩                               ٥٢    ٧        

  )٨٥(سورة البروج )                             ٦٠(تحنة      سورة المم
٦٧    ١٦                              ٦١ ١٠              

  )         ٩١(سورة الشمس )                               ٦٤(     سورة التغابن 
٧٢    ٩                               ٦٢    ٧          

)                                              ٩٧(                             سورة القدر )  ٦٧(     سورة الملك 
٣٣    ٥                             ١٠٦ ٢                         

  )        ١٠١(سورة القارعة  )                              ٦٨(      سورة القلم 
١٠٦    ٣                               ٣٣ ٤٨           

  )   ٦٩(       سورة الحاقة 
١٠٦    ٣                                                 

٦٥            ٢٠     
  )                                             ٧١(    سورة نوح 

٧١ ١٧                                            
                                                       )    ٧٢(     سورة الجن 

٨٧ ٩                                                     
٥٢،٥٣ ١٨                            
  



  

  

١٦٩

  

  ـ فهرس األحاديث النبوية الشريفة٢
  

  متن الحديث                                                               الصفحة 
  

  ١١٥…                              أتانى آت من ربي ، فأخبرني ، أو بشرني 
 ١١٦       ……………أقرأنيها النبى صلى اهللا عليه وسلم من فاه إلى في     

  ١١٥..           …………ُأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا 
  ١٢١..          …… ألكلتم منه إني رأيت الجنة ، فتناولت عنقوداً ، ولو أصبته

  ١٣١.         ……صالة الجميع تزيد على صالته في بيته وصالته في السوق 
   ١٢٦……………………………          قام موسى خطيباُ في بني إسرائيل 

  ١٢٦كان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد                        
  ١٣١                                          من صلى البردين دخل الجنة     

     ١٢١من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل الجنة                                     
  ١٠٩..         …نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الشرب من فم القربة 

   ٤٧                 يا رب كاسية عارية يوم القيامة                            
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

١٧٠

  

  فهرس القوافي -٣
الـروي الـساكن فـالمفتوح فالمـضموم                                 :  جعلت القوافي هنا أربعة أقسام هـي         -أ: مالحظة  

  .فالمكسور ، مع مراعاة تأخير القوافي الموصولة بهاء في كل قسم 
  .جمي ألصول الكلمات  رتبت القوافي في كل قسم وفق الترتيب المع-ب

رقم الصفحة في البحث                          رقم الصفحة في البحث          قافية الشاهد  قافية الشاهد
             الهمزة

 ١٠٨      صبوتُ      ٩٩    الشحناء  
  ١٣٢    وعظاتي      ١٠٩      فناء

  ١٣٢     صدفاتي            الباء   
الجيم          ٤٦      أضباب  
  ٤٩      ايلج      ١٢٦      ركبا
  ٣١      نئيج      ٤٦      التهابا
  الحاء          ٦٢      دبيبا

١٠٣    صحاصحها      ١٢٥      معشب  
١٠٣      النجاحِ    ٩٣، ٤٦ ،٤١      الثعلب    
١٠٣    المستماحِ      ٣٩      قريب  
  ٩٨      السونحِ      ٩٩      عجائبه
  الدال          ١١٥      ذهبه
  ٤٨      مطردا      ٥٣      طالبه
  ٦١      جنودا      ٥١      غرابها
  ٦٢      معردا      ٢٣، ٣      نشبِ

  ٨٢      زادا      ١٢٤     نضاربِ
  ١٠٨      تعودا      ١٢٥     مغضبِ
    ١٠٩      يحقدا    ١٤٧، ٩٩      واجبي

  ٥٩      حميد        التاء    
      ٨٣      يسود      ١٠٩      فرتْ
    ١١٨      يرقدها      ١٠٥      تولتْ
  ٥٩      من بد      ٦٣      ملماتُ



  

  

١٧١

  

    رقم الصفحة في البحث  رقم الصفحة في البحث          قافية الشاهد  قافية الشاهد
  

الطاء                                ٩٢      أم يعبد
٦١      الوجد      ٤٧      النياط  

  ٤٧      الرياط        الراء     
  العين          ١٤٩      انهمار
  ٣٠      ينفع    ١٤٩، ١٠٢      أدرا 
  ١٢٠، ١٥٦    الزعازع      ٥٠      فيجبرا
  ٨٧      يتلتع      ٢٦     وحميرا
  الفاء          ١٢٥     فعرعرا

      ٨٢      نتفرقُ      ٦٠      تزرمؤ
٤٧      بكر      ِ٩٨      الخفق  
الكاف          ٦٢      يتغير  

 ٦٣      هالكا      ١٢٦      البحر  
الالم          ٦٤      وفر  
٤٦      العمْل      ٩٠      خمر    
  ٦٢      ثاقال      ١٢٦      أميره
  ٨٢                     خباال                   ٦٣      والمكرِ
  ٨٥      شماال      ١١٤      اآلخرِ
  ١٠٢      تقبال      ١٢٦      قرمِ

  ٧٤، ٣      والعمُل      ١٠٨    فاصبري
  ٧٦      العاذُل        الزاي     
  ٨٥      غزُل      ١٢٠      غمزا

                                                                                      ٩١      أوُل        السين 
١٠٨     من عُل      ٧٦      السوس  
  ٦٣      هقاتلُ      ٩٠    المجالسِ
    ١١٧، ٨٨      نوافلُه    ١٤٩، ١٠٢    كالهجرسِ

  



  

  

١٧٢

  

    رقم الصفحة في البحث  رقم الصفحة في البحث          قافية الشاهد  قافية الشاهد
      ٥٩      بلبانِ    ٤٨، ٤٦      جلَله
  ١٢٦      دامِ      ٦١      األمل
  ١٢٩، ١٢٦      الفاني      ٨٩      الكسِل
  ٩٠      هجاني      ٩١     من عِل
  ١٤٧، ٩٩      انيفانع      ٩٣      األجدِل
    ١١٧     لقضاني    ١٥٣، ١٢٤      مرجلي

    ٦٩    يسرنديني        الميم    
األلف          ١٢٠      استقم  
  ٣٥      الكلى      ١٥٦      فاحكم
٣٩      الغضى      ٢٣      حرام  
١١٤      الندى    ٣٦، ٣١      شريم  

  الياء           ٤٦      جهرمه
  ١٠٢، ٥١      جائيا      ٦٤      سهامها
  ١٢٥      وحامها
  ١٢٥     وبغامها

  ٦٢      عدمِال
  ٤٨      األعالمِ
  ٦٧      بسامِ
  ١٢٦      قرمِ
  ٨٦      مقدمِ
  ١٢٠      فمي

  النون    
٤٦    المخترقن    
١٢٥     األحزان  

  ٥٠      وهنا
  ١٠٩    الجديدانِ
  ٣٤      أبوانِ



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  فهــرس المصـادر والمراجــع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٧٤

  فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم -١
  . م ١٩٧٣داود عبده ، مكتبة لبنان ، بيروت ، . أبحاث في علم العربية ، د -٢
محمد أبو الفـضل إبـراهيم ،        . أ  :  اإلتقان في علوم القرآن ، جالل الدين السيوطي ، تحقيق          -٣

  .   م ١٩٨٨–هـ ١٤٠٨تبة العصرية ، بيروت ، المك
–عبد القادر حسين ، دار قطري بن الفجاءة ، الدوحـة            .  أثر النحاة في البحث البالغي ، د         -٤

  .م ١٩٨٦قطر ، 
 – هــ  ١٣٩٩ أساس البالغة ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، دار صادر بيروت،     -٥

  .م ١٩٧٩
محمود محمد شاكر ، مطبعـة المـدني ،         : الجرجاني ، تحقيق     أسرار البالغة ، عبد القاهر       -٦

  .م ١٩٩١ –هـ ١٤١٢ ، ١جدة ، ط
 –هــ  ١٤٠٥ ١جالل الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط            : األشباه والنظائر   -٧

  .م ١٩٨٤
عبد المحسن الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، ط        . د  :  األصول في النحو ، البن السراج ، تحقيق          -٨
  .م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨ ، ٣
محمد عيد ، عالم الكتب     .  أصول النحو العربي في نظر النحاة وضوء علم اللغة الحديث ، د              -٩

  . م ١٩٧٣، القاهرة ، 
ـ ٥٢١  -(  إصالح الخلل الواقع في الجمل ، البن السيد البطليوسـي            -١٠ .  ، تحقيـق د   ) هـ

  . هـ ١٣٩٩  ،١حمزة عبد اهللا النشرتي ، دار المريخ ، الرياض ، ط
  .ت .  لبنان ، د –، عزيزة اإلبراشي ، دار الفكر ، بيروت ) قصة ( إصالح -١١
  .م ١٩٨٤ ، ١األشباه والنظائر ، جالل الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط-١٢
رجب عثمان محمـد ،     : ارتشاف الضرب من لسان العرب ، ألبي حيان األندلسي ، تحقيق            -١٣

  .      م ١٩٩٨ –هـ ١٤١٨  ، ١جي ، القاهرة ، طمكتبة الخان
  . م ١٩٥٩إحياء النحو ، إبراهيم مصطفى ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة ، القاهرة ،-١٤
  .م ١٩٦٣إعجاز القرآن ، للباقالني ، دار المعارف ، مصر ، -١٥
 ،   ٢بيروت ، ط    فخر الدين قباوة ، دار اآلفاق الجديدة ،         . إعراب الجمل وأشباه الجمل ، د       -١٦

  . م ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨



  ١٧٥

رشـيد عبـد الـرحمن    : اإلعراب عن قواعد اإلعراب ، البن هشام األنصاري ، تحقيـق           -١٧
  .م ١٩٧٠ ، ١العبيدي ، دار الفكر ، ط 

عبـد  . د  : ، تحقيـق    ) هـ٣٧٠-( إعراب القراءات السبع وعللها ، البن خالويه الهمذاني         -١٨
  .م ١٩٩٢ ، ١بة الخانجي ، القاهرة ، ط الرحمن بن سليمان العثيمين ، مكت

زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ، بيروت ،         : إعراب القرآن ، ألبي جعفر النحاس ، تحقيق         -١٩
  .م ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٩ ، ٣ط 
إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج ، تحقيق إبراهيم األبياري ، المؤسسة المصرية العامـة     -٢٠

  .م ١٩٦٢قاهرة ، للتأليف والترجمة والنشر ، ال
  .  م ١٩٩٥األعمال الشعرية ألمل دنقل ، مكتبة مدبولي ، -٢١
  . م ١٩٨٨األعمال الكاملة للشاعر ، حسن فتح الباب ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،-٢٢
أحمد محمـد قاسـم ،      . د  : االقتراح في علم أصول النحو ، جالل الدين السيوطي ،تحقيق           -٢٣

  .م ١٩٧٦ –هـ ١٣٩٦
. مصطفي الـسقا ، د . أ: القتضاب في شرح أدب الكتاب ، البن السيد البطليوسي ، تحقيق       ا-٢٤

  .م ١٩٨١حامد عبد المجيد  ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 
محمـود  . األمالي الشجرية ، هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي ، تحقيق د -٢٥

  .م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣ ، ٢رة ، ط محمد الطناحي ، مكتبة الخانجي ، القاه
إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات ، ألبي البقاء العكبرى ، دار الكتـب           -٢٦

  .م ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩العلمية ،
: اإلنصاف في مسائل الخالف ، ألبي بركات عبد الرحمن بن محمـد األنبـاري ،تحقيـق                 -٢٧

  .م ١٩٨٢، بيروت ، محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر 
  .ت.، توفيق الحكيم ، مكتبة اآلداب بالجماميز ، مصر ،د) مسرحية(أهل الكهف -٢٨
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، البن هشام األنصاري ، تحقيق محمد محيي الدين عبد                -٢٩

  .م ١٩٧٤ –هـ ١٣٩٤ ، ٦الحميد ، دار الفكر ، بيروت ، ط 
بي قاسم الزجاجي ، تحقيق مـازن المبـارك ، دار النفـائس ،      اإليضاح في علل النحو ، أل     -٣٠

  .م ١٩٩٦بيروت ، 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي       : البحر المحيط ، ألبي حيان ألندلسي ، تحقيق         -٣١

  .م ٢٠٠١ –هـ ١٤٢١ ، ١ لبنان ، ط –محمد معوض وآخرون ، دار الكتب العلمية ، بيروت 



  ١٧٦

محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار التـراث ،         : ن ، للزركشي ، تحقيق      البرهان في علوم القرآ   -٣٢
  . ت .  ، د ٢القاهرة ، ط 

طه عبد الحميد طه    . د  : البيان في غريب القرآن ، تأليف أبو البركات بن األنباري ،تحقيق            -٣٣
  . م ١٩٨٠ –هـ ١٤٠٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

 ١عبد الفتاح الحموز ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط           . م ، د    التأويل النحوي في القرآن الكري    -٣٤
  . م ١٩٧٤، 
 ،  ٢السيد أحمد صقر ، دار التراث ، القـاهرة ، ط            : تأويل مشكل القرآن ، شرحه ونشره       -٣٥

  .م ١٩٧٣ -هـ١٣٩٣
التبيان في إعراب القرآن ، ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبرى ، دار ابـن                   -٣٦
  .ت . دون ، اإلسكندرية ، د خل
 محمد علي الخـولي ، دار العلـوم ، الريـاض ،       ٠التراكيب الشائعة في اللغة العربية ، د        -٣٧

  .هـ ١٤٠٢
محمد كامل بركـات ، دار الكتـاب        : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، البن مالك ، تحقيق          -٣٨

  .م ١٩٦٧العربي ، مصر ، 
  .م١٩٨٣راجحي ، دار النهضة العربية ، بيروت ،  عبده ال٠التطبيق النحوي ، د -٣٩
التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ، لإلمام فخر الدين الرازي ، دار الكتب العلمية ، بيـروت ،       -٤٠
  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١١ ، ١ط 
  . ت .  ، د ٢شوقي ضيف، دار المعارف ، مصر ،ط.تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً، د-٤١
، ١٧ العربية ، الشيخ مصطفى الغالييني ، المكتبة العـصرية ، بيـروت ،ط        جامع الدروس -٤٢

  .م ١٩٨٤
الجامع ألحكام القرآن ، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنـصاري القرطبـي ، دار إحيـاء                  -٤٣

  .م ١٩٨٩ -هـ١٤٠٥ لبنان ، –التراث العربي ، بيروت 
 – صافي ، دارالرشيد ، دمشق       الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه ، تصنيف محمود        -٤٤

  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١١ ، ١بيروت ، ط 
 ، ١، نجيب منصور الشيخ ، الصفا للنشر والتوزيع ، لنـدن ،ط         ) قصة(جمرة في يد الملك     -٤٥

  .م١٩٩٩٠ –هـ ١٤١٠
علـي توفيـق    : الجمل في النحو ، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق              -٤٦

  .هـ ١٤٠٤ ، ١لة ، طالحمد ، مؤسسة الرسا



  ١٧٧

الجنى الداني في حروف المعاني ، الحسن بن قاسم المرادي ، تحقيق فخر الـدين قبـاوة ،                  -٤٧
  .م١٩٨٣ –هـ ١٣٩٣ ، ١ومحمد نديم فاضل ، المكتبة العربية ، حلب ، ط 

  . ت . حاشية الجمل على الجاللين ، للشيخ سليمان الجمل ، المكتبة اإلسالمية ، د -٤٨
محمد الخضري على شرح المحقق ابن عقيل علـى     :خضري على شرح ابن عقيل      حاشية ال -٤٩

  . ت . ط ، د . ألفية ابن مالك ، د 
حاشية الشهاب ، المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ، دار إحيـاء   -٥٠

  ٠ت .  لبنان ، د –التراث العربي ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت 
بان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح شواهد العينـي ، دار               حاشية الص -٥١

  .ت . إحياء الكتب العربية ، عيسىالبابي الحلبي وشركاه ، د 
  .م١٩٨٦ ، ١عبد المنعم مسعد ، دار العودة ، القدس ، ط . الحجة في النحو ، د -٥٢
 البغدادي ، تحقيق عبد الـسالم       خزانة األدب ولب لباب لسان العرب  ، عبد القادر بن عمر           -٥٣

  . م ١٩٨٩  -هـ١٤٠٩ ،  ٣محمد هارون ، مكتبة الخانجي ، مصر ،ط 
محمد علي النجـار ، دار الهـدى للطباعـة ،           : الخصائص ، أبو الفتح ابن جني ، تحقيق         -٥٤

  .ت .  ، د ٢بيروت ، ط 
  .م ٢٠٠٠ ، ١تمام حسان ، عالم الكتب ، ط . الخالصة النحوية ، د -٥٥
أحمد محمد الخراط،   : الدر المصون ، ألحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ، تحقيق            -٥٦

  .م ١٩٨٦ ، ١دار القلم ، دمشق ، ط 
  .ت.دراسات في أسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عظيمة، دار الحديث، القاهرة، د-٥٧
ود محمد شاكر ، مطبعـة      محم: دالئل اإلعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، قرأه وعلق عليه           -٥٨

  .م ١٩٩٢ –هـ ١٤١٣ ، ٣المدني ، ط 
محمد عبده عـزام ، دارالمعـارف ،   : ديوان أبي تمام ، بشرح الخطيب التبريزي ، تحقيق          -٥٩

  .م ١٩٧٦ ، ٤مصر ، ط 
 –هــ  ١٤٠٩ ، ١ديوان امرىء القيس ، تحقيق حنا فاخوري ، دار الجيل ، بيـروت ، ط      -٦٠

  .م ١٩٨٩
علي الجارم ، ومحمد شفيق معروف،      :  ، محمود سامي البارودي ، تحقيق        ديوان البارودي -٦١

  .م ١٩٧١ –هـ ١٣٩١دار المعارف ، مصر ، 
  .ت .  ، د ٣حسن كامل الصيرفي ، دار المعارف ، مصر ، ط : ديوان البحتري ، تحقيق -٦٢



  ١٧٨

 –هــ   ١٤١٦ ،   ١حسين حموي ، دار الجيل ، بيروت ، ط          : ديوان بشار بن برد ، شرح       -٦٣
  . م ١٩٩٦

محمد سيد الكيالني ، نشر مكتبة ومطبعـة مـصطفى البـابي        : ديوان البوصيري ، تحقيق     -٦٤
  . م ١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣ ، ٢الحلبي ، مصر ، ط 

  .م ١٩٨٩ –هـ ١٤٠٩ ، ١ديوان حافظ إبراهيم ، دار صادر ، بيروت ، ط -٦٥
  .ت. مصر ، دسيد حنفي حسنين ، دار المعارف ، : ديوان حسان بن ثابت ، تحقيق -٦٦
  .م١٩٨١أبي سعيد السكري ، دار صادر بيروت ، : ديوان الحطيئة ، شرح -٦٧
  .ت . ديوان جرير ، دار صادر بيروت ، د -٦٨
  .ت . ديوان زهير بن أبي سلمى ، دار صعب ، بيروت ، د -٦٩
  . ت ٠ديوان ابن زيدون ، كرم البستاني ، دار صادر بيروت ، د -٧٠
  .ت . حلي ، دار صادر بيروت ، د ديوان صفي الدين ال-٧١
  .ت . ديوان طرفة بن العبد ، دار صادر بيروت ، د -٧٢
عماد عبد السالم   :  ديوان العشارى ، حسين بن علي بن حسن بن فارس العشارى ، تحقيق               -٧٣

  .م١٩٧٧-هـ١،١٣٩٧رؤوف ووليد عبد الكريم األعظمي ، مطبعة األمة ، بغداد ، ط
  .م١٩٧٨عة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ديوان عمر بن أبي ربي-٧٤
  .م١٩٨٠ ، ٣فوزي عطوى ، دار صعب ، بيروت ، ط: ديوان عنترة بن شداد ، تحقيق -٧٥
  .م١،١٩٥٥، دار الكتب الشرقية ، ط)أغاني الحياة (ديوان أبي القاسم الشابي -٧٦
  . ت.، د٢وت ، طديوان قيس بن الخطيم ، تحقيق ، ناصر الدين األسد ، دار صادر بير-٧٧
، ٢لبنـان ،ط –ديوان المتنبي ، تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت        -٧٨

  .م ١٩٨٠ – هـ ١٣٥٧
محمد أبو الفـضل إبـراهيم ، دار المعـارف ، مـصر ،         : ديوان النابغة الذبياني ، تحقيق      -٧٩

  .م ١٩٧٧
  .م١٩٩٦ديوان نازك المالئكة ، دار العودة ، بيروت  ، -٨٠
شوقي ضـيف ،دار الفكـر العربـي ،         : الرد على النحاة ، البن مضاء القرطبي ، تحقيق          -٨١

  .م ١٩٤٧القاهرة ، 
سر صناعة اإلعراب ، البن جني ، تحقيق مصطفى السقا ومحمد الزفزاف وآخرون ، دار               -٨٢

  .م ١٩٥٤ -هـ١٣٧٤ ، ١إحياء التراث القديم ، ط 



  ١٧٩

محمد علي سلطاني ، مطبوعـات مجمـع        : رافي ، تحقيق    شرح أبيات سيبويه ، البن السي     -٨٣
  .م ١٩٧٦ –هـ ١٣٩٦ط ، . اللغة العربية ، دمشق ، د 

محمد محيي الدين عبد الحميد ، مكتبـة النهـضة المـصرية ،             : شرح األشموني ، تحقيق     -٨٤
  . م١٩٧٠

  .هـ ١٣١٢، المكتبة العثمانية ، بيروت ، ) هـ٦٨٦-(شرح ألفية ابن مالك ، البن الناظم -٨٥
شرح التسهيل ، البن مالك ، جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن عبـد اهللا الطـائي الحيـاني             -٨٦

محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر،       . عبد الرحمن السيد ،و د      . األندلسي ، تحقيق ، د      
  .م ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠ ، ١ط 
ن عبد اهللا األزهري ، دار إحياء       شرح التصريح على التوضيح على ألفية ابن مالك ، خالد ب          -٨٧

  . ت . الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، د 
صاحب أبو جناح ، القاهرة ،      . د  : شرح جمل الزجاجي ، البن عصفور اإلشبيلي ، تحقيق          -٨٨

  .م ١٩٧١
أحمد أمين ، عبد السالم هارون ، دار الجيل بيروت،          : شرح الحماسة ، للمرزوقي ، نشره       -٨٩
  . م ١٩٩١ -هـ١٤١١ ،١ط 
محمد نـور الحـسن ،ومحمـد     : شرح شافية ابن الحاجب  ، للرضي اإلسترباذي ، تحقيق           -٩٠

ـ ١٣٩٥الزفزاف ، و محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،                     -هـ
  .م ١٩٧٥

  ) .ت. د(محمد محيي الدين عبد الحميد: شرح شذور الذهب،البن هشام األنصاري، تحقيق-٩١
  .ت . شرح شواهد المغني ، للسيوطي منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، د-٩٢
يوسف حسن عمـر، منـشورات جامعـة قـاريونس،             : شرح الرضي علي الكافية، تعليق    -٩٣

  . م ١٩٧٨ – هـ ١٣٩٨
عبـد اهللا يحيـى الـشعبي ،    : شرح الكواكب الدرية ، محمد بن عبد الباري األهـدل ، ت         -٩٤

  .ت . الكتب العربية ، دمؤسسة 
  .ت . شرح المكودي علي ألفية بن مالك ، مطبعة دار ِإحياء الكتب العربية ، د-٩٥
  .ت .شرح المفصل ، موفق بن يعيش ، عالم الكتب ، بيروت ، د -٩٦
شعر األخطل ، أبي مالك غياث بن غوث الثعلبي صنعة السكري رويته عن أبـي جعفـر                 -٩٧

–هــ  ١٣٩٩ ، ٢الدين قباوة ، دار اآلفاق الجديدة ، بيـروت ، ط فخر .د: محمد بن حبيب ، ت 
  .م ١٩٧٩



  ١٨٠

 نعيم زرزور ،    ٠ مفيد قميحة ، وأ      ٠د  :  الشعر والشعراء ، البن قتيبة الدينوري ، تحقيق          -٩٨ 
  .م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥ ، ٢ لبنان ، ط –دار الكتب العلمية ، بيروت 

يح البن مالك جمال الدين محمـد بـن         شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصح      -٩٩
   ٠لبنان –محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية ، بيروت : عبد اهللا الطائي، ت

السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسي البابي الحلبي، القاهرة،         :  الصاحبي ، البن فارس ، ت        -١٠٠
  .ت .د

  . ت . صحيح البخاري ، دار الحديث ، القاهرة ، د -١٠١
  .ت .لطريق الطويل ، نجيب الكيالني ، مكتبة مصر ، د ا-١٠٢
السيد إبـراهيم محمـد ، دار األنـدلس         :  ضرائر الشعر ، البن عصفور اإلشبيلي ، ت          -١٠٣

  .م ١٩٨٠ ، ١للطباعة و النشر ، ط
 ،  ١أحمد عفيفي ، الدار المـصرية اللبنانيـة ، ط         .  ظاهرة التخفيف في النحو العربي ، د       -١٠٤

  .م ١٩٩٦–هـ ١٤١٧
  .ت . ط ، د.خليل عمايرة، جامعة اليرموك ،د . العمل النحوي بين مؤيديه ومعارضيه، د-١٠٥
 البدراوي زهران ، دار     ٠د: العوامل المائة النحوية للجرجاني ، شرح خالد األزهري ، ت         -١٠٦

  ٠ت ٠ ، د٢المعارف ، مصر ، ط
: تحقيـق  ) هـ ٦٤٣ -( ني  الفريد في إعراب القرآن المجيد ، حسين بن أبي العز الهمذا -١٠٧

 –هــ  ١٤١١ ،١ قطر ، ط–فؤاد علي مخيمر ، دار الثقافة ، الدوحة  . فهمي حسن النمر ، د    . د
  .م ١٩٩١
عبـد  . د: ، ت   )هـ  ٨٣٠-(  الفضة المضيئة في شرح الشذرة الذهبية ، ألحمد بن زيد            -١٠٨

  .م ١٩٨٩ ، ١المنعم فائز مسعد ، مؤسسة دار الطفل العربي ؛ القدس ،ط
 ، ٢إبـراهيم الـسامرائي ، مؤسـسة الرسـالة ، بيـروت ، ط     .  الفعل زمانه وأبنيته ، د    -١٠٩

  .م١٩٨٠
طه محمد الزيني ومحمـد عبـد       :  قطر الندي و بل الصدى البن هشام األنصاري ، ت            -١١٠

  .م ١٩٦٩ –هـ ١٣٨٨المنعم خفاجي ، مطبعة محمد علي صبيح ، 
محمود سليمان ياقوت، دار المعارف،     . المحدثين ، د   قضايا التقدير النحوي بين القدماء و        -١١١

  .م ١٩٨٥
: ، ت   ) هـ  ٥٧١-(القواعد والفوائد في اإلعراب ، ألبي محمد بن محمد الحسن الشوكاني            -١١٢

  .م١٩٩٣عبد اهللا بن حمد الخثران ، دار المعرفة الجامعية ، . د



  ١٨١

أحمـد الـدالي ، مؤسـسة     الكامل ، ألبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق محمـد           -١١٣
  .م ١٩٩٣ –هـ ١٤١٣ ، ٢الرسالة ، بيروت ، ط 

عبد السالم هارون ، دار الكتب العلمية       :  الكتاب ، أبو بشر عمرو بن عثمان سيبويه ، ت          -١١٤
  .م ١٩٨٨  ، ٣ ط– بيروت –

  ٠ت٠ الكشاف، ألبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري، دار المعرفة، بيروت،د-١١٥
لكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ألبي محمد مكـي بـن أبـي طالـب                 ا-١١٦

ـ ١٣٩٤ محي الين رمضان ، مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة بدشـق،              ٠د: القيسي، ت  -هـ
  ٠م١٩٧٤
غازي مختار طليمات ،دار    :  اللباب في علل البناء واإلعراب ، ألبي البقاء العكبري ، ت           -١١٧

  .م  ١٩٩٥  ،١ دمشق ، ط-الفكر بيروت 
   ٠م ١٩٩٤ ، ٣لبنان ، ط- لسان العرب ، البن منظور ، دار صادر بيروت  -١١٨
عبد القادر الفاس الفهري ، توبقال للنشر، الدار البيـضاء،          .  اللسانيات و اللغة العربية ، د      -١١٩
  .م ١٩٨٦ ، ١ط

  .ت . اللص والكالب ، نجيب محفوظ ، مكتبة سعيد جواد السحار و شركاه ، د-١٢٠
تمام حسان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة،         .  اللغة العربية مبناها و معناها ، د       -١٢١
  .م ١٩٧٩ ، ٢ط

، ١حـسين محمـد محمـد شـرف، القـاهرة، ط      : اللمع في العربية البن جني، تحقيـق   -١٢٢
  .م١٩٧٨ -هـ١٣٩٨
  .م ١٩٩١اب ، ، الهيئة المصرية العامة للكت) قصص (  مؤلفات عبد اهللا الطوخي -١٢٣
فخر الـدين   :  مبرز القواعد اإلعرابية من القصيدة المجردية ، للرسموكي الجزولي ، ت           -١٢٤

  .م ١٩٨٨قباوة ، دار األوزاعي ، لبنان ، 
الحوفي و طبانة ، دار نهضة      :  المثل السائر في أدب الكاتب و الشاعر ، البن األثير ، ت            -١٢٥

  .م ١٩٧٣مصر ، 
محمـد فـؤاد    . د/ ت) هـ  ٢١٠ -(ي عبيده بن معمر المثني التّميمي        مجاز القرآن ، ألب    -١٢٦

  )   . ت٠د( سز كين مكتبة الخانجي 
محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل ، بيروت ، ط           :  مجمع األمثال ، للميداني ، تحقيق        -١٢٧

  .م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧ ، ٢



  ١٨٢

 ،  ١ار ابن حزم ، بيـروت ط      إبراهيم بركة ، د   :  مختصر صحيح البخاري، للزبيدي ، ت      -١٢٨
  .م ٢٠٠١
طاهر سليمان حمودة ، الدار الجامعية ، اإلسكندرية        . د: للسيوطي ، ت  :  المطالع السعيدة    -١٢٩

  .م ١٩٨١
عبـد الجليـل    . د:  معاني القرآن و إعرابه للزجاج ، أبي إسحق إبراهيم بن السري ، ت             -١٣٠

  .م ١٩٨٨–هـ ١٤٠٨ ، ١عبده شلبي ، عالم الكتب ، بيروت ط
أحمد يوسف نجاتي ، محمد     :  معاني القرآن ، ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، تحقيق             -١٣١

  .م ١٩٥٥ط ،  . د ، د . علي النجار ، د 
معجم األدباء ، لياقوت الحموي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة األخيـرة ،           -١٣٢

  .١٣/٢٤٦ت ، . د 
عبد الـسالم هـارون ،      : ي الحسن أحمد فارس بن زكريا ، ت        معجم مقاييس اللغة ، ألب     -١٣٣

  .م ١٩٦٩–هـ ١٣٨٩ ، ٢مكتبة و مطبعة مصطفي البابي الحلبي و أوالده ، ط
محمد محيي الـدين    :  مغني اللبيب عن كتب األعاريب ، البن هشام األنصاري ، تحقيق             -١٣٤

  .م ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 
مـازن المبـارك و     .  د:  مغني اللبيب  عن كتب األعاريب ، البن هشام األنصاري ، ت            -١٣٥

  .م ١٩٧٩ ، ٥محمد علي حمد اهللا ، دار الفكر ، بيروت ط
 المفصل في علم العربية ، ألبي القاسم محمود عمر الزمخشري ، دار الجيـل بيـروت ،     -١٣٦

  .ت . ، د٢لبنان ط
  .م ١٩٢١حسينية ، مقامات الحريري ، المطبعة ال-١٣٧
كاظم مرجان ، منشورات وزارة الثقافـة  . د:  المقتصد في شرح اإليضاح للجرجاني ، ت       -١٣٨

  .م  ١٩٧٢العراقية ، 
محمد عبـد الخـالق عظيمـة ،        . أ:  المقتضب ، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ، ت            -١٣٩

  .هـ ١٣٨٥القاهرة 
: يس بن عبد العزيـز الجزولـي ،تحقيـق           المقدمة الجزولية في النحو ، ألبي موسى ع        -١٤٠

  .م ١٩٨٨ط ، .شعبان عبد الوهاب محمد  د
  . م ١٩٧٨، ٦إبراهيم أنيس  ، مكتبة األنجلو المصرية ط.  من أسرار اللغة ، د-١٤١
إبراهيم مصطفي و عبد اهللا أمين ، مطبعـة  :  المنصف لكتاب التصريف ، البن جني ، ت    -١٤٢

  .ت .مصطفي البابي ،مصر ، د



  ١٨٣

عادل أحمد عبد الموجود و علي محمد معـوض ، بيـروت       :  نتائج الفكر ، للسهيلي ، ت      -١٤٣
  .م ١٩٩٢ ، ٢ط

  .م ٢٠٠٠ نحن أوالد الغجر ، أنيس منصور ، نهضة مصر للطباعة ، -١٤٤
عبده الراجحي ، دار النهـضة      . د) بحث في المنهج    (  النحو العربي و الدرس الحديث ،        -١٤٥

   .م١٩٧٩العربية ، بيروت ، 
  . م ١٩٦٠ النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف ،مصر ،-١٤٦
تمام حسان ، دار الثقافـة ، الـدار البيـضاء ،           .  نظم اللغة بين المعيارية و الوصفية ، د        -١٤٧

  .م ١٩٩٢
  .ت ٠دار المعارف ،د ) ضمن ثالث رسائل (  النكت في إعجاز القرآن ، للرماني -١٤٨
محمد : جمع الجوامع في علم العربية ، جالل الدين السيوطي ، ت         همع الهوامع مع شرح      -١٤٩

  ) .ت.د(بدر الدين النعساني ، دار المعارف ، بيروت 
منشورات اتحاد الكتاب الفلـسطينيون ،      ) قصة  (  وجوه في الماء الساخن ، عبد اهللا تايه          - ١٥٠

  .م ١٩٩٦ ، ١القدس ط
  :الرسائل 

هاد يوسف العرجا ، رسالة ماجستير ، الجامعة األردنية ،          ج.  ظاهرة االشتغال في العربية ، د      -
  .م ١٩٩١–هـ ١٤١٢

 فضل محمـد الـنمس، جامعـة الخرطوم،رسـالة دكتـوراه            ٠ الحذف في القرآن الكريم ، د      -
    ٠م١٩٩٥-هـ١٤١٥السودان،

 حمدان محمد أبو عاصي،رسالة دكتوراه،جامعة عـين  ٠القواعد التحويلية في ديوان الحطيئة، د  -
       ٠م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢االشتراك مع كلية الربية بغزة شمس ب

جهاد يوسف العرجا ، رسالة دكتوراه،      . متعلقات الفعليات في القرآن الكريم دراسة تركيبية ، د        -
جامعة الدول العربية ، منظمة العربية للتربية و الثقافة و العلـوم معهـد البحـوث والدرسـات                  

   .٢٠٠٠-هـ١٤٢١العربية، 
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  ١٨٥

  مـلحــق 
  ) :أن وأن(مسرد الشواهد القرآنية على حذف حرف الجر مع -١

 ٢٥٨ ، ٢٤٦ ، ٢٣٢ ، ٢٣٠ ،١٩٨ ، ١٦٩، ١٢٥ ، ١٥٨ ، ٩٠ ، ٧٥ ،٦٧ ، ٢٥ /٢البقرة  
  .١٧١،١٧٣،١٩٣، ١٢٢ ،٨٦ ،٨٠ ،٧٣ ، ٤٩ ،٣٩، ٣/١٨آل عمران  . ٢٨٢، 

، ٥/٢،١١المائدة  .١٧٦،، ٤/١٣،٢٤،٥٨،٦٠،١٠١،١٠٢،١٠٤،١٢٧،١٢٨،١٣١،١٧٢النساء 
األنفال . ٧٢،١١٩،١٣٠،١٥٠– ٦/١٤،١٩،٥٦،٧١األنعام .٣١،٤٨،٤٩،٨٤،١٠٨،١١١،١١٧

، ٣٥،٨٣،٨٧،٩٠، ١٠/٢،٧يونس. ٩/٣،١٣،٤٤،٤٥،٦٢،٨٦،١٠٨التوبة .٨/٩،١٢،٥١،٥٩
، ١٦/٢النحل .١٥/٦٦الحجر . ١٤/٥،٣٥إبراهيم  .٧٢،١١٩. ١٢/٤٠،٧٩،١٠٧يوسف . ١٠٤
  .٢١/٥،٨٣األنبياء .٣٩،٦٦،٧٧-٢٠/٣٨طه .٣٦،٦٢،٦٨،١٠٧ ،١٢

  .٢٤/١٧،٢٢،٢٨،٢٩،٦٠،٦١النور .٢٣/٣٢،٦٠،١١١،١١٧المؤمنون .٢٢/٢٦،٦الحج 
  .٣٤/١٠،١١سبأ .٣٣/٣٧األحزاب .٢٩/٢العنكبوت .٢٦/٥١،٢٢الشعراء .٢٧/٨٢النمل 
/ ٤٦األحقاف .٤٤/١٧،١٨،٢٢الدخان .٤٣/٥الزخرف .٤١/٢٢،٢٥،٤٨فصلت  .٣٨/٤،٦ص 
عبس .٧١/١،٣نوح .٦٩/٤٩الحاقة .٦٨/١٤القلم .٥٧/٢٩الحديد .٥٤/١٠القمر .ا ٥٠/٢ق .١٧
  .٧-٩٦/٦العلق . ٢-٨٠/١
  ) : أن وأن(  مسرد الشواهد في الحديث الشريف على حذف حرف الجر مع -٢

، ٥٧،٥٨،٨٩،١٠٢،١٠٥، ٤٩ ،٢٤،٢٦،: مختصر صحيح البخاري للزبيدي ، األحاديث رقم 
٣٦٤،٤٠٠،٤٠٨،٤٠٩،٤٦٤،٥٦٤ ،٣٠١، ٢٧٦ ،٢٦٣، ٢٢٧،٢٤٢، ١١٢،١٢٥،١٣٤،١٤٨ ،

٩٥٦، ٨٣٥،٨٤٤،٨٦٩،٨٨٤،٨٨٦،٩٠١، ٦٢٩،٦٣٠،٦٧٤،٦٧٧،٦٨٤،٨٠٠،٨١١،٨٢٥ ،
٩٨٢،٩٩٥،١٠٠٢،١٠٠٤،١٠١٢،١٠٣٧،١٠٤٣،١٠٤٤،١٠٥٨،١٠٨٨،١٠٨٩،١١٣١،١١٣٨

،١٢٣٢، ١١٨٢،١١٩٣،١١٩٧،١٢٠٤،١٢٠٦،١٢٢٤،  ١١٤٣،١١٥٨،١١٦١،١١٦٨،١١٧٠ ،
١٨٤٤،١٨٥١،١٨٥٩،  ١٢٩١،١٧٤٤،١٨١٣،١٨١٥، ١٢٤٣،١٢٨٢،١٢٨٣،١٢٦٨،  

٢١٥٠، ١٩٥٩،١٩٩٠،٢٠١٥،٢٠٣٤،٢٠٧٢،٢٠٩٠،٢١٤٨، ١٩٥٤ ،١٩٤١،١٩٤٤، ١٩٠٤ ،
١٤٧٠،١٥٦٨،١٦٢٥،١٦٤٨، ١٤٠٠،١٤٠٧،١٤١٥،١٤٢١،١٤٤٩، ٢١٧١،٢١٩٧،١٢٩٩ ،

١٦٧٥،١٦٨٦،١٦٩٠،١٦٩٩،١٧١٣،١٧١٧،١٧٢٠،١٧٢١،١٨٦٠،١٨٦١،  ١٦٥٤.  
  ــــــــــ

اعتمدت في القرآن الكريم اسم السورة ،ورقمها ،ورقم اآلية ،أما في الحديث الشريف فذكرت رقم الحديث ) ١(
وفي الشعر ذكرت اسم الديوان ورقم الجزء إن وجد ورقم الصفحة . في كتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي 

  .، وقافية الشاهد 



  ١٨٦

  : مسرد القوافي الشعرية -٣
  :        ديوان طرفة بن العبد :                          ديوان امرئ القيس
   ٤٣                        الصمد          ٣٠ مرجلي           

  ٤٦                        فاصبري        ٣٢تحلل               
  ٤٧                        اإلبر           ٥٤المحملَّ             

           ٦٠                       أدرا            ١٠٦وعا           يتض
                                         ١١٢واشتهب           
              دهديوان النابغة الذبياني٢٦٩ع                               :  
             ١٤                                  َأحد ٢٦٩غسوال            
             ٦٩                         فحامرا        ٢٧٣صبوتُ           
             ٨٢                         كأيامِ          ٢٧٨أمثاال             
             ٩٥                         ازدد           ٢٩٤ثُعْل              

             ٩٥                         الصدى        ٣٠٨رضاني       وأل
          ١٠٤                         فأظلما         ٣٢٩تعودا            
           ١٤٤                         ناعل          ٣٣١مقيراً            
           ١٧٠    يزوال                               ٣٣٤ تخترا           
          ١٧٥                         كابر            ٣٣٤أكْبرا            
         ١٨١                          تزهقِ          ٣٤٣طَرطرا         
  ٢٠٥                         مثَالها            ٣٤٤زيمراً           

      ٢٢١                       يميال              ٣٤٩          يحيدا  
  ٢٢٢                         ميون            ٣٥٢      فألبسا

  ٢٣٠                         يضره           ٣٥٢َأبُؤسا            
  ٢٣١                         غرقوا           ٣٦٤الرجاال           
  :                         ديوان قيس بن الخطيم ٣٦٩الصوى          
              د٤٣                         إزاءها         ٣٧٩فَج   
   ٩٤                         نُضارب         ٣٩٩يعطَبا            
    ١٤٩دا                                     تعو٤٠٨الحلَْل            
    ١٧٦                          حلَبا             ٤٢٦المبيتُ          

 



١٨٧    
  
  

  
  

  
  :ديوان زهير بن أبي سلمي 

  ٥٥مغلوِل          
  ٧١تميال           

  ١٠٧    جائيا
  :ديوان عمرو بن ربيعة 

٥    بالء  
  ٦    برغاء
  ٦    كَنساء
  ٨    النّدى
  ٨    الهوى
  ١١    الرقيب

  ١١  الخطوب
  ١٢    الركب
  ١٢    جوابا
١٧    لبيب  
  ٢١    يرتابا

  ٢٢    يتصوبا
  ٣٢    عذابي
  ٣٥    يذنب

  ٤٦    الرماح
  ٤٩    دالورا

  ٥٠   األعادي
٥٥    هند  
ده٥٥    ج  
  ٥٥    غدا

٧٠    طائر  
٧٧    مأمور  
٧٧    صبور  
  ٨٣    يغورا
  ٨٣    تمروا

  ٨٣   استطارا
٩٨    يتحدر  
٩٨    يتفكَّر  
٩٩    يفتر  

هنْتَشر١٠١    م  
ر١٠٢    تظْه  
  ١٠٤    يستَرا
  ١٠٥    الدهرِ
سىم١١٢    ر  
  ١١٧    بالرضا
  ١١٩   يتصدعا
  ١١٩    فَيشْنُعا

وايعب١٢٤    ر  
  ١٣٩    مصدقُ
  ١٥٠    فداكا
  ١٥٣    اإلبل

  ١٥٣    يصهال
  ١٦٠    تقبال
  ١٦٤    تتحلّال
  ١٦٦    ذلّا



١٨٨    
  
  

  
  

  
لُه١٧٠   ونخْتَت  
  ١٧٣    وأوَل
  ١٧٦    وصالَ
  ١٧٨    ويكْرما
١٨٢    دائم  
١٨٧    يهيم  
  ١٩١    تأثمي
  ٢٠٠    بالظلمِ
  ٢٠٥    الئما
  ٢٠٩    تكْنِ
٢٢٣    يشكر  
  ٢٢٣    يحينا
  ٢٢٤    تُخونا

  ٢٢٥  تّصرِمينا
  ٢٢٥    تَبينا
  ٢٢٥    حينا

  ٢٢٨    القرينا
       :ديوان سالمة بن جندل 

        ١٨١و نطقي          
          :ديوان عنترة 

        ٥٣فانعاني            
        ٧٥الطعانِ            
             ٨٥يلتهب         

                 ٩٦ فَتَلبى              
        ٩٧مسلِّبِ              

   ١٣١الرحيال            
     ١٤١تَركضان          

  :ديوان الحطيئة 
  ١٧    أشبا

  ١٨    الحسبا
  ٢٣  تُحاصره

  ٢٢٣    تبينا
  ١١١  كالهجرس
  ١٤١  بالحجرات
  ١٤١  الساجسي
  ١٨٠    بالعذر
  ٢٦٤    واألبق
  ٢٦٦   السوابق

  
  :ديوان جرير 

  ٢٨    بابا
  ٢٨   صحابي
  ٤٧    أغضبا
  ٥٥   وارتقابا
  ٥٩    أعابا
  ٦٢    بابا

  ٧٥    يهيجا
٨٥    كشَّح  

  ١٠٠    شاهد 
  ١٠٧    تصادا



١٨٩    
  
  

  
  

  
  ١٣٣    ورودا
  ١٤٩    بطهور
  ١٦٨    حذاري
  ١٨٥    يتذكرا
  ١٨٥   أعصرا
  ١٨٥   فعرعرا
  ٢٠١   واتزروا
  ٢٢٧    نذيرها
  ٢٢٨   غميرها
  ٣٣    تامر
  ٣٥    فاخره
  ٧١    تقاال
  ٢٦٥    تُنزعا
  ٢٧٣    ورعوا
  ٢٩٥    يشعف

  ٣٠٢  الزوارف
  ٣٣٧   الضحال
  ٣٥١   الرسول

  ٣٧٢    قبلي
  ٤٠٦    عام
  ٤٢٢    بنائم

  ٤٢٣    عظمي
  ٤٤٥    يتكلما

  ٤٤٥   تتصرما
  ٤٥٧   المواسم

  ٤٧١   الجيران
  :ديوان حسان بن ثابت

  ٨٧    نطفوا
  ٩٨    صريع
  ١١٤    سعد
  ٢٤٦    خوار
  ٢٤٨    وكير

  ٢٥٢   مكنوس
  ١٣٠    يهدما
  ١٣١    تكلما

  ١٣٢   وتغتدي
  ١٣٩    قيم

  ١٤٠    فأركبا
  ١٥٤    مثكل
  ١٦٥    بنائل
  ١٧٤    لنجيب
  ١٧٩    البور
  ١٨٧    السفر

  ١٩٩    باللحاظ
  ٢٠٢   المرجل
  ٢١٠    سحرا
  ٢٣٩    ربوع
  ٢٧٤    يتحوال
  ٢٧٦    فتموال
  ٢٨٧   ومعاش



١٩٠    
  
  

  
  

  
  ٢٩٥    ويقدم
  ٣٠٠    أباكا

  ٣٠٢    تتمجدا
  ٣٠٥    عُل

  ٣١١    تصيدا
  ٣٢٤    العباد

  ٣٢٧   األطواد
  ٣٢٩    يعولها
  ٣٦١    نزدد

  ٣٦٦   وأوضعا
  ٣٧٣    تصب
  ٣٨٦    كابر

  :ي حفصة ديوان مروان بن أب
  ٤٦    وجودا

  ٤٧  ال يساعدوا
  ٧٢    نزعا
  ٩١    إدراكا

  :شعر األخطل 
  ٢/٤٠٣     ودهور 
  ٢/٤٦٤     الخناجر
٢/٤٧٦      نزار   

  ٢/٥١١     الزرائب
  ٢/٥٢٢      جديد
  ٢/٥٦١      طرقوا
   ٢/٥٨١      حيلها

  :ديوان بشار بن برد 
  ١/٥١      اآلباء
  ١/٥٩      والء
  ١/١٣٠      وثيب
١/٢٠٩      تُقلّب  

  ١/٢٤٧     أكسابه 
١/٢٥٨      معشب  
  ١/٥٨٤     المجاسد
١/٥٨٦      واجد  

رد٢/٦٤      الص  
  ٢/١٠٢     وسؤددا
٢/١٢٣      حسد  
ر٢/٣٧٠      بح  
  ٢/٣٧٨      تقتير
  ٢/٤٦٥      سدول

  ٢/٤٦٧     الحنظال
  ٢/٤٩٦      متيما
     ٢/٥٤٤      يراني

  
  :ديوان البحتري 

  ١/٥             بتَنَاء
  ١/٥٦             يلوى
  ١/٥٧             تُحوى

  ٥٩ /١     بالمدري
به١/١٢٦      الس  



١٩١    
  
  

  
  

  
١/١٣٤      زينب  
١/١٤٦            طالَبه  
  ١/١٨٢            غَائب
  ١/٢٠١      منَكِّبا 
  ١/٢٤٦      مجيب
  ١/٢٤٧      ُأنْبوب
١/٢٤٨                   حسيب  
  ١/٢٦٠      واجبي
هطَب١/٢٧٧             ع  
هب١/٢٨١              ذَه  
  ٢٩٥ /١                  مابي

  ١/٣١٨كَذب                   
  ١/٣٥٢البيت                  

  ١/٤١٧وتفرجي؟               
  ١/٤٢٢      همع

  ١/٤٣٦النجاح                  
  ١/٤٤١القدحا                  
  ١/٤٤٧مازح                  
  ١/٤٦٦المطارح               
  ١/٥٤٦رداً                    
  ١/٥٥٧محسود                 
  ١/٥٧٠يستردا                  

  ١/٥٩١الصدودا                   
  ١/٥٩٢مجيدا                      
  ٢/٦٥٢يريدها                     

  ٢/٦٥٥يذودها                     
  ٢/٧٥١رشدي                    
                     شْهد٢/٧٦٣ ي  

  ٢/٨٠٢جديد                       
                  ٢/٩١٨اصطبارِه  
                        ر٢/٩٢٣قَد  
                        ر٢/٩٩٢قد  
  ٢/١٠٠٩الْبصره                    
  ٢/١٠٥٣انغمرِ                      
  ١٠٦٠/ ٢التَحدرِ                     
                   رح٢/١٠٦٧و الس  
  ٢/١٠٧٦كَوثَرها                     
  ٢/١٠٨٨فاستغفري                  
  ٢/١١٥٨ُأنسي                       
  ٢/١١٦٠بنكْس                       
  ٢/١١٨١مبلسِ                       
  ٢/١٢٩٢مطْعما                      

  ٢/١٢٩٢رعا                     يتس
                      ٢/١٣١٦وقنوع  
  ٢/١٣٣٤رفَعك                      
                  روف٣/١٣٥٩الص  
  ٣/١٣٧٤األعفُّ                     
                  ٣/١٣٨٣باِإلشراف  
  ٣/١٥٣٨خَنيقا                      

  ٣/١٥٧٩            تنيا           



١٩٢    
  
  

  
  

  
  ٣/١٣٩٢تقفُ                      
  ٣/١٤٣٢كَلَفَاَ                      
  ٣/١٤٦٥طرقُوا                   
  ٣/١٥٣٢الموفَّقُ                  
  ٣/١٥٩٨يسَأُل                   
  ٣/١٦٠٤يتناوال                  
  ٣/١٦٩٣وبالبله                  

٣/١٦٩٦لَْل                    الز  
  ٣/١٦٩٨ليال                    
  ٣/١٧٠٩يسَأُل                   
  ٣/١٧٢٩مشَاكُل                  
  ٣/١٨٥٨بطَائل                  
  ٣/١٧٦٥يزوال                   
  ٣/١٨٦٦يطاولَها                 
  ٣/١٩٠٦يحتَمْل                  
  ٣/١٩١٢تَصُل                   
  ٣/١٩٣٣والمحروم               
  ٣/١٩٤٢تُذَمم                    
  ٣/١٩٥٠حوائمه                  
  ٣/١٩٨٠تقدما                    

  
  :شرح ديوان المتنبي 

  ١/١٨٢ركْبا                  
   ١/١٩٢الحبا                  

  ١/٢٠٤ذوبوا                ي

             تَصبع١/٢٣١الم  
  ١/٢٦٩يذوبا                  
  ١/٢٧٧العواقب               

  ١/٣٣١كلْبه                     
  ١/٣٣٦قُربه                     

  ١/٣٤٥       فرت 
١/٣٩٧                 األساود  
  ٢/٤٩        فردا
  ٢/٥٠      العهدا
  ٢/١٣٦     حقاد األ

٢/١٤٥      موجود  
  ٢/١٥١      أرآده

  ٢/٢٢٥     جواهره
٢/٢٢٩      شُكر  

  ٢/٢٧٦    واإلسكندرا
  ٢/٢٠٩     والخمار
  ٢/١٦٩      يعدي
  ٣/٣      يمنعا
  ٣/١٠      ادعى
  ٣/٣٤      تعفو
     ٤/٣٦٢      إجنان

  :ديوان أبوتمام 
  ١/١١      آمال

  ١/٣٢    المغتصب
  ١/٤٥     الحاضر



١٩٣    
  
  

  
  

  
  ١/٤٥     الخُطب 
  ١/٤٧     األوهاما
  ١/٤٧      تُضاما

  ١/٥٣    الجديدان
مله١/٥٦      م  

  ١/٩٧     مغضبِ
  ١/١٠١      الفاني

   ١/١٣٣      أفكارها
  ١/١٤٥      لواغبا
  ١/١٥٥      مشربي
  ١/٣١٤      حثاثا
     ١/١٥٩      يقبال

  ١/٣٤٧    صحاصحها
  ٢/٤٩      يشهد
  ٢/١٨٤      تبدر
  ٢/٢١٢      ذاكره

  ٢/٣٣٧     الصراع
  ٢/٤٤٢      البروق
  ٣/١٤      حمل
  ٣/١٨     جدوالو

  ٣/١٠١      تتأوال
  ٣/١٧٥      الكرما
لَملم٣/٢٠٠      وي  
  ٣/٢٠١      المنام
جم٣/٢١٢      يس  

  ٣/٢٤٠      أحجما
  ٣/٢٥١      يتمتم

  ٣/٢٥٣    المستلْحم
  ٣/٢٦٧    عظيم    

٤/٩٤      يجزع  
٤/٦٥     المحامد  
  ٤/١٠٨      ووابله
  ٤/١١٤      باطال
      ٤/١٤٧      ماؤه

  ٤/١٥٩      عجائبه
  ٤/١٦٨      تذوبا
  ٤/١٨٧      أبدا

  ٤/١٨٨      واكبدي
  ٤/٢٠٧      غدرا
  ٤/٢٥٥      غزاال

   ٤/٢٨٤      اهللا
  ٤/٣٣٧      أسد

  ٤/٣٨٢    ومرقِّشِ؟
  ٤/٤٠٦      أرزاق
  ٤/٤٢٨      النجوم
  ٤/٥٩٦      تُنشر
  ٤/٥٩٥      وتدبر
  ٤/٦١٦      القُضب
   ٤/٦٢١      سبب
  ٤/٦٧٨      يببينا



١٩٤    
  
  

  
  

  
  :ديوان ابن زيدون األندلسي 

  ٩      يبلينا
  ١٤      تذوبا
  ٢٩      اممن

  ٥١      الفساد
  ٥٧      يعذر

  ٧٦     العذاب 
  ٧٨      طويل
    ١١٤      ورباب
  ١٤١      جارعِ
  ١٧٦      البجر
  ١٧٨      الهجر
  ٢١٠      سعد

  ٢١٦     وتشرعا
  ٢٤٢      يحقدا
  ٢٦٢      ذوبها
  ٢٧١      الجميل

  :ديوان البوصيري
  ٥٩      األنداء
  ٦٠      األقناء
  ٦٥      الجالء

  ٦٦    والشحناء
  ٧١      فناء

  ٧٢      النجاء
  ٧٥      لحباءوا

   ٧٧      قبابا
  ٨٩      يتوثب
  ٩٣      يسغبوا
  ٩٩      الرغبه
       ١٢٢      األقصد
  ١٢٢      المفسد
  ١٥٢      الرخام
  ١٥٠      مهور
  ١٥٥      ثبير
  ١٥٧      بعير
  ١٦٨      نفيسا

  ١٨٧      فصوال
  ١٩٢      منحوال
  ٢١١      السوال
  ٢٢١      مقتول
  ٢٣٠      مسدول
  ٢٣١      مفعول
  ٢٣٤      المبتذله
  ٢٣٦      المتقبله
  ٢٣٧      البمج

  ٢٣٨      العاقل
              ٢٤٠              التخم
  ٢٤٠      استغم
  ٢٤٥      الرِسم
  ٢٤٦      قرم



١٩٥    
  
  

  
  

  
  ٢٤٩      دوام

  ٢٥٤      اإلعالم
  ٢٦١      السان
  ٢٧٣      مقتدر
  ٢٧٦      الغلط
  ٢٧٦      القنينة

  :ديوان صفي الدين الحلي
  ٢٠     شواهينا
  ٢١      يؤذينا
  ٣٧      وأميره
  ٧٣      أسيرها
  ٨٨      النُّقاد
  ١١٧      قوداوع

  ١٤٠      الطريد
  ١٥٣      تكافح

  ٢٠٤      ارتقاء 
  ٣١٧      التذكار
  ٢٢٦      العذّل
  ٣٢٨      زعموا
  ٣٣٠      والشيم

  ٣٠٦    سيواس  
  ٣٤٣      الهمم
  ٣٦٦      أمن 

  ٣٧٦    والدكادك
٣٧٨      قدر  

  ٤٢٣      المعنى
  ٤٤٠      أكبر
  ٤٦٥      نقدا

  ٤٦٩      وقلبي
  ٥٠٦      وأحنثا
  ٥٧٢      بعض
  ٥٧٤      تراني
  ٥٩٥      الجزيل
  ٥٧٠      وتُبذّل
  ٦٤٢      حسب
  ٦٨٤      اعتقادا
  ٦٩٣      وِزرهم
  ٦٥٠     والفطنه
  ٦٦٥      بالي

  ٧٢٥      بانتهاز
    ٧٣٩ُأردع                   

  :ديوان العشارى 
  ١١٣      المعالي
  ١٦٤      فمي

  ٢١٨      زاهرا
  ٢٤٠      الحسنا
  ٥٣٦      الخمر

  ٥٨٠    ومصورا
  ٥٨٢      الفرى
  ٥٩٣      كابر
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  ٦٠١      يحاذي
  ٦٢٨      بقاري

  :ديوان البارودي 
  ١/٦٧      الرقباء
  ١/٦٧      نظرائه
  ١/٨٠      أعداء
بقْري١/٩٤      و  
  ١/١١٢      العطب
  ١/١١٦      ركبا
  ١/١١٧      وثبا

  ١/١٦٤      سمحت
١/١٨٤      الغد  
  ١/٢٢٥      وليده
  ١/٢٢٧      شهوده
  ١/٢٣٠      حدوده
  ١/٢٤٧      تعادي
  ١/٢٤٧      منادي
٢/١٩      غرير  
٢/٧٥      وأقهر  
  ٢/٩٨      حاسر

  ٢/١٨٣      الفرص
  ٢/١٨٤      قنص

  ٢/١٨٥      قرص
  ٢/٢٣٩      يخدعا
  ٢/٣٣٠     وميثاقي

  ٢/٣٤٣      طوالق
  ٢/٣٦٣      صادق

  :ديوان نازك المالئكة 
  ١/٢٤      كانوا
  ١/٣٣      الباكي
  ١/٦١      أوطان
  ١/٢٦٩      ذئاب
  ١/٢٦٩      خياال
  ١/٣٢٦      الهثين
  ١/٣٤٥      دجاها
  ١/٣٩٦      ونفنى 
  ١/٤٣٢      نتمنى

   ١/٤٣٩     الصباح
  ١/٤٣٧      النقية
  ١/٥٢٢      مكانيا
  ١/٥٨٨      حطام
  ١/٦٥٥      أنّي

  ١/٦٨١    والدجون
  ٢/١٨٨        يعودا
  ٢/١٩٥      تراها
  ٢/٢٩٣      كبرياء
  ٢/٣٤٥      والزهر
  ٢/٣٤٦      للبقاء
  ٢/٥٢٦      رحيق

  :ديوان حافظ إبراهيم 
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  ١/١١      آمال

  ١/٣٢    المغتصب
  ١/٤٥     الحاضر
  ١/٤٧      تُضاما

  ١/٥٣    الجديدان
  ١/٥٦      ملهم

  ١/٦٩      راعيها
  ١/٨٤      النيل
  ١/١٠١      الفاني
  ١/١٠٢      غسان
  ١/١١٠     فاستردا
  ١/١١٦      سعد

  ١/١٣٣      أفكارها
  ١/١٥٨      تنزال
  ١/١٥٩      يقبالُ
  ١/١٧٨      التوى
  ١/٢٠٧      انهمار
  ١/٢٢٨      النال
  ١/٢٢٩      شقاق

  ١/٢٣٠    واإلرهاق
  ١/٢٣٧      الضيغم
  ١/٢٤٩      تُقبرا

  ١/٢٥٣      الزواال
  ١/٢٥٤      عياال
  ٢/٢٩٣      تُعادي

  ٢/٣٨٤      هاويا
  ٢/٤٠٢      وتعتلي
  ٢/٤٠٦    المصاب
  ٢/٤٠٩      األقسام

  :األعمال الشعرية ألمل دنقل 
  ٨     الخصب

  ٣١      يلين
  ٤٦      للمسيح

  ٤٨    الضوضاء
  ١٥١      الشجر
  ٣٦٣      ذابلة

األعمال الكاملة للشاعر حسن فتح الباب      
  ١/١٠٢      القضاء
  ١/١٢٨     الصغير

  ١/١٣٨      ريرالش
  ١/٢٥٩      بيتي

  ١/٢٨٥      المعلقة
  ١/٤٧٩      السليبة
  ١/٤٨٤      تدور
  ١/٥٣٥      قميرا
  ١/٥٤٥      ترفقا
  ١/٥٦٧      الموت

  ١/٦٥١     العارية 
  ١/٥٣٧      مسراه
  ١/٥٣٧      تتعثر
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  ملخص الرسالة باللغة العربية

  .المنصوب على نزع الخافض  : عنوان الرسالة
و هي دراسة لغوية حديثة هدفها األساسي دراسة ظاهرة المنصوب على نزع الخـافض              

 و الكـشف عـن      في اللغة العربية وصفاً و تحليالً و تطبيقاً ضمن معطيات نحاتنـا األجـالء ،              
حـسب مـنهج   ( خصائصها و تحليل أنماطها التركيبية في ضوء النحو التوليـدي و التحـويلي           

  ) . تشومسكي 
  . و قد جاءت هذه الرسالة في مقدمة ، و تمهيد ، و ثالثة فصول ، و خاتمة 

ـ              ات تناولت المقدمة ، التعريف بموضوع الرسالة ، و أهدافها ، ، و منهج البحث فيها ، و الدراس
  .السابقة ، و عرضاً ألقسام الرسالة 

 داللة المنصوب على نزع الخافض في اللغة و نشأته فـي الدراسـات              التمهيدو تناول   
  .النحوية 

 فهو دراسة نظرية للمنصوب علي نزع الخافض فـي كتـب التـراث              الفصل األول أما  
  :النحوى و ذلك من خالل عدة مباحث 

  .نصوب على نزع الخافض بالعامل و الحذف عن عالقة الم : المبحث األولتحدث 
  .آراء النحاة في المنصوب على الخافض السماعي و القياسي  : المبحث الثانيو تناول 

 فهو دراسة للمنصوب على نزع الخافض في باب حذف الجار و فيه المبحث الثالـث أما  
  : ثالثة مطالب 

ناول المطلب الثاني وظيفـة   عن مفهوم ، و عدد حروف الجر ، و ت    المطلب األول تحدث  
حروف الجر و أقسامها ، و تحدث المطلب الثالث عن مواضع حذف حرف الجر و آراء النحـاة         

  .في إعراب االسم بعد حذف حرف الجر
تحدث عن مفهوم التعدي و اللزوم كما تنـاول    :  فهو التعدي و اللزوم      المبحث الرابع أما  

،و عالمات الفعل الالزم و معدياته ، و تناول كـذلك           عالقات الفعل المتعدي و أقسامه و أحكامه        
  .خالفات النحاة في إعراب االسم الذي حذف قبله حرف الجر بعد الزم 

تعريفه و المؤثر فيه و أنواعه و أقسامه ، و مـا            ) الظرف( فتناول   المبحث الخامس أما  
  . الظرف المختص ينوب عنه و التوسع فيه و المبني و المعرب فيه، و خالف النحاة في إعراب

 فهو دراسة تطبيقية للمنصوب على نزع الخافض في القرآن الكـريم و    الفصل الثاني أما  
  :و ذلك من خالل عدة مباحث ) شعراً و نثراً ( الحديث الشريف و الكالم العربي 



  ١٩٧

  :حذف الجار ، و يتكون من عدة مطالب  : المبحث األول
  .دون عوض حذف حرف الجر في القَسم ب : المطلب األول
  .يتضمن حذف حرف الجر في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف : المطلب الثاني
 : المطلـب الرابـع  و .اشتمل على حذف الجار فيما فيه الفعل معلق عن العمل         : المطلب الثالث 

  ".أن و أن " اشتمل على حذف الجار مع 
ل الزم و متعدي تـارةً بنفـسه و         فقد تناول حذف حرف الجر بعد فع       المبحث الثاني    أما

  .تارة بحرف جر 
  . فقد اشتمل على الجار في باب الظرف المبحث الثالثأما 
 فهو دراسة وصفية تحليلية للتراكيب المحولة التي يتضمنها المنصوب الفصل الثالـث أما  

  :علي نزع الخافض في ضوء النظرية التوليدية و التحويلية ، و ذلك من خالل مبحثين
ماهية النظرية التوليدية و التحويلية ، و مفهوم اللغة عند تشومـسكي ، و               : المبحث األول ل  تناو

  .تحدث عن مكونات القواعد التوليدية و التحويلية و خاصة المكون التركيبي 
فقد اشتمل على الوصف التحليلي للتراكيب المحولة التي يتضمنها المنصوب           : المبحث الثاني أما  

  .ض علي نزع الخاف
و قد بلغ مجموع النماذج التي تم وصفها و تحليلها في هذا الفصل سبعة نماذج ، شـملت      

  .معظم أنواع ظاهرة المنصوب على نزع الخافض 
عرض الباحث أهم النتائج و التوصيات التي توصل إليها ، تال ذلك ملحق  الخاتمة و في

  .مراجع بالشواهد اللغوية على هذه الظاهرة ، ثم ثبت المصادر و ال
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Abstract 
Dissertation title :- “ Al Mansoob  Ala Naze EL-Khafed.” 
This is a modern Linguistic study , which aimed to study “ AL Mansoob 
Ala Naze EL-Khafed.” Type in Arabic Language in a descriptiue 
,analytically and applicable way according to our gracious grammarians , 
explore its aspects and analyze its compounding type on the light of the 
transformational Grammar ( according to chomeskyan theory ) .  
This dissertation consisted of an introduction , preface , three chapters and 
a conclusion . 
 
The introduction: - delt with the definition of the dissertation title , its 
aims , its theory , previous studies and  an illustration for the dissertation 
parts . 
 
The preface : - handled the concept of ( AL Mansoob Ala Naze EL-
Khafed )   in Languagu and its birth in the grammar . 
 
The first chapter : - is a theoretical study for ( Al Mansoob Ala naze EL-
Khafed ) in the grammar culture through different sections : 
The first section speaks about the relationship between ( AL Mansoob Ala  
naze EL-khafed ) and the subject as well as the omission . 
 
The second section: deleted with the grammarians “ point of view on ( AL 
Mansoob Ala Naze EL- Khafed ) the audible and the measurable . 
 
The third section is a study for ( AL Mansoob Ala Naze  EL-khafed ) in 
the part of the omission of the prepositional phrase and it has three 
demands : - 
The first demand talked a bout the concept of the preposition and the 
number of the prepositions . 
The second tackled the function of the prepositions and their characteristics  
The third component talked a bout the position, of omitting preposition 
,and the grammarian point of view of the noun after the omission . 
The fourth section is a bout transitive and intransitive verbs : it talked a 
bout the concept of transitive and intransitive verbs . also it tackled the 
signs of transitive verbs its parts and judgments as well as the signs of 
intransitive verbs and its transitive . It tackled also the different points of 
views for the grammarian for how to deal with the noun whose preposition 
was omitted a after an intransitive verb . 
The fifth section delt with the adverb , its definition , the effectuation ,its 
tapers , parts, what can .be substituted , enlarging it , WHO’s (mabny) and 
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what’s (Muarab)and : the grammarian different views on the ( specific 
adverb )   
  
The second chapter : is an aplicutional study for (AL Mansoub Ala Naze  
EL-khafed ) in the holy guran Hadeeth and the Arabic speech ( poem and 
verse ) through several sections :- 
The first section: The omission of the preposition and it consisted of 
several demands : 
 The first demand : the omission of the preposition in swearing withal any 
alternative . 
The second demand : consisted the omission of the preposition in the 
compound sentences (and ) on what has been including like the omitting 
preposition . 
The third demand included the omission of the preposition and the 
nonfunctional verb . 
The fourth demand included the omission of the preposition with (An) and 
( Anna ) . 
The secured section tackled the omission of the preposition after the 
intransitive verb and the transition verb once  by itself and another with 
apperception. 
The third section includes the omission of the preposition in the adverbial 
parts  
 
The third chapter : is an analysistical , descriptive study for the charging 
phrases which included in (AL Mansoob Ala Naze  EL-khafed ) and on the 
light of the transformational grammar in two sections . 
The first section :handled with the essence of transformational grammar 
and the language concept  in chomeskyn theory, also it spoke   about the 
components of the transformational grammar specially the compounding 
component . 
 The second section : included the analytical description for the charging 
phrases which included (AL Mansoob Ala Naze  EL-khafed)        
 
The total number of the models analyzed in this chapter were seven 
including most types of for (AL Mansoob Ala Naze  EL-khafed  ) . 
 
In the conclusion: The researcher presents the main results and 
recommendation, he reached to . Following that , there was an index of 
lingnistical examples for this study and the resources used in this study .     

 




