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 مقــدمـة
 ،صالحه  رممعالينو ساليداا محمالد، وهلال ،  ،السالال  ليالأ رفالرل المرساليينو الصالة و ، العالمينالحمد هلل رب 

 …هعد و 
ظهالر و  ،موضوٌع تمسد فأ الواقع العميأ ليغة اطقالا  واسالتخداما   فإن ظاهرة"الماصوب ليأ ازع الخافض"

دات والتيم حالالات المتاالالافرة فالالأ كتالالب الاحالالاة دون رن ، كمالالا ظهالالر خالالالا ا رفالالاالسالاليوا اليغالالون لياالالاطقين هالعر  الالةفالالأ 
ومالالن فالال  كااالالت هالالسة الدراسالالة تسالالتهدل الموااالالب  ،يخّصالال  واحالالٌد مالالاه  هكتالالابش م صالالل  فالال أ الغييالالل و وضالال   السالال يل

توضالال   راماطهالالا التركي  الالة و رغهالالة  فالالأ العفالالص لالالن خصا صالالها  ،تط  ق الالةدراسالالت   دراسالالة و المختي الالة لهالالسا الموضالالوع 
 .مكوااتها المهافرةوتحييل ضهط صورها و 

السل لاالد  والماصوب ليأ ازع الخافض اسٌ  ماصالوب يالسكر هعالد فعاللش حقال  رن يتعالدر هالالحرل، ولعاال  ح 
يِاال  ً  لاالال  ايمالازا  واختصالالارا   ،تعُّ فهالسة رفعالالاا ت تتعالدر ات هحالالرل  ،فالأ الالالدار :رن "دخيالت  الالالدار:"قولالالا واحال ،اسالتغاا
يَ  رن رصل العال  كسلاتخ   و ختصارا  ح سل حرل المر ا ،لعن لّما كفر استعمالهاو  ،مر  .ّا حين ل 

( فأفالار اليهالا سالي و   فالأ تالعتالاب وا فارة الى الظالاهرة لاالد القالدماً مت رقالة فالأ كفيالر مالن ر الواب الاحالو،
ال الالل الالسن يتعالداة فعيال  الالأ م عالولين فالإن "هالاب"و ما فه  مالن اممالاعن  المختصالة هالمكالان غيالر المخت "فأ هاب

فالأ كتالب "الم عالوا ف ال "و"اليالزو و التعالدن "وهالاب"وهصال ة لامالة فالأ هالاب حالسل المالار ،لم عالوافال ت اقتصالرت ليالى ا
غيرهالا مالن "و ليالأ رل  الة ا الن مالا ،فالرح ا الن لقيالل"ت ن هفا   و"مغاأ الي يب"ت ن  ع ش و"كفرح الم صل"التراث

سالالور المخالالت    اليغو الالةذ سلالالا رّن امفعالالاا تتعالالدر الالالى ظالالرول المكالالان دون واسالالطة حالالرل المالالرو العتالالب الاحو الالة 
ات راالال  وردت رمفيالالة وفالالواهد فالالست لالالن هالالسة القالالالدة واختيالالص الاحالالاة فالالأ الالالراب هالالسة امسالالماً احالالو: سه الالت   ذماهالالا
  .الفا 

هعض الدراسالات  اولعن سهقتا ،هحٌث مستقل  عالج هسة الظاهرة ياارما فأ العصر الحديث في   قع  ين يد
 (،الالدر  الحالديثو العر الأ  والاحالت الدكتور ل دة الرامحأ فالأمحاولة  :ماها ،الحديفة فأ موضولات مختي ة لاها
حيث حاوت تطو ع الاظر ة التوليد ة والتحو ي الة وتط  قهالا  (،اليغة وتراعي ها واحتومحاولة الدكتور خييل لمايرة فأ 

 .ليى هعض راواع الممل فأ اليغة العر  ة ول  يخصوا الماصوب ليى ازع الخافض هالسكر فأ كتاهاته 
فالالال   ،تحيالالال ال  هحفالالا  لالالن المعالالايير التالالأ ااتظمالالت تفالالكييهاو تط  قالالا  و حالالدود هالالسة الظالالاهرة ممعالالا   انوسالالي ين الهاحفالال    

الحالديث الفالر ص فالأ كتالاب مختصالر صالح   ال خالارن و القالرهن العالر   العر  ة من خالا دراسة تط  ق ة فأ  ادراسته
 (.فعرا  وافرا  تكال  العرب و ليز يدن 
الالأ وصالص هالسة الظالاهرة مالن خالالا الفالواهد  اافعمالد ،المالاهج الوصال أ التحيييالأ وة فهالاالاهعرّما الماهج الالسن ات     

كالأ  ،لمي الة ليالأ هالسة الظالاهرةو فالواهد حّ الة لاسالتمد مختاراتال  و دواو ن الفالعر و الحديث الفر ص و  ،القرها ةو الاحو ة 
 .يت سر ادراا مدر سالمة القالدة التأ ا اأ لييها واستقرارها

رمالا اسا فالكيت  ،التمد الماهج ا حصا أ اسا لزت فواهد الظاهرة المدروسة وادرت وااوة الى رن الهحث
ولالال   حالال  الهحالالث المواضالالع التالالأ سكالالر فيهالالا حالالرل المالالر فالالأ هالالسا  ،فالالإن الهحالالث التمالالد فالالواهد تمفيي الالة ذحيالالزا  واسالالعا  

ب فيها اتس  هعد ازع الهحث دراسة المواضع التأ ااتص  ل كان ه ُّ  ،المع ار ةو وما ماً طهقا لقوالد الاح ،الهاب
 .التمييز كسلاو ول   كن ه  الهاحفان دراسة حسل حرل المر فأ هاب الم عوا ممي  ر ،الخافض

رن  عصماا مالن  هللا اسأا، ووقد ماً الهحث فأ مقدمة وتمهيد  وفالفة مهاحث وخاتمة وفهر  المصادر والمرامع
  .اا   اع  المولأ واع  الاصير ذ ما اا الخطلو الهور 

 تمهيد
 "المنصوب على نزع الخافض" مصطلح
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 :الُمصطلح في اللغة :أوال
 ،ومالن معاا ال  كالسلا راال  ضالرٌب مالن رغالااأ العالرب ،اقامالة  الفالأً ورفِعال   :والاصالب (،م عواتالمنصوُب 

 . (1توالماصوب ما دخي  الاصب  من العي ،والاصب  فأ ا لراب كال تِ  فأ ال ااً
ًَ يَاَزَلالال   ازلالالا  مالالن االالز  ،المالالسب  والقيالالع   :والنــزعُ   .(2تن قيعهالالاراسا مالالس ها "االالزَع القالالوَ  :"قالالوله  واحالال ،َع الفالالأ

الالالسن يخ الالض المهالالار ن  ووهالال ،فالالأ رسالالماً هللا تعالالالى الخالالافض :خ الالَض يخ الالض  خَ ضالالا  وخافضالالا (تفالالالل والخــافُض 
ض  العال ش والخ ال ،خ ّيتال  لّياتال  :وامالررٌة خافضالة  الصوت،وخ  ضالة  الصالوت ،والخ ض  ضد الرفالع ،و ضعه  و هياه 

 .(3توهما فأ ا لراب همازلة العسر فأ ال ااً فأ مواص ات الاحو ين ،والخ ض والمر واحد ،الطيب
 :تعريفه في اصطالح النحاة :ثانيا  

ذ ل كالالون دلالال ال  ليالالى اتسالال  "الماصالالوب ليالالى االالزع الخالالافض" مالالن هالالسة المعالالااأ اسالالتمّد الاحو الالون مصالالطي 
اتسال  الماصالوب ه عالل حقال  رن يتعالدر هالالحرل، لعاال  ":اة هقالوله ولرف  الاحال ذالسن ااتصب هعد حسل حرل المر

ً  لاالال  سالالمالا  ر َواَختالالاَر م وَسالالى َقَوَمالال   ت قولالال  تعالالالى: ولوصالالوا ال عالالل ال الال  احالال  .(4ت"ق اسالالا   وحالالسل لاالالد تعيُِّاالال  اسالالتغاا
 .من قوم  :رن ،(5ت(َسَهِعيَن َرم ال  

 :نشأة المصطلح في الدراسات النحوية :ثالثا  
قالالد ورد مهكالالرا  هم هومالال  اتصالالطالحأ فالالأ   كفيالالر مالالن ر الالواب "الماصالالوب ليالالى االالزع الخالالافض"ان مصالالطي 

،ولال  رمالد "الم عالوا ف ال "وهالاب"وهاب التعالدن واليالزو "حسل المار"ماها: هاب ،فأ المرامع اليغو ة قد ما  وحديفا والاح
 .رن  عود ال   ولهسا المصطي  هاها مستقال  ستط ع طالب الاح

الالى هالال( 181-تفقد رفار سي و  "العتاب"ا المصطي  ت  د رن ر در هأوا مدون احون وهوولعأ اتتهع افأة هس
فالأ رعفالر مالن هالاب فالأ كتاهال  دون رن   الرد لهالا لاوااالا  مسالتقال  فالأ  –حسل المالار واصالب ممالرورة  –هسة الظاهرة 

 هاب ال الل السن"العتاب، فقد مفل لهسة الظاهرة فأ
مكااالالا   قالالع لي الال  المكالالان  فالاله  هالالالم ه  اس ا كالالان  (وقالالاا هعضالاله  تسه الالت  الفالالا َ " :(6تهقولالال "يتعالالداة فعيالال  الالالى م عالالوا

 ،ومفالل سه الت الفالا  ،ما  ل   فأ سهب دليالل ليالى الفالا  وف ال  دليالل ليالى المالسهب والمكالان ذوهسا فاس .والمسهب
  ."دخيت ال يت

 وياصالالب  ا سالال  م عالالوت هالال  روال عالالل الالالالز  ت  ،فعالالل تز  واسالال  ماصالالوب والعامالالل ف الال  تسه الالت( وهالال (الفالالا تفكيمالالة 
اما ياصه  همعواة حرل مر ،رعفر غيرة مما يالددن الالى التعد الة. و الورد سالي و   العديالد مالن اممفيالة ليالى هالسة  ور،وا 

ــاَر ُموَســى تومفالالل سلالالا قولالال  لالالز ومالالل:،اختالالرت  الرمالالاَا ل الالَد هللا :ومالالن سلالالا" :(7تالظالالاهرة قالالا ال   ــهُ َواْخَت يَن  َقْوَم ــْععن َس

                                                 
، وتالالاا العالالرو : مرتضالالى 162، 1/161 ،مالالادة تاصالالب( 1991، 3لعالالرب ت الالن ماظالالور، دار صالالادر  يالالروت، ل االالان   ااظالالر: لسالالان ا( 1ت

، والمعمالال  الوسالال ط: د. ا الالراه   راالال   131، 133/ 2  ، تاصالالب( 1991-هالالال 1111تحقيالال : ليالالأ فالاليرن، دار ال كالالر  يالالروت   ،الز يالالدن
 .921/ 2د.ت،  وهخرون، دار ال كر،  يروت،

 وما هعدها. 319/ 8العرب تازع(: ااظر: لسان ( 2ت

 .111/ 1ااظر: المصدر السا   تخ ض(: ( 3ت
    .2/318 ، 1991-هال1111فرح العواعب الدر ة ت ن ل د الهارن امهدا، ت: ل د هللا  الفع أ، مدسسة العتب الفقاف ة، يروت، (  4ت

 .1/111املرال: ( 5ت
 .1/38 ، 1988، 3العتب العيم ة،  يروت،    ت: ل د السال  هارون، دار العتاب، لسي و  ،( 6ت
 .1/38 عتاب :ال( 7ت
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ن لايالت ، دا ، وكايت ز دا رها ل د هللا، وسميت  ز (َرُجال   ودلوتال  ز الدا  اسا رردت دلوتال  التالأ تمالرن ممالرر سالميت ، وا 
 الدلاً الى رمر ل  يماوز م عوت  واحدا ، وما  قوا الفالر:

َيه           ربَّ الععادن إليه الَوْجُه والَعملُ  ذْنعا  أستغفنُر هللَا    (1)لسُت ُمْحصن
 وقوا الفالر:

ْرَت عه        فقد ترُكتَك ذا ماٍل وذَا نَشبن  لخيرَ ا َأَمرُتك   (2)فاْفَعْل ما ُأمن
امالالالا اختالالالرت ال فالاالالالا ل مالالالن الرمالالالاا وسالالالميت   :فتقالالالوا ،هحالالالرول ا ضالالالافة ل  وَصالالالفصالالالل هالالالسا راهالالالا رفعالالالاا ت   وا 

 ."ال عاللفيما حالسفوا حالرل المالر لمالل  ،ورستغ ر هللا من سلا ،   هالّرفت   هسة العالمة وروضحت   :كما تقوا ،ه الن
و الحالالأ رن سالالي و    فالالرح الظالالاهرة و مفالالل لهالالا هالالالقرهن العالالر   وكالالال  العالالرب فالالعرة وافالالرة دون رن ياعتهالالا همصالالطي  

مالالع  دا الالة الدراسالالات الاحو الالة  (الحالالسل وا  صالالااوتر  (في   ظهالالر مصالالطي  تالماصالالوب ليالالى االالزع الخالالافض،معالالين
 ولعا  ظهر ف ما هعد. ،ل ظا  

حيالث يالرر رن حالرول ا ضالافة اسا حالسفت ومالب  ،ومفالل لهالا كالسلا (سل وا  صالااظاهرة تالح هال(218-تورقر الم رد 
  :(3تاصب اتس  هعدها من ال عل  صل ف عمل ومن سلا قول 

واليالالال  راالالالا اسا حالالالسفت حالالالرول ا ضالالالافة مالالالن المقسالالال  هالالال  اصالالال ت ذ من ال عالالالل  صالالالل ف عمالالالل، فتقالالالوا تهللا 
فأ موضع اصب اسا حسفت  وصل ال عل، فعمل ف ما ماا رردت رحيص هاهلل مفعين، وكسلا كل خافض  (ذمفعين

  .(4تهعدة كما قاا هللا لز ومل:تَواَخَتاَر م وَسى َقَوَم   َسَهِعيَن َرم ال (
واليالالال  راالالالا اسا حالالالسفت مالالالن " :(5تسالالالي و    قالالالوا ،الم الالالرد قالالالد تالالالأفر  الالالررن سالالالي و   فالالالأ الحالالالسل وا  صالالالااان 

، فالمحيول ه  مدكد ه  الحالديث كمالا تدكالدة (ساهب حقا  ااا :تالمحيول ه  حرل المر اص ت  كما تاصب اسا قيت
فهاالاا تقالارب …".(تهللا مفعيالن وسلالا قولالا(قيالت تااالا ساهالب هحال  و مالر هحالرول المالر كمالا يمالر حال  اسا ،هالح 

 ،هسا اسا رخساا فأ اتلتهار رّن كتاب سالي و    عالّد تمفال ال  ااضالما  ليمهالود الاحو الة فالأ تيالا ال تالرة ،ك ير  ين الرريين
ليى الالالالرغ  مالالالن رن فكالالالرة المصالالالطي  ،ان الم الالالرد فّسالالالر الظالالالاهرة ولالالال  ياعتهالالالا همصالالالطي  معالالالين كالالالسلا:تط ع القالالالواورسالالال

 لد  . ةمحدد ةواضح  وم هوم
غير رن العالالرب قالالد لدتالال  لالتسالالاع فالالأ اليغالالة ،رن مالالن امفعالالاا مالالا تز  ال الالالل هالالال(316-تو الالرر ا الالن السالالراا 

وقالد اختيالص الاحو الون  " :ف قوا، ة فأ كتاب سي و   تحي ال  را عا  وقد حّيل ا ن السراا هعض الفواهد اليغو  ،وا يماز
اما الته  لييه  سلا تسالتعماا العالرب لال  هغيالر حالرل مالر فالأ ر  غير متعّد ؟  متعد وههل  (دخيت  ال يتَ تفأ  وا 

فالالالإن ومالالالب رن  كالالالون  ،اسا رتيالالالت الغالالالور (مفالالالل تِغالالالَرت   (وتدخيالالالت …لاالالالدن غيالالالر متعالالالدّ  ووهالالال ،كفيالالالر مالالالن المواضالالالع
(، (تدخيت راا ت ترر فعال  من امفعاا  كون متعالد ا  ات كالان مضالادة  :ودليل هخر متعد ا  ومب رن يتعدر تِغَرت 

ن كان غير متعّد كالان مضالادة غيالر متعالد فتحالرا غيالر متعد،وسالكن غيالر متعالد  ،فمن سلالا: تحالرا وسالكن،متعد ا  وا 

                                                 
لسالالت  اسالال  مالالا  همعاالالى الممالالع، فيالالسا قالالاا: :والالالساب .1/186مالالن ر  الالات سالالي و   الخمسالالين التالالأ لالال   عالالرل قا يها،كمالالا فالالأ الخزااالالة  هالالو (1ت

 تهامش المحق (.1/31، العتاب: محص  ، والوم : القصد والمراد، ورراد من ساب

 الالن معالالد  كرب،وقيالالل العهالالا   الالن مالالراد ،  فقيالالل لمالالرو فالالأ فالالعر ن مختي الالين رحالالدهما ملفالالى طالالرود، وا خالالر مختيالالص فالالأ قا يالال ، ال يالالت( 2ت
 مالن افالب الفالأً، والمالاا: ، والافالب: المالاا الفا الت كالضال اع واحوهالا،166-1/161وقيل زرلة  ن مراد ،وقيل خ ال  ن ادهة،الخزااة 

 تهامش المحق (. 1/31العتاب: ير"لا  والفاهد ف  "رمرتا الخ هو ا  ل رو

 .2/321 هال، 1381المقتضب ليم رد، ت/ر. محمد ل د الخال  لظ مة، القاهرة ( 3ت
 .  1/111املرال:( 4ت

 .2/321، والمقتضبتهامش الص حة(: 2/111العتاب:( 5ت
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و الحأ رّن ا ن  .(1ت"سهب سي و  وهسا م ،فالوامب رن  كون دخل غير متعد ،وخرا غير متعد،وخرا ضد دخل…
 .السراا كساهق   ل  ياعت الظاهرة همصطي  معين

امالالالالا تحالالالالّدث لالالالالن الظالالالالاهرة،  هالالالالال(311-تليأ ال ارسالالالالأ و وكالالالالسلا لالالالال  ياعتهالالالالا ر الالالال  همصالالالالطي  معالالالالين كسالالالالاهق  ، وا 
فيتعالدر ال عالل الالى الم عالوا هغيالر حالرل  ،ومن امفعالاا مالا يتعالدر هحالرل المالر فيتسالع ف حالسل حالرل المالر:"ف قوا
وامصل دخيت  الى ال يت، يدا ليى سلا رّن مصدرة ليى فعوا وراا قالد تاقيال   (دخيت ال يت(: وسلا قوله  ،رم

 فتقوا:  فتقوا: ردخيت ، وهحرل المر
        .(2ت"دخيت ه ، فخالف  خرمت ومفي  ِغَرت  

-ا الزمخفالالرن تقا،دون ا فالالارة الالالى المصالالطي  ،وقالالد ر الالط الاحالالاة  الالين حالالسل حالالرل المالالر وا  صالالاا ال عالالل الالالالز 
رم ال   َتاَر م وَسى َقَوَم   َسَهِعينَ َواخَ :"وتحسل حرول المّر فيتعدر ال عل  ا س  كقول  تعالى" (:هال138  .(3ت"ََ

ورّن المفالالددة  ،وقالالد كفالالر حالالسفها مالالع رَن الااصالالهة لي عالالل:"ليالالى سلالالا هقولالال  هالالال(613-تو سالالتطرد ا الالن  عالال ش  
 وهحالسل المالار ر (راالا راغالٌب راالا تحسالن الالأت و صال  كالسلا (راالا راغالب فالأ راالا تحسالن الالأّ ت الااصهة لالس ، احو

لالال  يمالالز حالالسل حالالرل  (راالالا راغالالٌب فالالأ لقا الالاتم االالا هالمصالالدر مفالالل:  لعالالن لالالو ،المعاالالى واهقا الال  دون خيالالل فالالأ الي الالأ ر
 ،والخ الالر ومعيقاتالال  همعاالالى المصالالدر ،من ترَن( ومالالا هعالالدها مالالن ال عالالل ومالالا يتعيالال  هالال  "رّن ورنَ " المالالر كمالالا مالالاز مالالع

َأَهـَذا ت :قولال  تعالالى واحال ،كما حسفوا الضمير الماصوب مالن الصالية ،وزوا مع  حسل حرل المر تخ   ا  فم ،فطاا
ُ َرُسوال    .(5ت"ول  يموزوا سلا مع المصدر المحض (4ت(الَّذني َعَعَث َّللاَّ

و ستخدمها فأ معرض حديف  لن الظرل ف قالوا ا الن  (هال161-توتت يور فكرة المصطي  لاد ا ن هفا  
ليالى التوسالع  وفااتصالا هما اامالا هال (،سالكات  ال يالَت تو (دخيت  الدارَ ت :وخرا لن الحد فالفة رمور، ماها": (6تهفا 

صالالييت :"ت تقالالوا (فالالأتفإاالال  ت  طالالرد تعالالدن امفعالالاا الالالى الالالدار وال يالالت ليالالى  ،ت ليالالى الظرف الالة ، إسالالقا  الخالالافض
      .(7تورح ااا   طي  ليأ هسة الظاهرة حسل المار ."امت ال يت"وت"الدار
ومفيالوا لهالا دون رن ياعتوهالا همصالطي  معالين مالع   دا الة وضالع  (ان الاحاة وصال وا ظالاهرة تالحالسل وا  صالاا :رقوا
وهالالالأ تسالالالم ة "الحالالالسل وا  صالالالاا"واعتوهالالالا  الالالال ،ولعالالالنل المتالالالأخر ن مالالالاه  توسالالالعوا فالالالأ دراسالالالة الظالالالاهرة ،العر الالالأ والاحالالال

 ووهال (تالماصالوب ليالى االزع الخالافضور ،معمولال  رن: حالسل حالرل المالر وا  صالاا ال عالل الالالز  الالى ،(8تالهصالر ين
 مالالالالالالالالالالالا   هالالالالالالالالالالال  مالالالالالالالالالالالن ت سالالالالالالالالالالالير ال الالالالالالالالالالالراً لقولالالالالالالالالالالال  تعالالالالالالالالالالالالى:  ووهالالالالالالالالالالالأ تسالالالالالالالالالالالم ة العالالالالالالالالالالالوفيين وهالالالالالالالالالالال ،المصالالالالالالالالالالالطي  الفالالالالالالالالالالالا ع

                                                 
 .111-1/111 ، 8819-هال1118مدسسة الرسالة، ،3  ت ن السراا، ت: د. ل د الحسين ال تيأ، امصوا فأ الاحو( 1ت
، والمقتصالالد فالالأ فالالرح ا  ضالالاح 113،111 ،  : 1996، 2كالالاظ  مرمالالان، لالالال  العتالالب، /  .ت: د ا  ضالالاح م الالأ ليالالأ ال ارسالالأ،(2ت

 .1/613د.ت   ليمر مااأ، ت: د. كاظ  مرمان،
 .291 ، د.ت،  :2الم صل ليزمخفرن، دار الميل،  يروت،  ( 3ت
 .11ال رقان:( 4ت
 .8/11لال  العتب،  يروت، د.ت،  ،ا ن  ع ش فرح الم صل لموف ( 5ت
 .2/236 ، 6،1911دار ال كر ليطهالة،   محمد محيأ الدين ل د الحميد، تحقي : ،روض  المسالا الى رل  ة ا ن مالا( 6ت
ومالا  1/393 ،  1982تحقيال : محمالد محيالأ الالدين ل الد الحميالد، دار ال كالر،  يالروت،  ا اصال فالأ مسالا ل الخالالل لااهالارن،ااظر: ( 7ت

 هعدها.

تحقيالالال : د. مالالالازن المهالالالارا ومحمالالالد ليالالالأ حمالالالد هللا، دار ال كالالالر،  يالالالروت،  ت الالالن هفالالالا  اماصالالالارن، لالالالن كتالالالب املار الالالب  مغاالالالأ الي يالالالب( 8ت
1919 ،   : 838. 
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َما َأْن َيَتَراَجَعا() رن اسا االزع  ،(2ت"ترن( فأ موضالع اصالب اسا ازلالت الصال ة ،ير د فأ رن يترامعا" (1)َفال ُجَناَح َعَلْيهن
 .الخافض

الالالو ولالال  …و  الالان خصالالا   اليغالالة مالالن حالالسل وز الالادة  ،احالالاة تحييالالل الظالالاهرة وت سالاليرهافقالالد كالالان هالالدل ال
 (عالّرل الاحالاة تالماصالوب ليالى االزع الخالافضف ل ظهر المصالطي  متالأخرا   ، ح يوا  وضع المصطيحات فأ ال دا ة

ً  لا  سمالا  ر ،اتس  الماصوب ه عل حق  رن يتعدر هالحرل"را   .(3ت"اسا  ق  ولعا  حسل لاد تعيُِّا  استغاا
 وق اسالا  ليتخ يالص ر وورستط ع  القالوا راال  اسال  ماصالوب يالسكر هعالد فعاللش حالسل ق يال  حالرل المالر سالمالا  ر

 .كفرة اتستعماا مما يددن الأ ا صاا ال عل الأ معمول 
فتحالدث  ،وتمديالدة ورما الاحاة فأ العصر الحديث فقد درسوا هالسة الظالاهرة ضالمن محالاوتته  لت سالير الاحال

مقصالور ليالى  وحيث ررر رّن الاصب ليى ازع الخافض سالمالأ وهال(4تالوافأ و  حسن فأ الاحلن الظاهرة لها
االالزع ى وت يمالالوز رن ياصالالب فعالالل مالالن تيالالا امفعالالاا المحالالددة كيمالالة ليالال ،مالالا ورد ماالال  ماصالالوها   مالالع فعيالال  الالالوارد ا سالال 

ولعالالد  اليالاله   ،نليالالل سلالالا لالال ال  كفالالر الخيالالط  الالين الالالالز  والمتعالالدو  ،الخالالافض ات التالالأ وردت مسالالمولة لالالن العالالرب
ات رن ال عالالل الالالالز  قالالد  كفالالر  ،و عتقالالد الهاحالالث راال  قالالد رصالالاب فالالأ سلالا ،وا خالالا هالالالمعاىذ ولالال ال ت قالالد اليغالة   ااهالالا

فهالالالالسا ليالالالالى التوسالالالالع " المدرسالالالالة ور …المسالالالالمد  ور …دخيالالالالت ال يالالالالت"فتسالالالالتعمي  العالالالالرب متعالالالالد ا  كمالالالالا فالالالالأ،استعمال 
 .ان فاً هللا –أهحث سلا فأ المهاحث القادمةسوان هسة المسألة خالف ة  ين الاحاة  و ،والتخ يص

اسا حالالسل المالالار ااتصالالب اتسالال  هعالالدة ليالالى االالزع هقولالال  : "  (5تورفالالار فخالالر الالالدين قهالالاوة الالالى هالالسة  الظالالاهرة
مالاًت فالأ اليغالة هعالد رفعالاا تزمالة م عالوتت ماصالوهة رح ااالا ، وكالان :"هقولال (6توتحدث لاها فوقأ ضيص ،الخافض

 .ا من هاب ازع الخافضحقها المر، و معل الاحاة سل
ومن المدكد رن الت سير الاحون لهالسة الظالاهرة تالحالسل  ،هسة هأ صورة المصطي  فأ الدراسات الاحو ة

الالى (7تفالسهب رهالل الهصالرة،خا  ووا  صاا(  ستاد الى سيطة العامل التأ تع ل اطراد الظواهر اليغو ة ليى  احال
ورمالالا العوفيالالون فيالالرون راالالال   ،صالالالل ال عالالل الالالى اتسالال  فاصالاله ولمالالا سالالقط المالالار و  ،راالال  ماصالالوب هال عالالل الالالالز  ق يالال 

مّن حالالرول  ذورميالالل الالالى مالالسهب الهصالالر ين ،حالالسل المالالار ورن رّن ليالالة الاصالالب هالال ،ماصالالوب ليالالى االالزع الخالالافض
   .المر ت تعمل هعد حسفها

 
 
 
 
 

                                                 
 .2/231الهقرة : ( 1ت
  .1/118 ، 1911معااأ القرهن لي راً، ت: رحمد يوسص اماتأ ومحمد ليأ الامار، ( 2ت

 .2/318 ، 1991-هال1111ب الدر ة ت ن ل د الهارن امهدا، ت: ل د هللا  الفع أ، مدسسة العتب الفقاف ة، يروت، فرح العواع( 3ت
 .161-119/ 2، 1الوافأ لعها  حسن، دار المعارل،مصر،   الاحو ااظر:( 4ت
 .316 ، : 1918  -اله1398، 2الراب الممل ورفهاة الممل، د. فخر الدين قهاوة، دار ا فاق المديدة،  يروت،  ( 5ت
   .181،  : 2التعي مأ قد ما  وحديفا ، د. فوقأ ضيص، دار المعارل، مصر،   ت سير الاحو( 6ت
دار اح الالاً العتالالب العر  الالة، ل سالالى  ،، وحافالال ة الصالالهان ليالالى فالالرح امفالالمواأ2/321والمقتضالالب: ،  ومالالا هعالالدها 1/38ااظالالر العتالالاب: ( 7ت

 .وما هعدها 393/ 1صال فأ مسا ل الخالل وا ا،  2/89الها أ الحي أ وفركاة، د.ت، 
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 المبـحــث األول
 

 حـــــــذف الجــــــــار
 

 :لدةو فتمل ليى مطالب 
 .لالوض الحرل المر فأ القسال  ه حسل  :المطيب اموا
 .حسل حرل المر فأ العطص ليى ما تضمن  :المطيب الفااأ
 .مالالا فيالال  ال عالل معيال  لالن العمالل  :المطيب الفالث
 (.رّن ورنَ تحالسل حالرل المالالر مالالع   :المطيب الراهع
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 :توطئــــــة
 ،فأ لصور اتحتماا ومالا تالهالا (فعرا  وافرا  تاستعمل العرب الماصوب ليى ازع الخافض فأ كالمه  

رن حرول المر قد تحسل ليى س يل اتتساع فأ اليغالة " ومفالل  سي و  فيرر  قد رفار الاحاة الى سلا فأ كت ه و 
 سلا قوا سالدة  ن مد ة: 

 فيه كما عسل الطريَق الثعلبُ    بهز ن الكف ن يعسُل مْتنُه  َلْدن  
ا اتخالست  لياالة لالولتوضال   س ، (1)لمالر ولالدر ال عالل اتسالالا  فالأ اليغالة" ، فأسقط حالرل ا رن فأ الطر  

رسالالتأاص  مالالن خاللهالالا اسالالتقراً هالالسة الظالالاهرة ليالالى اطالالاقش روسالالعذ لمعرفالالة مالالا مالالرر هالال   ،ممفيالالة مالالن اصالالو  العر  الالة
 ،واسالتطالع صالورة الظالاهرة فالأ لصالور اتحتمالاا ومالا تالهالا ،وما ل  يمر هال  اتسالتعماا مالن قوالالدها ،اتستعماا

واتخالست لالسلا طا  الة مالن  .ومقاراة سلا همالا وضالع  الاحالاة مالن قوالالد ،عرفة التطور السن طرر ليى هسة الظاهرةوم
 (.فعرا  وافرا  تفاون القوا المختي ة 

 ،فالأ القالرهن العالر   والعالال  العر الأ هصالور متعالددة "حالسل المالار"ورد الماصوب ليى ازع الخافض فأ هالاب       
و كفالالالر حسفالالال  فالالالأ هعالالالض  ،وحالالالسل وااتصالالالب اتسالالال  هعالالالدة تالالالارة رخالالالرر  ،تالالالارة حيالالالث حالالالسل حالالالرل المالالالر وهقالالالأ لميالالال 

 ،سالالمال ا لالدوة وقاللل فالأ هعالض المواضالع امخالرر حتالى ،وسلالا مالع رَن ورّن حتالى رمالاز الاحالاة هالسا الاالوع ،المواضالع
 :ف يغ تواتر هسا الاصب فأ القرهن العر   حوالأ ما ة وفمان وسهعين تركيها  و اقس  الى لدة مطالب

 عوض:  الحذف حرف الجر في القسم ع :األولالمطلب 
ـــــــمت تعالالالالالالالالى: قولالالالالالالال  واحالالالالالالال (2)وردت الحالالالالالالالرول المقطعالالالالالالالة فالالالالالالالأ حالالالالالالالوالأ سالالالالالالالهعة ولفالالالالالالالر ن تركيهالالالالالالالا   ، (3)(آل

وا  صالاا ال عالل  ،تقالدير القسال  هال  ليالى ور ، إضالمار فعالل اصها   ور ، حتمل رن  كون رفعا   إضمار م تدر"هل "موضع
 لفالر:وليى سلا قوا ا .(4)ال   هعد اسقا  المار

  (5)في الظعاءن السوانحن  عندي وهناصُح              وَمْن  هللاَ أال ُرب  مْن قلبي له 
 رل م  و ر ،فاصه  ه  تل أ الماللة(  وروصل الااصب الى اتس  ،فحسل المار ،رت من قي أ ل  ااص  هاهلل :والتقدير

  :قوله  فأ والواهعد "ربّ "كما رضمروا ، إضمار الهاً القسم ة ت هحسفها
  (6)األعماقن خاوي المخترق               مشتعه األعالم لم اَع الخفق وقاتمن

وقالالالوا كفيالالالر مالالالن المعالالالالر ين :"قالالالاا ا الالالالن هفالالالا  ،مّن المالالالار ت  ضالالالمر ات قيالالال ال   ذوامعفالالالر الاصالالالب فالالالأ هالالالاب القسالالالال 
سلالا مخالت  لاالد ااال  يمالوز كواهالا فالأ موضالع مالر  إسالقا  حالرل القسال  مالردود هالأن  :والم سر ن فالأ فالوات  السالور

 (1)هالالالودو (9) الالالوا و  ،(8)وها لمالالالران (7)الهصالالالر ين هاسالالال  هللا سالالالهحاا  وتعالالالالى، وراالالال  ت رموهالالالة ليقسالالال  فالالالأ سالالالورة الهقالالالرة

ُ ال إنَلَه إنالَّ هوت(2)(تاَلِعَتاب   قّدر :وت  ص  رن  قاا ،واحوهن  .(4)"مواها" (3)(َّللاَّ
                                                 

 .681، والمغاأ،  : 8/11، وفرح الم صل: 336/ 2السراا:  نامصوا فأ الاحو ت وليمز د ااظر : ، 1/36العتاب  (1ت
، 26/1، 21/1، 19/1، 13/1، 12/1، 11/1، 11/1، 1/1، 32/1، 3/1، 31/1، 2/1،29/1ااظالالالالالر ا  الالالالالات فالالالالالأ السالالالالالور التال الالالالالة:( 2ت

21/1 ،28/1 ،36 ،/38،/11/1 ،11/1 ،12/1 ،13/1 ،11/1 ،11/1 ،16/1 ،11/1 ،68/1. 
 .1الهقرة: ( 3ت
 .1/181، وال ر د فأ الراب القرهن 1/11ااظر: الت  ان ليعك رر،دار ا ن خيدون ا سكادر ة، د.ت:( 4ت
 .1/311العتاب ( 5ت
، 1، ت: د. فهمالالالأ الامالالالر، د. فالالالداد مخ مالالالر،دار الفقافالالالة، قطالالالر،  هالالالال(613ال ر الالالد، فالالالأ الالالالراب القرهن،حسالالالين  الالالن ر الالالأ العالالالز الهمالالالسااأ ت( 6ت

1991: 1/181. 
 .  2-2/1"هل  سلا العتاب ت ر ب ف  " الهقرة: (7ت
 .2-3/1 الحأ القيو "ها لمران: "هل  هللا ت ال  ات هو (8ت
 .11/1يوا :…""هلر تيا ه ات العتاب الحك    (9ت
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 "مختصالر صالح   ال خالارن "أ الحديث الفالر ص فالألوض ف الول  يرد حسل حرل المر فأ رسيوب القس  ه      
ماال  ت يمالوز حالسل الحالرل مالع غيالر  ذو عّد هالسا الاالوع مالن الحالسل االادرا   ،العتاب السن هحفت  فأ هسا الهحث ووه

  :وما  قوا لاترة ،اس  هللا تعالى

 (5)يا طيَر الحمام إذا        رأيَت يوما  حموَل القومن فانعاني هللاَ ناشدُتك 
وهالالسا مخصالالو  "اافالالدت ا هالالاهلل"المالالر فالالأ رسالاليوب القسالال ، وروصالالل ال عالالل الالالى ل الالأ الماللالالة، والتقالالدير:فحالالسل حالالرل 
 .هاستطالة القس 

  :فقد ورد فأ قوا ر أ تما  ثانيا: فيما تال عصور االحتجاج
ْيه عجائنُعهأيمان ا وأقسَم الورُد   (6)مغلظة          أال ُتفارَق َحدَّ

 فحسل المار وروصل ال عل. رت ت ارق ، ليىو ر ت ت ارق حد  ،هأ ،ر مان مغيظةليى  :والتقدير
 :وما  قوا الهحترن 

ماميهللَا نشدُتكما   (7)وأن تنسيا واجبي ،أن تدفعا          ذن
 :قوا ال وصيرن و  "،افدتعما هاهلل:"والتقدير

 (8)ها التراُث والشحناءُ تْ التي من قريٍش        قطع القْربى ناشُدوه
لالالوض فالأ مقامالات الحر الرن فالأ موضالعين، اموا فالأ المقامالالة  غيالرالمالر فالأ القسال  هوورد حالسل حالرل 

ل  الصيدزيد وأب وأه هللا فنشدته"العافرة الرح  ة:   .(9)"..، فقال إْي وُمحن
هم هللافناشدهم .. :"وقول  فأ المقامة الامراا الة هم ،عم اذا صد   "..كن ـا نتناضـُل عاأللغـاز :فقـالوا ،حتى استوجب ردَّ

راالالالأ ت ليالالالى  :رن (11)".. أنـــي ال أعـــرفرقسالالال  لالالالا  ،.. ت رلالالالرل:"اليالالال  والعالالالالب"وماالالال  مالالالا ورد فالالالأ قصالالالة . (10)
  .رلرل
من  ذخاصالالالة فالالأ رسالالاليوب القسالال  هغيالالالر ل الالأ الماللالالالةو لالالالوض االالادرا   ال عالالدُّ حالالالسل حالالرل المالالالر فالالأ القسالالال  هالالو       

 ذامحال هالتركيب وهو لمختصر فإسا سه ت تحسفها فهسا اختصار ا ،الحرول تدخل العال  لضرب من اتختصار
 .(12)لوض لادرة ورودة فأ القرهن العر   والعال  العر أ غيرالاحاة هسا الحسل سمال ا  فأ هاب القس  ه لدلسا و 

اما تعمل مع الحسل فأ هعض المواضع اسا كالان لهالا لالوض  ،فامصل فأ الحرول رت تعمل مع الحسل       وا 
اما ماز حسل حرل المر لعفرة اتسو   .(13)تعماا مع ل أ الماللة دون غيرةا 

                                                                                                                                            
 .11/1لدن حك   خ ير" هود:"هلر كتاب رحكمت ه ات  ف  فصيت من  (1ت
 .2من ا  ةالهقرة: ( 2ت
 .2من ا  ة  ها لمران:( 3ت
 .111-111مغاأ الي يب،  : ( 4ت
 .13،  :1981، 3ديوان لاترة، تحقي : فوزن لطون، دار  صعب،  يروت  ( 5ت
 .1/119 : 9161، 1ديوان ر أ تما  هفرح الخطيب الت ر زن، تحقي : محمد ل دة لزا ، دار المعارل همصر،  (6ت
 .1/261ت(:  1،تد 3ديوان الهحترن، تحقي : حسن كامل الصيرفأ، دار المعارل همصر،  ( 7ت
 .66 :  :  1913، 2ديوان ال وصيرن، تحقي : محمد سيد الع الاأ، مكتهة ومطهعة مصط ى الها أ الحي أ، مصر،  ( 8ت
    .91 ،  :  1921مقامات الحر رن، المطهعة الحسيا ة، مصر ، ( 9ت

 .163السا  ،  :( 10ت
 .131الي  والعالب،اميب مح وظ، مكتهة سعيد مواد السحار وفركاة،  :( 11ت
 .1/393،391، وا اصال فأ مسا ل الخالل ت ن اماهارن: 2/213ااظر: الخصا   ت ن ماأ:( 12ت
 .111ور،  :، وضرا ر الفعر ت ن لص 1/396،391ااظر: ا اصال فأ مسا ل الخالل ت ن اماها رن: ( 13ت
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  :في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف  :المطلب الثاني
 :في عصر االحتجاج :أوال

مالع هقالاً رفالرة تواتر حسل حرل المالر فالأ العطالص ليالى مالا تضالمن مفالل الحالرل المحالسول فالأ القالرهن العالر        
 :ما  قول  تعالى ،ولمي 

ن َوُكْفـر  عنـهن َيْسَألوَنَك َعنن الشَّ ت  دن اْلَحـَرامن ْهرن اْلَحَرامن قنَتاٍل فنيهن ُقْل قنَتال  فنيهن َكبنير  َوَصدٌّ َعْن َسـبنيلن َّللاَّ َوا نْخـَراُج َواْلَمْسـجن
ن  ْنَد َّللاَّ ْنُه َأْكَبُر عن  :(2)أقسامأربعة  الى "المسمد الحرا "ااقس  الاحاة فأ مرو  ، (1)(َأْهلنهن من

ة ليمالاً العر  الةو ا الن لط الة و  (3)تهع  فالأ سلالا الزمخفالرن و ليم رد  وهو ل هللا را  لطص ليى س ي -1  ذردل
 .(4)"ه  وك رٌ " ما  يددن الى ال صل  ين رمزاً ولااصر الصية هأما أ وهو

 ،فحميوا الخ الض ليالى ظالاهرة  الدون تأو الل ،العوفيين بمسه وهو  ،را  لطص ليى الهاً فأ قول  ه  -2
لاالالد  عممتاالال ووهالال ،تأو الالل ور الضالالمير المتصالالل الممالالرور  الالدون الالالادة المالالار حيالالث يميالالزون لطالالص الظالالاهر ليالالى

َ الَّـــذني ومالالن سلالالا قالالراًة حمالالزة مالالن السالالهعة  ت ،(5)اختالالارة صالالاحب الالالدّر المصالالون و  ،الهصالالر ين ات  تأو الالل َواتَُّقــوا َّللاَّ
 :مال   لط الٌا ليالأ ل الأ الماللالة رنالممهالور ليالى اصالب ال"وامرحالا " مالر امرحالا  فقولال  (6)(َواأْلَْرَحـام ن َتَساَءُلوَن عنـهن 

راالال  لطالالص ليالالى الضالالمير  :اموا :(7)رّمالالا هالالالمر فهالالأ قالالراًة حمالالزة وفيهالالا قالالوتن ،واتقالالوا امرحالالا   همعاالالى ت تقطعوهالالا
ليقسالال   ورن الالالوا :والفالالااأ فيين ممتاالالٌع لاالالد الهصالالر ين،مالالا ز لاالالد العالالو  ومالالن غيالالر الالالادة المالالار وهالال"هالال "الممالالرور فالالأ

 .الحيص هغير هللا ضع   الم سرون لعد  موازو 
وف الال  ضالالعصذ من القالالو  لالال   سالالألوا لالالن المسالالمد الحالالرا  اس لالال  "الفالالهر الحالالرا "رن  كالالون معطوفالالا  ليالالى -3

اما سألوا لن القتاا فأ الفهر الحالرا ذ ماال  وقالع مالاه  ولال   فالعروا  دخولال  فخالافوا مالن اِ فال  ، فكوا فأ تعظ م   ،وا 
 .(8)كان المفركون ليروه   سلاو 

 ( صالدون لالن المسالمد الحالرا تو تقالديرة "و وصالد  " عالل محالسول دال لي ال  المصالدر المالسكوررن يتعيال  ه -1
لأ فأ هسة المسالألة رن العطالص ليالى الضالمير المخ الوض  وو  د .وف   تعيص لما ف   من تأو لش ل عل وحرل مر(9)

سا قالالدّ  ،(10)مالالسهب العالالوفيين حمالالال  ليالالى ظالالاهر التركيالالب اليغالالون دون تأو الالل لحالالرل مالالر وهالالو  ،مالالا ز ر حالالرل مالالر وا 
 هالاً محسوفالة لدتلالة مالا ق يهالا يالوحأ هال  ظالاهر "المسالمد "من خ الض  ذمسهب الهصالر ين وهو  ،محسول فما ٌز ر ضا  

   .(12)(وأن تقولواإنما يأمركم عالسوء والفحشاء ت :وما  قول  تعالى .(11)التركيب
                                                 

 .2/211الهقرة: ( 1ت
تحقي :رحمالد محمالد الخالرا ، دار القيال ،  ،، والالدر المصالون محمالد  الن يوسالص المعالرول هالسالمين الحي الأ1/93ااظر: الت  الان ليعك الرن: ( 2ت

 .2/393  :  1986، 1دمف ،  

 .1/311ااظر: العفال: ( 3ت
 .2/111،3/111ااظر: الدر المصون:( 4ت
 .2/393،3/111:ااظر: الدر المصون ( 5ت
 .1 الاساً:( 6ت
تحقيال : د. ل الد الالرحمن  الن سالي مان العف مالين،  ، وا لراب  القراًات السهع ولييهالا ت الن خالو ال  الهمالسااأ،3/111ااظر: الدر المصون: (7ت

 .1/129 : 1992، 1مكتهة الخاامأ، القاهرة،  
 .93:/1الت  ان ليعك رن تدار ا ن خيدون( ( 8ت
 .1/93ااظر: السا  : ( 9ت
 .     1/181، وليعفال: 1/129، وا لراب القراًات السهع ولييها ت ن خالو   الهمسااأ:2/39،3/111ااظر:الدر المصون:( 10ت

 .111 ااظر: مغاأ الي يب ت ن هفا ،   :( 11ت
 .131، والما دة: 12، 11،واماعا : 11، 9، وا سراً: 111، وليمز د ااظر: ها لمران169الهقرة: (12ت
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هعة مواضالع وورد حسل حرل المر فالأ العطالص ليالى مالا تضالمن مالع رَن المصالدر ة  ورّن المدكالدة فالأ سال
ْم َوال ُهـْم َيْحَزُنـوَن،  َيْسَتعْ تماها قول  تعالالى: ـْم َأالَّ َخـْوف  َعَلـْيهن ـْن َخْلفنهن ـْم من يَن َلْم َيْلَحُقوا بنهن ُروَن عنالَّذن ـُروَن َوَيْسَتْعشن شن
ــَن َّللاَّن  ْعَمــٍة من ينَ بننن نن َُ َأْجــَر اْلُمــْ من ــي َ ال ُيضن مالالا فالالأ حيزهالالا فالالأ محالالل "و رنَ "المالالدوا مالالن فالمصالالدر ،(1)( َوَفْضــٍل َوَأنَّ َّللاَّ

توفضل( و (3)الظاهر وهو  ( اعمةت موز رن  كون معطوفا  ليى و  (2)ر ليى الخالل المفهور  ين الاحاةمو اصب ر
  .صدر المدوا  مكسلا معطوفة ليى  اعمة دون تعرار حرل المر مفل ال

 ومالدا  فالأ الحالديث الفالر ص، احال عدُّ حسل حرل المر فأ العطص ليى ما تضمن من المسا ل الاادرة و 
 ،السـقاء ونهي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أ:"رضأ هللا لا  قاا ةهر ر  ور ما رواة 
حيث لطص السالقاً ليالى فال  القر الة "ولن رن  ماع"والتقدير: .(4)"أحدكم جاره من أن يغرز خشعة  في داره وأن يمنَ

اصالالب ليالالى االالزع  وفالمصالالدر المالالدوا مالالن رن وال عالالل فالالأ محالالل مالالر ر "مالالن"المالالرالممالالرور همالالن دون تعالالرار حالالرل 
 الخافض.

  :ومما ورد ما  فأ الفعر قوا طرفة  ن الع د
  (5)في قومكم معشرا  ُأْدرا وأن ُكْنتمُ فما ذنبنا في أْن أداَءت ُخَصاُكُم              

  : ن ر أ ر  عة وما  قوا لمر .وفأ رن كات  فأ قومك ، ولعا  حسل حرل المر :رن
  (6)وأن تقعالفأرسلت أْروى وقالت لها            من قبل أْن ترضى 

  :ومفي  قوا الحطي ة ،ول  يرد فاهٌد هخر ليى هسة الصورة ،ومن ق ل رن تقهال :والتقدير
  (7)وأن  أعاهم كالهنْجرسن أبلْغ بني ععٍس عأن  ننجاَرُهْم            ُل م  

وما  قوا زهيالر  الن  ،ول  رمد فاهدا  هخر فأ ديواا  ليى هسة الحالة"هأن اماره :"ليى قول  لط ا   ،هأن رهاه  :رن
  :ر أ سيمى

  (8)شيئا  إذا كنت جائيا سابقٍ بدا لي أني لسُت ُمْدرك ما مضى           وال 
 ."مدرا:"لط ا  ليى توه  دخوا الهاً ليى قول  ،وت هسا  ش  :والتقدير
  :االحتجاجفيما تال عصور  :ثانيا  

 :وما  قوا ر أ تما  ،ما تال لصر اتحتماا شعرو عّد هسا الحسل من المسا ل الاادرة فأ 
  (9)صْحها قد ُخزنمْت          فلم تظلم إليها من َصحا وتلك العيسن ما للفيافي 

                                                 
 .111،111لمران: ها ( 1ت
، ولمز الد مالن 1/189 :1962، ومعااأ القرهن ليزماا،ت: ا راه   ا   ارن، المدسسة المصالر ة العامالة، القالاهرة،1/181ااظر: العفال:( 2ت

 .16/111، 1/82،8/11، 1/131، 12 -1/19،6/11، 11/29، 2/6، 11/11الفواهد ااظر ا  ات من السور التال ة: 
، والمالالالدوا فالالأ الالالالراب القالالالرهن، 1/211ال ر الالالد فالالأ الالالالراب القالالرهن:و ، 1/111، والت  الالان ليعك الالالرن: 1/298ن ليزمالالالاا:ااظالالر: معالالالااأ القالالره( 3ت

، 1/19، 11/29، 22/6، 11/11وليمز د من الفالواهد ااظالر السالور:  ،1/81  :1،1991محمود صافأ،دار الرفيد، دمف ،  يروت،   
6/11 ،12،1/131. 
 ، حديث رق  2111 ،1 د اليطيص الز يدن، ت: ا راه    ركة، دار ا ن حز ،  يروت،   مختصر صح   ال خارن محمد  ن ل( 4ت

 .21، وليمز د ااظر: حديث رق : 1911
 .الور  فأ الخص ة ، رداًت، رن: صارت سات تمرض( ردرا: واحدة هدر: وهو61ديوان طرفة، دار صادر،  يروت،  : ( 5ت
 .161 ،  : 1918ة العامة ليعتاب، ديوان لمر  ن ر أ ر  عة، الهي ة المصر ( 6ت
 واماره : رصيه . ،111 ،  : 1981ديوان الحطي ة، فرح ر أ سعيد السكرن، دار صادر  يروت، ( 7ت

.. وديالالوان الهحتالالرن  ،111كالالالهمر   :.. وليمز الالد مالالن الفالالواهد ااظالالر ديالالوان الحطي الالة ،111ديالالوان زهيالالر، دار صالالعب،  يالالروت،  : ( 8ت
 .2/181حييها .. : فخر الدين قهاوةوفعر امخطل ت 1/136الاماح

 .1/311 ،  1916، 1: محمد ل دة لزا ، دار المعارل، مصر،   / حقي ، تر أ تما  ديوان( 9ت
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 ،وع مالن الحالسلفالاهد يتال   فالأ ديوااال  ليالى هالسا الاال ووهال ،ما لي  افأ ولتيا العال   :ذ من المعاى"الع  "فقد خ ض
    :ومفي  قوا الهحترن 

دُتـــه   النائلن المستمـاحو أعـوُذ عالرأي الجميـلن الـذي          َعوَّ
  (1)في َجْدَواك ععد النجاح وأْن           َأخيبَ من أْن َتُصدَّ الطرف عني  

 .تعرار حرل المر هغير (من رن تصدتليى  (ورن رخيبتلطص 
أن ال و  ،فراودنــاه علــى أن يعــود…":"السالالاما ة"ر الالرن فالالأ المقامالالة الفاماالالة لفالالرةقالالوا الح نثــرا   ومالالن رمفيتالال 
 مــن وتخلـأن  نبويــة ال و فلــم أعـد أشـك فــي أنـي وصـلُت … :"وقـول نجيــب محفـو  ،(2) "..يكـون كُقـدار فــي ثمـود

 .(3)"… ععض مشاعري 
 ويضـطهد ذو و طـاردأن يو  ،الخونـةو هم الذين تسـببوا فـي أن يرتفـَ األوغـاد و  ..:"وقوا اميب الع الاأ

فالالأ رن  طالالارد فحالالسل حالالرل المالالر لط الالا  ليالالى تسالال  وا فالالأ رن يرت الالع و رن  ،(4)"… النزعــة االســتقالليةو الــرأي الحــر 
ااالالأ مدلالالو مالالا ز  وهالالو  الالالى الق الالا  ليالالى مفالالل هالالسا الحالالسلذ ماالال  ت يالالددن الالالى فسالالاد اليغالالة لتضالالمن السالال اق مفالالل  واِ 

 .لالز  هالمتعدنت يددن كسلا الى اختال  ال عل او الحرل المحسول 
فالأ  وردمما س   يتض  رن حالسل حالرل المالر فالأ العطالص ليالى مالا تضالمن مفالل الحالرل المحالسول قالد 

حالسل حالرل المالر فالأ العطالص ليالى مالا  تعالرارالفعر العر أ وفأ الافر كسلا، والمدوا التالالأ ي الين و القرهن العر   
 :تضمن مفل الحرل المحسول

 ما تال عصر االحتجاج عصـــر االحتجــاج

 النثــــر الشعـر الشعـر الحـديث القـرآن
11 1,1٪ 2 8.1 ٪ 1 2٪ 2 8.1  ٪ 3 1,2٪ 

الفالعر و رن ورود هالسا الاالوع مالن الحالسل فالأ القالرهن العالر   رعفالر مالن الحالديث  :  الحأ مالن هالسا المالدواو 
التركيب فأ مفل  وت ررن مااعا  من اختصار ،السن دفع الاحاة الأ معل هسا الاوع من الحسل سمال ا   وهو  ،الافرو 

ن  " ذ من السالال اق يالالوحأ همفالالل الحالالرل المحالالسول ف صالال  رن تقالالوا هالالسة الفالالواهد اقتالالد هأحسالالاهما خيقالالا  ان طالالارقش وا 
ن هعمر :رن "،لمر   .استاادا  الأ القرهن العر    وواقع اليغة العر  ة ،ان هطارقش وا 
 
 
 
 

                                                 
 .1/136ديوان الهحترن، ( 1ت
 .111: الحر رن،  مقامات( 2ت
 .111:   ،الي  والعالب، مكتهة سعيد مودة وفركاة( 3ت
 .28: هة مصر،  الطر   الطو ل: اميب الع الاأ، مكت( 4ت
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  :(1)الستفهامحذف حرف الجر ععد الزٍم معلق عن العمل عسبب ا :المطلب الثالث
   أوال  : في عصر االحتجاج :

ـْلَنااْنُظـْر ت :من رمفيت  فأ القرهن العر   قولال  تعالالى فالمميالة فالأ موضالع اصالب  (2ت(َعْعَضـُهْم َعَلـى َعْعـضٍ  َكْيـَف َفضَّ
ح الالالان فالالالأ  وور الالال(3تا الالالن هفالالالا  فالالالأ مغا الالال  ووهالالالسا هالالال ،تز  يتعالالالدن هحالالالرل المالالالر"اظالالالر"هعالالالد اسالالالقا  الخالالالافضذ من

ررن رن  ضالالالالالمن ال عالالالالالالل و  ،زلالالالالال  رن الممالالالالالل ت تاصالالالالالب  االالالالالالزع الخالالالالالافض(5تت رنل فخالالالالالر الالالالالالدين قهالالالالالالاوة، ا(4تمح طالالالالال 
ح الان  ور الو ا الن هفالا  و رميالل الالى مالا سهالب ال ال  ا الن مالالا و معاأ فعل متعالدّش كالأن  كالون الميالوا مالفال ، "ااظروا"الالز 

 "، لعدة رسهاب:…فيياظروا فأ كيص فضياا  :التقديرو امادلسأ فأ رّن الممية مقيدة هاا هالمار 
والسال اق القرهاالأ يالوحأ همعاالى  ،المعاالأ ت مالن مهالة الي الأو رن هالسا التقالدير صالح   مالن مهالة التأو الل  -ر
دراسالة امقالدمين فالأ و وهأ تف ت رصالالة هحالث (6)قد رمازت مااهج اليغة الحديفة هسا التقدير والتأو لو   ،هسا الحرل

 .هسا الموضوع
ظهالالور  سلالالا فالالأ  وهالالو  ،ن محالالل المميالالة فالالأ التعييالال  الاصالالبمالالن دليالالل ليالالى ر(7)مالالا سكالالرة ا الالن هفالالا  -ب

فيرِّ لزةو  "وغيَر سلا من رمورة ز دٌ لرفت  َمَن "كقولا ،التاهع  :قوا ك 
 (8)القلب حتى تولت ال موجعاتن و ما كنت أدري قبَل َعز نَة ما العكا      و 

 .لممية المعي  لاها هالاصبمما يدكد رن محل ا "ما الهكا" هالعطص ليى محل ممية "مومعات" فقد رون  اصب
فقهالاوة  عتالالرل فالالأ الاها الالة راالال  ت الد مالالن التأو الالل فالالأ هالالسة المسالالألة  ،فال  ان التضالالمين   عتمالالد ليالالى التأو الالل

ت دالأ لعل هسا اتستطراد فأ هالسة المسالألة ولاف الت رصالالة الالدر  و  ،ل  ان لية اصب محل الممية المعي  لاها
 ن اقضها  دون دليل وامب.الاحون القد   فيها وا اأ لييها  دت  م

بنين َأَصَدْقَت َأمْ َقاَل َسَنْنُظُر ت :ومن رمفيت  قول  تعالى  َن اْلَكاذن موضالع  فالممية هعد سااظر فأ (9)(ُكْنَت من
ينَ َفــاْنُظرني ت :قولالال  تعالالالىو  .(10)اصالب  إسالالقا  الخالالافض اموا و  ،هالالأ الم عالالوا الفالالااأ لتالالأمر ن :مالالاسا (11)(َمــاَذا َتــْأُمرن

 .(12)"فأ"هوو الممية معيقة فأ موضع اصب  ازع الخافض "و تأمر ااا"يرةمحسول تقد
ينن تَ َسَألوَن   ،(13)(َأيَّاَن َيْوُم اْلقنَياَمةَ َسَأا  ت :وما  قول  تعالى )َوَمـا  :ما  قولال  تعالالىو  ،(14)(َأيَّاَن َيْوُم الد ن

 .هاتست ها  هعدها(1)معيقةالممية و  ،ظرل ليهعفون  "ر ان"(15) ( َأيَّاَن ُيْعَعُثونَ َيْشُعُروَن 
                                                 

"رولالال  يت كالالروا مالالا  قولالال  تعالالالأ: مميالالة اسالالت هام ة فالالأ موضالالع م عالالوا مقيالالد هالمالالار،  احالالو  عيالال  ال عالالل لالالن العمالالل اسا ول الال  اسالالت ها  رو( 1ت
فال عالل معيال  لالن العمالل هسال ب اتسالالت ها  هعالدة، والمميالة مالا هصالاح ه  مالن ماالة  فالأ محالل اصالالب  1/181املالرال: هصالاح ه  مالن ماالة"

 (.111 ،113فض تااظر: المغاأ   إسقا  الخا
 .18/9، 86/1، 32، 21/21، 11/39، 1/81،86،113،129، 6/11،21،16،61، 1/11، 1/11، 21/ 11ا سراً:( 2ت
 .111:/1، والهمع 6/21، والهحر المح ط:113المغاأ،  :ااظر:  (3ت
 (  4ت .السا   ا س   ااظر: ( 1ت 
 .262،  : دين قهاوةااظر: الراب الممل ورفهاة الممل، فخر ال( 5ت
 حسل حرل المر".                        –ااظر: قضا ا التقدير الاحون  ين القدماً والمحدفين، د.محمود سي مان  اقوت تالهاب الفالث ( 6ت
 (  8ت .611ااظر: مغاأ الي يب ت ن هفا ،  : (8( ت7ت
 . 21الامل: ( 9ت
 .  1/11ااظر: المح ط: ( 10ت
 .  33مل:الا( 11ت
 .  1/13ااظر: المح ط:  (12ت
 .6الق امة: ( 13ت
 .12السار ات:( 14ت
 .  61الامل:( 15ت
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ــةت :ومالالن سلالالا قولالال  تعالالالى نَّ ــْن جن ْم من بنهن ــُروا َمــا عنَصــاحن فالالأ  (فالمميالالة تمالالا هصالالاحهك  مالالن ماالالة (2)(َأَوَلــْم َيَتَفكَّ
 . "فأ"هوو محل اصب ليى ازع الخافض 

ا َأْدَراَك َوَمـت :تعالالى  قولال واحال ،(3)الممية المعيقة قد تعون سالادة مسالد الم عالوا الفالااأ هعالد االزع الخالافضو 
ــةُ  ــا اْلَحاقَّ فالالأ موضالالع  "مالالا الحاقالالة" فمميالالة "مالالا الحاقالالة"هالالوو  ،فال عالالل معيالالٌ  لالالن العمالالل هسالال ب اتسالالت ها  هعالالدة (4) (َم

  .سلا من هاب اتتساع هاليغةو  ذاصب
ــا َأْدَراَك ت :واحالالوة قولالال  تعالالالى ــةَوَم ــا اْلَقارنَع فالمميالالة فالالأ موضالالع اصالالب الم عالالوا الفالالااأ هعالالد حالالسل  (5)(َم

 ."لي يواك  هأ ك  رحسن لمال  "التقديرو  ،(7)(َأيُُّكْم َأْحَسُن َعَمال  لنَيْبُلَوُكْم ت :ما  قول  تعالىو (6)المار
 رما فأ الحديث الفر ص ل  رمد لهسة الظاهرة فاهدا  .

 فيما تال عصر االحتجاج:ثانيا  : 
 ل  رمد لهسة الظاهرة فاهدا  .

                                                                                                                                            
 .1/91المح ط: الهحر ااظر: ( 1ت
  .181 املرال:( 2ت

 .3/2/632وما هعدها، ودراسات مسيوب القرهن العر    113ااظر: المغاأ،  : ( 3ت
 .  3 الحاقة:( 4ت

 . 111القارلة: ( 5ت

 .1/169لماللين:  ااظر: حاف ة الممل ليأ ا( 6ت
 .2، والميا: 1هود: ( 7ت
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(و  ول من )أْن المطلب الراعَ: حذف حرف الجر مَ المصدر الم  :أنَّ
  :في عصور االحتجاج :أوال   
واختيص الاحاة فالأ محالل " رَن ورّن " وصاليتهما  ،(1)لاد رمن اليه  "أن  و أْن " يموز حسل حرل المر مع  

، وسهالب سالي و   الالى تمالو ز الالومهين ليالى امرمال   (2ت، فسهب العسا أ الالى راهمالا فالأ محالل مالرهعد حسل المار 
حيالث  ، مفل القدر امع ر مالن موضالوع الاصالب ليالى االزع الخالافض وهو  ،ا  فأ القرهن العر  هسا الحسل فا ٌع مدو 3

ــالنَحاتن ت :قولالال  تعالالالى واحالال ،خمسالالين تركيهالالا  و ي يالالغ قراهالالة ما الالة  ــوَن الصَّ يَن َيْعَمُل يَن الَّــذن نن ــُر اْلُمــْ من َأنَّ َلُهــْم َأْجــرا  َوُيَعش ن
ــا،َكبنيــرا   ُنــوَن عن يَن ال ُيْ من ــذن ــْدَنا َلُهــْم َعــَذاعا  َألنيمــاَوَأنَّ الَّ َرةن َأْعَت مالالا فالالأ حيزهالالا فالالأ محالالل و المصالالدر ة امولالالأ "رنّ ،"(4)(ْْلخن

 ،فيما حسل حالرل المالر وصالل ال عالل الالى معمولال  فااتصالب ،مر هحرل مر محسول تقديرة هأن له  رمرا  و اصب ر
 .(5)ا لمال  مع الحسلو فأ موضع مر ليى ارادة حرل المر و ر

ُنـوا َلُكـمَفَتْطَمُعوَن أَ ت :وما  قول  تعالى فالمصالدر الماسالها  ،فالأ ا مالااك و فالأ رن يدماالوا ر :رن ،(6)(َأْن ُيْ من
 .(7)مرو فأ محل اصب ر
ما فأ حيزهالا و  "رنَ " يموز رن تعون  (8)…(َأْن َأْخرنْج َقْوَمكَ َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ُموَسى عنآياتنَنا ت :قول  تعالأ وواح

لاالالالدها تعالالالون المميالالالة ت محالالالل لهالالالا مالالالن و  ،م سالالالرة"رنَ " مالالالوز رن تعالالالون و  ،هالالالأن رخالالالرا قومالالالا :فالالالأ موضالالالع اصالالالب رن
  .(9)المعاى: رن ق  َ "و ررسيت ال   رن ق " ا لراب ت سير ة كقولا:

 ،الاصالب رمالودو مصدر ة "رنَ "الى رن سي و   رماز الاصب والمر اسا كاات  (10)(هال311ال توقد رفار الزماا 
  .ال علو المصدر المدوا من رن  وهو  ،ل مو عمصل ال عل الى ما  هعد حسل حرل المر و  ذما رميل ال   وهو 

ال خالارن ليز يالدن  و ف ع هسا الاوع من الحسل والاصب فأ الحديث الا ون الفر ص فأ مختصر صح  
أمرُت أن ُأقاتل النـاس "سالي :و مفاا سلا قوا رسوا هللا صيأ هللا لي   و  ،رحد لفَر تركيها  و  صل الى حوالأ ما ة و 

، والتقالدير: رمالرت  هالأن (11ت"…يقيمـوا الصـالة وي تـوا الزكـاةو، وأن محمدا  رسول هللا أن ال إله إال هللاحتى يشهدوا 
 .(12ت روصل ال عل اتسالا  فأ اليغة"و رنَ "فحسل الحرل ق ل ،رقاتل الاا 

                                                 
 .  1/1111واترتفال  182/ 2، 3/19، روض  المسالا: 3/39، وفرح ا ن لقيل: 8/11ااظر فرح الم صل: ( 1ت

 . 2/111شرح التسهيل البن مالك :   (2)

 . 121،  3/126انظر الكتاب :  (3)
 .9/11ا سراً:( 4ت
 .1/211د: وال ر  1/321ااظر: الدر المصون ( 5ت
 .  11الهقرة: ( 6ت

                .1/161، والمدوا:1/311:فأ الراب القرهن العر   ، وال ر د1/211المح ط: الهحر ااظر: (7ت
 

 .             1ا راه  : ( 8ت

 .3/118الراب القرهن العر  :، وال ر د 2/361ااظر: الراب القرهن لياحا :( 9ت
 . ولمز الد مالن الفالواهد القرها الة ف مالا ف ال  مصالدر مالدوا هاتسال  الصالر   ااظالر2/286ب القالرهن  ليزمالاا: وا لالرا 3/219العتالاب:  ااظر:( 10ت

، 21والاسالالالالالاً 111، 122، 86، 81، 19، 39، 18، وها لمالالالالالران 216، 232، 231، 198، 169، 118، 91، 11، 61، 21الهقالالالالالرة: 
 ..الى هخر القرهن. .116، 112، 131، 121، 112، 111

. ولمز الالالالد مالالالالن الفالالالالواهد 1231 حالالالالديث رقالالالال : و روا الالالالة ال خالالالالارن  633وحالالالالديث رقالالالال   21صالالالالح   ال خالالالالارن، حالالالالديث رقالالالال   مختصالالالالر (11( ت11ت
 .18،89، 11، 11، 19، 26، 21ااظر:امحاديث رق  

 انظر : لسان العرب : مادة ) أمر ( . ( 12)
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سر رضالالأ هللا لاالال  قالالاا: قالالاا رسالالوا هللا صالاليأ هللا لي الال  وسالالي :"رتااأ هتش مالالن ر الالأ،  ومفيالال  مالالا رواة ر الالو
 والتقالالدير: هفالالراأ هأاالال  مالالن ،(1ت .قالالاا هفالالراأ راالال  مالالن مالالات مالالن رمتالالأ ت  فالالرَا هالالاهلل فالالي ا  دخالالل الماالالة.  راأ، روفالالأخ
 ..وقد تواتر هسا الحسل وا  صاا فأ الحديث الفر ص هكفرة.مات
 ومما ورد ما  فأ الفعر قوا امرئ الق  :     

      (2)تُ أني َصَبوْ تزعُم و عاَذلٍة عكرْت ُغْدوة            تلوُم و 
اسا كالان تالزل  فالمصدر المدوا من رَن وال عل فأ محل اصالب  االزع الخالافض  ،تزل  هأاأ ص وتو  :رن

سا كااالالت همعاالالى تظالالن فالالإن المصالالدر المالالدوا سالالد مسالالد م عالالولأ تظالالن ،همعاالالى هزلالالت رن: رصالالا ها الهالالزاا امالالا  .(3)وا  وا 
فالأ و  ،فالر تركيهالا  فالأ ديالوان امالرئ القال  و يغت هسة التراعيالب حالوالأ فالفالة ل ،السن موز هسا الحسل طوا الصية

 :ماها لفرون تركيها  و وديوان حسان  ن فا ت خمسة  ،ديوان طرفة فاهدان
  (4)رسوُل الذي فوق السمواتن مْن َعلُ          أن  محمدا  شهدُت بإذن هللا 

 .هأن محمدا. فهدت. :والتقدير
 :ما  قوا طرفة  ن الع دو 

  (5)فاصبري  ،أن ُتصاديالُبدَّ     فاعشري     ،قد ذهَب الصياُد عنك
  :قوا ق    ن الخط  .و هأن تصادن ليى ازع الخافض :التقديرو 

     (6)أن تعوداأال َمْن ُمبلغ عني كععا                  فهل ينهاَك لعُّك 
 .التقدير لن رن تعوداو 

  :فيما تال عصر االحتجاج :ثانيا  
 :ماها قول  ،تركيها   ستينو وردت فأ ديوان الهحترن حوالأ خمسة 
  (7)عن        ذاك الُمقام فتمضي ُثم ال َتقنفُ  أْن تزيلكَ أما تخاُف القوافي 

فالالأ دواو الالن الفالالعر العر الالأ  "رنل و رَن "تفالال ع هالالسة الحالالالة حالالسل حالالرل المالالار مالالع و رن تز يالالا، مالالن رن: تخالالال القالالوافأ 
  :قر ها  ماها قول ف يغت فأ ديوان ا ن ز دون تسعة تراعيب ت ،ف ما تال لصر اتحتماا

 (8)أن يحقدا كنُت إلي كرم الصفح مْنه         فآمَننني ذاكو 
  : قول واح ،فالفين تركيها  و  يغت فأ ديوان المتا أ حوالأ افاين .و فآمااأ ساا من رن  حقدا :التقديرو 

ت أن تقذىيْكبُر و   (9)عشيٍء جفوُنُه           إذا ما رأته َخلَّة  عك فرَّ

 (  1ت                                                 
                ن ر أ ر  عة: قوا لمرو وزل  قد  ستعمل تزما احو213،  : امرئ الق   ديوان( 2ت

 فالقلب مما أحدثوا يجفُّ                   زعموا عأن البين ععد غدٍ 
 و عتسر الهاحفان لن احصاً ممأً ال عل تزل  ( تزما فأ مدواة الهحث مسهاب فا ة .

 ،  ولسان العرب مادة تزل (.2/18، وحاف ة الصهان 113ااظر: المغاأ،  : ( 3ت

 .3/1392، 3 : د. سيد حا أ حساين، دار المعارل، ، تحقيحسان  ن فا ت ديوان( 4ت
 .16، دار صادر  يروت،  :طرفة ديوان( 5ت
 .119،  :2، تحقي : ااصر الدين امسد دار صادر،  يروت،  ق    ن الخط   ديوان( 6ت
 .3/1392  3حسن كامل الصيرمأ، دار المعارل،  /:ت ،ديواا ( 7ت
، طو الالل،  : 16العالالساب،  : ،11تالالسوها  : ، ، ولمز الالد مالالن الفالالواهد ااظالالر الالالديوان212: ديوااالال : كالالر  الهسالالتااأ، دار  يالالروت،  (8ت

 .212 حقدا  :  ،216، و فرلا،  :111
 .1/311فرح ديواا : ( 9ت



 16 

ومالن هالسة الامالاسا  لفالر ن تركيهالا ،و و يغالت فالأ ديالوان ال وصاليرن رر عالة  .ر مالن رن يالرن فالي ا  يتالأسن هال رع ال وه :رن
 :قول 

  (1)النبي فنناءُ  ىعالبيتن إْذ لم               يْدُن منه إل أن يطوفَ  ىأبو 
 .رن ر ى هأن  طول

 :ول ق وتصل الأ حوالأ سهعة ولفر ن تركيها  احو  ،ووردت فأ ديوان حافأ ا راه  
  (2)أريكَتنا        مرفوعَة الشان ما قرَّ الجديدان ىأن يرعأضرُع إلي هللان و 
 .ورضرع الى هللا هأن يرلى :والتقدير

القيييالة فالأ املمالاا و تراعيب الاصب ليى ازع الخافض ف ما ف   مصدر مدوا من التراعيب الاادرة  تعدو 
حبيبتــي " خمالال  رغا الالات الالالأ ح ي تالالأ"عيالالب ف الالأ قصالاليدة هعاالالوانحيالالث لالال  يالالرد فيهالالا ات رر عالالة ترا ،الفالالعر ة ممالالل داقالالل
  .هأن ييين :رن ،(3)أن يليناسأليه ذلك الرحيم 

 الالين الممالالل المركهالالة  "مالالن رَن ورنّ " تاولالالت تراعيالالب الاصالالب ليالالى االالزع الخالالافض ف مالالا ف الال  مصالالدر مالالدواو 
 .سأوض  سلا فأ ال صل الفالث من هسا الهحثو  ،المعقدةو التركي  ة و 

طيهالا   ،  رن حالسل حالرل المالر مالع رَن ورّن فالا ع مالدا  فالأ لصالور اتحتمالاا ومالا تالهالاو تض  ممالا سال 
 .(4)ولهسة امسهاب رمازة الاحاة ،ليخ ة لطوا الصية

فأعجعـه الصــنَ  ،مــا عنـده أن يـزودهفـأمر كـل مــنهم عبـده .. " :وممالا ورد ماال  فالأ الافالر قالوا الحر الالرن 
 .وقد  يغت حوالأ فالفين تركيها  فأ مقامات  ،ن يزودةفأمر كل ماه  ل دة هأ :والتقدير .(5)"وشكر عليه

ولنسـأل :"و يغت حوالأ افاتأ لفالر تركيهالا  ماهالا قولال  ،لاميب مح وظ "الي  والعالب" ووردت فأ قصة
 .(6)"شععان حسين في قبر من هذه القبور أال يدفنهللا 

  .والتقدير:   هأن ت يدفن
ولكنـك تـزعم ":ماهالا قولال  "رهالل العهالص" توفيال  الحكال   فالأ مسالرح ة ةو يغت حالوالأ رر عالة تراعيالب فالأ مسالرح       

راالا توقالد تسالد   ،(تهالزاتاسا ضالمن معاالى فعالل تز   تالزل  هأاالا :رن(7) "..فلقد كتبتها ععدئٍذ علـى ،أنك لم تستطَ
 .(8تاسا كاات همعاى تظن  مسد م عولأ تزل  اسا كان متعّد الى م عولين (ل  تستطع
المر مع رَن ورّن فأ مدل ات ل د هللا الطوخأ من القص  القصيرة ف يغت حوالأ رر عالة وورد حسل حرل        

 ...ت  د هأا  دخل :والتقدير (9) .".ت ّد را  دخل لين ال رن وااكمش ليى ا س " :لفر تركيها  ماها قول 
أن وهممـت :"ماها قولال ف يغت حوالأ خمسة لفر تركيها   ،لاميب الع الاأ"الطر   الطو ل"ووردت فأ قصة       
 .(1)أي: عأن أسأله"..عن العنوان أسأله

                                                 
، ولمز الالد مالالن الفالالواهد ااظالالر 11 ،   :1913ديالالوان ال وصالاليرن، ت: محمالالد سالاليد الع الاالالأ، مكتهالالة مصالالط أ الهالالا أ الحي الالأ، مصالالر، ( 1ت

 .الميح 
 ، ولمز د من الفواهد ااظر الميح .1/13 :1989، 1يوان حافأ ا راه  : دار صادر  يروت،  /د( 2ت

 .  16،18،111،239من الفواهد ااظر: : . ولمز د3 ، :1991املماا الفعر ة ممل داقل: مكتهة مد ولأ، مصر،( 3ت

 .1/221، والهمع ليسيوطأ:1/311، وفرح الممل ت ن لص ور: 2/91، وحاف ة الصهان:8/11ااظر: فرح الم صل: ( 4ت
  .113مقامات ،  :  (5ت

  .8الي  والعالب،  : ( 6ت

 .11مسرح ة رهل العهص: مكتهة ا داب هالمماميز، مصر،  :( 7ت
 .2/18انظر : حاشية الصبان :  (8)
 .1/19 ،  1991مدل ات ل د هللا الطوخأ من القص  القصيرة، الهي ة المصر ة العامة ليعتاب ، ( 9ت
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 :(2ت ت ين تواتر هسا الحسل فأ ر ا ة العر  ة ت ةوالمداوا ا 
 لصالالالالر اتحتمالالالالاا

القرهن  
 العر  

الحديث  
 :ما ورد ما  فأ دواو ن الفعراً الفر ص

امرئ  111 111
 الق  

طرفة  ن 
 الع د

 الااهغة لاترة
و لمر 
 ن 
 عةر  

ق   
 ن 
 الخط  

زهير 
 ن ر أ 
 سيمأ

 الخطي ة
حسان 
 ن 
 فا ت

 21 1 28 2 18 11 1 2 13 111 المجمـوع
  

          

 شعر ما تال االحتجاج / الدواوين
هفار 
ا ن 
   رد

 ال وصيرن  المتا أ الهحترن  تما و ر 
ا ن 
 ز دون 

ص أ 
الدين 
 الحيأ

 الهارودن
حافأ 
 ا راه  

اازا 
 المال كة

رمل 
 داقل

سن ح
 فت 
 الهاب

13 31 61 32 21 9 29 21 21 16 1 6 
 082 المجموع الكلي

 
 النثر فيما تال االحتجاج

مقامات 
 الحر رن 

الي  
العالب و 

اميب 
 مح وظ

رهل 
العهص 
توفي  
 الحك  

مدل ات 
ل د هللا 
الطوخأ 
قص  
 قصيرة

قصة 
اصالح 
لز زة 
 ام رفأ

قصة 
سارة  
 ليعقاد

ممرة 
فأ يد 
الميا 
اميب 
 ماصور
 الفيو

الطر   
الطو ل 
اميب 
 الع الاأ

ممهور ة 
فرحات 
يوسص 
 ادر  

احن 
روتد 
الغمر 
را   
 ماصور

وموة 
فأ 
الماً 
 الساخن

31 12 1 11 2 12 1 11 1 8 2 
 112 المجموع الكلي

ر فالا ع مالدا  فالأ ر ا الة اليغالة العر  الة، ف يالغ التعالرا (رنّ و رَن تيتض  من المداوا رن حسل حالرل المالر مالع          
مالا و العيأ لتردد الماصوب ليى ازع الخافض فأ هسا الهاب حوالأ رر عما ة  وافاين تركيها  فالأ لصالور اتحتمالاا 

وفالاق تالردد حالسل حالرل المالر  .صحة ما سهب ال ال  الاحالاة فالأ هالسا الهالاب ديدك وهو تالها فأ العياة التأ هحفتها، 
 .اليزو  كما سيتض  فأ الص حات القادمةو ن فأ هاب التعدو  ،حسف  فأ هاب العطص ليى ما تضمن"رنّ و رَن "مع
 

                                                                                                                                            
 . 98الطر   الطو ل: مكتهة مصر، دار مصر ليطهالة،  : ( 1ت
األعداد المذكورة في الجداول هي التكرار الكلى لشواهد الظاهرة المدروسة في العينات محل الدراسة ، ويعتذر الباحثان عن إحصاء  (2)

حرف الجر فيما اشتهر عند النحاة بـ  التكرار الكلي التي ذكر فيها حرف الجر على األصل ؛ وذلك ألن همهما دراسة ظاهرة حذف

 )المنصوب على نزع الخافض( ، وكذلك لم يدرس البحث جميع مواضع حذف حرف الجر.  
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 المبـحــث الثـانــي
 
 اللـــــــــزومو التــــــعـــدي 

 
 :وفيالالال  مطيهان
 ال عالالالل الالز . :المطالاليب اموا
 .تارة هحرل المرو ال عل المتعدن تارة  ا س   :المطاليب الفااالأ
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مالالا ت  صالالل الالالى م عولالال  ات " :االصــطالحوفــي  (1ت"مالال  لزمالالا  ولزومالالا  مالالن لالالز  الفالالأً ييز ":الــالزم فــي اللغــة
قالد  حالسل . و (3ت""تمالاوز ال عالل ال الالل الالى م عالوا متعيال :في االصطالح والتعدي (2ت"مررت  ز د :هحرل مر احو

ن ولعن هفالر  رمال ،حرل المر و اتصب اتس  هعدة، و تعدر ال عل الى اتس  مهافرة  دون الحرل مع افتقارة ال  
ل الا  ،متعد ا   ا سال  تالارة  وهحالرل مالرش تالارة  رخالرر  وولن دليل يدّا ليى المحسول وقد  كون ال عل تزما  ر ،اليه  وا 

 :ت صيل سلا
وسأقسالالم  الالالى مالا وصالالل ماال  الالالى اسالال  صالر   ومالالا وصالل ماالال  الالالى ضالمير، رمالالا مالالا الفعــل الــالزم:  :المطلـب األول

 :وصل ما  الى مصدر مدوا فقد س   فأ هسا ال صل
 :ما وصل إلي اسم صريح :أوال  

تصالل مميالة التراعيالب القرها الة التالأ تتضالمن رفعالات  تزمالة تعالدت  الدون حالرل  :في عصور االحتجـاج -أ
َ  َعلنـيم   َعَزُموا الطَّـالقَ َوا نْن ت :ماها قول  تعالالى ،مر اتسالا  الى حوالأ افاين ولفر ن تركيها   ي َ َسـمن مالن  (4ت(َفـإننَّ َّللاَّ

قولال  تعالالى: و  .(6تفيما حالسل المالار وصالل ال عالل ال ال  فاصاله  ،ليى الطالق :والتقدير،  (5ت لي  لز  اممر ولز  
َكاحن ت  الاحاة فأ لقدة فالفة روم  من ا لراب ماها: رفرر (7ت(َوال َتْعزنُموا ُعْقَدَة الن ن
 .ليى رن تعزموا فأ معاى تعقدوا ،رن تعون مصدرا ليى غير الصدر -1
 .(8تا تدر ه  العك رن  وم ٌ  وهو ت تعزموا ليى لقدة الاكاح و  :رن ،يى ازع الخافضرن تعون ماصوهة ل -2
وررمالال  الاصالالب ليالالى االالزع الخالالافض لعالالد   ،(9تتاالالووا وررن تعالالون م عالالوت  هالال  ليالالى تضالالمين ال عالالل معاالالى ت هافالالروا  -3

 .التعيص فأ التخر ج هالتضمين
 :(11تالخيرات ومهان فأو  (10ت (َفاْسَتعنُقوا اْلَخْيَراتن  توماها قول  تعالى: 

 .ما رميل ال   لظاهر الاصب والاصب ليى ازع الخافض وه :األول 
 ووورد هسا ال عل فأ التاز ل متعد ا  احال (ا تدرواتمعاى ال عل  "استهقوا" الاصب ليى الم عوا ه   تضمين :الثانيو 

َراطَ  َفاْسَتَعُقوات قول  تعالى: ُرونَ   الص ن   : قوا الزمخفرن (13ت(َواْسَتَعَقا اْلَعابَ ت :لىقول  تعاو (12ت(َفَأنَّى ُيْعصن
 
 

                                                 
 لسان العرب: مادة تلز (.    (1ت

 .2/111هال، 1312فرح رل  ة ا ن مالا ت ن الااظ  المكتهة العفماا ة،  يروت، ( 2ت
وليمز الد حالوا هالسا  .299 /1 ، 1991، 1ين، ل د السال  هالارون، دار الميالل،  يالروت،  فرح الممل ت ن لص ور، تحقي : رحمد رم( 3ت

ت الهالالالامش( والماصالالالوب ليالالى االالالزع الخالالالافض ، 116/ 2، وفالالالرح ا الالالن لقيالالل : 1/311:  فالالرح الممالالالل ت الالالن لصالال ور  الموضالالوع ااظالالالر : 
      .61 -16 ، هالمامعة ا سالم ة غزة ،   : 2113رسالة ليم ة اوقفت لا  

 .221لهقرة:/ا( 4ت
 ، وانظر : لسان العرب : مادة )عزم ( .1/313الكشاف :  (5)
 .1/161، وال ر د: 2/183والهحر المح ط: 313/ 1والعفال  ،1/91ااظر: الت  ان ليعك رن: ( 6ت
 .231الهقرة:( 7ت
 .1/99ااظر:الت  ان، ( 8ت
 .1/99، والت  ان: 898ااظر: المغاأ ت ن هفا   ( 9ت
 .2/181الهقرة: ( 10ت
 .2/161 : 1989ااظر: المامع محكا  القرهن، ليقرط أ، دار اح اً التراث العر أ،  يروت، ( 11ت
 .66  :( 12ت
 .21يوسص:( 13ت
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 .(1تمعاى ا تدرا (استهقاتليى تضمين  ور ..،تساهقا الى الهاب  ليى حسل المار وا  صاا ال عل"
قالالد ورد هالالسا الاالالوع مالالن الاصالالب ليالالى االالزع الخالالافض فالالأ الحالالديث الفالالر ص فالالأ مختصالالر صالالح   ال خالالارن و 

هللا  الالالن لمالالالر رضالالالأ هللا لاهمالالالا قالالالاا رسالالالوا هللا صالالاليأ هللا لي الالال   فماالالال  مالالالا رواة ل الالالد ،حالالالوالأ لفالالالر مالالالرات دنليز يالالال
 .(2ت"دخل الجنةمن مات ال يشرك عاهلل شيئا  :"وسي 

 ،إنـي رأيـُت الجنـة"  :سالي  قالااو وما  كسلا ما رواة ا ن لها  رضأ هللا لا  لالن الرسالوا صاليأ هللا لي ال         
ََ  ،أريـُت النـارو  ،اأصـبته ألكلـتم منـه مـا عقيـت الـدني وول ،فتناولُت عنقودا   رأيـُت و  ،فلـم أَر منظـرا  كـاليوم قـفُّ أفظـ

يكفـرن و ،يكفـرن العشـير :قـال "ايكفـرن عـاهلل" :قيـل "عكفـرهن" عـم يـا رسـول هللا ا قـال :أكثَر أهلهـا النسـاَء قـالوا
يال  فال  ررت ماالا فالي ا  قالالت أحسـنت إلـى إحـداهن الـدهر ول ،اإلحسان  ك الرن :"لال فقو  (3ت"مالا رريالت  ماالا خيالرا  قالطُّ  :ك 
 .هالعفير وها حسان :رن" ك رن ا حسانو  ،العفير

 :قوا حسان  ن فا ت فأ هماً ا ن الزِّ عرن  شعر االحتجاجومن رمفية هسا الاصب فأ 
  (4)وجدَت الزُّبعرى مَ اْلخرن                غاياتنهمإذا استبَق الناُس 

وورد فالأ ديالوان لمالر  الن ر الأ ر  عالة (5تيالب مالن ديوااال تالردد سلالا فالأ خمسالة تراعو  ،فالأ غا الاته و الى غا اته  ر :رن 
 :ماها قول  ،رر عة تراعيب

  (6)ععد مَا سَقَف الندىوأهُلُه         ععَد الهدوءن  ىُيخش البيتَ  ولقد دخلتُ 
 : يغت فأ ديوان امرئ الق   حوالأ خمسة تراعيب ماها قول و 

ْدرَ  الَخْدرَ يوَم دخلُت و    (7)الويالُت إنَّك ُمرجليعنيزٍة          فقالت لك  خن
و الحأ مما س   رن حسل حرل المر ق ل اتس  الصر   هعالد ال عالل الالالز  قييالل  الل االادر مالدا ، ولعالّن 

 لعفرة استعمال . "دخل"ال عل
 .(8تدخيت  ال يت  قوله واححسفت هعدة حرل المر و فقد توسعت العرب ف   

 :ما ورد منه فيما تال عصور االحتجاج-ب 
  :لهحترن فأ مدح ر أ العها   ن هسطا ما قال  ا

  (1)ال َذهُعهو فلن            يذهَب شعري َلْغوا   المجازياتن  استعْقَنا وأ

                                                 
، 1/111، 89/29،31، 21/1، 2/131،231،111،118ولمز الالالالد مالالالالن الفالالالالواهد ااظالالالالر السالالالالور مالالالالن القالالالالرهن ااظالالالالر: ، 2/312العفالالالالال ( 1ت

1/31،121،112 ،1/11،11/11 ،11/11،21 /61،21/18 ،18/21. 
 .631مختصر صح   ال خارن: حديث رق : ( 2ت
. ولمز الد مالن الفالواهد ااظالر ا ال  العتالاب حالديث رقال : 1119: حالديث رقال  ،وروا ة ال خالارن 161: حديث رق  مختصر صح   ال خارن،( 3ت

633،1193،1291،1211،1129،1691 ،1121 ،2211. 
 .111ر المعارل، د.ت،  : ديوان حسان  ن فا ت، ت: سيد حا أ حساين، دا( 4ت
 وقول : تيهدن ا ل  س يل..(، 311،119لمز د من الفواهد ااظر ديواا ،   : ( 5ت

رن:لالن كالا ر.وديوان الحطي الة،  قولال  :  386* توارفوا دمفقا  هميا كا را  هعد كا ر * ::، وقول 339* وراسراا اارا  وهفر ماة *.. : 
 .112* … *هااا ت رخفى مقالة كاف ش 

 .8 ،   : 1918ديواا :الهي ة المصر ة العامة ليعتاب، ( 6ت
. والخالدر الهالودا ولايالزة: اسال  المح وهالة وهالأ ا االة 31 ،  : 1989، 1ديوان امرئ الق  ، ت: حاا فاخورن، دار الميل  يالروت،   ( 7ت

 لم .

.وديالوان لمالر  الن ر الأ 11،111،11 : ، وديالوان الااهغالة،318،312،3111،31ولمز د من الفواهد ااظالر: ديالوان امالرئ القال  ،  :( 8ت
 .11،19،11، وقول  اخال  لاقهة الخطوب..  :8 :…ر  عة قول : ولقد دخيت  
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 .وقد  كون استهقاا متعدّش تفاين فال  كون فاهد فأ ال يت لاد س ،الأ المماز ات :رن
 :قوا المتا أو 

مارُ و  مةُ عال ُسروٍج          وقد سقَف العماَ  الصحصانَ جاءوا    (2)الخن
 .الأ الصحصان :التقديرو 

 ذمالا تالهالاو ن تعدن ال عل الالز  الى معمول  اتس  الصالر    الدون حالرل مالر قييالل فالأ لصالور اتحتمالاا ا      
ليى صحة  يدا ووه (3تلطوا الصية، "رنّ  وررَن " لعل الس ب  عود الى رن حسل حرل المر ل   هق ا  ات معو 

  .مى فأ هسا المضمارما سهب ال   احاتاا القدا
 ،: اسا دخالل ال يالَد القر الب"اتسالكادراا ة"قوا الحر رن فأ المقامة التاسعةالنثر  من رمفية هسا الاصب فأو 

البـد أنـه "…:وقوا ل د هللا الطوخأ فأ قصالة قصاليرة هعاالوان امرااالب ،(4ت" ستخي  مراض  و  ،رن  ستميل قاض  
ــالي .فالالأ لالالين ال الالرن  رن: ،(5ت"… انكمــش علــى نفســهو  عــيَن الفــرن دخــل  فالالأ ر ا الالة  ورودة يوضالال  والجــدول الت
 .6اليغة

 ما تال اتحتماا لصور اتحتماا

 القرهن العر  
الحديث 
 الفر ص

 الممموع الافر الفعر الفعر

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 ة الم و 

التعرار 
 العيأ

الاسهة 

 ةالم ون 
التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 ةالم و 

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 ة و الم

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 ةالاسهة الم و  التعرار ةالم و 

22 8,8٪ 12 4٪ 7 1 8,8 ٪ 4 1,8٪ 8 2,0٪ 81 04,4٪ 

 
اسالهة و الفالعر و الحديث الفر ص و  تض  من هسا المدوا رن اسهة تردد هسا الاوع قييية فأ القرهن العر   و 

وتمالالالدر ا فالالالارة هاالالالا الالالالى رن االالالزع   .لعالالالال  العر الالالأهالالالاقأ راالالالواع او تالالالرددة فالالالأ القالالالرهن العالالالر   فاقالالالت الحالالالديث الفالالالر ص 
حسل حرل المالر  ات  يموز  الخافض لالس  الصر   هعد الالز  قييل مدا  فأ الافر لفسوسة لن قوالد الاحاة فال

 .فأ اتخت ار"رنّ و رَن "مع
 :فيما وصل فيه الفعل الالزم إلى ضمير ععد حذف حرف الجر :ثانيا  

       :تجاجما ورد منه في عصر االح -أ
لعاال  قالد  حالسل مالن و من امصالل سكالر حالرل المالر  ذت  قالا  لي ال و  عدُّ هالسا الاالوع مالن الاصالب سالمال ا  

 وُهـت :ومالن سلالا قولال  تعالالى: صالل الالأ حالوالأ سالهعة تراعيالبو ورد سلا فأ القالرهن العالر   و  ،التركيب اتسالا  هاليغة
                                                                                                                                            

 .1/281 : 1969، 3ديوان الهحترن، ت: حسن كامل الصيرفأ دار المعارل   ( 1ت
،  ولمز الالد مالالن الفالالواهد ااظالالر: 2/219  :1981فالالرح ديالالوان المتا الالأ، ت:ل الالد الالالرحمن ال رقالالوقأ، دار العتالالاب الي االالااأ،  يالالروت، ل االالان، ( 2ت

 .119،62، 28ديوان مر ر،  :
 .11:/8ااظر: فرح الم صل ت ن  ع ش ( 3ت
 .11،  :1921مقامات الحر رن، المطهعة الحسيا ة المصر ة، ( 4ت
قصالالة اصالالالح، ، و 1/169، وااظالالر: 1/19 : 1991مدل الالات ل الالد هللا الطالالوخأ: القصالال  القصالاليرة، الهي الالة المصالالر ة العامالالة ليعتالالاب، ( 5ت

 الة"وموة فالأ المالاً السالاخن"لع د وا، ور 1   66، 12  233، 218، وتعالرر  :221، والطر   الطو الل لاميالب الع الاالأ،  :21 :
 .121هللا تا  ،  :

 .111النسبة المئوية في الجدول تساوي حاصل قسمة التكرار الكلي للظاهرة على المجموع الكلي للمنصوب على نزع  الخافض في  (6)
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ــورا   ــَر ُن ــَياء  َواْلَقَم ــْمَس ضن ــَل الشَّ ــذني َجَع لوَ الَّ ــازن َرُه َمَن ــدَّ قالالّدر لالال   وقالالّدرة سا  ماالالازا ر ور ،رن: قالالّدر مسالاليرة ماالالازا(1ت(َق
َرَااة  تومفيالال   ،الظالالرل والحالالاا ر وفااتصالالب ليالالى الم عالالوا ر ،فحالالسل حالالرل المالالر وروصالالل ال عالالل ،ماالالازا َواَلَقَمالالَر َقالالدل
متعد ا  الى م عولين  تضميا  يموز رن  كون  (قّدرتالى رن ال عل هال( 111تح ان امادلسأ  ووسهب ر  ،(2تَمَااِزا(

وكالسا قالاا  (3تو موز رن تعون متعد ة الى واحدش همعاى خي  وماالازا حالاا (،صّيروتر  (معاى فعل متعدن كال تمعل
لالى الفالااأ هحالرل  ،يتعدر الى واحالدش  (رقّر فأ رمال   رن تقّدر(6تات رّن ا ن الفمرن (5توصاحب ال ر د ،(4تالعك رر  وا 

 . "ما زة قّدرت لعمرش :"مر كقولا
َوجا   ت :ومن سلا قول  تعالى فحكال   ،(8تفالضمير فالأ محالل اصالب ،تهغون لها لوما :رن ،(7ت (َتْعُغوَنَها عن

وكقولالال   ،فالال  حالالسل حالالرل المالالر ليتخ يالالص"رهغالالأ لالالا الخيالالر:"احالالو ،تعد الال  الالالى رحالالد الم عالالولين رن  كالالون هحالالرل المالالر
َ  ِاَلها  ت :تعالى ِ َرَهِغ ك  فحالسل الحالرل وروصالل  ،رهغالأ لعال  غيالر هللا  :رن(9تَلَيالى اَلَعالاَلِميَن( ضاليع فوهو َقاَا رََغَيَر َّللال

 .ول  يرد اماسا لهسا الاوع فأ مختصر صح   ال خارن  .(10تال عل الى الضمير
 ، سالالتغرب معاالالاةو وممالالا  ستحسالالن ل ظالال  :"(11توممالالا ورد ماالال  فالالأ الفالالعر مالالا سكالالرة الم الالرد فالالأ العامالالل هقولالال 

 :ن  اأ كالب حمد تختصارة قوا  رلرا أ مو 
 لقضانيُأخفي الذي لوال األسى و تحنَّ فُتبدي ما بها من صعاعٍة          

ــاُلوُهْم أَ َوا نَذا ت :ليالالى حالالد قولالال  تعالالالأ ،لقضالالأ ليالالىّ  :ير الالد ــوُهمْ  وَك ــُرونَ  َوَزُن  ،وزاالالوا لهالال  وا: كالالالوا لهالال  رن(12ت(ُيْخسن
 :وما  قوا الفالر من  اأ لامر رسوق  فيهّن. ما :رن"ت فراها  و رقمت  فالفا  ما رسوقهن طعاما  :"تقوا العربو 

هاَل نوافُلهو ُسليما   شهدناهُ يوما  و    (13تعامرا          قليال  سوى الطعَن الن ن
 .فهداا ف   :رن
  :قوا ر أ الطيب ما ورد منه في عصور ما تال االحتجاجو 

 (1)يرقُدهابئس الليالي سهدُت من طربي              شوقا  إلى من يبيُت 

                                                 
 .1 من ا  ةيوا :  (1ت
 .                      39ه ة   : ( 2ت

 . 1/121 م أ ح ان: المح طالهحر ااظر:  (3ت
 ،2/213الت  ان: (4ت
  .2/131ال ر د: (5ت

 .2/89ااظر:رمالأ ا ن الفمرن: ( 6ت
 .99ها لمران: ( 7ت
 .1/618ر د:، وال 1/391، وا لراب القرهن لياحا :1/122ااظر: الراب القرهن ليزماا:( 8ت
 .111 املرال:( 9ت
، 81،111/ 2، ولمز الالالد مالالالن الفالالالواهد ااظالالالر ا  الالالات فالالالأ السالالالور التال الالالة: 1/212، وحافالالال ة الفالالالهاب: 1/319المحالالال ط: الهحالالالر ااظالالالر: ( 10ت

169 ،83/3. 
 .9/121، والخزااة: 11– 1/11ظر: العامل ليم رد اا( 11ت
  .3 المط  ين:( 12ت

الاهالالاا صالال ة تطيالال  ليالالأ الرمالالاح ماهالالا تاهالالل الالالدماً والمعاالالأ: و ومالالا  فالالهداا ف الال  حالالرب سالالي  ش .و 611، والمغاالالأ،  :1/118العتالالاب: ( 13ت
. 313رن: م الت اليهالا، وكالسلا،  : ،112 :…ولامر. ولمز د من الفواهد ااظر ديوان امرئ الق   ال يت: قالت الخاسالاً لمالا م تهالا 

"رن: فهدت …" ، وقوا الم    ن صالعب:"اسا قالالت حالسا  فأاصالتوها 81ف    : وااظر ديوان حسان  ن فا ت:"ف ارب يو ش قد فهدت  ولييةش
 واليسان مادة"رقش وحسا ". 1/93، وفرح ا ن لقيل:  291والتقدير: فأاصتوا لها، تالمغاأ الي يب،  :
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 .والتقدير يرقد فيها
 :ي ين وصوا ال عل العامل الى ضمير هعد حسل حرل المر والجدول

 ما تال اتحتماا لصور اتحتماا
 الافر الفعر الفعر الفر ص الحديث القرهن العر  

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 الم و ة

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 الم و ة

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 الم و ة

التعرار 
 يأالع

الاسهة 
 الم و ة

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 الم و ة

7 0,8٪ - - 7 8  ,0 
٪ 0 8  ،٪ - - 

      
من  ذ تض  من المدوا السا   رن حسل حرل المر وا  صاا ال عل العامل الى الضمير  دوا   عت ر  فاسا  و      

الالالز  والمتعالدن فيالددن  الدورة الالأ  وحتى ت يددن حسل الحرل الالى الخيالط  الين ،الالز  ت د من معدّش الى معمول 
 .افساِد اليغة ت سم  هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
وديالوان  ،1/326،   واالازا المال كالة: 212، 211. ولمز الد مالن الفالواهد ااظالر ديالوان ا الن ز الدون،  :2/19، وااظالر:1/118الالديوان: ( 1ت

 .19، ومدل ات ل د هللا الطوخأ من القص  القصيرة: 113ص أ الدين الحيأ،  :
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 :تارة عحرف جرو فيما يتعدي إلى الثاني تارة بنفسه  :المطلب الثاني
والالالسن  ،مصالالدر مالدواو اسالال  صالر    :ياقسال  الماصالوب ليالالأ االزع الخالالافض فالأ هالالسة الحالالة ر ضالا  الالالى قسالمين     

 ،س  الصر   حيث ماًت التراعيب من هالسا الاالوع ممالال  مركهالة فالأ القالرهن العالر  ات واحن هصدد الحديث لا ذ ه
ـْن َأْهلنـَك تقولال  تعالالى:  واحال ،ا  قد  يغت فأ القرهن العر   حوالأ ستة  وفالفين تركيهالو  ،العال  العر أ و  َوا نْذ َغـَدْوَت من

ينَ  نن َد لنْلقنَتال ُتَبو نُئ اْلُمْ من  واحالتالارة هحالرل مالر و  ،يتعدن الى الم عالوا الفالااأ تالارة  ا سال  (ت وئ تفال عل  (1ت(… َمَقاعن
يَم َمَكــاَن اْلَبْيـــت(ت :تعالالالى  قولالال ْبــَراهن ْأَنـــا إلنن فالتعد الالة هالمالالالار همعاالالى تسالالون لهالالال   ، الالورت لالالال  ماالالزت  :"كقولالالاو  ،(2تَوا نْذ َبوَّ

 .(3تهمعاأ تازله  مواطاه  ، دوا و مواطاه  وتهيئ 
ما رواة ر  أ  ن كعب رضأ  :ماها ،وصل الى حوالأ خمسة تراعيبو  ،ث الفر صوورد هسا الاوع فأ الحدي       

فلمــا َأصــعح قــال …قــام موســى النبــي خطيعــا  فــي بنــي إســرائيل :"سالالي  قالالااو هللا لي الال   ىهللا لاالال  لالالن الرسالالوا صالالي
من هتاا معاأ فعلش تز   (4ت"… لقد لقينا من سفرنا هذا نصعا آتنا غدائناموسى لفتاُه   هغدا اا. (م ااتحيث ض 

مالالن ف الال   :رن ،(5ت"فــاُه إلــى فــيَّ ســلم و أقرأنيهــا النبــي صــلي هللا عليــه "وماالال  قالالوا ا الالن مسالالعود رضالالأ هللا لاالال      
إلــــى ســـــارية  أن ُيْحــــعَس كــــان ُشــــريح  يــــأمُر الغــــريَم :"، وقالالالالوا الالالالالراون (6تفهينو مالالالالوز رن  كالالالالون مالالالالدوا همتفالالالالا

كالان  الأمر :والفالااأ ،هما:  هالالغر   ورن   حاله   الدا افالتمااومهالان رحالد" الأمر  الغالر َ  رن   َحالهَ  "يموز فالأ(7ت"المسجد
 .(8تالغر   رن ياحه 

 :وما ورد ما  فأ لصور اتحتماا قوا الخاساً
    (9)غمزا  و أوجعني الدهُر قْرعا  و حز ا            و  الدهُر نْهسا   فنيتعرَّ 

  :قوا ال رزدق  إافاد سي و  .و هحزّ و رن:  اه  
  (10)بر ا  إذا هب الرياح الزعازعُ و سماحة           اختير الرجالمنا الذي 

 .(11تليى ازع الخافض (اختير من الرماا ااتصب تالرماا :التقديرو 
 :ما ورد منه في عصور ما تال االحتجاجو 

 :قوا ال وصيرن 
                                                 

 .121ا لمران: ه( 1ت
 .26الحج:   (2ت
، 3/39،118،111، 1/6. ولمز الالالالد مالالالالن الفالالالواهد القرها الالالالة ااظالالالالر ا  الالالات فالالالالأ السالالالالور: 1/621،وال ر الالالد: 319:/3ااظر:الالالالدر المصالالالالون ( 3ت

 121،118،216،198،19 ،118 ،131 ،131 ،11، 61، 181، 2/81،111،169، 119/ 1، والما الالالالالالالالالالالالالالالالالدة: 18/96،62والعهالالالالالالالالالالالالالالالالالص:
،231 ،1/131 ،1/111، 91 ،11/1 ،11/16 ،12/9، 31/12، 1/9، 21/1، 11 ،18/21 ،21/21. 
 .112رق : حديث مختصر صح   ال خارن، ( 4ت
"هالالاب مااقالالب ل الالد هللا  الالن 21 وحالالديث رقالال   "،"كتالالاب فضالالا ل رصالالحاب الا الالأ صالاليأ هللا لي الال  وسالالي62حالالديث رقالال  رخرمالال  ال خالالارن فالالأ: ( 5ت

 مسعود رضأ هللا لا ".

-191ااظالالر: فالالواهد التوضالال   لمفالالكالت المالالامع الصالالح   ت الالن مالا،ت:محمالالد فالالداد ل الالد الهالالاقأ دار العتالالب العيم الالة،  يالالروت،  :( 6ت
191.  

"هالاب المسالامد فالأ 211مالن الفالواهد ااظالر: ولمز الد  "هالاب ليمسالمد".11وحالديث رقال  "كتالاب الصالالة"، 8 حالديث رقال  رخرم  ال خالارن فالأ:(7ت
 فأ مختصر صح   ال خارن ليز يدن.1111، 1111، 886، 811، 1111، 212،161،911ال يوت"وحديث رق  

 .196-191ااظر: فواهد التوض  ،  :  (8ت
 .1/368رمالأ  ن الفمرن:( 9ت
 .8/11، وفرح الم صل: 1/361، واممالأ الفمر ة:1/139،وفرح الرضأ:1/331، والمقتضب:1/38العتاب:( 10ت
 .331،وديوان امخطل،  : 118ولمز د من الفواهد ااظر: ديوان امرئ الق    :( 11ت
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  (1)ما استقمت فما قولي لك استقمو لكن ما ائتمرَت عه        أمرتك الخير
 :قوا الع فارر و 

  (2)ما امتثلُت لما ُيلقي إليك َفميو لكن ما ائتمرت عه           الخيرأمرتك 
 :قوا حافأ ا راه  و  .هالخير :رن

  (3)ُمْر الغيَث أن  يسيَل انهمارو أذاها            أن تكفَ ُمر النار و 
 .حيزها فأ محل اصب  ازع الخافضفأ هأن تعص وهأن  سيل، فأَن وما  :رن
مـا عنـده   أن يـزودهفـأمر ُكـلٌّ مـنهم عبـَده ":"المغر  الة" رن فأ المقامة السادسالة لفالرقوا الحر  نثرا  من رمفيت  و     

ــه الصــنَ  ــه و فأعجع ــام النــاس :"قالالوا راالال   ماصالالور فالالأ خالالاطرة هعاالالوان الاالالو  موههالالةو  ،(4ت"…شــكره علي ــاذا ين لم
   .(5ت"…فيجيء  أن يجيءالنوم  يأمرون  وأ…عسهولةٍ 

 :(6توتارة هحرل مر ،الخافض ف ما يتعّد تارة   ا س  ي ين تردد الماصوب ليى ازعاْلتي والجدول 
 ما تال اتحتماا لصور اتحتماا

 الممموع الافر الفعر الفعر الحديث الفر ص القرهن العر  
التكرار 
 الكلي

النسعة 
 المئوية

التكرار 
 الكلي

النسعة 
 المئوية

التكرار 
 الكلي

النسعة 
 المئوية

التكرار 
 الكلي

النسعة 
 المئوية

رار التك
 الكلي

النسعة 
 المئوية

التكرار 
 الكلي

النسعة 
 المئوية

36 11 ٪ 1 1,1٪ 1 1,6٪ 3 1,2٪ 2 1,8 ٪ 11 21٪ 

      
 :من هذا الجدول ما يلي نالحظ

ً  لي ال    ،رّن اسهة ترددة فأ القرهن العر   رعفر ما  فأ الحديث فأ مختصر صح   ال خارن والفعر         و اا
تحديالد الحالرل المحالسول ومكالان الحالسل و  ،هفالر  رمالن الياله  ،ليالى هالسا الاالوع مالن الحالسل الق ا  ىال وردلاااأ 

.وغيرهالا ومسالتادن فالأ .صالدٌ و رمَر و كاّى و سمّى و استغ ر و اختار و وزن و كاا  "هسة امفعاا هأو  ،فأ ال ا ة العالم ة
   .سلا القرهن العر   وكال  العرب فعرة وافرة 

 
 
 
 
 

                                                 
 .211ديوان ال وصيرن،  :( 1ت
 ،  مطهعالالالة اممالالالة، هغالالالداد، 1911 –هالالالال 1391، 1ديالالالوان الع فالالالارر، ت: لمالالالاد ل الالالد السالالالال  ردول، ووليالالالد ل الالالد العالالالر   املظمالالالأ،   ( 2ت

: 161. 
هللا هالأن  كالص  يالدلو  ، فهالو 1912، قال  حياما ف ت حر ال  فالأ تميالت غمالر( مالن رلمالاا الدقهي الة همصالر فالأ روا مالايو1/211ديواا :( 3ت

 هسا الحر  .

 .113مقامات ،  : ( 4ت
 .89،  : 2111احن روتد الغمر: را   ماصور: اهضة مصر ليطهالة،( 5ت
التكرار الكلي للظاهرة على المجموع الكلي للمنصوب على نزع نشير إلى أن النسبة المئوي في الجدول تساوي حاصل قسمة  (6)

 .111الخافض في 



 26 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ثــالـــثالمعحــث ال
 

 المـفعـــــــول فيـــــــــه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فيما ظاهره النصب علي الظرف
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ولالال   فالالأ  ،المكالالان يالالراد هالال  معاالالى تفالالأ(و كالالل اسالال  مالالن رسالالماً الزمالالان ر"هالالو :واصــطالحا   ،(1تالولالالاً :الظــرف لغــة
هالاب الم عالوا ف ال  فالأ تعد تراعيالب الاصالب ليالأ االزع الخالافض فالأ و   ،(2ت"كقول : قمت  اليو  وميست  مكااا ،ل ظ 

مالن هالسة التراعيالب قولالال   ،(3تحيالث لال  يالرد ماهالا ات حالوالأ سالهعة تراعيالب ،القيييالةو القالرهن العالر   مالن التراعيالب الاالادرة 
 وقالد اختيالص الاحالاة والم سالرون فالأ الالراب كيمالة(4ت(…َيْخُل َلُكْم َوْجـُه َأبنـيُكمْرضا  اْطَرُحوُه أَ  واْقُتُلوا ُيوُسَف أَ )تعالى: 

ذ من  ،قيالالالل هالالوو  ،من ط الالالرح ت يتعالالالدن تفاالالين ذهالال  لالال   م عالالالوت  و راهالالالا ظالالالرل (5تسكالالالر العك الالرن  "ررضالالا  " م عالالالوٌا فالالالانش
 ،رضا ( ت تصي  ظرفا ذ ما  غير م ه ررن ت (6تو رر الاحا  .ورات تقوا رازلت  لمرا  الدار ،اطرحوة همعاأ رازلوة
خال الة مالالن رنِّ و هعيالدة لالن العمالران  (حالددة تممهولالةاكالرة غيالر م (ررضالا  تمن  ،يالرر راهالا ظالرلٌ (7تات رن الزمخفالرن 

 .وصص لها
ماال  لمالا  ذمالا رميالل ال ال  وهالو  ،ااتصالب ليالأ االزع الخالافض (الالى رن تررضالا   (8توسهب الحوفأ وا ن لط ة
 .حسل المار وصل ال عل الأ معمول 

َد اْلَحــَرامت :ومفيالال  فالالأ القالالرهن العالالر   قولالال  تعالالالى ــْدُخُلنَّ اْلَمْســجن حالالاة فالالأ الالالراب تالمسالالمد( رر عالالة وليا (9ت(َلَت
 :(10تروم 

 .رن تعون ماصوهة ااتصاب الظرل تف يها  ل  هالم ه  -1
 .رن تعون ماصوهة ليى ازع الخافض-2
 .رن تعون م عوت ه  حق قة -3
 .رن تعون ماصوهة ليى التف    هالم عوا ه  -1

وتالدخل فعالل تز   رل مالر،من المعاى الس اقأ  سم   تقدير ح ذوما ررمح  الاصب ليى ازع الخافض
 .11 "خرمت من المسمد : " تقوا "خرا" يتعدن هالحرل  دليل ضدة

حيالث وصالل الالى حالوالأ رحالد لفالر  ذوورد اادرا  فأ الحديث الفالر ص فالأ مختصالر صالح   ال خالارن ليز يالدن ر ضالا  
 ي البـردين دخـلمـن صـل:"رضأ هللا لا  لن الرسوا صيأ هللا لي ال  وسالي  قالاا ىموس ور ما رواة  :ماها(12تتركيها  
 .دخل فأ الماة :التقدير ،(13ت"الجنة

                                                 
 ااظر: لسان العرب مادة تظرل(.( 1ت

، وفالالرح الرضالالأ 2/11، وااظالالر: فالالرح الم صالالل: 11 ،  : 1918، تحقيالال : حسالالين محمالالد محمالالد فالالرل، القالالاهرة، ةاليمالالع فالالأ العر  الال( 2ت
 .181، 1/119، وفرح ا ن لقيل 1/181ليى العاف ة: 

 .12/11، والمن:12/9، يوسص:21/21، وط :3/31، وها لمران:18/21، وال ت :2/111الهقرة: ( 3ت
      .12/9يوسص: ( 4ت
    .2/19الت  ان:( 5ت

 .2/311ااظر: الراب القرهن العر   لياحا :( 6ت
 .2/111ل:اااظر:العف(7ت
    .1/118 و العر أ،  يروت، د.ت: ، وحاف ة الفهاب، دار اح اً التار 1/283،281المح ط:الهحر ااظر:( 8ت

 .18/21ال ت : ( 9ت
 .111/ 8المح ط: الهحر ااظر: ( 10ت

 .18انظر المنصوب على نزع الخافض ) رسالة علمية ( ، ص :  11
فالالأ هالالاب المهالالاد مالالن ا  مالالان"، ورقالال :  31"هالالاب الصالالالة فالالأ مسالالمد السالالوق، ورقالال :299ااظالالر: مختصالالر صالالح   ال خالالارن حالالديث رقالال : ( 12ت

 ورواة ال خالارن: 1193فأ"هالاب مالن كالان هخالر كالمال  ت الال  ات هللا"، ورقال :  633،631اب فضل صالالة ال مالر"، وحالديث رقال : فأ"ه 211
 .6116،1121،1129،11911618، ورواة ال خارن: 1291،2123، 1211، وحديث رق : 2136حديث رق  

 مواقيت الصالة"."هاب فضل صالة ال مر من كتاب  311حديث رق :  مختصر صح   ال خارن:( 13ت
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خمسـا   ،صـالته فـي السـوق و صالة الجميَ تزيد على صالته في بيته :"وما  قول  صيأ هللا لي   وسي 
لــم يخــف خطــوة إال  ،ال يريــد إال الصــالة ،أتــي المســجدو فــإن  أحــدكم إذا توضــأ فأحســن الوضــوء  ،وعشــرين درجــة
رن دخالل فالأ  ،(1ت"…كالان فالأ صالالة  فإذا دخل المسجدحتى يدخل المسجد،  ،خطيئةحف  عنه و  ،رفعه هللا درجة

 .المسمد
 :ما ورد من هذا النوع في شعر عصور االحتجاج

 :ورد الماصوب ليى ازع الخافض ف ما ظاهرة الاصب ليى الظرل فأ ديوان امرئ الق   قاا
 (2)إنك ُمرْجلي لك  الويالتُ  :خْدَر عنيزٍة         فقالت دخلُت الخْدرَ يوَم 

 :والفااأ قول  ،دخيت  فأ الخدر :التقديرو 
  (3)عأي ن األرضن يدرُك المبيتُ               يممُت أرضا  ما تدري إذا و 

  :وورد مرة فأ ديوان ق    ن الخط   قاا   . ممت الى ررضش  :رن 
 (4)قال أميُرنا        حرام  علينا الخمُر ما لم ُنضاربن  الحرثَ  لما هعطناو 

 .الى الحرث :والتقدير  
 :وورد مرة واحدة  فأ ديوان لمر  ن ر أ ر  عة قاا   

 (5)ععد ما سقَف النَّدىوُيخشى أهُله         عْعد الهدوء دخلُت البيَت لقد و 
 :ومفي  قوا لق ط َ َعم َر ا  ادن

  (6)األحزانَ و هاجت لي الهمَّ           الَجرَعا يا داَر عمرَة من محتل نها
لعواال  غيالر مال ه   ،لعاال  مالردودو الالأ راال  ظالرل (7تسهالب ا الن الفالمرن و  ،ااتصالب ليالى االزع الخالافض (المرلالا:تقول 
 .لموضع معرول فااتصاه  ليى الظرف ة ليى خالل الق ا  اس  وفه

  :رتااا  وحفيينو وقوا ل يد  ن ر  عة  ن مالا  صص حمارا      
ح     بها ويعل     (8)وحاُمهاو صياُنها قدراته ع   حدب اْلكام ُمَسجَّ

 عغاُمهاوها خوفُ  قفزا  َمراقبَ  عأحـزةن الثلبنوت يْربُأ فوَقهـا  
 .روصل المصدرو ا ليى مراقب فحسل المار ز ق :رن "ا  مراقبز ق :"قول 

 :ما ورد منها في شعر ما تال االحتجاج
  :وماها قوا هفار  ن  رد

ر انا  "جئتإذا  بُ زرت أميرها         َفربُّك مضموو "حن   (9)ن  وواديك ُمْعشن
 .: الى حرااا  والتقدير

                                                 
 "هاب الصالة فأ مسمد السوق من كتاب الصالة". 299 حديث رق :  مختصر صح   ال خارن:( 1ت

 .31امرئ الق  ،  : ديوان( 2ت
 .126ديوان امرئ الق  ،  :( 3ت
 .91ديوان ق    ن الخط  ،  :( 4ت
 .311، وااظر: ديوان حسان  ن فا ت،  :8 :  ،ديوان لمر  ن ر أ ر  عة( 5ت
 : رمية ت تا ت(.(تالمرلا 1/261، والمح ط:3/281، والعفال: 1/11، والمقتضب: 1/233،والعتاب:611ديواا ،  :( 6ت

 .1/63رمالأ  ن الفمرن: ( 7ت
 ، رحزة الفي وت: اس  موضع فأ هالد العرب.1/161، ورمالأ ا ن الفمرن: 311ديواا ،  :( 8ت

 الممدوح ضمات الطعا   والفراب. والمعاأ: اسا وصيت الأ د ار 1/218ديواا : ( 9ت
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 :ماها قول و (1توردت فأ ديوان مر ر فأ ستة تراعيب  
ْرٍق َفَعْرعراَعْطَن حلَّْت و  وَتعاَعَد هذا الوصُل إْذ َحلَّ أْهلها           عق  (2)عن

 .ليى ازع الخافض اصب وفهرن:  هطن ِلرق فحسل وروصل ال عل "حيلَت هطن"و قول :
  :ماها قول (3تد فأ فالفة تراعيب فأ فعر ر أ تما وور 

راَصها فكأنما سكَن الفناُء   (4تصاَل فيها الدهُر صْولة مغضبن و أ       عن
 .رن: سكن هعراصها

 :ومن هسة الاماسا فأ فعر ا ن ز دون قول 
  (5)البجرُ  وأ الصراط الفجُر يهديكَ  وفيا هادي المنهاج ُجْرت فإنما        ه

 .يهد ا الى الصرا  :والتقدير
 :ماها قول (6تووردت فأ ديوان ال وصيرن ووصيت الى حوالأ رر عة تراعيب

دا قرنمن         ساحتهمكإنما الديُن ضيف  حلَّ    (7)عكل َقْرمن إلى لحم العن
 ماها قول : (8توورد فأ فالفة تراعيب فأ ديوان ص أ الدين الحيأ"حل هساحته "والتقدير:

  (9)أميُرهُ و حعانا َمْلُكُه و تمت أموُرُه          لنا  مَ الشا لما حللناو 
 :قوا الع فارن و  ،(10تتارة   ا س و تارة  يتعدن هالحرل  :فحلل 

 (11)إنني لسُت عقاري                 داري قال يا من حلَّ 
 :ما  قول  ،ورد فأ فعر الهارودنو  ،ول  يرد فأ  يت هخر من ديواا 

ن َوَعى َنْعأة  من صارٍخ َركَعاحمى عالسيف  أرضا  إن حلَّ   (12)جانَبها       وا 
 :قوا حافأ ا راه  و  ،رن: ان حلل هأرض

  (13)أنها في العالم الفاني ى فيحاَء ليس بها            عيب  سو جنة  سكنتم 
 :وقوا ر أ قاس  الفا أ

  (14)مشى إلى اْلتي عقلٍب دامنو ُمكرها            المدينة وأنا الذي سكنَ 

                                                 
"،  : ( 1ت "  :28ااظر: ديواا :"دخين حصوَن َمَسِحَج م َعيماتش  .62"وقول :"دخين قصور يفرب م َعيماتش
 وهطن لرقش ولرر مواضع فأ هالد العرب. قو 181ديواا ،  :( 2ت

ن كات رخطو( 3ت  من الفعر الماحوا السن اسب ال  . 1/66قاط ها":وقول :"فتحل قرة لين  3/18ساحة المحل رااأ":  ااظر ديواا :"وا 

 .1/91ديواا : ( 4ت
 المكروة. الهحر: اممر العظ   رو ،116 ديوان ا ن ز دون،  :( 5ت

وقولال " ا خيالر مالن  مال   61وقول :"سالكن الرلالبُّ والخالراب قيوهالا "،  :  219ااظر: ديواا : قولال "ازلوا العقيال  فالأدمعأ فالوقا  الالأ،   : ( 6ت
 .216ساحت "،  :العافون 

   .216ااظر: ديوان ال وصيرن،  :( 7ت

َ رة "،  : 111ااظر: ديواا  قول :"مااأ قد حييت حمى الميوا"،  :( 8ت  .316.وقول "غر ب اموطان قد َحلل ح 
 .31ااظر: ديوان ص أ الدين الحيأ،  : ( 9ت
 .161-11/163ااظر: لسان العرب تحيل(: ( 10ت
 .628 :  ااظر: ديوان الع فارن،( 11ت
 .1/211،2/118.ولمز د من الفواهد ااظر: ديواا : 1/116ااظر: ديوان الهارودن: ( 12ت
 .1/11،2/313.ولمز د ااظر: 1/111ااظر: ديوان حافأ ا راه  : ( 13ت
 .111القاس  الفا أ،  :  ااظر: ديوان ر و( 14ت
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قالوا ل الد و ،(1ت" سالتخي  مراضال  و اسا دخالل ال يالَد الغر الب رن  سالتميل قاضال   "ورد منه في النثر قول الحريـري:ما 
دخيالالت ال يالالالت لتعالال ش فالالالأ و  ،مسالالحت المالالررة  الصالالالغيرة دمولهالالا"و  ":وم الالت اممطالالالار" هللا الطالالوخأ فالالأ قصالالالة هعاالالوان

قـول عبـد و   (3)…"فـي ميعـاد الغـداء  فتاتاها القصـرو دخلت زينات هانم :"قوا لز زة ام رفأو  (2ت"سكون و صمتش 
 ." سكن همداخل" :التقديرو  (4ت"…موااب ال يوتو مداخل امزقة  الفقر يسكن"هللا تايه:
 :(الم عوا ف  تي ين تواتر الماصوب ليى ازع الخافض فأ هاب الظرل  يْلتوالجدول ا

 ما تال لصور اتحتماا     لصور اتحتماا            
 الافالالر الفعالالر الفعر ديث الفر صالح القرهن العر  

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 الم و ة

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 الم و ة

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 الم و ة

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 الم و ة

التعرار 
 العيأ

الاسهة 
 الم و ة

7 0,8٪ 11 4,4٪ 8 0,4٪ 14 6,8    ٪ 8 0,4٪ 

       
واتر الماصوب ليى ازع الخافض فالأ هالاب الظالرل االادرذ سلالا رن امفعالاا تتعالدر االحأ فأ هسا المدوا رن تو   

فالالإن ال عالالل ت  صالالل اليهالالا ات  ،المختصالالة  الالدون حالالرل مالالر ات ظالالرول المكالالان المختصالالةو  ،الالى الظالالرول  الم همالالة
 ات رن هاالالاا رفعالالات  فالالّست لالالن هالالسة ،قمالالت  فالالأ المسالالمدو  ،قعالالدت  ليالالى الخفالالهة :قولالالا واحالال(5ت واسالالطة حالالرل المالالر

  .هدر ، ّم َ  ،سكن ،هأ كما ت ين هسة الدراسة دخل، حلو القالدة 
ذ "سالكات  الالدار"و"دخيالت  ال يالت"مالن الظالرل فالأ احالو:  الدت  "الاصَب ليى ازع الخافض" (6تقد رم  الاحاةو 

 .معّرفا ومن الظرل ت  كون ات م هما  غير محصور هحدود معياة ر
 ليى ازع الخافض:ي ين التعرار العيأ ليماصوب  ياْلت والجدول

 
 ما تيأ اتحتماا لصور اتحتماا

 الافر الفعر الفعر الحديث الفر ص قرهن العر  

233 139 181 311         129 

حيالالث  يالالغ تالالواترة فالالأ  (،رنّ  وروالخالصالالة رّن حالالسل حالالرل المالالر  كفالالر ف مالالا ف الال  مصالالدر مالالدوا مالالن ترَن 
 يالالغ فالالأ الحالالديث الا الالون الفالالر ص حالالوالأ ما الالة و  .٪  61سالالهة رن  ا ،القالالرهن العالالر    رعفالالر مالالن ما الالة وخمسالالين تركيهالالا  

 .%19.8رن  اسهة   ،رحد لفر تركيها  و 
الضالواهط  الاحو الة التالأ و و دكالد هالسا سالالمة القوالالد  ،ما تالهالاو هسا لدا الاصو  الفعر ة فأ لصور اتحتماا 

 .وضعها احاتاا لضهط هسة الظاهرة

                                                 
 .11مقامات ،  : ( 1ت
 .1/266، 1/169، وااظر المز د: 1/18مدل ات ل د هللا الطوخأ من القص  القصيرة: ( 2ت
 .21قصة اصالح، لز زة ام رفأ،  :( 3ت
 .3وموة فأ الماً الساخن، ل د هللا تا  ،  :( 4ت
 .1/328فرح الممل ت ن لص ور:  ااظر:( 5ت
 .111ومغاأ الي يب،  : 1/283،281ااظر: المح ط:( 6ت
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وغيرهالالا حيالالث "سالالكنو حالاللل و دخالالل :"احالالو ،مفعالالاا الالزمالالةوقالالد اتضالال  رن هاالالاا تطالالورا  اسالالتعمال ا  لالالهعض ا
َواْخَتـاَر ُموَسـى َقْوَمـُه تقولال  تعالالى: "و سالكات  ال يتو دخيالت  الالدار "احالو: ،استعميتها العرب متعد ة  دون حالرل مالر

يَن َرُجال   ااأ مدلو  (َسْععن فقالت سلالا كمالا حكال  هعالض الاحالاة وو  ،فاسة دُّ الى الق ا  ليأ هسة الاماساذ ماها ت ت ع وا 
 .فأ مواضع  من هسا الهحث

فالالأ :"وممالالا ااتهيالالت ال الال  مالالواز حالالسل المالالر فالالأ العطالالص ليالالى مالالا تضالالمن مفالالل الحالالرل المحالالسول كقولالالا
ن لمالر"و"المسالمد لمالرو ال يت طارٌق  يمالازاو اختصالارا   "اقتالد هأحسالاهما خيقالا  ان ز الدش وا  وواقالع اليغالة العر  الة  سالم   ،ا 

قولالال   واحالال ،رميالالل الالالى مالالواز هالالسا العطالالص ر ضالالا  و  ،ضالالمير الممالالروروقالالد اختيالالص الاحالالاة فالالأ العطالالص ليالالى ال ، الالسلا
َ الَّذني َتَساَءُلوَن عنهن َواأْلَْرَحامنت :تعالى  مكاا ة اتسالتغااً لالن  "،ه " مر امرحا  لط ا  ليأ الضمير فأ (َواتَُّقوا َّللاَّ

 .مسهب العوفيين فأ هسة المسألة وهو حرل المر، 
أ ت الد مالن تعالديتها هالالحرل مفالل قعالد وَمالرل وغيرهالا كفيالر فالال  صال  رن وهااا هعالض امفعالاا الالزمالة التال

فالأ ال صالل القالاد  سالأتااوا هالسة الظالاهرة فالأ و فال د مالن الحالرل لص صالاا. "مررُت أصدقائي"رو"قعدت الكرسي"تقوا
 . "التحو يأو الماهج التوليدن "ضًو لي  اليغة الحديث



 32 

 الخـاتمـة 
         

وذلك لبيان حجم   لغاية نظرية يالعرب والنحمنصوب على نزع الخافض في عالج هذا البحث ظاهرة ال 

ولتيسير تعليم هذا الموضوع لطلبة العلم   ،ورصد أثر النظرية فيه لمراجعة عمل النحاة ،الظاهرة في كتب النحو

  .المهتمين بدراسة اللغة العربيةو

خصا   الظاهرة، ووض  راماطها  ااطالقا  من الماهج المتهع  مكن القوا ان الهحث قد كفص لنو 
ليوصوا الى معايير سي مة  –رحمه  هللا  – ااً ليى معط ات احاتاا اممالً  ،حيل مكوااتها المهافرةو  ،التركي  ة

 :اتا ج هسا الهحث ما ييأو من ره  مرتعزات و دق قة لهسة الظاهرة و 
فالالأ اسالالتعمال  اتصالالطالحأ، و مصالالطي  رصاليل فالالأ وضالالع  اليغالالون "الماصالالوب ليالالى االالزع الخالالافض"ان مصالطي  -1
 .وردراا الاحاة دتلت  اتصطالح ة هعد وضع لي  الاحو 
فالالالمتعي   ميالالل الالالأ  الالسا  ،خاصالالة حالالسل حالالرل المالالرو ظالالاهرة مفالالتركة  الالين اليغالالات ا اسالالاا ة  عالالدُّ ان الحالالسل     -2

  .ا فادةو   رمن اليهو لعن هفر  الوضوح و  ،المهد القييل رفااً لمي ة العال  ف حسل هعض العااصر المتعررة
فكفيالالرا  مالالا تسالالم  تراعيالالب اليغالالة هسالالقو  هعالالض  ،ان كفيالرا مالالن تقالالديرات لغو ياالالا القالالدماً  حتمهالالا واقالالع اليغالالة العر  الالة-3

فالأ و  ،تقتضال   ووليى الم سر اليغون رن  قدر كل ما سقط من التراعيب، اسا كاات صاالة الاحال ،رمزا ها المتعررة
ضالرور ة ل هال  رسالرار الاظالا  اليغالون و فهأ مهمالة  ،التقديرو راب التقديرن الى لد  الغاً فكرة ا ل وهسا الصدد ردل
   .الاحو ة والدتل ة

الى الق ا   ثالهح ويدلمن هاا و  ،رمن اليه و هفر  الوضوح "رنل و رَن "رعد الهحث اطراد حسل حرل المر مع-1
 ،تارة هحرل المرو ا س  الفعر ة حيث ح سل حرل المر هعد فعل يتعدر تارة  و ليأ هعض الفواهد القرها ة 

مهم ة و محور مم ع العيو   وفالقرهن العر   ه ،كسلا حسل فأ العطص ليأ ما تضمن مفل الحرل المحسولو 
 .رغهة  فأ الوصوا الى معايير سي مة لضهط هسة الظاهرة ،فقد استقررت  ،امداً الصح  

ااه الا لالن  ،لالى اخالتالل امسواق والفقافالاتان اختالل هراً الاحاة حوا الراب اتس  هعد ازع الخالافض  عالود ا-1
 ورن لية اصب هسا اتسال  هالو لي   فال ضير من تعدد وموة الراب اتس  هعد ازع الخافض و  ،فه  الس اق اليغون 

 .وصوا ال عل ال   هعد ازع الخافض
ب اسا الهاحالث اليغالون رن  ستقصالأ هالسة امسالها ىليالو غا الات دتل الة و ان حسل حرل المر اامالا  كالون مسالهاب -6

حسل حرل المر ااما  كون لالختصار واتتساع هاليغة ورقترح رن تصل اليغة فالأ و تقتض  ،  وكاات صاالة الاح
اختصالالار امسالالماً الطو يالالة  وسلالالا احالالو فكالالرة اتختصالالار الالالى رهعالالد الحالالدود، هفالالر  رمالالن اليالاله  ولالالد  افسالالاد المعاالالأ، 

 .همصطيحات قصيرة طيها  ليخ ة وت سيرا  ليأ المتعيمين
ر أ ليم هو  الواحد، فاحن عاا هعض الصعوهات التأ  عااأ ماها الهاحث فأ العر  ة كتعدد المصطي  الها -1

 .هحامة ماسة الى توحيد المصطيحات اليغو ة فأ مم ع امقطار العر  ة
لصفالالادة  ذاّن كفالالرة المصالالطيحات الالالواردة فالالأ كتالالب التالالراث الاحالالون واليغالالون هحامالالة الالالى دراسالالة وتصالالايص وتاقالال   -8
 .ها فأ الوصوا الى الاظا  اليغون ليغتاا العر  ةما
ليالاشً  الل لطيهالة التخصال  فالأ "الماصالوب ليالأ االزع الخالافض"ياهغأ التأعيد ليى لد  تدر   هسا الموضالوع -9

 والظالالرل ر والتمييالالز ر والم عالالوا مميالال  ر واظالالرا  ماالال  قالالد ي الالدرا تمالالاوزا  تحالالت الم عالالوا هالال  ر هالمامعالالةذ اليغالالة العر  الالة
 .القس 

 دلوااا رن الحمد هلل رب العالمين هخرو 
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