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  في العربية المنصوب على نزع الخافض
  دراسة تطبيقية

  حسين راضي العايدي.أ                  و    جهاد يوسف العرجا.    د
  ماجستير في النحو العربي         قسم اللغة العربية– كلية اآلداب 

   فلسطين- غزة –الجامعة اإلسالمية     
  

المنصوب على نـزع    " موضوع   "ربيةالمنصوب على نزع الخافض في الع     "يتناول بحث   : ملخص
الذي تجسد في الواقع العملي للغة العربية نطقاً واستخداماً ، دون أن يخصه أهـل اللغـة     " الخافض

اسم منصوب يذكر بعد فعـل حقـه أن يتعـدى           : ببحث مفصل ، والمنصوب على نزع الخافض        
فـي  : نحو دخلت الدار ، أي بالحرف ، ولكنه حذف عند تعيينه ، استغناء عنه إيجازاً واختصاراً ،       

  .الدار
 ، مـن  وسيتناول الباحثان حدود هذه الظاهرة جمعاً من بطون كتب النحاة وتطبيقـاً وتحلـيالً       

؛ وذلك من خـالل مـنهج   ) شعراً ونثراً(القرآن الكريم ، والحديث الشريف ، وكالم العرب     : خالل
  ).الظرف(اللزوم ، المفعول فيه حذف الجار ، التعدي و: وصفي تحليلي من أبواب نحوية مختلفة

Tackles The Issue of The Accusative Word that 
Necessalities Deleting The Genibive partle In Arabic  

 

Abstract: This study tackles the issue of the accusative word that 
necessalities deleting the genibive partle in Arabic. This is represented in the 
practical use of Arabic which was not studied before. The study to use the a 
noun assigned accusative which is followed by covert a preposition. 
The topic touchted the leatures of the covert preposition, applies and analysis 
them through investigating such parties in the holy Quran and the prophets' 
discourse along with the Arabs' poetry and prose.                     
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  مقــدمـة
صـحبه  و سيدنا محمد، وآله،     ،السالم علي أشرف المرسلين   والصالة  و،  العالمينالحمد هللا رب    

  …بعد و ،أجمعين
موضوع تجسد فـي الواقـع العملـي للغـة نطقـاً       "المنصوب علي نزع الخافض " فإن ظاهرة 
 والتلميحـات   ، كما ظهر خالل اإلرشادات    السلوك اللغوي للناطقين بالعربية   ظهر في   و ،واستخداماً

 ،المتناثرة في كتب النحاة دون أن يخصه واحد منهم بكتابٍ مفصل يشفي الغليل ويوضح الـسبيل               
 ،تطبيقيـة دراسته دراسة   وومن ثم كانت هذه الدراسة تستهدف الجوانب المختلفة لهذا الموضوع           

ناتهـا  وتحليـل مكو ضبط صورها وتوضيح أنماطها التركيبية    ورغبةً في الكشف عن خصائصها      
  .المباشرة

والمنصوب علي نزع الخافض اسم منصوب يذكر بعد فعٍل حقه أن يتعدى بـالحرف، ولكنـه                
 فهـذه   ، في الـدار   :أي "دخلتُ الدار :"قولك و نح ، استغناء عنه إيجازاً واختصاراً    ،حذف عند تعينه  

ـ واراً   حذف حرف الجر اختـص     ،لكن لما كثر استعمالها   و ،أفعال ال تتعدى إال بحرف جر      اّ تخفيف
  .حين علم أن أصل الكالم كذلك

واإلشارة إلى الظاهرة عند القدماء متفرقة في كثير من أبواب النحو، فأشار إليها سـيبويه فـي               
الفاعل الذي يتعـداه    "بابو"ما شبه من األماكن  المختصة بالمكان غير المختص        "في باب ) الكتاب(

 وبـصفة عامـة فـي بـاب حـذف           ،عـول فعله إلي مفعولين فإن شئت اقتـصرت علـى المف         
مغنـي  "البن يعـيش و   "كشرح المفصل "في كتب التراث  "المفعول فيه "و"اللزوموالتعدي  "وباب"الجار
اللغويـة؛  وغيرها من الكتب النحويـة  و" علي ألفية ابن مالك،شرح ابن عقيل "البن هشام  و   "اللبيب

 إال أنه   ؛وى المختص منها  ذلك أن األفعال تتعدى إلى ظروف المكان دون واسطة حرف الجر  س            
ذهبـتُ  : وردت أمثلة وشواهد شذت عن هذه القاعدة واختلف النحاة في إعراب هذه األسماء نحو             

   .الشام
 بعـض  ا ولكن سـبقتن ، بحثٌ مستقل يعالج هذه الظاهرةيناأما في العصر الحديث فلم يقع بين يد 

ـ ( كتور عبده الراجحي في   محاولة الد  : منها ،الدراسات الحديثة في موضوعات مختلفة عنها       والنح
 حيث حاوال   ،)اللغة وتراكيبها  ونح( ومحاولة الدكتور خليل عمايرة في       ،)الدرس الحديث والعربي  

تطويع النظرية التوليدية والتحويلية وتطبيقها على بعض أنواع الجمل في اللغـة العربيـة ولـم                 
  .يخصوا المنصوب على نزع الخافض بالذكر في كتاباتهم



 المنصوب على نزع الخافض في العربية

 481

تحليالً بحثاً عن المعايير التـي انتظمـت        وتطبيقاً  و حدود هذه الظاهرة جمعاً      انبين الباحث     وسي
الحديث الـشريف فـي     والقرآن الكريم   العربية من خالل     دراسة تطبيقية في     ا ثم دراسته  ،تشكيلها

  ).شعراً ونثراً(كالم العرب وكتاب مختصر صحيح البخاري للزبيدي 
 إلي وصف هذه الظـاهرة مـن   نا فعمد،المنهج الوصفي التحليلي وه فه ان     أما المنهج الذي اتبع   
شواهد حية  لنستمد  مختاراته  ودواوين الشعر   والحديث الشريف   و ،القرآنيةوخالل الشواهد النحوية    

  . كي يتيسر إدراك مدى سالمة القاعدة التي نبني عليها واستقرارها،عملية علي هذه الظاهرةو
 أما إذا  ،تمد المنهج اإلحصائي إذا عزت شواهد الظاهرة المدروسة وندرت        وننوه إلى أن البحث اع    

 ولم يحص البحث المواضع التي ذكر فيهـا         ، فإن البحث اعتمد شواهد تمثيلية     ؛شكلت حيزاً واسعاً  
 البحـث دراسـة      بل كان هـم    ،المعياريةو   وما جاء طبقا لقواعد النح     ،حرف الجر في هذا الباب    
 ولم يكن هم الباحثان دراسة حـذف حـرف          ،يها االسم بعد نزع الخافض    المواضع التي انتصب ف   

  .التمييز كذلكو الجر في باب المفعول ألجله أ
اهللا ، و وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد  وثالثة مباحث وخاتمة وفهرس المصادر والمراجع            

   . إنه  نعم المولي ونعم النصير؛يجنبنا الخطلو أن يعصمنا من الهوى نسأل
  يدتمه

  "المنصوب على نزع الخافض" مصطلح
  : المصطلح في اللغة:أوالً

  ه    :والنصب ،)مفعول(المنصوبمـن أغـاني          ،  إقامةُ الشيء ورفع ومن معانيه كذلك أنه ضرب 
  . )1(والمنصوب ما دخله النصب من الكلم، والنصب في اإلعراب كالفتحِ في البناء،العرب
والنزع:  والقلع الجذب ،  نزعاً    من نزع هعينْز قولهم و نح ، الشيء":   القـوس ي أإذا جـذبها    "نـزع
ـ ، في أسماء اهللا تعالى الخـافض : خفض يخفض خفْضاً وخافضا )فاعل (والخافض .)2(قلعها  و وه

 وامرأةٌ خافضةُ الصوت،وخفيـضةُ  ، والخفض ضد الرفع،الذي يخفض الجبارين ويضعهم ويهينهم 
 وهما في اإلعراب بمنزلـة  ، والخفض والجر واحد، العيش الطيب والخفض ، خفيته لينته  :الصوت

  .)3(الكسر في البناء في مواصفات النحويين
                                                

، وتـاج   762،  1/761) نـصب (م،مادة  1994،  3لسان العرب البن منظور، دار صادر بيروت، لبنان ط          :انظر) 1(
، 433/ 2) نـصب (م ، 1994-هـ  1414علي شيري، دار الفكر بيروت        : تحقيق ،مرتضى الزبيدي :العروس

 .924/ 2ت، .د إبراهيم أنيس وآخرون، دار الفكر، بيروت،. د:، والمعجم الوسيط434
 . وما بعدها349/ 8:)نزع(لسان العرب :انظر) 2(
 .145/ 7:)خفض(المصدر السابق :انظر) 3(
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  :تعريفه في اصطالح النحاة :ثانياً
؛ ليكون دليالً علـى  "المنصوب على نزع الخافض " من هذه المعاني استمد النحويون مصطلح     

االسم المنصوب بفعل حقـه أن      ": بقولهم  وعرفه النحاة  ؛االسم الذي انتصب بعد حذف حرف الجر      
ـ      .)1("قياساً ويتعدى بالحرف، لكنه حذف عند تعينه استغناء عنه سماعاً أ           ولوصول الفعل إليه نح

  . من قومه: أي،)2()واخْتَار موسى قَومه سبعين رجالً( :قوله تعالى
  : نشأة المصطلح في الدراسات النحوية:ثالثاً

قد ورد مبكراً بمفهومه االصطالحي في   كثير مـن           "لمنصوب على نزع الخافض   ا"إن مصطلح 
وبـاب التعـدي    "حـذف الجـار   "بـاب :  منهـا  ،في المراجع اللغوية قديماً وحـديثا      وأبواب النح 
  .أن يعود إليه و،ولم أجد لهذا المصطلح بابا مستقال يستطيع طالب النح"المفعول فيه"وباب"واللزوم

ـ   "الكتـاب "وي وهـو  ـالمصطلح ال بد أن أبدأ بأول مدون نح       ولكي نتتبع نشأة هذا      ار ـفقـد أش
ـ 180-(هـسيبوي  في أكثر من باب في كتابه       – حذف الجار ونصب مجروره      –إلى هذه الظاهرة     ) ه

  باب الفاعل الذي"دون أن يفرد لها عنواناً مستقالً في الكتاب، فقد مثل لهذه الظاهرة في
مكاناً يقع   يشبه بالمبهم إذ ا كان       )ذهبتُ الشام (وقال بعضهم   " :)3(بقوله"يتعداه فعله إلى مفعول   

ألنه ليس في ذهب دليل على الشام وفيه دليل علـى المـذهب              وهذا شاذ؛  .عليه المكان والمذهب  
   ."والمكان، ومثل ذهبت الشام، دخلت البيت

 ينـصب   والفعل الـالزم ال ،فعل الزم ووه) ذهبت( اسم منصوب والعامل فيه    )الشام(فكلمة  
ويورد . غيره مما يؤدي إلى التعدية     وأ،وإنما ينصبه بمعونة حرف جر     ،أكثر وبنفسه مفعوال به أ   

ومثل ذلك ، اخترتُ الرجاَل عبد اهللا:ومن ذلك" :)4(سيبويه العديد من األمثلة على هذه الظاهرة قائالً       
 زيـداً، وكنيـت زيـدا أبـا عبـد           ، وسميته )واخْتَار موسى قَومه سبعين رجالً    (:قوله عز وجل  

ودعوته زيداً إذا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته، وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز           ،اهللا
  :مفعوالً واحداً، ومنه قول الشاعر

                                                
-هـ1410عبد اهللا  الشعبي، مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت،    :شرح الكواكب الدرية البن عبد الباري األهدل، ت       )  1(

    .2/358م، 1990
 .7/155:األعراف) 2(
 .1/38م، 1988، 3عبد السالم هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، ط :ت الكتاب، لسيبويه،) 3(
 .1/38:كتابال) 4(
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   )1(أستغفر اَهللا ذنْباً لستُ محصيه           رب العباد إليه الوجه والعمُل
  :وقول الشاعر

   )2( الخير فافْعْل ما ُأمرتَ به        فقد تركُتك ذا ماٍل وذاَ نشَبَِأمرتُك
مـن الرجـال    ] فالنا  [ اخترت   :فتقول  بحروف اإلضافة،  ُلوصفصل هذا أنها أفعال تُ     وإنما

فلما حـذفوا    ه بها، وأستغفر اهللا من ذلك،     عرفته بهذه العالمة وأوضحتُ   : كما تقول  وسميته بفالن، 
 ويالحظ أن سيبويه يشرح الظاهرة ويمثل لها بـالقرآن الكـريم وكـالم    ".ل الفعل حرف الجر عم  

المنـصوب علـى نـزع    (فلم يظهر مصطلح   ،العرب شعره ونثره دون أن ينعتها بمصطلح معين       
  . ولكنه ظهر فيما بعد، مع بداية الدراسات النحوية لفظاً)الحذف واإليصال(و  أ)الخافض

ـ 258-(وأقر المبرد     حيث يـرى أن حـروف      ، ومثل لها كذلك   )لحذف واإليصال ا( ظاهرة   )هـ
   :)3(اإلضافة إذا حذفت وجب نصب االسم بعدها ألن الفعل يصل فيعمل ومن ذلك قوله

واعلم أنك إذا حذفت حروف اإلضافة من المقسم به نصبته؛ ألن الفعل يصل فيعمل، فتقـول                
ض في موضـع نـصب إذا حذفتـه       ألنك أردت أحلف باهللا ألفعلن، وكذلك كل خاف        ؛)اهللا ألفعلن (

   .)4()واخْتَار موسى قَومه سبعين رجالً:(وصل الفعل، فعمل فيما بعده كما قال اهللا عز وجل
واعلم أنك إذا حذفت    " :)5( سيبويه  يقول ،المبرد قد تأثر برأي سيبويه في الحذف واإليصال       إن  

، فالمحلوف به مؤكد به     )ك ذاهب حقاً  إن:(من المحلوف به حرف الجر نصبته كما تنصب إذا قلت         
 وذلك قولك)إنك ذاهب بحق (قلت    ويجر بحروف الجر كما يجر حق إذا       ،الحديث كما تؤكده بالحق   

هذا إذا أخذنا في االعتبار أن كتاب سـيبويه يعـد     ،فهناك تقارب كبير بين الرأيين    ".…)اهللا ألفعلن (
إن المبرد فسر الظاهرة ولم ينعتهـا  :أستطيع القول و،تمثيالً ناضجاً للجهود النحوية في تلك الفترة  

  . لديهة محددة واضحهعلى الرغم من أن فكرة المصطلح ومفهوم،بمصطلح معين كذلك

                                                
اسم جنس بمعنى الجمع، فلذا : والذنب.1/486من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها،كما في الخزانة  هو )1(

 ).محققهامش ال(1/37:، الكتابالقصد والمراد، وأراد من ذنب:لست محصيه، والوجه:قال
بن معـد يكرب،وقيـل      فقيل عمرو  البيت في شعرين مختلفين أحدهما ألعشى طرود، واآلخر مختلف في قائله،          ) 2(

المال الثابت  :، والنشب 166-1/164العباس بن مرادس، وقيل زرعة بن مرادس،وقيل خفاف بن ندبة،الخزانة           
هـامش   (1/37:الكتاب"أمرتك الخير " فيه عام والشاهد  هو اإلبل أو :من نشب الشيء، والمال    كالضياع ونحوها، 

 ).المحقق
 .2/320  هـ،1385محمد عبد الخالق عظيمة، القاهرة . أ/المقتضب للمبرد، ت) 3(
 . 7/155:األعراف) 4(
 .2/321:)هامش الصفحة(، والمقتضب2/144:الكتاب) 5(
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غير أن العرب قد عدته لالتـساع       ، أن من األفعال ما الزم الفاعل      )هـ316-(ويرى ابن السراج    
غويـة فـي كتـاب سـيبويه تحلـيالً           وقد حلّل ابن السراج بعض الشواهد الل       ،في اللغة واإليجاز  

وإنما التـبس   أم غير متعد ؟     متعد هو هل   )دخلتُ البيتَ (وقد اختلف النحويون  في      " :فيقول،رائعاً
 …عندي غير متعـد  عليهم ذلك الستعمال العرب له بغير حرف جر في كثير من المواضع، وهو    

متعـدياً وجـب أن يتعـدى       ) تدخل(فإن وجب أن يكون      إذا أتيت الغور،   )غرتُ(مثل   )دخلت(و
أنك ال ترى فعالً من األفعال يكون متعدياً إال كان مضاده متعدياً وإن كـان           : ودليل آخر  ،)غرتُ(

تحرك وسكن، فتحرك غير متعد،وسكن غيـر متعـد        : غير متعد كان مضاده غير متعد،فمن ذلك      
 مـذهب   وهـذا  فالواجب أن يكون دخـل غيـر متعـد،         وخرج ضد دخل،وخرج غير متعد،    …

  . ويالحظ أن ابن السراج كسابقيه لم ينعت الظاهرة بمصطلح معين.)1("سيبويه
 بمصطلح معين كسابقيه، وإنما تحدث عن الظـاهرة،         )هـ377-(علي الفارسي   و وكذلك لم ينعتها أب   

فيتعدى الفعل إلى المفعول     ،ومن األفعال ما يتعدى بحرف الجر فيتسع فيحذف حرف الجر         :"فيقول
 واألصل دخلت  إلى البيت، يـدل علـى ذلـك أن    )دخلت البيت):  وذلك قولهم، جربغير حرف

  : فتقول أدخلته، وبحرف الجر: مصدره على فعول وأنك قد تنقله فتقول
         .)2("دخلت به، فخالفه خرجت ومثله غرتُ

قال ، دون اإلشارة إلى المصطلح    ،وقد ربط النحاة بين حذف حرف الجر وإيصال الفعل الالزم         
تَار موسى  واخْ:"وتحذف حروف الجر فيتعدى الفعل بنفسه كقوله تعالى       " ):هـ538-(الزمخشري  
ينعبس همالًَ قَو3("رج(.  

 وأن ،وقد كثر حذفها مـع أن الناصـبة للفعـل    :" على ذلك بقوله   )هـ643-( ستطرد ابن يعيش    
أنا راغب أنك تحـسن   ( ويصح كذلك  )أنا راغب في أنك تحسن إلي      (المشددة الناصبة لالسم، نحو   

أنا راغب  (: جئنا بالمصدر مثل    لكن لو  ،المعنى وإبقائه دون خلل في اللفظ أ      و بحذف الجار أ   )إلي
وما بعدها من الفعـل ومـا      ) أن(ألن   "أن وأن "  لم يجز حذف حرف الجر كما جاز مع        )في لقائك 
 كمـا  ،وزوا معه حذف حرف الجر تخفيفـاً  فج، فطال ،والخبر ومعلقاته بمعنى المصدر    ،يتعلق به 

                                                
-1/170م،  1988-هـ1408ة،مؤسسة الرسال  ،3ط عبد الحسين الفتلي،  . د:البن السراج، ت   األصول في النحو  ) 1(

171. 
، والمقتصد فـي    153،154:م، ص 1996،  2/  كاظم مرجان، عالم الكتب،ط     .د:ت إليضاح ألبي علي الفارسي،    )2(

 .1/613 ت.د كاظم مرجان،. د:شرح اإليضاح للجر جاني، ت
 .291:ت، ص.، د2المفصل للزمخشري، دار الجيل، بيروت، ط) 3(
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ولـم   )1()َأهذَا الَّذي بعثَ اللَّـه رسـوالً      ( :قوله تعالى  و نح ،حذفوا الضمير المنصوب من الصلة    
  .)2("يجوزوا ذلك مع المصدر المحض

 ويستخدمها في معـرض حديثـه عـن         )هـ761-(وتتبلور فكرة المصطلح عند ابن هشام       
 ،)سكنتُ البيتَ   ( و )دخلتُ الدار ( :وخرج عن الحد ثالثة أمور، منها     ": )3(الظرف فيقول ابن هشام   

 فإنه ال يطرد تعدي األفعـال       ، ال على الظرفية   ،على التوسع بإسقاط الخافض    وفانتصابهما إنما ه  
 وأحيانـاً يطلـق علـي هـذه     ."نمت البيت "وال"صليت الدار :" ال تقول  )في(إلى الدار والبيت على     
       .)4(الظاهرة حذف الجار

 ومثلوا لها دون أن ينعتوهـا بمـصطلح         )الحذف واإليصال ( إن النحاة وصفوا ظاهرة      :أقول
ونعتوها  ،ولكن المتأخرين منهم توسعوا في دراسة الظاهرة       ،العربي ومعين مع  بداية وضع النح     

 حذف حرف الجر وإيصال الفعل الالزم إلـى :  أي،)5(وهي تسمية البصريين  "الحذف واإليصال "بـ
مـا   و وهي تسمية الكوفيين وه،المصطلح الشائع و وه )المنصوب على نزع الخافض   (و أ ،معموله

) أن (،يريد في أن يتراجعا   " )6()فَال جنَاح علَيهِما َأن يتَراجعا    (: يفهم من تفسير الفراء لقوله تعالى     
  .أي إذا نزع الخافض ،)7("في موضع نصب إذا نزعت الصفة

إلخ …وبيان خصائص اللغة من حذف وزيادة     ،حاة تحليل الظاهرة وتفسيرها   فقد كان هدف الن   
المنـصوب  (عرف النحاة   فبل ظهر المصطلح متأخراً      ،ولم يحفلوا بوضع المصطلحات في البداية     

 لكنه حـذف عنـد تعينـه    ،االسم المنصوب بفعل حقه أن يتعدى بالحرف      " أنه )على نزع الخافض  
  .)8("ساًقيا واستغناء عنه سماعاً أ

                                                
 .41:الفرقان) 1(
 .8/51ت، . عالم الكتب، بيروت، د، لموفق ابن يعيششرح المفصل) 2(
م، 6،1974دار الفكـر للطباعـة، ط   محمد محيي الدين عبد الحميـد، : تحقيق،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ) 3(

2/236. 
 م، 1982محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت،         :تحقيق اإلنصاف في مسائل الخالف لألنباري،    :انظر) 4(

 . وما بعدها1/393
دار ، مازن المبارك ومحمد علـي حمـد اهللا       . د: تحقيق  البن هشام األنصاري،    عن كتب األعاريب     مغني اللبيب ) 5(

 .838: صم، 1979الفكر، بيروت، 
 .2/230:البقرة ) 6(

  .1/148م، 1955أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار، :معاني القرآن للفراء، ت) 7(
-هـ1410عبد اهللا  الشعبي، مؤسسة الكتب الثقافية،بيروت،        : الدرية البن عبد الباري األهدل، ت      شرح الكواكب ) 8(

 .2/358م، 1990
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قياساً للتخفيـف   ووأستطيع  القول أنه اسم منصوب يذكر بعد فعٍل حذف قبله حرف الجر سماعاً أ       
  .كثرة االستعمال مما يؤدي إلي إيصال الفعل إلي معموله وأ

ـ                  وأما النحاة في العصر الحديث فقد درسوا هذه الظاهرة ضـمن محـاوالتهم لتيـسير النح
حيث رأى أن النصب علـى نـزع       )1(الوافي و حسن في النح    فتحدث عن الظاهرة عباس    ،وتجديده

 وال يجـوز أن  ،مقصور على ما ورد منه منصوباً  مع فعله الوارد نفـسه      والخافض سماعي وه  
نزع الخافض إال التـي وردت مـسموعة عـن          ى  ينصب فعل من تلك األفعال المحددة كلمة عل       

 ولعدم اللبس واإلخالل بالمعنى؛ ولـئال       ،علل ذلك لئال يكثر الخلط بين الالزم والمتعدي       و ،العرب
 إال أن الفعـل الـالزم قـد يكثـر          ، أنه قد أصـاب فـي ذلـك        ان ويعتقد الباحث  ،تفقد اللغة بيانها  

فهـذا علـى    " المدرسة وأ …المسجد   وأ …دخلت البيت "فتستعمله العرب متعدياً كما في    ،استعماله
إن شاء   –أبحث ذلك في المباحث القادمة    وسوان هذه المسألة خالفية بين النحاة         ،التوسع والتخفيف 

  .اهللا
إذا حذف الجار انتصب االسـم بعـده        : "  بقوله   )2(وأشار فخر الدين قباوة إلى هذه  الظاهرة       

جاءت في اللغة بعد أفعال الزمة مفعوالت :"بقوله)3( وتحدث عنها شوقي ضيف  ،على نزع الخافض  
  .لك من باب نزع الخافضمنصوبة أحياناً، وكان حقها الجر، ويجعل النحاة ذ

 ومن المؤكد أن التفـسير النحـوي لهـذه          ،هذه هي صورة المصطلح في الدراسات النحوية      
 ويستند إلى سلطة العامل التي تكفل اطراد الظواهر اللغوية على  نح           ) الحذف واإليصال (الظاهرة  
وصل الفعل إلى    ولما سقط الجار     ،إلى أنه منصوب بالفعل الالزم قبله     )4(فذهب أهل البصرة  ،خاص

ـ       ، وأما الكوفيون فيرون أنه منصوب على نزع الخافض        ،االسم فنصبه   و أي أن علة النـصب ه
    . ألن حروف الجر ال تعمل بعد حذفها؛ميل إلى مذهب البصريينن و،حذف الجار

  
  
  

                                                
 .165-159/ 2، 4الوافي لعباس حسن، دار المعارف،مصر، ط النحو:انظر) 1(
ـ 1398،  2فخـر الـدين قبـاوة، دار اآلفـاق الجديـدة، بيـروت، ط             . إعراب الجمل وأشباه الجمـل، د     ) 2(   -هـ

 .316:م،ص1978
   .185:، ص2شوقي ضيف، دار المعارف، مصر، ط. التعليمي قديماً وحديثاً، د تيسير النحو) 3(
 دار إحيـاء الكتـب   ،، وحاشية الصبان على شرح األشموني2/321:والمقتضب،   وما بعدها1/38:انظر الكتاب ) 4(

 . وما بعدها393/ 1مسائل الخالف  ، واإلنصاف في 2/89ت، .العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، د
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  المبـحــث األول
  ـارحــذف الجـ

  :عدةويشتمل على مطالب 
  . عـوضال بحذف حرف الجر في القسـم :المطلب األول
  .حذف حرف الجر في العطف على ما تضمن  :المطلب الثاني
  .مــا فيــه الفعـل معلـق عـن العمـل :المطلب الثالث
  ).أن وأن(حـذف حـرف الجــر مــع  :المطلب الرابع

  

  :ـةتوطئ
 في عصور االحتجاج    )شعراً ونثراً (استعمل العرب المنصوب على نزع الخافض في كالمهم         

 أن حروف الجر قد تحذف على سبيل        سيبويهفيرى   قد أشار النحاة إلى ذلك في كتبهم      و ،هاوما تال 
  : ومثل ذلك قول ساعدة بن جؤية" االتساع في اللغة 

نلَد  الكفِّ يعسُل متْنه بهز      فيه كما عسل الطريقَ الثعلب  
ولتوضـيح ذلـك    ، )1(" أي في الطريق ، فأسقط حرف الجر وعدى الفعل اتساعاً في اللغـة        

 أستأنفُ من خاللها استقراء هذه الظاهرة علـى نطـاق           ،اتخذتُ عينة ممثلة من نصوص العربية     
 واستطالع صورة   ، وما لم يجر به االستعمال من قواعدها       ،أوسع؛ لمعرفة ما جرى به االستعمال     

مقارنة  و ، ومعرفة التطور الذي طرأ على هذه الظاهرة       ،الظاهرة في عصور االحتجاج وما تالها     
  ).شعراً ونثراً( واتخذت لذلك طائفة من فنون القول المختلفة .ذلك بما وضعه النحاة من قواعد

في القرآن الكريم والكالم العربـي   "حذف الجار"       ورد المنصوب على نزع الخافض في باب 
 وحذف وانتصب االسـم بعـده تـارة         ، حيث حذف حرف الجر وبقي عمله تارة       ،بصور متعددة 

 وقلَّ فـي  ، وذلك مع أن وأن حتى أجاز النحاة هذا النوع ، ويكثر حذفه في بعض المواضع     ،أخرى
 فبلغ تواتر هذا النصب في القرآن الكريم حوالي مائة        ، سماعيا  عدوه بعض المواضع األخرى حتى   

  :وثمان وسبعين تركيباً وينقسم إلى عدة مطالب

                                                
، والمغنـي،   8/51:، وشـرح المفـصل    336/ 2: السراج ناألصول في النحو الب   :، وللمزيد انظر    1/36 الكتاب   )1(

 .681:ص
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  :  عوضال حذف حرف الجر في القسم ب:المطلب األول
، )2()آلـم ( : تعـالى قولـه  نحو )1(وردت الحروف المقطعة في حوالي سبعة وعشرين تركيباً      

 ، تقدير القسم بـه    على أو ، بإضمار فعل  نصباً أو ،يحتمل أن يكون رفعاً بإضمار مبتدأ     "آلم"موضع
  : وعلى ذلك قول الشاعر.)3(وإيصال الفعل إليه بعد إسقاط الجار

   )4( في الظباء السوانحِعندي هو              ومن  ناصحأال رب من قلبي له اَهللا
 ) لفـظ الجاللـة    ( وأوصل الناصب إلى االسم    ، فحذف الجار  ، أال من قلبي له ناصح باهللا      :والتقدير
   : قولهمفي الواوبعد "رب" كما أضمروا، بإضمار الباء القسمية ال بحذفهارجو أ،فنصبه به

   )5(            مشتبه األعالم لماع الخفقوقاتمِ األعماق خاوي المخترق   

وقـول كثيـر مـن    :" قال ابن هشام، ألن الجار ال يضمر إال قليالً ؛واألكثر النصب في باب القسم    
 إنه يجوز كونها في موضع جر بإسـقاط حـرف القـسم             :المعربين والمفسرين في فواتح السور    

وتعالى، وأنه ال أجوبة للقسم في سـورة        مردود بأن ذلك مختص عند البصريين باسم اهللا سبحانه          
اللَّه ال  ()10()الْكتَاب(  قدر : وال يصح أن يقال    ،ونحوهن )9(هودو)8(يونسو ،)7(وآل عمران  )6(البقرة

  .)12("جوابا" )11()ِإلَه ِإلَّا هو
مختـصر  " عوض في الحديث الشريف فـي ال      ولم يرد حذف حرف الجر في أسلوب القسم ب   

ألنـه   ؛ ويعد هذا النوع من الحذف نادراً،الكتاب الذي بحثته في هذا البحث     ووه "صحيح البخاري 
   : ومنه قول عنترة،ال يجوز حذف الحرف مع غير اسم اهللا تعالى

                                                
، 19/1، 13/1، 12/1، 11/1، 10/1، 7/1،  32/1،  3/1،  30/1،  2/1،29/1:انظر اآليات في الـسور التاليـة      ) 1(

20/1  ،26/1  ،27/1  ،28/1  ،36/  ،38/،40/1  ،41/1  ،42/1  ،43/1  ،44/1  ،45/1  ،46/1  ،50/1 ،
68/1. 

 .1:البقرة) 2(
 .1/181، والفريد في إعراب القرآن 1/10:ت.التبيان للعكبرى،دار ابن خلدون اإلسكندرية، د:انظر) 3(
 .1/315الكتاب ) 4(
فؤاد مخيمر،دار الثقافة، . لنمر، دفهمي ا. د:، ت)هـ643(الفريد، في إعراب القرآن،حسين بن أبي العز الهمذاني ) 5(

 .1/181:م1991، 1قطر، ط
 .  2-2/1:البقرة" آلم ذلك الكتاب ال ريب فيه" )6(
 .2-3/1:آل عمران"الحي القيوم آلم اهللا ال إله إال هو" )7(
 .10/1:يونس"…آلر تلك آيات الكتاب الحكيم " )8(
 .11/1:هود" آلر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير" )9(
 .2من اآلية:البقرة) 10(
 .2من اآلية :آل عمران) 11(
 .771-770:مغني اللبيب، ص) 12(
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  )1(ناشدتُك اَهللا يا طير الحمام إذا        رأيتَ يوماً حموَل القومِ فانعاني
وهـذا  "ناشدتُك باهللا":ظ الجاللة، والتقديرفحذف حرف الجر في أسلوب القسم، وأوصل الفعل إلى لف   

  .مخصوص باستطالة القسم
  :  فقد ورد في قول أبي تمامفيما تال عصور االحتجاج: ثانياً

  )2(وأقسم الورد أيمانًا مغلظةً         أال تُفارقَ حديه عجاِئبه
  . الجار وأوصل الفعل فحذف أال تفارقه،أو على  بأال تفارق حديه،،أيمان مغلظةعلى  :والتقدير

  :ومنه قول البحتري
  )3( وأن تنسيا واجبي،نشدتُكما اَهللا أن تدفعا          ذمامي

  :قول البوصيريو ،"نشدتكما باهللا:"والتقدير
  )4(ها التراثُ والشحناءتْناشدوه القربى التي من قريشٍ        قطع

ري في موضـعين، األول فـي        عوض في مقامات الحري    غيروورد حذف حرف الجر في القسم ب      
   .)5("..، فقال إي ومحّل الصيدزيد أبو أهوفنشدته اهللا ":المقامة العاشرة الرحبية

 كنّـا   : فقـالوا  ، حتى استوجب ردهم   ،فناشدهم اهللا عماذا صدهم   .. :"وقوله في المقامة النجرانية   
أنـي ال    أقسم لـك     ،ال أعرف .. :"اللص والكالب "ومنه ما ورد في قصة     . )6 ("..نتناضُل باأللغاز 

   .أني ال أعرفعلى  :أي )7(".. أعرف
خاصة في أسلوب القـسم بغيـر لفـظ    و عوض نادراً اليعد حذف حرف الجر في القسم ب     و      
 فإذا ذهبت تحـذفها فهـذا اختـصار         ، ألن الحروف تدخل الكالم لضرب من االختصار       ؛الجاللة

 عـوض  غيرحاة هذا الحذف سماعياً في باب القسم ب       الن عدلذا  و ؛إجحاف بالتركيب  وهوالمختصر  
  .)8(لندرة وروده في القرآن الكريم والكالم العربي

                                                
 .53:، ص1980، 3فوزي عطوي، دار  صعب، بيروت ط:ديوان عنترة، تحقيق) 1(
 .4/159:م1976، 4محمد عبده عزام، دار المعارف بمصر، ط:ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق)2(
 .1/260:) ت0د (،3حسن كامل الصيرفي، دار المعارف بمصر، ط:ن البحتري، تحقيقديوا) 3(
، 2فى البـابي الحلبـي، مـصر، ط       محمد سيد الكيالنـي، مكتبـة ومطبعـة مـصط         :ديوان البوصيري، تحقيق  ) 4(

 .66:ص:م1973
 .  94: م، ص1921مقامات الحريري، المطبعة الحسينية، مصر ، ) 5(
 .463:السابق، ص) 6(
 .137:لص والكالب،نجيب محفوظ، مكتبة سعيد جواد السحار وشركاه، صال) 7(
 .1/393،395:، واإلنصاف في مسائل الخالف البن األنباري2/273:الخصائص البن جني:انظر) 8(
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 وإنما تعمل مع الحذف في بعض المواضـع إذا          ،      فاألصل في الحروف أال تعمل مع الحذف      
  .)1(إنما جاز حذف حرف الجر لكثرة االستعمال مع لفظ الجاللة دون غيرهوكان لها عوض 

   : في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف:لب الثانيالمط
  : في عصر االحتجاج:أوالً

     تواتر حذف حرف الجر في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف في القرآن الكريم               
  : منه قوله تعالى،مع بقاء أثره وعمله

اٌل فيه كَبِير وصد عن سبِيِل اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد يسَألونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قتَاٍل فيه قُْل قتَ      (
      اللَّه نْدع رَأكْب نْهم هلَأه اجِإخْرامِ ورأربعـة   إلـى   "المسجد الحرام "انقسم النحاة في جر   و ، )2()الْح

  :)3(أقسام
رده علمـاء   وابن عطية   و )4(تبعه في ذلك الزمخشري   وللمبرد   وهو أنه عطف على سبيل اهللا       -1

  .)5("به وكفر"  ألنه يؤدي إلى الفصل بين أجزاء وعناصر الصلة بأجنبي وهو؛العربية
 الكوفيين، فحملوا الخفض على ظاهره بـدون        بوهو مذه  أنه عطف على الهاء في قوله به،         -2

تأويل،  أو تأويل، حيث يجيزون عطف الظاهر على الضمير المتصل المجرور بدون إعادة الجار           
، ومن ذلك قراءة حمـزة      )6( عند البصريين إال بتأويل، واختاره صاحب الدر المصون        عوهو ممتن 
الجمهـور  "واألرحـام "بجر األرحام فقوله )7()واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والَْأرحام ِ  (من السبعة 

رحام  بمعنى ال تقطعوها، أما بالجر فهـي  واتقوا األ : على نصب الميم عطفاٌ علي لفظ الجاللة أي       
من غير إعادة الجار    "به"أنه عطف على الضمير المجرور في     : األول: )8(قراءة حمزة وفيها قوالن   

للقسم وضعفه المفسرون لعـدم      أن الواو : والثاني جائز عند الكوفيين ممتنع عند البصريين،      وهو
  .جواز الحلف بغير اهللا

                                                
 .145:، وضرائر الشعر البن عصفور، ص1/396،397:اإلنصاف في مسائل الخالف البن األنبا ري:انظر) 1(
 .2/217:البقرة) 2(
أحمـد محمـد    : تحقيق ،، والدر المصون ألحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي        1/93:التبيان للعكبري :انظر )3(

 .2/393: م 1986، 1الخراط، دار القلم، دمشق، ط
 .1/375:الكشاف:انظر) 4(
 .2/555،3/554:الدر المصون:انظر) 5(
 .2/393،3/554:الدر المصون:انظر) 6(
 .1:النساء) 7(
عبد الرحمن بـن  . د:تحقيق ، وإعراب  القراءات السبع وعللها البن خالويه الهمذاني،      3/555: المصون الدر:انظر)8(

 .1/129:م1992، 1سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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وفيه ضعف؛ ألن القوم لم يسألوا عن المسجد الحـرام إذ      "الشهر الحرام " أن يكون معطوفاً على    -3
 وإنما سألوا عن القتال في الشهر الحرام؛ ألنه وقع مـنهم ولـم يـشعروا                ،لم يشكوا في تعظيمه   
  .)1(كان المشركون عيروهم بذلكو ،بدخوله فخافوا من اِإلثم

يصدون عـن المـسجد     و(تقديره  و" وصد" أن يتعلق بفعل محذوف دلَّ عليه المصدر المذكور        -4
لي في هذه المسألة أن العطـف        و ويبد .وفيه تكلف لما فيه من تأويٍل لفعل وحرف جر        )2 ()الحرام

مذهب الكوفيين حمالً على ظاهر التركيب اللغوي دون تأويل       وهو ،على الضمير المخفوض جائز   
 ألن خفـض    ؛لبـصريين مذهب ا  وهو ، وإذا قدر حرف جر محذوف فجائز أيضاً       ،)3(لحرف جر 

إنما يأمركم   (: ومنه قوله تعالى   .)4(بباء محذوفة لداللة ما قبلها يوحي به ظاهر التركيب        "المسجد  "
   .)5()بالسوء والفحشاء وأن تقولوا

وورد حذف حرف الجر في العطف على ما تضمن مع أن المصدرية  وأن المؤكدة في سبعة           
ون بِالَّذين لَم يلْحقُوا بِهِم من خَلْفهِم َألَّا خَوفٌ علَيهِم وال هم            ويستَبشر(:مواضع منها قوله تعالى   

              يننْؤمالْم رَأج يعضال ي اللَّه َأنٍل وفَضو اللَّه نم ةمعبِن ونرشتَبسي  ،نُونزحفالمـصدر   ،)6()ي 
يجـوز  و )7(ر على الخالف المشهور بين النحاة     جوما في حيزها في محل نصب أ      و"أن"المؤول من 

كذلك معطوفة على بنعمة دون تكـرار       ) وفضل(و )8(الظاهر وهو )بنعمة(أن يكون معطوفاً على     
   .صدر المؤول  محرف الجر مثل ال

                                                
 .93:/1) دار ابن خلدون(التبيان للعكبري ) 1(
 .1/93:السابق:انظر) 2(
ـ   2/39،3/554:الدر المصون :انظر) 3( ، 1/129:راءات الـسبع وعللهـا البـن خالويـه الهمـذاني          ، وإعراب الق

 .     1/480:وللكشاف
 .700:مغني اللبيب البن هشام،  ص:انظر) 4(
 .131:، والمائدة72، 71:،واألنعام10، 9:، واإلسراء171آل عمران:، وللمزيد انظر169:البقرة)5(
 .170،171:آل عمران) 6(
إبـراهيم اإلبيـاري، المؤسـسة المـصرية العامـة،          :جـاج،ت ، ومعـاني القـرآن للز     1/480:الكشاف:انظر) 7(

، 57/29، 2/6، 17/10:، ولمزيد من الشواهد انظـر اآليـات مـن الـسور التاليـة           1/489:م1962القاهرة،
5/49،6/71- 72 ،4/131 ،5/82،8/51 ،16/107. 

، والجدول في 1/250:رآنالفريد في إعراب الق و،  1/157:، والتبيان للعكبري  1/298:معاني القرآن للزجاج  :انظر) 8(
وللمزيد من الشواهد انظـر   ،1/80:م 1،1990إعراب القرآن، محمود صافي،دار الرشيد، دمشق، بيروت، ط     

 .72،4/131، 6/71، 5/49، 57/29، 22/6، 17/10:السور
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ويعد حذف حرف الجر في العطف على ما تضمن من المسائل النادرة جداً في الحديث الـشريف،    
نهي رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم عن الـشرب          :" رضي اهللا عنه قال    ةيرأبو هر ما رواه    نحو

وعن :"والتقدير .)1("السقاء، وأن يمنع أحدكم جاره من أن يغرز خشبةً في داره          من فم القربة أو   
فالمـصدر   "من"حيث عطف السقاء على فم القربة المجرور بمن دون تكرار حرف الجر           "أن يمنع 

  .نصب على نزع الخافض حل جر أوالمؤول من أن والفعل في م
   :ومما ورد منه في الشعر قول طرفة بن العبد

   )2(فما ذنبنا في أن أداءت خُصاكُم              وأن كُنْتم في قومكم معشراً ُأدرا
   : ومنه قول عمر بن أبي ربيعة. وفي أن كنتم في قومكم، ولكنه حذف حرف الجر:أي

   )3(         من قبل أن ترضى وأن تقبالفأرسلت أروى وقالت لها   
   : ومثله قول الحطيئة، ولم يرد شاهد آخر على هذه الصورة، ومن قبل أن تقبال:والتقدير

   )4(أبلغْ بني عبسٍ بأن نجارهم            لُؤم وأن أباهم كالهِجرسِ
 ومنه ،في ديوانه على هذه الحالة ولم أجد شاهداً آخر     "بأن نجارهم :" عطفاً على قوله   ، بأن أباهم  :أي

   :قول زهير بن أبي سلمى
   )5(بدا لي أني لستُ مدرك ما مضى           وال سابق شيئاً إذا كنت جائيا

  ."مدرك:" عطفاً على توهم دخول الباء على قوله، وال بسابق:والتقدير
   : فيما تال عصور االحتجاج:ثانياً

  : ومنه قول أبي تمام، ما تال عصر االحتجاجشعرادرة في ويعد هذا الحذف من المسائل الن
   )6(صحها ما للفيافي وتلك العيسِ قد خُزِمتْ          فلم تظلم إليها من صحا

شاهد يتيم في ديوانه على هذا النوع  و وه، ما للفيافي ولتلك العيس    :؛ ألن المعنى  "العيس"فقد خفض 
     : ومثله قول البحتري،من الحذف

                                                
 ،1إبراهيم بركة، دار ابـن حـزم، بيـروت، ط           :مختصر صحيح البخاري ألحمد بن عبد اللطيف الزبيدي، ت        ) 1(

 .24:حديث رقم:، وللمزيد انظر1944م، حديث رقم 2001
الورم فـي    وهو:واحده آدر :أدرا) مرض(صارت ذات   :، أداءت، أي  60:ديوان طرفة، دار صادر، بيروت، ص     ) 2(

 .الخصية
 .160: م، ص1978ديوان عمر بن أبي ربيعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ) 3(
 .أصلهم:ونجارهم ،111: م، ص1981ي، دار صادر بيروت، ديوان الحطيئة، شرح أبي سعيد السكر) 4(
 ،111:كالهجرس ص .. وللمزيد من الشواهد انظر ديوان الحطيئة      ،107:ديوان زهير، دار صعب، بيروت، ص     ) 5(

 .2/581حيلها .. فخر الدين قباوة:وشعر األخطل ت 1/436النجاح.. وديوان البحتري
 .1/347 م، 1976، 4/ م، دار المعارف، مصر، ط محمد عبده عزا:حقيق، ت أبي تمامديوان) 6(
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  النائِل المستمـاحو بالرأي الجميـِل الـذي          عودتُـــه أعـوذُ
   )1(من أن تَصد الطرف عني وأن           َأخيب في جدواك بعد النجاح

  . تكرار حرف الجربغير )من أن تصد( على )وأن أخيب(عطف 
 ،فراودناه علـى أن يعـود     …":"السنجاية" قول الحريري في المقامة الثامنة عشرة       نثراً ومن أمثلته 

أن وفلم أعد أشك في أني وصلتُ       … :" وقول نجيب محفوظ   ،)2( "..أن ال يكون كقُدار في ثمود     و
  .)3("… بعض مشاعري من تخلونبوية ال 

يضطهد وأن يطارد و ،الخونةوهم الذين تسببوا في أن يرتفع األوغاد و ..:"وقول نجيب الكيالني 
في أن يطارد فحذف حرف الجر عطفاً علـى         و أي   ،)4(" …الليةالنزعة االستق والرأي الحر    وذو

إلى القياس على مثل هذا الحذف؛ ألنه ال يؤدي إلـى   وِإنني ألدعوجائز  وهوتسببوا في أن يرتفع     
ال يؤدي كذلك إلـى اخـتالط الفعـل الـالزم       وفساد اللغة لتضمن السياق مثل الحرف المحذوف        

  .بالمتعدي
 وردلجر في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف قـد      مما سبق يتضح أن حذف حرف ا      

 حذف حرف الجر    تكرارالشعر العربي وفي النثر كذلك، والجدول التالي يبين         وفي القرآن الكريم    
  :في العطف على ما تضمن مثل الحرف المحذوف

  ما تال عصر االحتجاج  عصـــر االحتجــاج
  النثــــر  الشعـر  الشعـر  الحـديث  القـرآن

11  4,4%  2  8.0%  5  2%  2  8.0%  3  1,2%  

 أن ورود هذا النوع من الحذف في القرآن الكريم أكثر من الحديث          : يالحظ من هذا الجدول   و
ري مانعاً من   ن وال   ،الذي دفع النحاة إلي جعل هذا النوع من الحذف سماعياً          وهو ،النثروالشعر  و

ي بمثل الحرف المحـذوف فيـصح أن        ؛ ألن السياق يوح    اختصار التركيب في مثل هذه الشواهد     
 استناداً إلـي القـرآن   ، إن بطارق وإن بعمر: أي،"اقتد بأحسنهما خلقاً إن طارق وإن عمر      " تقول

   .الكريم  وواقع اللغة العربية
  

                                                
 .1/436ديوان البحتري، ) 1(
 .171:ص الحريري، مقامات) 2(
 .105: ص،اللص والكالب، مكتبة سعيد جودة وشركاه) 3(
 .28:نجيب الكيالني، مكتبة مصر، ص:الطريق الطويل) 4(
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   :)1( حذف حرف الجر بعد الزمٍ معلق عن العمل بسبب االستفهام:المطلب الثالث
    :في عصر االحتجاج : أوالً

فالجملـة فـي    )2()انْظُر كَيفَ فَضلْنَا بعضهم علَى بعضٍ    : (ته في القرآن الكريم قوله تعالى     من أمثل 
ابن هـشام فـي      الزم يتعدي بحرف الجر، وهذا هو     "نظر"موضع نصب بعد إسقاط الخافض؛ ألن     

ـ       )5(، إال أن فخر الدين قباوة     )4(حيان في محيطه   وأبو)3(مغنيه زع زعـم أن الجمـل ال تنـصب بن
ميـل  نمعني فعل متعد كأن يكون اعملوا مـثالً، و "انظروا"الخافض، ورأي أن يضمن الفعل الالزم    

حيان األندلسي في أن الجملـة مقيـدة هنـا بالجـار             إلى ما ذهب إليه ابن مالك وابن هشام وأبو        
  :، لعدة أسباب"…فلينظروا في كيف فضلنا : والتقدير

 والسياق القرآنـي يـوحي      ،المعني ال من جهة اللفظ    وويل  أن هذا التقدير صحيح من جهة التأ       -أ
وهي تثبـت أصـالة     )6(قد أجازت مناهج اللغة الحديثة هذا التقدير والتأويل       و  ،بمعنى هذا الحرف  

  .دراسة األقدمين في هذا الموضوعوبحث 
ظهور ذلك فـي   وهو ،من دليل على أن محل الجملة في التعليق النصب )7(ما ذكره ابن هشام    -ب
  :قول كُثير عزةو " وغير ذلك من أمورهزيدعرفتُ من " كقولك،لتابعا

  )8(ال موجعات القلب حتى تولتوما كنت أدري قبَل عزةَ ما البكا      و
مما يؤكد أن محـل الجملـة        "ما البكا " بالعطف على محل جملة    "موجعات" فقد روي بنصب  
  .المعلق عنها بالنصب

 فقباوة يعترف في النهاية أنه البد من التأويل فـي هـذه         ،ى التأويل ثم إن التضمين  يعتمد عل     
ال داعي لكل هذا االستطراد في هذه المسألة        و ،المسألة لبيان علة نصب محل الجملة المعلق عنها       

  .ولنثبت أصالة الدرس النحوي القديم فيها ونبني عليها بدالً من نقضها بدون دليل واجب

                                                
أولم ":قوله تعالي   موضع مفعول مقيد بالجار،  نحو      جملة استفهامية في   يعلق الفعل عن العمل إذا وليه استفهام أو       ) 1(

 فالفعل معلق عن العمل بسبب االستفهام بعده، والجملـة مـا            7/184:األعراف "يتفكروا ما بصاحبهم من جنة    
 ).544 ،543المغني ص:انظر(بصاحبهم من جنة  في محل نصب بإسقاط الخافض 

ــراء) 2( ، 86/5، 32، 27/27، 10/39، 7/84،86،103،129، 6/11،24،46،65، 5/75، 4/50، 21 /17:اإلسـ
18/9. 

 .155:/1، والهمع 6/21:، والبحر المحيط543:المغني، ص: انظر)3(
 ) 4( .السابق نفسه :انظر) 4 (
 .262:إعراب الجمل وأشباه الجمل، فخر الدين قباوة، ص:انظر) 5(
 ".                        حذف حرف الجر–الباب الثالث (مان ياقوت محمود سلي.قضايا التقدير النحوي بين القدماء والمحدثين، د:انظر) 6(
 ) 8( .546:مغني اللبيب البن هشام، ص:انظر )8) (7(
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  فالجملة بعد سـننظر فـي  )1()قَاَل سنَنْظُر َأصدقْتَ َأم كُنْتَ من الْكَاذبِين   ( : ومن أمثلته قوله تعالى   
 هـي المفعـول     : ماذا )3()فَانْظُرِي ماذَا تَْأمرِين   (:قوله تعالى و .)2(موضع نصب بإسقاط الخافض   

ض الجملة معلقة في موضع نصب بنزع الخـاف       و"تأمريننا"األول محذوف تقديره  و ،الثاني لتأمرين 
  .)4("في"هوو

 :منه قولـه تعـالى  و ،)6()َأيان يوم الدينِ  يسَألون  ( ،)5()َأيان يوم الْقيامة  يسَأُل  ( :ومنه قوله تعالى  
)ثُونعبي انَأي ونرشْعا يمباالستفهام بعدها)8(الجملة معلقةو ،ظرف ليبعثون "أيان")7 () و.  

 في  )ما بصاحبكم من جنة   (فالجملة   )9()لَم يتَفَكَّروا ما بِصاحبِهِم من جِنَّة     َأو( :ومن ذلك قوله تعالى   
  . "في"هوومحل نصب على نزع الخافض 

 : تعـالى  هنحو قول  ،)10(الجملة المعلقة قد تكون سادة مسد المفعول الثاني بعد نزع الخافض          و
 فجملـة  "ما الحاقة "هوو ،لعمل بسبب االستفهام بعده   فالفعل معلقٌ عن ا    )11 ()وما َأدراك ما الْحاقَّةُ   (
   .ذلك من باب االتساع باللغةو ؛في موضع نصب "ما الحاقة"

فالجملة في موضع نصب المفعول الثاني بعد        )12()وما َأدراك ما الْقَارِعة    (:ونحوه قوله تعالى  
ليبلونكم بـأيكم أحـسن   "التقديرو ،)14()ن عمالًِليبلُوكُم َأيكُم َأحس( :منه قوله تعالى  و)13(حذف الجار 

  ."عمالً
  .شريف لم أجد لهذه الظاهرة شاهداًأما في الحديث ال

  
                                                

 . 27:النمل) 1(
 . 7/70:المحيط:انظر) 2(
 . 33:ملالن) 3(
 . 7/73:المحيط:انظر) 4(
 .6:القيامة) 5(
 .12:الذاريات) 6(
 . 65:النمل) 7(
 .7/91:المحيطالبحر :انظر) 8(
  .184:األعراف) 9(
 .3/2/632 وما بعدها، ودراسات ألسلوب القرآن الكريم 543:المغني، ص:انظر) 10(
 .  3:الحاقة) 11(
 . 101:القارعة) 12(
 .4/569 :حاشية الجمل علي الجاللين:انظر) 13(
 .2:، والملك7:هود) 14(
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  :فيما تال عصر االحتجاج: ثانياً
  .لم أجد لهذه الظاهرة شاهداً

  :)أنوأن (حذف حرف الجر مع المصدر المؤول من : المطلب الرابع
   : في عصور االحتجاج:أوالً

أن وأن  "  واختلف النحاة في محل      ،)1(عند أمن اللبس   "أنوأن  " ذف حرف الجر مع   يجوز ح  
، وذهب سـيبويه إلـى       )2(، فذهب الكسائي إلى أنهما في محل جر       وصلتهما بعد حذف الجار     " 

يمثل القدر األكبـر     وهو ،هذا الحذف شائع جداً في القرآن الكريم      و3تجويز الوجهين على األرجح     
 :قوله تعالى  و نح ،خمسين تركيباً و حيث يبلغ قرابة مائة      ،صب على نزع الخافض   من موضوع الن  

وَأن الَّذين ال يْؤمنُـون بِالْـآخرة   ،ويبشِّر الْمْؤمنين الَّذين يعملُون الصاِلحات َأن لَهم َأجراً كَبِيراً     (
جر بحرف جر   وما في حيزها في محل نصب أ      والمصدرية األولي   "أن"،)4()َأعتَدنَا لَهم عذَاباً َأِليما   

فـي  و أ، فلما حذف حرف الجر وصل الفعل إلى معموله فانتـصب        ،محذوف تقديره بأن لهم أجراً    
  .)5(إعماله مع الحذفوموضع جر على إرادة حرف الجر 

 فالمصدر  ،في إيمانكم ووا أ  في أن يؤمن   : أي ،)6()َأفَتَطْمعون َأن يْؤمنُوا لَكُم   ( :ومنه قوله تعالى  
  .)7(جروالمنسبك في محل نصب أ

 "أن" يجوز أن تكـون    )8()…ولَقَد َأرسلْنَا موسى بِآياتنَا َأن َأخْرِج قَومك      ( :قوله تعالي  وونح
عنـدها  و ،مفـسرة "أن"يجوز أن تكون  و ، بأن أخرج قومك   :ما في حيزها في موضع نصب أي      و

   .)9(أي قُم: المعنىو"أرسلت إليه أن قم" :من اإلعراب تفسيرية كقولكتكون الجملة ال محل لها 
  
  

                                                
 .  4/1757 واالرتشاف 182 /2، 3/79:، أوضح المسالك3/39:، وشرح ابن عقيل8/51:انظر شرح المفصل) 1(
 .2/150: شرح التسھیل البن مالك  )2(
 .127 ، 3/126:انظر الكتاب  )3(
 .9/10:اإلسراء) 4(
 .1/250: والفريد7/320الدر المصون :انظر) 5(
 .  75:البقرة) 6(
                 .1/167:، والجدول1/317: في إعراب القرآن الكريم، والفريد1/271: المحيطالبحر:انظر )7(
 .            5:إبراهيم) 8(
 .3/148:إعراب القرآن الكريم، والفريد 2/364:إعراب القرآن للنحاس:انظر) 9(



 المنصوب على نزع الخافض في العربية

 497

ـ 311ـ  (وقد أشار الزجاج     مـصدرية  "أن"إلى أن سيبويه أجاز النصب والجر إذا كانـت       )1()هـ
ـ و ،لـه موعم ألنه بعد حذف حرف الجر وصل الفعل إلى          ؛ إليه نميلما   وهو ،النصب أجود و  وه

   .الفعلوالمصدر المؤول من أن 
 ويشيع هذا النوع من الحذف والنصب في الحديث النبوي الشريف فـي مختـصر صـحيح               

مثال ذلك قول رسول اهللا صلي اهللا       و ،أحد عشر تركيباً  ويصل إلى حوالي مائة     والبخاري للزبيدي   
يقيموا وأمرتُ أن ُأقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن محمداً رسول اهللا    ":سلموعليه  
أوصـل  و"أن" فحذف الحرف قبـل    ،أمرتُ بأن أقاتل الناس   : ، والتقدير )2("…ة ويؤتوا الزكاة  الصال

  .)3 (الفعل اتساعاً في اللغة
أتاني آت من   :"قال رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم      : ذر رضي اهللا عنه قال     ومثله ما رواه أبو   

 ،)4 (..شـيئاً دخـل الجنـة   قال بشرني أنه من مات من أمتي ال يشرك بـاهللا         ربي، فأخبرني، أو  
  .وقد تواتر هذا الحذف واإليصال في الحديث الشريف بكثرة..بشرني بأنه من مات: والتقدير

  :     ومما ورد منه في الشعر قول امرئ القيس
       )5(تزعم أني صبوتُوعاذَلة بكرتْ غُدوةً           تلوم و

إذا كان   والفعل في محل نصب بنزع الخافض         فالمصدر المؤول من أن    ،تزعم بأني صبوت  و :أي
 وإذا كانت بمعنى تظن فإن المصدر المؤول سـد مـسد            ،أصابها الهزال : تزعم بمعنى هزلت أي   

 وبلغت هذه التراكيب حـوالي ثالثـة        ، وإنما الذي جوز هذا الحذف طول الصلة       .)6(مفعولي تظن 
 وديوان حسان بن ثابت خمـسة       ،في ديوان طرفة شاهدان   و ،عشر تركيباً في ديوان امرئ القيس     

  :منها عشرون تركيباًو

                                                
ولمزيد من الشواهد القرآنية فيما فيه مصدر مؤول باالسم . 2/286: وإعراب القرآن  للزجاج3/209:الكتاب:انظر) 1(

، 49، 39،  18، وآل عمران    246،  232،  230،  198،  169،  158،  90،  75،  67،  25: البقرة الصريح انظر 
 . إلى آخر القرآن...176، 172، 131، 127، 102، 101، 24والنساء 171، 122، 86، 80

ولمزيد من . 1237: حديث رقم وبرواية البخاري633وحديث رقم  24مختصر صحيح البخاري، حديث رقم  )10) (2(
 .58،89، 57، 57 ،49، 26، 24األحاديث رقم :الشواهد انظر

 ) 4( .)أمر(مادة :لسان العرب :انظر  ) 3(
              :بن أبي ربيعة قول عمرو وزعم قد يستعمل الزما نحو273:، ص امرئ القيسديوان) 5(

فالقلب مما أحدثوا يجفُّزعموا بأن البين بعد غد                    
 .زما في مدونة البحث ألسباب فنيةال) زعم (ويعتذر الباحثان عن إحصاء مجيء الفعل     

 ).زعم(،  ولسان العرب مادة 2/18، وحاشية الصبان 543:المغني، ص:انظر) 6(
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   )1(شهدتُ بإذن اهللا أن محمداً         رسوُل الذي فوق السموات من عُل
  .بأن محمدا. .شهدت :والتقدير

  :منه قول طرفة بن العبدو
   )2( فاصبري، فابشري        البد أن تُصادي،قد ذهب الصياد عنك

   :قول قيس بن الخطيمو. على نزع الخافض بأن تصادي:التقديرو
      )3(أال من مبلغ عني كعباً                 فهل ينهاك لبك أن تعودا

  .التقدير عن أن تعوداو
   : فيما تال عصر االحتجاج:ثانياً

  : منها قوله،ستين تركيباًووردت في ديوان البحتري حوالي خمسة 
   )4(       ذاك المقام فتمضي ثُم ال تَقفُأما تخافُ القوافي أن تزيلك عن 

في دواويـن   "أنوأن "تشيع هذه الحالة حذف حرف الجار مع      وأن تزيلك،   من  تخاف القوافي   : أي
 فبلغت في ديوان ابن زيدون تسعة تراكيب تقريباً منهـا           ،الشعر العربي فيما تال عصر االحتجاج     

   :قوله
  )5(آمنَني ذاك أن يحقداكنتُ إلي كرم الصفح منْه         فو

نحـو   ،ثالثين تركيبـاً  وبلغت في ديوان المتنبي حوالي اثنين       و. فآمنني ذاك من أن يحقدا     :التقديرو
   :هقول

   )6(يكْبر أن تقذى بشيء جفونُه           إذا ما رأته خَلَّةٌ بك فرتو
 عشرين تركيبـاً،  وربعة  وبلغت في ديوان البوصيري أ     .أكبر من أن يري شيئاً يتأذي به       و ه :أي

  :ومن هذه النماذج قوله
  
  

                                                
 .3/1392، 3سيد حنفي حسنين، دار المعارف،ط. د:، تحقيق حسان بن ثابتديوان) 1(
 .46:، دار صادر بيروت، ص طرفةديوان) 2(
 .149:، ص2ألسد دار صادر، بيروت، طناصر الدين ا:، تحقيق قيس بن الخطيمديوان) 3(
 .3/1392  3/حسن كامل الصيرمي، دار المعارف، ط: ت،ديوانه) 4(
، 76:العذاب، ص ،14:تذوبا ص، ، ولمزيد من الشواهد انظر الديوان  242:كرم البستاني، دار بيروت، ص    :ديوانه)5(

 .242:يحقدا ص ،216:، ويشرعا، ص114:طويل، ص
 .1/345:شرح ديوانه) 6(
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   )1( النبي فناءى أن يطوفَ بالبيت إذْ لم               يدن منه إلىأبو
  .أي أبى بأن يطوف

  :قوله وتصل إلي حوالي سبعة وعشرين تركيباً نحو ،ووردت في ديوان حافظ إبراهيم
   )2(ةَ الشان ما قر الجديدان أريكتَنا        مرفوعىأضرع إلي اِهللا أن يرعو

  . وأضرع إلى اهللا بأن يرعى:والتقدير
القليلة فـي  و تراكيب النصب على نزع الخافض فيما فيه مصدر مؤول من التراكيب النادرة              تعدو

خمس أغنيات " حيث لم يرد فيها إال أربعة تراكيب ففي قصيدة بعنوان      ،األعمال الشعرية ألمل دنقل   
   . بأن يلين: أي،)3(اسأليه ذلك الرحيم أن يلينحبيبتي " إلي حبيبتي

بين الجمـل   "من أن وأن" تنوعت تراكيب النصب على نزع الخافض فيما فيه مصدر مؤول    و
  .سأوضح ذلك في الفصل الثالث من هذا البحثو ،المعقدةوالتركيبية والمركبة 

 ،حتجاج ومـا تالهـا  ويتضح مما سبق أن حذف حرف الجر مع أن وأن شائع جداً في عصور اال 
  .)4( ولهذه األسباب أجازه النحاة،طلباً للخفة لطول الصلة

 فأعجبه  ،فأمر كل منهم عبده أن يزوده ما عنده       .. " :ومما ورد منه في النثر قول الحريري      
 وقد بلغت حوالي ثالثين تركيبـاً  ، فأمر كل منهم عبده بأن يزوده:والتقدير .)5("الصنع وشكر عليه 

  .في مقاماته
 وبلغت حوالي اثنتي عشر تركيبـاً منهـا        ،لنجيب محفوظ  "اللص والكالب " ووردت في قصة  

  .)6("ولنسأل اهللا أال يدفن شعبان حسين في قبر من هذه القبور:"قوله
   . بأن ال يدفن:والتقدير

                                                
، ولمزيد من   71:م،  ص  1973محمد سيد الكيالني، مكتبة مصطفي البابي الحلبي، مصر،         :ديوان البوصيري، ت  ) 1(

 .الشواهد انظر الملحق
 .، ولمزيد من الشواهد انظر الملحق1/53:م1989، 1/دار صادر بيروت، ط:ديوان حافظ إبراهيم) 2(
ــل ) 3( ــل دنق ــشعرية ألم ــال ال ــصر، :األعم ــدبولي، م ــة م ــد. 3:،صم1995مكتب ــشواهد  ولمزي ــن ال م

 .  46،48،151،239:ص:انظر
، والهمـع   1/305:، وشـرح الجمـل البـن عـصفور        2/90:، وحاشـية الـصبان    8/51:شرح المفصل :انظر) 4(

 .4/221:للسيوطي
  .153:مقاماته، ص )5(
  .8:اللص والكالب، ص) 6(
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منهـا   "أهـل الكهـف   " توفيق الحكيم في مسرحية    وبلغت حوالي أربعة تراكيب في مسرحية     
 إذا ضمن معنـى      تزعم بأنك  :أي)1 (".. فلقد كتبتها بعدئذ على    ،أنك لم تستطع  ولكنك تزعم   ":قوله

 إذا   مسد مفعولي تزعم إذا كان متعد إلى مفعـولين         )أنك لم تستطع  (وقد تسد     ،)تهزل(فعل الزم   
  .)2(كانت بمعنى تظن 

غت وورد حذف حرف الجر مع أن وأن في مؤلفات عبد اهللا الطوخي من القصص القصيرة فبل                  
 :والتقدير )3 (.".البد أنه دخل عين الفرن وانكمش على نفسه      " :حوالي أربعة عشر تركيباً منها قوله     

  ...ال بد بأنه دخل
 فبلغت حوالي خمسة عـشر تركيبـاً منهـا    ،لنجيب الكيالني "الطريق الطويل " ووردت في قصة    
  .)4(بأن أسأله: أي"..وهممت أن أسأله عن العنوان:"قوله

  :)5(  تبين تواتر هذا الحذف في أبنية العربيةتيةآلوالجداول ا

                                                
 .11:مكتبة اآلداب بالجماميز، مصر، ص:مسرحية أهل الكهف) 1(
 .2/18:حاشیة الصبان :انظر  )2(
 .1/49 م، 1991مؤلفات عبد اهللا الطوخي من القصص القصيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ) 3(
 .98:مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، ص:الطريق الطويل) 4(

ة ، ويعتذر   األعداد المذكورة في الجداول هي التكرار الكلى لشواهد الظاهرة المدروسة في العينات محل الدراس              )5(
الباحثان عن إحصاء التكرار الكلي التي ذكر فيها حرف الجر على األصل ؛ وذلك ألن همهما دراسة ظـاهرة    

، وكذلك لم يدرس البحث جميـع  ) المنصوب على نزع الخافض(حذف حرف الجر فيما اشتهر عند النحاة بـ         
 .  مواضع حذف حرف الجر
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  عصــــر االحتجــــاج

 الحديث    القرآن الكريم
  الشريف

  :ما ورد منه في دواوين الشعراء

150  111  
امرئ 
  القيس

طرفة 
  بن العبد

  النابغة  عنترة
بن وعمر

  ربيعة
قيس بن 
  الخطيم

زهير بن 
حسان   الخطيئة  أبي سلمي

  بن ثابت
  25  5  28  2  48  11  7  2  13  141  المجمـوع

  الدواوين/ شعر ما تال االحتجاج 
بشار 
  البوصيري  المتنبي  البحتري  تماموأب  ابن برد

ابن 
  زيدون

صفي 
الدين 
  الحلي

  البارودي
حافظ 
  إبراهيم

نازك 
  المالئكة

أمل 
  دنقل

حسن 
  فتح
  الباب

13  35  65  32  24  9  29  20  27  16  4  6  
  280  المجموع الكلي

      

 شائع جداً في أبنية اللغـة العربيـة،       )أنوأن  ( يتضح من الجداول أن حذف حرف الجر مع         
فبلغ التكرار الكلي لتردد المنصوب على نزع الخافض في هذا الباب حوالي أربعمائـة  واثنـين                 

 صحة مـا ذهـب إليـه    دوهو يؤكما تالها في العينة التي بحثتها،  و في عصور االحتجاج     تركيباً
حذفه في باب العطـف علـى مـا    "أنوأن " وفاق تردد حذف حرف الجر مع .النحاة في هذا الباب   

  .اللزوم كما سيتضح في الصفحات القادمةوفي باب التعدي و ،تضمن
  
  
  
  

  ا تال االحتجاجالنثر فيم

مقامات 
  الحريري

اللص 
والكالب 
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 
نيس الغجر أ
  منصور

وجوه 
في الماء 
  الساخن

30  12  4  14  2  12  4  15  7  8  2  
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  المبـحــث الثـانــي
  زومـاللوـدي التــعـ

  :وفيـــه مطلبان
  . الفعـــل الالزم:المطــلب األول
  .تارة بحرف الجرو الفعل المتعدي تارة بنفسه :المطـلب الثانـي

ما ال يصل إلى مفعوله " :االصـطالح وفي  )1("من لزم الشيء يلزمه لزماً ولزوماً":الالزم في اللغة 
اوز الفعل الفاعل إلـى مفعـول       تج":والتعدي في االصطالح   )2(" مررت بزيد  :إال بحرف جر نحو   

قد يحذف حرف الجر وينتصب االسم بعده، ويتعدى الفعل إلى االسم مباشرة بـدون              و. )3("متعلق
 وعن دليل يدّل على المحذوف وقد يكون الفعـل      ، ولكن بشرط أمن اللبس    ،الحرف مع افتقاره إليه   

  :يل ذلك وإليك تفص،متعدياً بنفسه تارةً وبحرف جرٍ تارةً أخرى والزماً أ
وسأقسمه إلى ما وصل منه إلى اسم صريح وما وصل منـه إلـى              :  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 تتضمن أفعاالً الزمة تعـدت بـدون     : في عصور االحتجاج   -أ
وِإن عزموا الطَّالقَ فَـِإن     ( : منها قوله تعالى   ،حرف جر اتساعاً إلى حوالي اثنين وعشرين تركيباً       

  يملع يعمس فلما حـذف الجـار   ، على الطالق:والتقدير،  )5 (من عزم األمر وعزم عليه )4()اللَّه 
 النحاة في عقدة ثالثة     ىفرأ )7() النِّكَاحِ وال تَعزِموا عقْدةَ  : (قوله تعالى و .)6(وصل الفعل إليه فنصبه   
  :أوجه من اإلعراب منها

  . على أن تعزموا في معنى تعقدوا،أن تكون مصدرا على غير الصدر -1

                                                
 ).   لزم(مادة : لسان العرب)1(
 .2/145هـ، 1312لفية ابن مالك البن الناظم المكتبة العثمانية، بيروت، شرح أ) 2(
. 299/ 1م،  1991،  1أحمد أمين، عبد السالم هارون، دار الجيل، بيروت، ط        :شرح الجمل البن عصفور، تحقيق    ) 3(

) الهامش(  146/ 2:، وشرح ابن عقيل 1/300: شرح الجمل البن عصفور :وللمزيد حول هذا الموضوع انظر
 .     60 -56:م، بالجامعة اإلسالمية غزة ، ص 2003والمنصوب على نزع الخافض ، رسالة علمية نوقشت عام 

 .227:/البقرة) 4(
 .)عزم (مادة :لسان العرب :، وانظر 1/373:الكشاف  )5(
 .1/464:، والفريد2/183: والبحر المحيط373/ 1 والكشاف ،1/95:التبيان للعكبري:انظر) 6(
 .235:البقرة) 7(
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 ابتدأ بـه    وجه وهوال تعزموا على عقدة النكاح      و : أي ، أن تكون منصوبة على نزع الخافض      -2
  .)1(العكبري

رجح النصب على نزع    ن و ،)2(تنووا أول معنى تُباشروا     أن تكون مفعوالً به على تضمين الفع       -3
  .الخافض لعدم التكلف في التخريج بالتضمين

  :)4(في الخيرات وجهانو )3 ()فَاستَبِقُوا الْخَيرات (: ومنها قوله تعالى
  .ميل إليه لظاهر النصبنما  و النصب على نزع الخافض وه: األول

 وورد هذا الفعـل فـي   )ابتدروا(معنى الفعل  "استبقوا" ين النصب على المفعول به بتضم :الثانيو
واسـتَبقَا  ( :قوله تعـالى  و)5()فََأنَّى يبصرون   فَاستَبقُوا الصراطَ ( :قوله تعالى  والتنزيل متعدياً نح  

ابيقول الزمخشري)6()الْب:   
  .)7( معنى ابتدرا)بقااست(على تضمين  و أ..،تسابقا إلى الباب  على حذف الجار وإيصال الفعل"
قد ورد هذا النوع من النصب على نزع الخافض في الحديث الشريف فـي مختـصر صـحيح                 و

 فمنه ما رواه عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال رسول             ،حوالي عشر مرات   ديالبخاري للزبي 
  .)8("من مات ال يشرك باهللا شيئاً دخل الجنة:"اهللا صلي اهللا عليه وسلم

إني "  :سلم قالوه كذلك ما رواه ابن عباس رضي اهللا عنه عن الرسول صلي اهللا عليه            ومن
 فلم أر منظراً ،أريتُ النارو ،أصبته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا  و ول ، فتناولتُ عنقوداً  ،رأيتُ الجنة 

  قالوا    و ،كاليوم قطُّ أفظع أهلها النساء يكفرن " :قيل "بكفرهن"  بم يا رسول اهللا ؟ قال      :رأيتُ أكثر
 كُله ثم رأت منـك      أحسنت إلى إحداهن الدهر    و ل ،يكفرن اإلحسان و ، يكفرن العشير  :قال "؟باهللا

                                                
 .1/99التبيان، :انظر) 1(
 .1/99:، والتبيان898المغني البن هشام ص:انظر) 2(
 .2/148:البقرة) 3(
 .2/165:م1989الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، :انظر) 4(
 .66:يس) 5(
 .25:يوسف) 6(
، 25/4، 2/130،234،111،108:لقـرآن انظـر    ولمزيد من الشواهد انظـر الـسور مـن ا          ،  2/312الكشاف  ) 7(

89/29،30 ،5/111 ،4/34،127،172 ،7/15،11/47 ،70/10،20/ 65،27/18 ،48/25. 
 .634:حديث رقم:مختصر صحيح البخاري) 8(
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 بالعـشير  :أي"يكفـرن اإلحـسان  و ،يكفرن العـشير :"فقوله )1(" ما رأيتُ منك خيراً قطُّ :شيئاً قالت 
  .وباإلحسان

  :اء ابن الزبعري قول حسان بن ثابت في هجشعر االحتجاجومن أمثلة هذا النصب في 
   )2(إذا استبقَ الناس غاياتهم               وجدتَ الزبعرى مع اآلخرِ

وورد في ديوان عمر    )3(تردد ذلك في خمسة تراكيب من ديوانه      و ،في غاياتهم و إلى غاياتهم أ   : أي
  : منها قوله،بن أبي ربيعة أربعة تراكيب

   )4(بعد ماَ سقَطَ الندىو الهدوء  أهلُه         بعدىولقد دخلتُ البيتَ يخش
  :بلغت في ديوان امرئ القيس حوالي خمسة تراكيب منها قولهو

ردخ ردخلتُ الخَد رجلي ويومفقالت لك الويالتُ إنَّك م          5(عنيزة(   
ويالحظ مما سبق أن حذف حرف الجر قبل االسم الصريح بعد الفعل الالزم قليل بل نادر جـداً،                  

لكثرة استعماله"دخل" الفعلولكن .  
  .)6( دخلتُ البيتمنحو قولهحذفت بعده حرف الجر وفقد توسعت العرب فيه 

  :ما ورد منه فيما تال عصور االحتجاج-ب 
   :ما قاله البحتري في مدح أبي العباس بن بسطام

   )7(ال ذَهبهو المجازيات فلن            يذهب شعري لَغْواً استبقْنَا أو
  . وقد يكون استبقنا متعد الثنين فال يكون شاهد في البيت عندئذ،لي المجازيات إ:أي

                                                
ولمزيد من الشواهد انظر نفـس  . 1049: حديث رقم،ورواية البخاري565: حديث رقم  مختصر صحيح البخاري،  ) 1(

 .2211، 1525، 633،1193،1291،1204،1529،1690:الكتاب حديث رقم
 .115:ت، ص.سيد حنفي حسنين، دار المعارف، د:ديوان حسان بن ثابت، ت) 2(
  :وقوله ،..)يهدي اإلله سبيل (340،179:لمزيد من الشواهد انظر ديوانه،  ص) 3(

عـن  : أي 386:ص*ر  توارثوا دمشقاً بملـك كـابراً بعـد كـاب         * :، وقوله 339:ص*..وأنذرنا ناراً وبشر جنة     * 
 .112ص*… هناك ال أخشى مقالة كاشحٍ *:وديوان الحطيئة،  قوله .كابر

 .8:م،  ص1978الهيئة المصرية العامة للكتاب، :ديوانه) 4(
اسـم  :والخدر الهودج وعنيزة. 30:م، ص1989،  1حنا فاخوري، دار الجيل بيروت، ط       :ديوان امرئ القيس، ت   ) 5(

 .المحبوبة وهي ابنة عمه
ــر و) 6( ــشواهد انظ ــن ال ــد م ــيس، ص:لمزي ــرئ الق ــوان ام ــة، 308،342،3444،30:دي ــوان النابغ ، ودي

.. ، وقوله نخـافُ عاقبـة الخطـوب       8:ص…ولقد دخلتُ   :وديوان عمر بن أبي ربيعة قوله     .14،175،70:ص
 .11،49،77:ص

 .1/281:م1969، 3حسن كامل الصيرفي دار المعارف ط :ديوان البحتري، ت) 7(
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  :قول المتنبيو
   )1(الخمارومةُ  جاءوا الصحصان بال سروجٍ          وقد سقطَ العماَ

  . إلي الصحصان:التقديرو
 ن تعدي الفعل الالزم إلى معموله االسم الصريح بدون حرف جـر قليـل فـي عـصور                 إ      

 "أن أوأن  " لعل السبب يعود إلى أن حذف حرف الجر ليس بقياس إال مـع            و ؛ما تالها واالحتجاج  
   . على صحة ما ذهب إليه نحاتنا القدامى في هذا المضماريدل وهو )2(لطول الصلة،

إذا دخـل البلـد   : "االسكندرانية"قول الحريري في المقامة التاسعة النثر  من أمثلة هذا النصب في    و
 وقول عبد اهللا الطوخي في قـصة قـصيرة          ،)3("يستخلص مراضيه و ، أن يستميل قاضيه   ،يبالقر

 .في عين الفـرن   :  أي ،)4(" …انكمش على نفسه  والبد أنه دخل عين الفرن      …":بعنوان األرانب 
  .5 في أبنية اللغة وروده يوضحوالجدول التالي

  ما تال االحتجاج  عصور االحتجاج
  المجموع  النثر  الشعر  الشعر  يفالحديث الشر  القرآن الكريم

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية 

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

النسبة   التكرار
  المئوية

22  8,8٪  10  4٪  7 1  6,8 ٪  4  1,6٪  8  3,2٪  61  24,4٪  

الحديث الـشريف   و هذا الجدول أن نسبة تردد هذا النوع قليلة في القرآن الكريم             يتضح من و
  وتجدر .باقي أنواع الكالم العربيونسبة تردده في القرآن الكريم فاقت الحديث الشريف         والشعر  و

اإلشارة هنا إلى أن نزع الخافض لالسم الصريح بعد الالزم قليل جداً في النثر لشذوذه عن قواعد                 
  .في االختيار"أنوأن " حذف حرف الجر  إال معيجوز  ة فالالنحا

  

                                                
،  ولمزيد من 2/209:م1980عبد الرحمن البرقوقي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، :متنبي، تشرح ديوان ال) 1(

 .149،62، 28:ديوان جرير، ص:الشواهد انظر
 .51:/8شرح المفصل البن يعيش :انظر) 2(
 .77:، ص1921مقامات الحريري، المطبعة الحسينية المصرية، ) 3(
، 1/169:، وانظـر  1/49: م 1991القصيرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،      القصص  :مؤلفات عبد اهللا الطوخي   ) 4(

 س 66، 12س 233، 278:، وتكرر ص227:، والطريق الطويل لنجيب الكيالني، ص27:وقصة إصالح، ص 
 .120:لعبد اهللا تايه، ص"وجوه في الماء الساخن"يةوا، ور4

لكلي للظاھرة عل ى المجم وع الكل ي للمن صوب عل ى ن زع        النسبة المئویة في الجدول تساوي حاصل قسمة التكرار ا    )5(
  .100الخافض في 
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  : فيما وصل فيه الفعل الالزم إلى ضمير بعد حذف حرف الجر:ثانياً
        : ما ورد منه في عصر االحتجاج-أ

لكنه قد يحـذف  و ألن األصل ذكر حرف الجر    ؛ال يقاس عليه  ويعد هذا النوع من النصب سماعياً       
ومـن  :يصل إلي حوالي سبعة تراكيـب وورد ذلك في القرآن الكريم و ، باللغة من التركيب اتساعاً  

قـدر مـسيره    : أي)1()الَّذي جعَل الشَّمس ضياء والْقَمر نُوراً وقَدره منَازِل        وه( :ذلك قوله تعالى  
 علـى   فانتـصب ، فحذف حرف الجر وأوصل الفعل،قدر له منازل وقدره ذا  منازل أ     و أ ،منازل

ـ    ،)2()والْقَمر قَدرنَاه منَازِل  ( ومثله   ،الظرف والحال أ  والمفعول أ             حيـان األندلـسي     و وذهـب أب
ـ 745(  يجوز أن يكون متعدياً إلى مفعولين بتضمينه معنى فعـل متعـدي   )قدر(إلى أن الفعل   ) ه

وكذا قـال    )3( ومنازل حال   ويجوز أن تكون متعدية إلى واحد بمعنى خلق        ،)صير(و  أ  )جعل(كـ  
 ، يتعدى إلـى واحـد     )قدر(أقر في أماليه أن     )6(إال أن ابن الشجري   )5( وصاحب الفريد  ،)4(العكبرى

  . "قدرت لعمرٍ جائزة :"وإلى الثاني بحرف جر كقولك
 فالـضمير فـي محـل       ، تبغون لها عوجا   : أي ،)7 ()تَبغُونَها عوجاً  ( :ومن ذلك قوله تعالى   

ثـم حـذف   "أبغي لك الخير :" نحو ،حكم تعديه إلى أحد المفعولين أن يكون بحرف الجر         ف ،)8(نصب
  :أي)9() علَى الْعالَمين  وهو فضلكم قَاَل َأغَير اللَّه َأبغيكُم ِإلَهاً      ( : وكقوله تعالى  ،حرف الجر للتخفيف  

ج لهذا النوع فـي    ولم يرد نماذ   .)10( فحذف الحرف وأوصل الفعل إلى الضمير      ،أبغي لكم غير اهللا   
  .مختصر صحيح البخاري

                                                
 .5 من اآلية:يونس) 1(
                     .39آية :يس) 2(
 .5/125: ألبي حيانالمحيطالبحر :انظر )3(
 ،2/203:التبيان )4(
  .2/534:الفريد)5(
 .2/89:أمالي ابن الشجري:انظر) 6(
 .99:آل عمران) 7(
 .1/608:، والفريد1/397:، وإعراب القرآن للنحاس1/122:اب القرآن للزجاجإعر:انظر) 8(
 .140:األعراف) 9(
/ 2:، ولمزيد من الشواهد انظر اآليات في السور التاليـة         4/212:، وحاشية الشهاب  4/379:المحيطالبحر  :انظر) 10(

87،104 ،169 ،83/3. 
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يستغرب وومما يستحسن لفظه    :")1(ومما ورد منه في الشعر ما ذكره المبرد في الكامل بقوله          
  :يحمد الختصاره قوُل أعرابي من بني كالبو ،معناه

          فتُبدي ما بها من صبابة ُأخفي الذي لوال األسى لقضانيوتحن  
 كالوا لهـم او : أي)2()وزنُوهم يخْسرون وِإذَا كَالُوهم َأو: (د قوله تعالي لقضي على، على ح   : يريد

 ومنه قول   .ما أذوقُ فيهن  : أي"أقمتُ ثالثاً ما أذوقهن طعاماً وال شراباً      :"وزنوا لهم، وتقول العرب   
  :الشاعر من بني عامر

   )3(هاَل نوافلُهعامراً         قليالً سوى الطعن النِّويوماً شهدناه سليماً و
  . شهدنا فيه:أي
   : قول أبي الطيبما ورد منه في عصور ما تال االحتجاجو

  )4(بئس الليالي سهدتُ من طربي              شوقاً إلى من يبيتُ يرقدها
  .والتقدير يرقد فيها

  : يبين وصول الفعل العامل إلى ضمير بعد حذف حرف الجروالجدول
  حتجاجما تال اال  عصور االحتجاج

  النثر  الشعر  الشعر  الشريف الحديث  القرآن الكريم

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

7  2,8٪  -  -  7  8  ,2 ٪  2  8، ٪  -  -  

       

                                                
 .9/120:، والخزانة50– 1/47الكامل للمبرد :ظران) 1(
  .3:المطففين) 2(
ويوماً شهدنا فيه   :والنهال صفة تطلق علي الرماح ألنها تنهل الدماء والمعني        .654:، والمغني، ص  1/178:الكتاب) 3(

 ،112:ص…قالت الخنساء لما جئتها     :ولمزيد من الشواهد انظر ديوان امرئ القيس البيت       . حرب سليمٍ وعامر  
شـهدت فيـه    :أي"فيارب يومٍ قد شهدتُ وليلة    :"بن ثابت وانظر ديوان حسان    . 343:جئت إليها، وكذلك، ص   :أي
، 291:المغني اللبيب، ص(صتوا لها، فأن:والتقدير" …إذا قالت حذام فأنصتوها :"، وقول الجيم بن صعب87:ص

 ".رقش وحذام" واللسان مادة1/93:وشرح ابن عقيل
،   ونـازك     272،  271:ن، ص ولمزيد من الشواهد انظر ديـوان ابـن زيـدو         . 2/49:، وانظر 1/178:الديوان) 4(

 .59:، ومؤلفات عبد اهللا الطوخي من القصص القصيرة153:، وديوان صفي الدين الحلي، ص1/326:المالئكة
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جدول السابق أن حذف حرف الجر وإيصال الفعل العامل إلى الضمير بدونـه             يتضح من ال  و     
 وحتى ال يؤدي حذف الحرف إلى الخلـط بـين   ، ألن الالزم البد من معد إلى معموله؛يعتبر شاذاً 

  .الالزم والمتعدي فيؤدي بدوره إلي إفساد اللغة ال سمح اهللا
  :تارة بحرف جروي تارة بنفسه  فيما يتعدي إلى الثان:المطلب الثاني

مـصدر  و اسم صريح    :     ينقسم المنصوب علي نزع الخافض في هذه الحالة أيضاً إلى قسمين          
االسم الصريح حيث جاءت التراكيب من هذا النـوع          و والذي نحن بصدد الحديث عنه؛ ه      ،مؤول

كريم حوالي ستةً وثالثين    قد بلغت في القرآن ال    و ،الكالم العربي   و ،جمالً مركبة في القرآن الكريم    
فالفعـل   )1() …وِإذْ غَدوتَ من َأهلك تُبوُئ الْمْؤمنين مقَاعـد ِللْقتَـال         (: قوله تعالى  ونح ،اًتركيب

ـ تارة بحرف جر و ، يتعدي إلى المفعول الثاني تارة بنفسه   )تبوئ( وِإذْ بوْأنَـا  ( : تعـالى هنحو قول
 فالتعدية بالجار بمعنى تسوي لهـم مـواطنهم         ،بوأت له منزالً  :"كقولكو ،)2()لْبيتِلِإبراهيم مكَان ا  

  .)3( بمعني تنزلهم مواطنهم،بدونهووتهيئ 
 مـا رواه    : منها ،وصل إلى حوالي خمسة تراكيب    و ،       وورد هذا النوع في الحديث الشريف     

قام موسى النبي خطيباً فـي      :"سلم قال و اهللا عليه    ىُأبي بن كعب رضي اهللا عنه عن الرسول صل        
 )4(" …فلما َأصبح قال موسى لفتاه آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نـصبا             …بني إسرائيل   

  . بغدائنا)جئنا(حيث ضمن آتنا معني فعٍل الزم 
 ،)5("سلم فاه إلى فـي    وأقرأنيها النبي صلي اهللا عليه      "     ومنه قول ابن مسعود رضي اهللا عنه      

كان شُريح  يـأمر الغـريم أن     :"، وقول الراوي  )6(فهين ويجوز أن يكون مؤول بمتشا      من فيه  :أي

                                                
 .121:ل عمرانآ) 1(
 .26 :الحج )2(
، 1/6:ولمزيد من الشواهد القرآنية انظـر اآليـات فـي الـسور           . 1/624:،والفريد379:/3الدر المصون   :انظر) 3(

 ،130 ،135 ،75،  67، 184،  2/87،104،169،  119 /5:، والمائدة 18/96،62: والكهف ،3/39،118،175
108، 125،158،246،198،59 ،235  ،5/130  ،7/155، 95  ،10/5  ،11/46  ،12/9، 31/12، 1/9، 

25/4، 70 ،48/27 ،20/21. 
 .102:رقمحديث مختصر صحيح البخاري، ) 4(
بـاب  "27  وحديث رقـم   ،" أصحاب النبي صلي اهللا عليه وسلم      كتاب فضائل "62حديث رقم   :أخرجه البخاري في  ) 5(

 ".مناقب عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه
محمد فؤاد عبد الباقي دار الكتب العلمية، بيروت، :شواهد التوضيح لمشكالت الجامع الصحيح البن مالك،ت   :انظر) 6(

  .194-191:ص
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بالغريم وأن يحبس :  وجهان أحدهما "يأمر الغريم أن يحبس   "يجوز في )1("يحبس إلى سارية المسجد   
  .)2(كان يأمر الغريم أن ينحبس: والثاني،بدل اشتمال

  :اءوما ورد منه في عصور االحتجاج قول الخنس
ساً تعرنه اً           وفني الدهرعاً وحزقر 3(غمزاًوأوجعني الدهر(     

   :قول الفرزدق بإنشاد سيبويهو.بحزوبنهس : أي
   )4(براً إذا هب الرياح الزعازعومنا الذي اختير الرجال سماحةً         

  .)5( على نزع الخافض)الرجال( اختير من الرجال انتصب :التقديرو
  :ا ورد منه في عصور ما تال االحتجاجمو

  :قول البوصيري
   )6(ما استقمت فما قولي لك استقموأمرتك الخير لكن ما ائتمرتَ به       

  :قول العشارىو
   )7(ما امتثلتُ لما يلقي إليك فَميوأمرتك الخير لكن ما ائتمرت به          

  :قول حافظ إبراهيمو .بالخير :أي
   )8(مر الغيثَ أن يسيَل انهمارو أذاها           مر النار أن تكفَو

  .حيزها في محل نصب بنزع الخافضفي  بأن تكف وبأن يسيل، فأن وما :أي

                                                
ولمزيـد مـن الـشواهد       ".بـاب للمـسجد   "74 رقـم    وحديث،  "كتاب الصالة "8 حديث رقم :أخرجه البخاري في  )1(

فـي  1415،  1744،  886،  844،  1004،  242،464،901وحديث رقـم    "باب المساجد في البيوت   "270:انظر
 .مختصر صحيح البخاري للزبيدي

 .196-195:شواهد التوضيح، ص:انظر )2(
 .1/368:أمالي بن الشجري) 3(
 .8/51:، وشرح المفصل1/364:، واألمالي الشجرية4/139:،وشرح الرضي4/330:، والمقتضب1/38:الكتاب) 4(
 .335:،وديوان األخطل، ص408:ديوان امرئ القيس ص:ولمزيد من الشواهد انظر) 5(
 .240:ديوان البوصيري، ص) 6(
م،  مطبعة   1977 –هـ  1397،  1عماد عبد السالم رؤوف، ووليد عبد الكريم األعظمي، ط          :ديوان العشارى، ت  ) 7(

 .164:د، صاألمة، بغدا
  م، فهـو 1902من أعمال الدقهلية بمصر في أول مـايو ) ميت غمر(، قاله حينما شبت حريق في       1/207:ديوانه) 8(

 .اهللا بأن يكف هذا الحريق يدعو
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فأمر كُلٌّ منهم عبـده أن      ":"المغربية" قول الحريري في المقامة السادسة عشر      نثراًمن أمثلته   و    
ول أنيس منصور في خـاطرة بعنـوان        قو ،)1("…شكره عليه   ويزوده ما عنده  فأعجبه الصنع       

   .)2("… النوم أن يجيء فيجيء يأمرون أو…لماذا ينام الناس بسهولة:"النوم موهبة
 وتـارة بحـرف     ،يبين تردد المنصوب على نزع الخافض فيما يتعد تارةً بنفـسه          اآلتي  والجدول  

  :)3(جر
  ما تال االحتجاج  عصور االحتجاج

  المجموع  النثر  الشعر  شعرال  الحديث الشريف  القرآن الكريم

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

36  14 ٪  5  4,4٪  4  1,6٪  3  1,2٪  2  0,8 ٪  50  20٪  

  :ا الجدول ما يلينالحظ من هذ
        أن نسبة تردده في القرآن الكريم أكثر منه في الحديث في مختـصر صـحيح البخـاري                 

تحديد و ، بشرط أمن اللبس، القياس على هذا النوع من الحذف  ىأدعو إل   وبناء عليه إنني      ،والشعر
اختـار  وزن وو كـال  "هذه األفعـال هـي   و ،الحرف المحذوف ومكان الحذف في البنية الكالمية      

وغيرها ومستندي في ذلك القرآن الكريم وكالم العرب شعره         ..صدوأمر  وكنى  وسمى  واستغفر  و
      .ونثره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .153:مقاماته، ص) 1(
 .89:، ص2000نهضة مصر للطباعة،:أنيس منصور:نحن أوالد الغجر) 2(
 تساوي حاصل قسمة التكرار الكلي للظاھرة على المجموع الكلي للمنصوب نشیر إلى أن النسبة المئوي في الجدول )3(

 .100على نزع الخافض في 
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  ـثالمبحـث الثـال
  هالمـفعـول فيـ

  :فيما ظاهره النصب علي الظرف
، )في(كل اسم من أسماء الزمان أو المكان يراد به معنى           "هو: ، واصطالحاً )1( الوعاء :الظرف لغة 

تعد تراكيب النصب علي نزع الخافض      ،  و  )2("قمتُ اليوم وجلستُ مكانك   : وليس في لفظه، كقوله   
في باب المفعول فيه في القرآن الكريم من التراكيب النادرة والقليلة، حيث لم يرد منها إال حـوالي   

وه َأرضاً يخُْل لَكُم وجـه  اطْرح اقْتُلُوا يوسفَ َأو(: ، من هذه التراكيب قوله تعالى    )3(سبعة تراكيب 
أنهـا ظـرف    )5(ذكر العكبري  "أرضاً" وقد اختلف النحاة والمفسرون في إعراب كلمة      )4()…َأبِيكُم

 به؛ ألن طُرح ال يتعدي الثنين، وقيل هو، مفعوٌل ثانٍ؛ ألن اطرحوه بمعني أنزلوه،               وليس مفعوالً 
 إال ،ال تصلح ظرفاً؛ ألنه غير مـبهم     ) رضاًأ(أن   )6( ويرى النحاس  .وأنت تقول أنزلتُ عمراً الدار    

 بعيدة عـن العمـران   )مجهولة( نكرة غير محددة   )أرضاً( ألن   ،يرى أنها ظرفٌ  )7(أن الزمخشري 
  .خالية من أي وصف لهاو

 ألنه  ؛ إليه نميلما   وهو ، انتصب علي نزع الخافض    )أرضاً(إلى أن    )8(وذهب الحوفي وابن عطية   
  . إلي معمولهلما حذف الجار وصل الفعل

) المـسجد ( وللنحاة في إعـراب      )9()لَتَدخُلُن الْمسجِد الْحرام  ( :ومثله في القرآن الكريم قوله تعالى     
  :)10(أربعة أوجه

  . أن تكون منصوبة انتصاب الظرف تشبيهاً له بالمبهم-1
  .أن تكون منصوبة على نزع الخافض-2

                                                
 ).ظرف(لسان العرب مادة :انظر) 1(
، 2/41:شـرح المفـصل  :، وانظر55:م، ص1978حسين محمد محمد شرف، القاهرة، :اللمع في العربية، تحقيق  ) 2(

 .580، 1/579 ، وشرح ابن عقيل1/487:وشرح الرضي على الكافية
 .72/11:، والجن12/9:، يوسف20/21:، وطه3/37:، وآل عمران48/27:، والفتح2/111:البقرة) 3(
     .12/9:يوسف) 4(
    .2/49:التبيان) 5(
 .2/315:إعراب القرآن الكريم للنحاس:انظر) 6(
 .2/447:فاالكش:انظر)7(
   .5/158:ت.اء التاريخ العربي، بيروت، د، وحاشية الشهاب، دار إحي5/283،284:المحيطالبحر :انظر) 8(
 .48/27:الفتح) 9(
  .101 /8:المحيطالبحر :انظر) 10(
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  . أن تكون مفعوال به حقيقة-3
  .وبة على التشبيه بالمفعول به أن تكون منص-4

وتدخل فعل    ألن المعنى السياقي يسمح بتقدير حرف جر،       ؛رجحه النصب على نزع الخافض    نوما  
  .1 " خرجت من المسجد : "تقول "خرج" الزم يتعدي بالحرف بدليل ضده

 حيث وصـل إلـى     ؛وورد نادراً في الحديث الشريف في مختصر صحيح البخاري للزبيدي أيضاً          
 رضي اهللا عنه عن الرسول صلي اهللا عليـه          ىأبو موس  ما رواه    :منها)2(أحد عشر تركيباً  حوالي  
  . دخل في الجنة: التقدير،)3("من صلي البردين دخل الجنة:"وسلم قال

 ،صالته في الـسوق   وصالة الجميع تزيد على صالته في بيته        :"ومنه قوله صلي اهللا عليه وسلم     
 ، ال يريد إال الصالة،أتي المسجدو توضأ فأحسن الوضوء    فإن أحدكم إذا   ،خمساً وعشرين درجة  

 كان  حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد،حطّ عنه خطيئةو ،لم يخط خطوة إال رفعه اهللا درجة  
  .أي دخل في المسجد ،)4("…في صالة 

  :ما ورد من هذا النوع في شعر عصور االحتجاج
  :على الظرف في ديوان امرئ القيس قالورد المنصوب على نزع الخافض فيما ظاهره النصب 
  )5( لك  الويالتُ إنك مرجلي:يوم دخلتُ الخدر خدر عنيزة         فقالت

  : والثاني قوله، دخلتُ في الخدر:التقديرو
   )6(ما تدري إذا يممتُ أرضاً              بأي األرضِ يدرك المبيتُو

   :ان قيس بن الخطيم قال   وورد مرة في ديو. يممت إلى أرضٍ: أي
  )7(لما هبطنا الحرثَ قال أميرنا        حرام علينا الخمر ما لم نُضاربِو
  . إلى الحرث:  والتقدير

                                                
 .58:، ص ) رسالة علمیة ( انظر المنصوب على نزع الخافض  (1)

 في باب الجهـاد مـن     34:باب الصالة في مسجد السوق، ورقم     "299:مختصر صحيح البخاري حديث رقم    :انظر) 2(
باب من كان آخر كالمه ال إله إال " في633،634:، وحديث رقم"باب فضل صالة الفجر" في254:، ورقم"اإليمان
ــم"اهللا ــم : ورواه البخــاري1193:، ورق ــم2736حــديث رق ، ورواه 1291،2023، 1204:، وحــديث رق

 .6056،1525،1529،15911648:البخاري
 ".ت الصالةباب فضل صالة الفجر من كتاب مواقي" 354:حديث رقم:مختصر صحيح البخاري) 3(
 ".باب الصالة في مسجد السوق من كتاب الصالة "299 :حديث رقم:مختصر صحيح البخاري) 4(
 .30:امرئ القيس، ص ديوان) 5(
 .426:ديوان امرئ القيس، ص) 6(
 .94:ديوان قيس بن الخطيم، ص) 7(
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  :   وورد مرة واحدة  في ديوان عمر بن أبي ربيعة قال
  )1(بعد ما سقطَ النَّدىولقد دخلتُ البيتَ يخشى أهلُه         بعد الهدوء و
  :ط يعمر اإلياديومثله قول لقي

 ا          هاجت لي الهمرععمرةَ من محتلِّها الج ويا دار2(األحزان(   
 ،لكنه مـردود  وإلي أنه ظرف    )3(ذهب ابن الشجري  و ، انتصب على نزع الخافض    )الجرعا:(قوله

  . لموضع معروف فانتصابه على الظرفية على خالف القياسفهو اسملكونه غير مبهم 
   :أتاناً وحشيينويد بن ربيعة بن مالك يصف حماراً     وقول لب

   )4(وحامهاو  قدراته عصيانُها    حدب اآلكام مسجح   بها يعلو  
  بغامهاوها قفزاً مراقب خوفُ  بأحـزة الثلبِوت يربُأ فوقَهـا  

  .أوصل المصدروا على مراقب فحذف الجار زقف: أي"اً مراقبزقف:"قوله
  :عر ما تال االحتجاجما ورد منها في ش

   :ومنها قول بشار بن برد
   )5(زرت أميرها         فَربك مضمون وواديك معشبو"حراناً"إذا جئت

  .إلى حراناً: والتقدير
  :منها قولهو)6(  وردت في ديوان جرير في ستة تراكيب

  )7(ق فَعرعراوحلَّتْ بطْن عر تَباعد هذا الوصُل إذْ حلَّ أهلها           بقو
  . على نزع الخافضفهو نصبببطن عرق فحذف وأوصل الفعل : أي"حلَّتْ بطنو":قوله

   :منها قوله)8(وورد في ثالثة تراكيب في شعر أبي تمام
  

                                                
 .340:ديوان حسان بن ثابت، ص:، وانظر8: ص،ديوان عمر بن أبي ربيعة) 1(
رملـة ال   :)الجرعا (7/260:، والمحيط 3/280:، والكشاف 1/75:، والمقتضب 1/233:،والكتاب651: ص ديوانه،) 2(

 ).تنبت
 .1/63:أمالي بن الشجري) 3(
 .اسم موضع في بالد العرب:، أحزة الثلبوت1/165:، وأمالي ابن الشجري304:ديوانه، ص) 4(
 .عام  والشرابإذا وصلت إلي ديار الممدوح ضمنت الط: والمعني1/258:ديوانه) 5(
 .62:ص" دخلن قصور يثرب معلمات:"وقوله"28:، ص"دخلن حصون مذْحج معلمات:"ديوانه:انظر) 6(
 .وبطن عرق وعرر مواضع في بالد العرب  قو185:ديوانه، ص) 7(
ر المنحول   من الشع  4/66":فتحل قرة عين قاطفها   :" وقوله 3/18:"ساحة المحل أنني   وإن كنت أخطو  :"انظر ديوانه ) 8(

 .الذي نسب إليه
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  )1(صاَل فيها الدهر صولة مغضبِوفكأنما سكن الفناء عراصها        أ
  .سكن بعراصها: أي

  :زيدون قولهومن هذه النماذج في شعر ابن 
   )2(البجر الفجر يهديك الصراط أو فيا هادي المنهاج جرت فإنما        هو

  . يهديك إلى الصراط:والتقدير
  :منها قوله)3(ووردت في ديوان البوصيري ووصلت إلى حوالي أربعة تراكيب

   )4(كإنما الدين ضيفٌ حلَّ ساحتهم         بكل قَرمِ إلى لحم العدا قرِمِ
  : منها قوله)5(وورد في ثالثة تراكيب في ديوان صفي الدين الحلي"حل بساحتهم":لتقديروا

   )6(أميرهوحبانا ملْكُه ولما حللنا الشام تمت أموره          لنا و
  :قول العشاريو ،)7(تارةً بنفسهو تارةً يتعدي بالحرف :فحلَّ

  )8(اريقال يا من حلَّ داري                إنني لستُ بق
  : منه قوله،ورد في شعر الباروديو ،ولم يرد في بيت آخر من ديوانه

  )9(إن حلَّ أرضاً حمى بالسيف جانبها       وإن وعى نَبأةً من صارخٍ ركبا
  :قول حافظ إبراهيمو ،إن حلَّ بأرض: أي

   )10( أنها في العالم الفانيىسكنتم جنةً فيحاء ليس بها            عيب سو
  :ول أبي قاسم الشابيوق

   )11(مشى إلى اآلتي بقلبٍ دامِووأنا الذي سكن المدينة مكرهاً          
                                                

 .1/97:ديوانه) 1(
 .المكروه األمر العظيم أو:البحر ،176:ديوان ابن زيدون، ص) 2(
 65:، ص "سكن الرعـب والخـراب قلوبـاً      :" وقوله 249:نزلوا العقيق فأدمعي شوقاً إلي،  ص      "قوله:ديوانه:انظر) 3(

 .246:، ص"يا خير من يمم العافون ساحته"وقوله
  .246:ان البوصيري، صديو:انظر) 4(
 .376:، ص"غريب األوطان قد حلَّ حفْرةً"وقوله.140:، ص"ألنني قد حللت حمى الملوك:"ديوانه قوله:انظر) 5(
 .37:ديوان صفي الدين الحلي، ص:انظر) 6(
 .167-11/163:)حلل(لسان العرب :انظر) 7(
 .628:ديوان العشاري، ص:انظر) 8(
 .1/247،2/178:ديوانه:ولمزيد من الشواهد انظر.1/116:ديوان البارودي:انظر) 9(
 .1/11،2/373:ولمزيد انظر.1/101:ديوان حافظ إبراهيم:انظر) 10(
 .115:القاسم الشابي، ص ديوان أبو:انظر) 11(
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يـستخلص  وإذا دخل البلد الغريـب أن يـستميل قاضـيه           ":ما ورد منه في النثر قول الحريري      
مسحت المرأةُ الصغيرة   و" ":وجفت األمطار " قول عبد اهللا الطوخي في قصة بعنوان      و،)1("مراضيه

دخلت زينات هـانم    :"قول عزيزة األبرشي  و )2("سكونودخلت البيت لتعيش في صمت      و ،موعهاد
جوانب و مداخل األزقة    الفقر يسكن ":قول عبد اهللا تايه   و  )3("…فتاتاها القصر في ميعاد الغداء      و

  ."يسكن بمداخل" :التقديرو )4("…البيوت
  :)المفعول فيه(باب الظرف  يبين تواتر المنصوب على نزع الخافض في يآلتوالجدول ا

  ما تال عصور االحتجاج  عصور االحتجاج
  النثــر  الشعــر  الشعر  الحديث الشريف  القرآن الكريم

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

التكرار 
  الكلي

النسبة 
  المئوية

7  2,8٪  11  4,4٪  6  2,4٪  14  5,6    ٪  6  2,4٪  

نالحظ في هذا الجدول أن تواتر المنصوب على نزع الخافض في باب الظرف نادر؛ ذلـك أن     و  
 ،المختصة بدون حرف جر إال ظروف المكان المختـصة  و ،األفعال تتعدى إلى الظروف  المبهمة     

قمـتُ فـي   و ، قعدتُ على الخـشبة :ولكق ونح)5(فإن الفعل ال يصل إليها إال بواسطة حرف الجر        
 ، سـكن ،هي كما تبين هذه الدراسة دخل، حلو إال أن هناك أفعاالً شذّت عن هذه القاعدة       ،المسجد
مهدى،يم .   
سـكنتُ  "و"دخلتُ البيـت  ": من الظرف في نحو    بدالً"النصب على نزع الخافض   " )6(قد رجح النحاة  و

  .معرفا و محصور بحدود معينة أ؛ ألن الظرف ال يكون إال مبهماً غير"الدار
  
  
  
  

                                                
 .77:مقاماته، ص) 1(
 .1/266، 1/169: ، وانظر المزيد1/58:مؤلفات عبد اهللا الطوخي من القصص القصيرة) 2(
 .27: عزبزة األبرشي، صقصة إصالح،) 3(
 .3:وجوه في الماء الساخن، عبد اهللا تايه، ص) 4(
 .1/328:شرح الجمل البن عصفور:انظر) 5(
 .750: ومغني اللبيب، ص5/283،284:المحيط:انظر) 6(
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  : يبين التكرار الكلي للمنصوب على نزع الخافضي اآلتوالجدول
  ما تلي االحتجاج  عصور االحتجاج

  النثر  الشعر  الشعر  الحديث الشريف  قرآن الكريم

233  139  180  305          129  
 حيـث بلـغ    ،)أن أوأن  (والخالصة أن حذف حرف الجر يكثر فيما فيه مصدر مؤول مـن             

بلغ فـي الحـديث     و .٪  64 أي بنسبة    ،تواتره في القرآن الكريم  أكثر من مائة وخمسين تركيباً         
  .%79.8 أي بنسبة  ،أحد عشر تركيباًوالنبوي الشريف حوالي مائة 

الضوابط  و ويؤكد هذا سالمة القواعد ،ما تالهاوهذا عدا النصوص الشعرية في عصور االحتجاج       
  .ي وضعها نحاتنا لضبط هذه الظاهرةالنحوية الت

وغيرهـا  "سـكن وحلَّ  ودخل  :" نحو ،وقد اتضح أن هناك تطوراً استعمالياً لبعض األفعال الالزمة        
: قولـه تعـالى  و"سكنتُ البيتودخلتُ الدار  ": نحو ،حيث استعملتها العرب متعدية بدون حرف جر      

ـ    وعإنني ألدو )واخْتَار موسى قَومه سبعين رجالً   (  دإلى القياس علي هذه النمـاذج؛ ألنهـا ال تُع
  . كما حكم بعض النحاة ووثقت ذلك في مواضعه من هذا البحث،شاذة

 إليه جواز حذف الجر في العطف على ما تـضمن مثـل الحـرف المحـذوف                 ناومما انتهي 
 ،إيجازاواً   اختصار "اقتد بأحسنهما خلقاً إن زيد وإن عمر      "و"المسجد عمر وفي البيت طارقٌ    :"كقولك

 إلى  نميلو ، وقد اختلف النحاة في العطف على الضمير المجرور        ،وواقع اللغة العربية يسمح بذلك    
 بجر األرحام  )واتَّقُوا اللَّه الَّذي تَساءلُون بِه والَْأرحامِ     ( :قوله تعالى  و نح ،جواز هذا العطف أيضاً   
مذهب الكوفيين فـي هـذه       وهون حرف الجر،     إلمكانية االستغناء ع   ،"به"عطفاً علي الضمير في   

  .المسألة
وهناك بعض األفعال الالزمة التي البد من تعديتها بالحرف مثل قعد ومر وغيرها كثير فـال             

في الفصل القـادم    و. فالبد من الحرف لإليصال   "مررتُ أصدقائي "أو"قعدت الكرسي "يصح أن تقول  
  . "التحويليوالمنهج التوليدي "سأتناول هذه الظاهرة في ضوء علم اللغة الحديث
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  الخـاتمـة 
 وذلـك    لغاية نظريةيالنحو العربعالج هذا البحث ظاهرة المنصوب على نزع الخافض في          

 ولتيسير تعليم    ، ورصد أثر النظرية فيه لمراجعة عمل النحاة       ،لبيان حجم الظاهرة في كتب النحو     
   .لعربيةالمهتمين بدراسة اللغة اوهذا الموضوع لطلبة العلم 

انطالقاً من المنهج المتبع يمكن القول إن البحث قد كشف عن خـصائص الظـاهرة، ووضـح                 و
 – رحمهـم اهللا  – بناء على معطيات نحاتنا األجـالء  ،حلل مكوناتها المباشرة  و ،أنماطها التركيبية 

  :لينتائج هذا البحث ما يومن أهم مرتكزات ودقيقة لهذه الظاهرة وللوصول إلى معايير سليمة 
في اسـتعماله   ومصطلح أصيل في وضعه اللغوي      "المنصوب على نزع الخافض   " إن مصطلح  -1

  .وأدراك النحاة داللته االصطالحية بعد وضع علم النحواالصطالحي، 
2-   إن الحذف ي فالمتكلم يميل   ،خاصة حذف حرف الجر   و ظاهرة مشتركة بين اللغات اإلنسانية       عد 

لكـن بـشرط    و ،لية الكالم فيحذف بعض العناصر المتكـررة      إلي بذل الجهد القليل أثناء عم     
   .اإلفادةوأمن اللبس والوضوح 

 فكثيراً ما تسمح تراكيب اللغة ،إن كثيرا من تقديرات لغويينا القدماء يحتمها واقع اللغة العربية         -3
 وعلى المفسر اللغوي أن يقدر كل ما سقط من التراكيب، إذا        ،بسقوط بعض أجزائها المتكررة   

إلى عدم إلغاء فكرة اإلعراب التقـديري        وفي هذا الصدد أدع   و ،تقتضيه وانت صناعة النح  ك
    .ضرورية لفهم أسرار النظام اللغوي النحوية والدالليةو فهي مهمة ،التقديرو

يـدعو  بشرط الوضوح وأمن اللبس، ومن هنا "أن وأن"أكد البحث اطراد حذف حرف الجر مع    -4
عض الشواهد القرآنية والشعرية حيث حذف حرف الجر بعـد فعـل    إلى القياس علي ب ثالبح

يتعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر، وكذلك حذف في العطف علي ما تضمن مثل الحـرف        
محور جميع العلوم وألهمية األداء الصحيح، فقـد اسـتقرأته،           المحذوف، فالقرآن الكريم هو   

  .اهرةرغبةً في الوصول إلى معايير سليمة لضبط هذه الظ
إن اختالف آراء النحاة حول إعراب االسم بعد نزع الخافض يعـود إلـى اخـتالف األذواق                 -5

عليه فال ضير من تعدد وجوه إعراب االسم بعـد  و ، ناهيك عن فهم السياق اللغوي ،والثقافات
  .وصول الفعل إليه بعد نزع الخافض وأن علة نصب هذا االسم هونزع الخافض 

 الباحث اللغـوي أن يستقـصي   ىعلوغايات داللية ونما يكون ألسباب إن حذف حرف الجر إ    -6
حذف حرف الجر إنمـا يكـون لالختـصار         وتقتضيه،   وهذه األسباب إذا كانت صناعة النح     

واالتساع باللغة وأقترح أن تصل اللغة في فكرة االختصار إلى أبعد الحـدود، بـشرط أمـن            
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سماء الطويلة بمصطلحات قـصيرة طلبـاً       اختصار األ  وذلك نح واللبس وعدم إفساد المعني،     
  .للخفة وتيسيراً علي المتعلمين

ربي للمفهوم ع هناك بعض الصعوبات التي يعاني منها الباحث في العربية كتعدد المصطلح ال-7
  .الواحد، فنحن بحاجة ماسة إلى توحيد المصطلحات اللغوية في جميع األقطار العربية

ي كتب التراث النحوي واللغوي بحاجة إلى دراسة وتـصنيف      إن كثرة المصطلحات الواردة ف     -8
  . لإلفادة منها في الوصول إلى النظام اللغوي للغتنا العربية؛وتنقيح

للنشء بل لطلبـة   "المنصوب علي نزع الخافض   " ينبغي التأكيد على عدم تدريس هذا الموضوع       -9
 اً تحـت المفعـول بـه أو   التخصص في اللغة العربية بالجامعة؛ نظراً ألنه قد يدرج تجـاوز   

  .القسم الظرف أو التمييز أو المفعول ألجله أو
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  فهرس المصادر والمراجع
  

   .القرآن الكريم -1
  . ت. د، لبنان– بيروت ، دار الفكر، عزيزة اإلبراشي،)قصة(إصالح  -2
  ،2 ط   ، بيـروت  ، دار اآلفـاق الجديـدة     ، فخر الدين قبـاوة    . د ،إعراب الجمل وأشباه الجمل    -3

   .م1978 -هـ1398
 عبد الرحمن . د: تحقيق،)هـ370-( البن خالويه الهمذاني ،إعراب القراءات السبع وعللها -4

  .م1992 ،1 ط ، القاهرة، مكتبة الخانجي،بن سليمان العثيمين
 ،3 ط   ، بيروت ، عالم الكتب  ، زهير غازي زاهد   : تحقيق ، ألبي جعفر النحاس   ،إعراب القرآن  -5

  .م1988 –هـ1409
 المؤسسة المـصرية العامـة      ، تحقيق إبراهيم األبياري   ،عراب القرآن المنسوب إلى الزجاج    إ -6

  .م1962 ، القاهرة،للتأليف والترجمة والنشر
    .م1995 ، مكتبة مدبولي،األعمال الشعرية ألمل دنقل-7
   .م1988،الهيئة المصرية العامة للكتاب، حسن فتح الباب،األعمال الكاملة للشاعر-8
محمود محمد .  تحقيق د، هبة اهللا بن علي بن محمد بن حمزة الحسني العلوي    ،لي الشجرية األما-9

  .م1992 –هـ 1413 ،2 ط ، القاهرة، مكتبة الخانجي،الطناحي
 محمـد   :تحقيق، ألبي بركات عبد الرحمن بن محمد األنبـاري        ،اإلنصاف في مسائل الخالف   -10

  .م1982 ، بيروت، دار الفكر،محيي الدين عبد الحميد
  .ت.د، مصر، مكتبة اآلداب بالجماميز، توفيق الحكيم،)مسرحية(أهل الكهف -11
 تحقيق محمد محيي الـدين عبـد       ، البن هشام األنصاري   ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك     -12

  .م1974 –هـ 1394 ،6 ط ، بيروت، دار الفكر،الحميد
 ، بيـروت  ، دار النفائس  ،ن المبارك  تحقيق ماز  ، ألبي قاسم الزجاجي   ،اإليضاح في علل النحو   -13

  .م1996
 الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والـشيخ علـي          : تحقيق ، ألبي حيان ألندلسي   ،البحر المحيط -14

  .م2001 –هـ 1421 ،1 ط ، لبنان– بيروت ، دار الكتب العلمية،محمد معوض وآخرون
 دار ابـن  ،بـد اهللا العكبـرى   ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسين بن ع ،التبيان في إعراب القرآن   -15

  . ت. د، اإلسكندرية،خلدون
  .هـ1402 ، الرياض، دار العلوم، محمد علي الخولي. د،التراكيب الشائعة في اللغة العربية-16
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 ، دار الكتاب العربي   ، محمد كامل بركات   : تحقيق ، البن مالك  ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد   -17
  .م1967 ،مصر

 دار إحياء التـراث     ، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي        ،آنالجامع ألحكام القر  -18
  .م1989 -هـ1405 ، لبنان– بيروت ،العربي

 – دمشق ،ددار الرشي ، تصنيف محمود صافي،الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه-19
  .م1990 –هـ 1411 ،1 ط ،بيروت

، 1ط   صفا للنـشر والتوزيـع، لنـدن،      ، نجيب منصور الشيخ، ال    )قصة(جمرة في يد الملك     -45
  .م1990 –هـ 1410

 دار إحيـاء    ، المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيـضاوي         ،حاشية الشهاب -20
  . ت. د، لبنان– بيروت ، مؤسسة التاريخ العربي،التراث العربي

 دار  ،عينـي حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح شـواهد ال             -21
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