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Abstract:

The research deals with the dilemma of Arab grammarians

regarding transparent verbs in Arabic and the necessity of using

prepositional phrase. Such a phenomenon is found in most works of great

Arab grammarians and in some Holy Quran Surat there the preposition

between the verb and the noun is omitted. This research is meant to give

all the answers for such omitting, and the meanings of such new

construction
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:المدخل
یكثر النحویون وهم یتحدثون عن تعدي الفعل ولزومه من اإلشـارة إلـى النصـب علـى نـزع 

الخــافض ، ویكــاد یجمــع أكثــرهم علــى أن مــا ورد منــه ســماعي ال تصــح محاكاتــه فــي ســعة الكــالم 

على الرغم من كثرة الوارد منه في الشعر والذكر الحكیم وغایة ما نجـد فـي كتـب النحـاة حـول هـذه 

هرة اللغویــة تعبیــرات متقاربــة فــي لغتهــا ومعناهــا مفادهــا أن النصــب علــى نــزع الخــافض حــدث الظــا

بسبب حذف حرف الجر الذي كان الواسطة لنقل معنى الفعل إلى االسم فوصل الفعـل إلـى االسـم 

مـن هـذا بنفسه .. أما لماذا حدث الحذف ؟ وما الدواعي التي ساقت إلیه ؟ وما المعاني المستفادة

یب الجدید ؟ وسأحاول في هذه الصفحات أن أجد لهذا التعبیر سـببا إذ لـیس مـن المعقـول أن الترك

یتفشــى هــذا األســلوب بــالكثرة التــي نجــده علیهــا مــن دون قصــد یرمــي إلیــه المــتكلم . وهــل تــذهب 

العــرب فــي كالمهــا المــذهب الــذي تریــد إال لمعنــى یظهــر حینــا ویــدق متواریــا فــي تضــاعیف العبــارة 

. فمـا )١())ولیس شيء یضطرون إلیه إال وهم یحـاولون بـه وجهـا(؟ الم یقل سیبویه : (تارة أخرى

الوجه الذي یحاولون الوصول إلیه بهذا اللون من التعبیر ؟

:أقوال النحاة في ھذه الظاھرة اللغویة
فلمــا حــذفوا حــرف الجــر عمــل الفعــل (یقــول ســیبویه وهــو یعــرض لهــذا اللــون مــن التعبیــر (

:)٢(قول المتلمسومن ذلك 

ـــــــــة الســـــــــوسآلیـــــــــت حـــــــــّب العـــــــــراق الـــــــــدهر أطعمـــــــــه ـــــــــي القری ـــــــــه ف والحـــــــــب یأكل

أكثــر فــي  )٤( )أمرتــك الخیــر(و  )٣( )اســتغفر اهللا ذنبــا(یریــد علــى حــب العــراق ... ولیســت 

إنمـا یـتكلم بهـا –فهـو یقـر بأنهـا لغـة لـبعض العـرب  )٥())كالمهم جمیعا ، وٕانما یتكلم بها بعضـهم

إذا كـــان الواجـــب یقتضـــي أن نتبـــع اللغـــة األكثـــر شـــیوعا فـــال یعنـــي ذلـــك أن مـــا ورد فـــ –بعضـــهم 

بخالفها شاذ ال یحق لنا محاكاته . 

كیف تصرفت الحال فالناطق على قیاس لغـة مـن لغـات العـرب مصـیب (یقول ابن جني (

:. ویقـــول فــي موضـــع آخـــر)٦( ))غیــر مخطـــيء فــي كالمنـــا وان كــان غیـــر مــا جـــاء بــه خیـــرا منــه

  .  ٦٥/ ١الكتاب :  )١(

  .  ١/٩٩/ مغني اللبیب :  ٤٧٣) الجنى الداني : ٢(

)استغفر اهللا ذنبا لست محصیه رب العباد إلیه الوجه والعمل(البیت بتمامه  ٢٨٣/ ٢أوضح المسالك :  )٣(

أمرتك الخیر فافعل ما ،  ٩/١٢٤خزانة االدب : البیت لعمرو بن معد یكرب الزبیدي والبیت بتمامه في  )٤(

امرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 

   ١/٧٣الكتاب :  )٥(

   ٢/١٢الخصائص :  )٦(
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 )١())یس ینبغي أن یطلق على شيء له وجه من العربیة قائم وان كان غیره أقوى منه انـه غلـطل((

فالمتعـدي بحـرف الجـر نحـو قولـك مـررت بزیـد ونظـرت إلـى عمـرو وعجبـت مـن (وجاء في اللمـع (

بكر ولو قلت مررت زیدا وعجبت بكرا فحذفت حرف الجر لم یجز إال في ضرورة الشعر غیـر أن 

فهــو ینكــر علــى المتكلمــین حــذف )٢( ))جمیعــا فــي موضــع نصــب بالفعــل قبلهمــاالجــار والمجــرور

حــرف الجــر فــي ســعة الكــالم ویــراه مباحــا لــدى الشــعراء . ولــو ســلمنا بــذلك العترفنــا بوجــود لغتــین 

نثریة وشعریة ولترتب على ذلك اصطناع قاعدتین نحویتین تختص أحداهما بالشعر دون األخـرى 

افض قــد ورد فــي القــرآن الكــریم كثیــرا كمــا ســیرد الحقــا ... جــاء فــي مــع أن النصــب علــى نــزع الخــ

إنهــم یقولــون فــي ضــربت زیــدا أن الضــرب واقــع علــى زیــد ، وال یقولــون فــي (الفوائــد الضــیائیة : (

لقـد أدت البـاء ههنـا عملهـا وهـو االلتبـاس )٣( ))مررت بزید أن المرور واقع علیه بـل ملتـبس بـه ..

لوقـع المــرور علــى زیـد كمــا وقـع الضــرب علیــه لقصـد أراده المــتكلم الــم بزیـد ولكــن لـو حــذفت البــاء

  ؟  )٤(یقل جریر : تمرون الدیار ولم تعوجوا

فمعـك عـامالن الفعـل وحـرف الجـر (ویرى الثمانیني وهـو یتحـدث عـن ذهبـت إلـى بكـر : (

ا واالسم الذي بعد الحرف مجرور بالحرف وموضع الجار مـع المجـرور نصـب بالفعـل الـذي قبلهمـ

فان جئت بمعطوف بعد هذا المجرور كنت بالخیار إن شـئت حملتـه علـى العامـل األقـرب فجررتـه 

فقلت مررت بزید وعمرو ، وان شئت حملته على األبعد وهو الفعل فنصبته وعطفته على موضـع 

الثمــانیني . ویالحــظ أن ) ٥( ))الجــار والمجــرور النهمــا فــي موضــع نصــب فقلــت مــررت بزیــد وعمــرا

د عاملین متكافئین هما حرف الجر والفعل ، وان اثر الفعل كامن في االسم المجرور یصرح بوجو 

عنــد حــذف حــرف الجــر وزوال تــأثیره أمــاجــواز العطــف علیــه بالنصــب ، بداللــة قبــل حــذف الجــار 

ظهر لنا اثر الفعل جلیا وهو نصبه لالسم بنفسه ، فإذا كان األمر كـذلك والعـامالن متسـاویان فـي 

اذا اقتصرنا على المسموع منـه ؟ وهبنـا قبلنـا بقـول النحـاة هـذا أال یحـق لنـا أن نتسـاءل تاثیرهما فلم

عن الفرق في المعنى بین الجملتین ؟ وٕاذا كان التعبیران مختلفین معنـى فلمـاذا ال نسـتخدمهما فـي

كالمنا ؟ 

ة . ومن المؤكد أن النحویین لم یهملوا الحدیث نهائیا عن سبب حدوث هذه الظاهرة اللغوی

وناصـبه –فالنصـب للمنجـر  –قولـه (جاء في حاشیة الصـبان فـي موضـوع تعـدي الفعـل ولزومـه (

   ١/٢٣٦المحتسب :  )١(

   ١١٩ – ١١٨اللمع في العربیة :  )٢(

  . ١/٣٢٠الفوائد الضیائیة ، شرح كافیة ابن الحاجب نور الدین الجامي  )٣(

  . ٢/١٢٠.  ١/١١٧:  مغني اللبیب )٤(

) نقال عن كتاب اللمع ١٥٧٠) مصورة مخطوطة دار الكتب المصریة برقم ( ٤٤٢الثمانییني الموصلي ( ت  )٥(

  . ١١٨اللمع في العربیة تحقیق حامد المؤمن : 
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ویتحــدث ابــن یعــیش عــن المســألة نفســها  )١( ))عنــد البصــریین فالفعــل وعنــد الكــوفیین إســقاط الجــار

ومن ذلك سمیته بزید وكنیته بأبي بكر فانه یجوز التوسع فیه بحذف حرف الجر بقولك (فیقول : (

فمــا المقصــود بالتوســع ألــیس هــو عبــور المــألوف مــن الكــالم إلــى  )٢( ))یته زیــدا وكنیتــه أبــا بكــرســم

لالزمـة األقل الفـة لغـرض أوجـب لـه المقـام ؟ ویعلـل فـي موضـع آخـر سـبب عـدم وصـول األفعـال ا

(إلى أسمائها مباشرة فیقـول إنهـا أفعـال ضـعفت عرفـا واسـتعماال فوجـب تقویتهـا بـالحروف الجـارة (:

ن لفظــه مجــرورا وموضــعه نصــبا ألنــه مفعــول ولــذلك یجــوز فیمــا عطــف علیــه وجهــان الجــر فیكــو 

) ٣())والنصــب نحــو قولــك مـــررت بزیــد وعمــرو وعمـــرا فــالجر علــى اللفـــظ والنصــب علــى الموضـــع

ومعنــى ضـــعفت یعنـــي أنهـــا كانـــت غیـــر ذلـــك فاقتضــى التطـــور اللغـــوي أن تفقـــد بعضـــا مـــن قوتهـــا 

االســم بــالحروف وهــو أمــر لــم یحــدث اعتباطــا ، وٕانمــا لغایــة وتســتعین علــى إیصــال معناهــا إلــى 

بحسب مقاصد المتكلمین أقول : فإذا اقتضى المقام اسـتخدامها متعدیـة بنفسـها فهـذا یعنـي الرجـوع 

عـن روح الكاتـب أو الشـاعر فـي لغتـه علـى مـا (بها إلى اصل من أصـول اللغـة فعلینـا أن نبحـث (

. )٤( ))لمعاییر اللغویة ویتجاوزهاتظهر في الخصائص التي یخرج فیها عن ا

ونستطیع أن نتبین اثـر ذلـك فـي تخلـف هـذه الظـاهرة فـي بعـض األفعـال فهـي تـارة تتعـدى 

شـكر ونصـح وقصـد : شـكرته وشـكرت لـه ، ونصـحته (بنفسها وتـارة بوسـاطة حـرف الجـر مثـل : (

َأِن و  ١١٤النحـل /هِ َواْشـُكُروْا نِْعَمـَت اللّـونصحت له ، وقصدته وقصدت إلیه ، قال تعالى :

. وٕاذا ) ٥( ))٩٢ – ٧٩األعــراف اآلیتــان َوَنَصــْحُت َلُكــمْ و  ١٤لقمــان /اْشــُكْر لِــي َوِلَوالِــَدْيكَ 

فمــذهب الجمهــور انــه الینقــاس (لجــر إلــى ســماعي وقیاســي (اكــان النحــاة قــد قســموا حــذف حــرف 

فـان هنـاك مـن خـالفهم الـرأي ) ٦( ))حذف حرف الجر مع غیر أّن وأْن بل یقتصر فیه على السماع

ذهب أبو الحسن علي بـن سـلیمان البغـدادي وهـو االخفـش الصـغیر (وجعل األمر قیاسیا كله فقد (

بشـــرط تعـــین الحـــرف ومكـــان –یقصـــد مـــع أّن وأْن –إلـــى انـــه یجـــوز الحـــذف مـــع غیرهمـــا قیاســـیا 

ــم الحــذف نحــو بریــت القلــم بالســكین فیجــوز عنــده حــذف البــاء فنقــول : بریــت ال قلــم الســكین فــان ل

وقبـل أن أغـادر هـذا الجانـب أشـیر إلـى أن  )٧( ))یتعین الحرف لم یجز الحذف نحو رغبت فـي زیـد

یــذكر ثمانیـــة طـــرق یتعــدى فیهـــا الفعــل الـــالزم إلـــى مفعــول بـــه أو مــا كـــان بمنزلـــة )عبــاس حســـن(

)١٣٠/ ٢ )١ .  

  .  ٣١٢/ ٣شرح المفصل :  )٢(

  .  ٣١٥/ ٣المصدر نفسه :  )٣(

  .  ١٠٩اح ) التركیب اللغوي : د. لطفي عبد الفت٤(

  . ٣٦٨شرح شذور الذهب /  )٥(

  .  ١/٥٣٩شرح ابن عقیل :  )٦(

  . ١٣٩/ ٤وینظر شرح الرضي :  ١/٥٣٩المصدر نفسه :  )٧(
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ده ومـــع ذلـــك فالتضـــمین عنـــ)التضـــمین والنصـــب علـــى نـــزع الخـــافض(المفعـــول بـــه ویقصـــد بـــذلك 

. یقـــول هـــذا مـــع انـــه یقتـــرب كثیـــرا مـــن ) ١(قیاســـي أمـــا النصـــب علـــى نـــزع الخـــافض فهـــو ســـماعي

إن كـل وسـیلة ((ا تجعـل الفعـل الـالزم متعـدیا یقـول:الدالالت اللغویة التي تؤدیها هـذه الطـرق عنـدم

منهـا تـؤدي مـع التعدیـة معنــى خاصـا ال تكـاد تؤدیـه وسـیلة أخــرى... ولهـذا أثـره فـي تغییـر المعنــى 

... فان كان اثر الوسـائل مـن ناحیـة التعدیـة واحـدا فـان أثرهـا مختلـف مـن ناحیـة المعنـى ولهـذا ال 

تختـــار وســـیلة منهـــا إال علـــى أســـاس أنهـــا مـــع تعـــدیتها الفعـــل تـــؤدي معنـــى جدیـــدا یســـایر الجملـــة 

ألیس هذا تصریحًا منـه أن التعدیـة بحـذف حـرف الجـر جـاءت لتـؤدي معنـى  )٢( ))ویناسب الغرض

یــه المــتكلم لــم یــؤّد بغیرهــا بعیــدا عــن الضــرورة الشــعریة ، الــم یــرد فــي ســعة الكــالم قــولهم : قصــد إل

.)٣(توجهت مكة وذهبت الشام بدال من توجهت إلى مكة وذهبت إلى الشام

:من النصب على نزع الخافض إلى التضمین 
ة إال جـــاء فـــي المغنـــي أن الفعـــل القاصـــر یتعـــدى إلـــى مفعولـــه بطـــرق ســـبعة وكلهـــا قیاســـی

فیدخل التعدیة بالتضمین فـي جملـة )٤(إسقاط حرف الجر فهو سماعي إال ما كان منه مع أْن وأنَّ 

جملــة القیاســي وبعــد ألــف عــام یقــر مجمــع اللغــة العربیــة فــي القــاهرة بقیاســیة التضــمین إذا تحققــت 

بــین . وســأحاول أن أجــد وشــائج ) ٥(المناســبة بــین الفعلــین وامــن اللــبس والءم ذلــك الــذوق العربــي 

من خالل عرض بعض اآلراء منها أن الرضي )النصب على نزع الخافض والتضمین(األسلوبین 

الحــق النصــب علــى نــزع الخــافض بالتضــمین هربــا مــن القــول بشــذوذه فیقــول فــي قــول الشــاعر :

و  ١٦اف /األعـر  َألقْـعُـَدنَّ َلُهـْم ِصـَراَطَك اْلُمْسـَتِقيمَ تمرون الدیار ولم تعوجوا ، وبقول اهللا تعـالى 

 ُلُــَغ اْلِكتَــاُب َأَجلَــه َأن َتْستَـْرِضــُعوْا َأْوَالدَُكــمْ و  )٦( ٢٣٥البقـرة /َوالَ تـَْعزُِمــوْا ُعْقــَدَة النَِّكــاِح َحتَّــَى يـَبـْ

واألولــى فــي مثلـــه أن یقــال ضــمن الــالزم معنـــى المتعــدي أي تجــوزون الـــدیار ، (. ( ٢٣٣البقــرة /

عقــدة النكــاح وترضــعوا أوالدكــم حتــى ال یحمــل علــى الشــذوذ وأللــزمن صــراطك المســتقیم ، والتنــووا

النور ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ . قال تعالى غیره فیتعدى تعدیة ما ضمن معناهكما ضمن الفعل معنى

.)٧( ))أي یعدلون عن أمره ویتجاوزون عنه ٦٣/

  .  ١٥٢/ ٢ینظر النحو الوافي :  )١(

  .  ١٥٢/ ٢المصدر نفسه :  )٢(

  .  ٥٧٩/ ١ینظر شرح ابن عقیل :  )٣(

  .  ١٧٨ – ١٧٤/ ٢ینظر مغني اللبیب :  )٤(

  .  ٥٥٢/ ٢نظر النحو الوافي : ی )٥(

" ألن عزم فعل الزم وقد تضمن معنى (وال تنووا) " .  ١٥/ ٣معاني النحو :  )٦(

  .  ١٤٠/ ٤شرح الرضي :  )٧(



حیدر محمود عبد الرزاق

٢٦٣

ا یتعــدى واعلــم أن الفعــل إذا كــان بمعنــى فعــل آخــر وكــان احــدهم(جــاء فــي الخصــائص (

بحـرف واآلخـر بحـرف آخـر فـان العـرب تتسـع فتوقـع احـد الحـرفین موضـع صـاحبه إیـذانا بـان هـذا 

. ویـــرى د. إبـــراهیم الســـامرائي إن التضـــمین قـــد یتعـــدى ذلـــك ) ١( ))الفعـــل فـــي معنـــى ذلـــك اآلخـــر

ویتجاوزه إلى تضمین فعل الزم معنى فعل 

السعة ال تدل على سعة البحـث متعد وبالعكس ، ویرى أن مواضع التضمین واسعة وهذه 

في الموضوع وأنهم قد تعمقوا بالمشكلة بل تكشف حیرتهم في الوقوف أمامها وقصورهم تجاهها ال 

إن للتضــمین غرضــا بالغیــا وهــو (د. فاضــل الســامرائي (یقــول فــي حــین ) ٢(یتجاوزونهــا إلــى غیرهــا

ل مـــع فعـــل آخـــر الجمـــع بـــین معنیـــین بأقصـــر أســـلوب وذلـــك بـــذكر فعـــل وذكـــر حـــرف جـــر یســـتعم

َوَنَصـْرنَاُه ِمـَن فنكسب بذلك معنیین معنى الفعل األول ومعنى الفعل الثاني وذلك نحو قوله تعـالى 

بُو ُهمْ . وجـاء فـي قولـه تعـالى )٣(٧٧األنبیـاء /اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ نَـاَك َعـنـْ  ٢٨الكهـف / َوال تـَْعـُد َعيـْ

(عـن) لتضـمن (عـدا) معنـى (نبـا) و  ـ... وٕانمـا عـدي بـیقال عداه إذا جاوزه ومنه قولهم عدا طوره

(عال) في قولك نبت عنه عینك وعلت علیه إذا اقتحمته ولم تعلق به فان قلت أي غرض في هذا 

: الغـــرض إعطـــاء مجمـــوع عـــدهم عینـــاك أو ال تعـــل عینـــاك عـــنهم؟ قلـــتالتضــمیین وهـــال قیـــل وال ت

.)٤())معنیین وذلك أقوى من إعطاء معنى فذ

، ي ورد فیهــا النصـب علــى نـزع الخــافضحــین نعـرض بعــض األبیـات الشــعریة التـوسـنرى 

)التضمین والنصب على نزع الخافض(والمعاني التي رشحت عنه أن أسلوبي تعدیة الفعل الالزم 

متقاربان في الغرض الذي یقصدان إلیه . 

:ما بین نزع الخافض وزیادتھ إتحاد في الغایة 
لعربیة تحمل في تراكیبها قوانین غایة في االطـراد تجـري علـى من الطریف أن نجد اللغة ا

نســق ، وتــؤدي فــي جمیــع ضــروب تعبیراتهــا معــاني جدیــدة تنحــو باتجــاه الدقــة واالختصــار . فكمــا 

وجدنا أن النصب على نزع الخافض جاء لغایات أرادها المنشيء فإننا وفي مقابل ذلـك نجـد زیـادة 

غرضـا معنویـا كالتوكیـد واالسـتغراق . جـاء فـي الكتـاب : حرف الجر في الجملة یؤدي هـو اآلخـر

. ولتأكیـد أهمیــة )٥( ))مـا جـاءني مــن احـد ، ومـا رأیــت مـن احـد . وهــي تفیـد االسـتغراق والتوكیــد((

وقد تدخل في موضع لو لم تدخل (دخولها في الجملة وأدائها معنى جدیدا یقول في موضع آخر (

)٣٠٨/  ٢ )١  .  

  .  ١١٥ینظر من وحي القرآن /  )٢(

  .  ١٤/ ٣معاني النحو :  )٣(

  .  ٧١٧/ ٢الكشاف :  )٤(

  .  ٤٥٩/  ١ني اللبیب : ، ینظر مغ ٣٠٧/  ٢الكتاب :  )٥(
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٢٦٤

مـا أتـاني مـن (د بمنزلة (ما) إال أنها حرف إضافة وذلك قولك فیه كان الكالم مستقیما ولكنها توكی

. وقــد ) ١( ))لــو أخرجــت (مــن) كــان الكــالم حســنا ولكنــه أكــد ب(مــن))مــا رأیــت مــن احــد(و  )رجــل

أوضـح الرضـي فـي شــرحه للكافیـة أن دخـول (مـن) كــان زائـدا لغـرض معنـوي فــي ذاتهـا ولـیس مــن 

والدلیل على زیـادة (مـن) دخولهـا علـى مـا (ول : (اجل إیصال معنى الفعل إلى مفعوله حسب . یق

ـــه اعنـــي الفاعـــل نحـــو  ـــدة (مـــن) االســـتغراقیة )مـــا جـــاءني مـــن احـــد(ال توصـــل الفعـــل إلی ... وفائ

مــا (تمــل احتمــاال مرجوحــا أن یكــون معنــىالتنصــیص علــى الفكــرة مســتغرقة للجــنس إذ لوالهــا الح

أكثر فهي إذن لتأكیـد مـا اسـتفید مـن ما جاءني رجل واحد بل جاءني رجالن أو )جاءني من رجل

. وتــدخل فـــي الجملــة فتفیــد التبعـــیض قــال تعـــالى :)٢())النكــرة فــي غیـــر الموجــب مــن االســـتغراق

 ْيـَْغِفـْر َلُكـم مِّـن ُذنُـوِبُكم/تبعیضـیة ال زائـدة فهـي بمعنـى (یقـول عنهـا جمهـور النحـاة أنهـا ( ٤نـوح

نُوَب َجِميًعـــالـــه تعـــالى :بعـــض مفعـــول بـــه وذنـــوبكم مضـــاف إلیـــه ال ینافیـــه قو  ِإنَّ اللَّـــَه يـَْغِفـــُر الـــذُّ

.)٣( ))ألن هذا لنا معشر األمة المحمدیة واألولى ألمة نوح ٥٣اإلسراء/ 

فقد أوضح سیبویه أن الجملة مستقیمة المعنى مـن غیـر (مـن) إال أن دخولهـا أفـاد معـاني 

يـَْغِفــْر َلُكـــم مِّــن ُذنُـــوِبُكمْ ى : مضــافة مثــل التوكیـــد والتبعــیض فوجودهــا ضـــروري فــي قولــه تعـــال

فقولـــك (علمتـــه) معنـــى علمـــت (. فاألســـلوبان مختلفـــان ، ویقـــول د. فاضـــل الســـامرائي : ( ٤نـــوح/

 ١٤/العلق َأَلْم يـَْعَلْم بَِأنَّ اللََّه يـََرى:ه) فالمعنى علمت بحاله قال تعالىاألمر نفسه أما (علمت ب

معنــى الثانیــة الــم یعلــم رؤیــة اهللا ومعنــى األولــى الــم یعلــم بهــذا ف )الــم یعلــم ان اهللا یــرى(ال یطــابق 

.)٤( ))األمر ؟ الم یخبر به ؟

ویمكن مالحظة أن الفقهاء تحروا عن هذه المعاني الدقیقة أكثر من النحویین فقد ورد في 

وقیــــل جــــاءت للتبعــــیض نحــــو قولــــه تعــــالى : (شــــرح الكافیــــة للرضــــي وهــــو یتحــــدث عــــن (البــــاء) (

 ُوْا ِبُرُؤوِســُكمْ َواْمَســح / إن أهــل اللغــة ال یعرفــون هــذا المعنــى بــل (قــال ابــن جنــي : ( ٦المائــدة

. لقـد دقـق الفقهـاء  )٥( ))یورده الفقهاء ومذهبه أنها زائـدة الن الفعـل ال یتعـدى إلـى مجرورهـا بنفسـه

یـوم نزلـت في هذه األسالیب ألن واجبهم إظهار المعاني التي كان العربي یدركها بسـلیقته وفطرتـه

أما ابن جني النحوي فال یرى فیها سوى كونها زائدة من الناحیة النحویة .

  .  ٣٠٧/ ٢المصدر نفسه :  )١(

  .  ٢٦٤/  ٤شرح الرضي :  )٢(

  .  ٥٢٣/  ١حاشیة الخضري :  )٣(

  .  ٣١/  ٣معاني النحو :  )٤(

  .  ٢٧٨/  ٤شرح الرضي :  )٥(
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٢٦٥

ولــیس مــن العســیر علــى المتتبــع ألســالیب اللغــة أن یــدرك أن ورود حــروف الجــر بعضــها 

مكان بعض ما هو إال مغـادرة المتوقـع مـن األسـالیب إلـى غیـر المتوقـع السـتجالء قـدراتها . ألـیس 

ر اللغویــة العامــة هــو توســع فــي أســالیبها وحیویــة مضــافة لقــدراتها . یقــول كــل تغییــر فــي الظــواه

ــعٍ ومــن ذلــك قولــه تعــالى : )١(النحویــون قــد تــأتي (البــاء) بمعنــى (عــن) ــَذاٍب َواِق َســَأَل َســاِئٌل بَِع

فلـو أن (البـاء) هنـا قـد أدت معنـى الحـرف (عـن) تمامـا مـا كـان هنـاك حاجـة للمجـيء  ١المعـارج /

ضمن (سأل) بمعنى (دعا) فعدي تعدیته كأنه قیـل : دعـا داع بعـذاب (. وقد یكون (بها بدال عنه

ل الفعـل (سـال) غیـر وفـي الحـالتین یبقـى اسـتعما) ٢( ))واقع من قولك دعـا بكـذا إذا اسـتدعاه وطلبـه

.الجملة معنى الفعلین (سأل ودعا)(دعا) ودخول حرف الجر أعطىاستعمال الفعل

الظــاهرة فــي القــرآن الكــریم والكــالم العربــي شــعره ونثــره لوجــدناها ولــو حاولنــا أن نتتبــع هــذه

تطــرد علــى نحــو عجیــب یؤكــد خصــوبة اللغــة فهــي متحركــة ولكــن ضــمن قوانینهــا العامــة فالزیــادة 

خروج على المـألوف كمـا أن النقصـان خـروج هـو اآلخـر وكالهمـا یجـري ضـمن نسـق مـن التفكیـر 

ثابت .

ر العربي النصب على نزع الخافض في الشع
المتتبع لهذه الظاهرة في الشعر العربي یقع علـى أمثلـة لیسـت بالقلیلـة منسـوبة إلـى شـعراء 

جاهلیین وٕاسالمیین مشهود بفصاحتهم فكان لزاما علینا اّال نمر بها مرور العابرین مكتفین بـالقول 

سـین أن هــذا إنهـا أمثلـة خرجـت علـى المـألوف نقبلهـا مــن أصـحابها ولـیس لنـا أن نقـیس علیهـا متنا

األســلوب قـــد ورد فـــي القـــرآن الكـــریم فعلینـــا أن نستقصـــي هـــذه الظـــاهرة اللغویـــة لنقـــع علـــى مقاصـــد 

الشعراء واال نتكيء على القلة والشذوذ والضرورة الشعریة . وقبل الخوض في ذلك سأشیر إلى ما 

ل طاب ثمرها أرأیتك الحدیقة ه(عن إعراب الكاف واالسم الذي بعده في قولنا )عباس حسن(قاله 

فهـو یـرى أن  ٦٢اإلسـراء /قَاَل َأرََأيـَْتَك َهـَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعلَـيَّ لَـِئْن َأخَّـْرَتنِ وقوله تعالى : )مبكرا

المسـبوق بهمـزة االسـتفهام هـو حـرف خطـاب وان االسـم المنصـوب بعـدها  )رأى(الكـاف فـي الفعـل 

نـا بمعنـى اخبرنـي فكأنـك تقـول : أخبرنـي جـاء ه)٣( )رأى(منصوب على نـزع الخـافض الن الفعـل 

ِبَعـَذاٍب َسـَأَل َسـاِئلٌ " وتكون بمعنى (عن) نحو : (سألتك بزیـد) أي عنـه قـال تعـالى  ١٤٤) رصف المباني / ١(

  .  ٤١٨، فقه اللغة للثعالبي /  ١٠٩أي عن عذاب " ، ینظر الجنى الداني / َواِقعٍ 

  .  ٦٠٨/ ٤الكشاف :  )٢(

(( أرأیتـك زیـدًا أبـو مـن هـو و أرأیتـك عمـرًا أعنـدك هـو أم عنـد فـالن ال  ٢٩٥/  ١جاء في الكتـاب لسـیبویه :  )٣(

، ینظـــر نظـــم الـــدرر قـــال أرأیتـــك أي  ٢٨٣/  ١للبیـــب : یحســـن فیـــه اال النصـــب فـــي زیـــد )) ، ینظـــر مغنـــي ا

/  ٦،األســاس فــي التفســیر :  ٢/٩١٦أخبرنــي هــذا الــذي كرمــت علــي أي ِلــَم كرمتــه . ینظــر تفســیر النســفي : 

٣٠٨٨  .  



النص على نزع الخافض في العربیة

٢٦٦

عن الحدیقة هل طاب ثمرها مبكرا . ویرى أن هذا االستعمال ال یأتي إال حین نطلب معرفة شيء 

رأى و (. وهــب أن النصــب علــى نــزع الخــافض قــد أعطانــا معنــى فعلــین همــا )١(لــه حالــة عجیبــة

صــب علــى نــزع الخــافض واجتهــد فــي فحــص بعــض النصــوص الشــعریة التــي ورد فیهــا الن)أخبــر

لنرى ما إذا كان جدیرا بالعنایة والقیاس علیه وانه فعال یدل على حالة عجیبة متمیزة وأدى غرضا 

معنویا ما كان لنا أن نبلغه بغیر هذا األسلوب یقول الشاعر الجاهلي ساعدة بن جؤیة في وصف 

)٢(الرمح 

ــــــــــه كمــــــــــا عســــــــــل الطریــــــــــق الثعلــــــــــبلـــــــــــــدن بهـــــــــــــز الكـــــــــــــف یعســـــــــــــل متنـــــــــــــه فی

. وال یتحدثون عن سـبب هـذا الحـذف )٣( )كما عسل في الطریق(یقول النحویون والتقدیر 

والذي یفهم من خالل كالمهم أن هذا الحذف جاء إلقامة الوزن . فهل حقا كـان كـذلك ؟ والجـواب 

انــه ال یوجــد تعبیــر یتحــتم علــى الشــاعر االلتــزام بــه لنفــاد غیــره مــن الصــیغ والتراكیــب ، وٕاذا فعــل 

)عسـل فـي الطریـق الثعلـب(عر ذلك وخالف قاعدة مطردة عد ذلـك منـه لحنـا . والـذي أراه أن الشا

لــیس مــن مقاصــد الشــاعر ، ولــو فعــل لكــان قــد شــبه اهتــزاز الــرمح بروغــان الثعلــب فــي الطریــق ، 

ر أن الطریــق ولكنــه أراد أن یقــول : إن حركــة الثعلــب المضــطربة فــي شــعاب الطریــق أوحــت للنــاظ

مــرة الزمــا فــي الشــطر األول وأدى الغــرض )عســل(هــو الــذي یهتــز . لقــد اســتعمل الشــاعر الفعــل 

الـــذي أراد ثـــم اســـتخدمه فـــي الشـــطر الثـــاني متعـــدیا عنـــدما اســـقط حـــرف الجـــر فوصـــل الفعـــل إلـــى 

ـــرمح مضـــطربا فـــي كـــف صـــاحبه  ـــى معنـــى آخـــر وهـــو تشـــبیهه لل ـــه بنفســـه فـــدفع بالعبـــارة إل مفعول

الطریق . والذي أوهمنا باضطرابه روغـان الثعلـب فیـه . فهـل كـان حـذف حـروف الجـر باضطراب 

مفاجئــــا للنحــــویین بهــــذا القــــدر الــــذي جعلهــــم یقولــــون بخروجــــه عــــن المــــألوف ، وعــــدوه فــــي جملــــة 

الســماعي الــذي ال یقــاس علیــه مــع انــه قــد أوحــى لنــا بمعنــى غایــة فــي الدقــة واللطــف ؟ الــم یقــل 

. أال یســعفنا قــول عمــرو بــن العــالء )٤(أن هــذا لغــة قــوم ؟  –ة للعــرب الكثیــر المشــافه–ســیبویه 

. باعتماد هذا )٥( ))ما انتهى إلیكم مما قالت العرب إال اقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم شعر كثیر((

ال یخــرج عمــا (األســلوب والقیــاس علیــه ؟ والبیــت لشــاعر یفهــم قــوانین لغتــه وال یخالفهــا فالشــاعر (

  .  ٢١٦ – ٢١٥/ ١ینظر النحو الوافي :  )١(

  .  ١٦٧، نوادر أبي زید /  ٦٩/  ١الكتاب :  )٢(

( او نصـب الفعـل المـذكور  ٤٨/  ١( أي في الطریق ) ویقول في موضع آخر :  ١٧٧/  ٢) مغني اللبیب : ٣(

( مخصـوص بالضـرورة ... أي فـي  ١٣١/  ٢شرح األشموني : على حد قوله كما عسل الطریق الثعلب ) ،

( والشـاهد فـي الطریـق حیـث نصـب بتقـدیر  ١٣١/  ٢الطریق ) . شرح شواهد العیني على حاشیة الصـبان : 

اجراء الالزم مجرى المتعدي) . . في توسعا 

  .  ٧٣/  ١ینظر الكتاب :  )٤(

  .  ٢٤/  ٢الخصائص :  )٥(
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ل اللغوي لأللفاظ والعبارات إال لیبلغ بالتعبیر مستوى آخر مـن مسـتویات االسـتعمال علیه االستعما

الواقعة في اللغة أي أن الشاعر یظل محدودا بدائرة اللغة ال یتجاوزها 

أما إذا لم یبلغ بالتعبیر مسـتوى لـه وجـود حاصـل فـي اللغـة فهـذا مـن قبیـل الخطـأ الـذي ال 

. ونحــن أمــام شــاعر أخــذت اللغــة عنــه وعــن قومــه فكیــف ال )١( ))یجــوز فــي الشــعر أو فــي الكــالم

)٢(تصح محاكاته ؟ ولنتأمل في هذا البیت للشاعر یزید بن الحكم 

وشـــــــرك عنـــــــي مـــــــاارتوى المـــــــاء مرتـــــــويفلیــــــــــــت كفــــــــــــــافا كــــــــــــــان خیـــــــــــــرك كلــــــــــــــه

ویروى الماَء بالنصب على تقدیر (من) كمـا فـي قولـه تعـالى (فقد ورد في المغني قوله : (

: َاْختَــاَر ُموَســى قـَْوَمــُه َســْبِعيَن رَُجــالً و / ففاعــل ارتــوى علــى هــذا (مرتــو) كمــا تقــول  ١٥٥األعــراف

. أي مــا ارتــوى مرتــو مــن المــاء فبحــذف حــرف الجــر (مــن) الــذي خــالف )٣( ))شــرب المــاء شــارب

ن المتوقع والمعهود من التعابیر حفز انتباه السـامع إلـى أن المقصـود فعـل آخـر وهـو (شـرب) فیكـو 

المعنــى مــا شــرب المــاء والن غایــة الشــارب هــو االرتــواء فقــد ذكــر الشــاعر النتیجــة فقفــز بنــا نحــو 

الهــدف المرجــو مختصــرا الــزمن ، وهــو باســتعماله للفعــل ارتــوى یكــون قــد أوحــى لنــا بمعنــى الفعلــین 

)٤(معا . ولو تدبرنا بیت جریر

ـــــــــــــــــــــــــــي إذن حـــــــــــــــــــــــــــرامتمــــــــــــــــــرون الــــــــــــــــــدیار ولــــــــــــــــــم تعوجــــــــــــــــــوا كالمكـــــــــــــــــــــــــــم عل

هـذا  )تجـوزون(معنـى )تمـرون(نه من الیسیر القول : أن الشـاعر قـد ضـمن الفعـل سنرى ا

لــم یتعــد إال بوســاطة حــرف الجــر. والــذي یجعلنــا نقــول هــذا وجــود أفعــال )مــر(علــى جعــل الفعــل 

.... جــاء فـي حاشــیة الصـبان وهــو )٥(تسـتخدم إلـى اآلن متعدیــة والزمـة بحســب مقاصـد المتكلمـین

ل یتحدث عن صوغ اسم المفعو 

أي مسـتغن عـن حـرف الجـر . –یقصـد األشـموني –قولـه تـام (من الفعل الالزم قولـه : (

زاد في التساهل باطراد إلخراج تمرون الدیار فانه یصح أن یصاغ منه 

  . ١٣الضرورة الشعریة دراسة اسلوبیة / )١(

  .  ٤٧٢/  ١٠خزانة األدب :  )٢(

  .  ٤٢٠/  ١مغني اللبیب :  )٣(

ت النحاة . البیت في دیوانه ویروى : أتمضون الرسوم وال تحیا ... الخ وهذا من تصویبا )٤(

و  ٧٩األعـراف /  نصـحت لكـم ( نصحته وشـكرته واألكثـر ذكـر الـالم نحـو ١٦/  ٢أوضح المسالك :  )٥(

  .  ١٤لقمان / أن أشكر لي 
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. ولماذا هذا التضییق في اللغة ما )١( ))اسم المفعول فیقال : الدار ممرورة لكن ال باطراد

ة ، وصیغ منه اسـم المفعـول مـن غیـر حـرف الجـر ، ومـاذا یقـول دام الشاعر قد أوصله بال واسط

)٢(صاحب التسهیل في قول الشاعر

ـــــــــــــــاغضـــــــــــــبت أن نظـــــــــــــرت نحـــــــــــــو نســـــــــــــاءٍ  ـــــــــــــــي مـــــــــــــــررن الطریق ـــــــــــــــیس یعرفنن ل

مباشـرة )الطریقا(بال وساطة حرف الجر وأوصل الفعل إلى مفعوله )مر(فقد عدى الفعل 

ون لـــو أن الشـــاعر أحـــس أن فـــي كالمـــه خطـــأ كمـــا عـــداه جریـــر . ونســـتطیع أن نقـــول ونحـــن واثقـــ

ولكنه أراد )(عبرن الطریقاولقال :)عبر(إلى الفعل )مر(وخروجا على المألوف لعدل عن الفعل 

أن یلمح إلى معنى المالبسة والمرور السریع . 

ویمكننا بقلیل من التـدبر والعنایـة الـدخول إلـى عقـول الشـعراء ومعرفـة المقاصـد التـي رمـوا 

وندخل هذا (، واألسالیب التي اصطنعوها للوصول إلى غایاتهم و لجاز لنا أن نقیس علیها (إلیها 

في اللغة األدبیة واألسلوب الفني الذي یعتمد على تولید الصور األدبیة التي تستمد عناصرها مـن 

.)٣( ))الخیال الذاتي لألدیب

:النصب على نزع الخافض في القرآن الكریم
لظــاهرة اللغویـة النحــویین والبالغیـین والمفســرین لكثـرة شــیوعها فـي الكــالم لقـد أهمــت هـذه ا

العربي عامة والقرآن الكریم خاصة ، وقد اشرنا خالل البحث إلى عشرات المواضع التـي ورد فیهـا 

وسـماعي فـي غیـر )أْن و أنَّ (هذا التعبیر في القرآن الكریم . وقسموها كما علمنا إلـى قیاسـي مـع 

نت هنا ال اعنى بما قالوا انه سماعي أو قیاسي الن غرضي هو التأكیـد علـى تفشـي ذلك . وٕاذا ك

هـــــذا األســـــلوب وعلـــــى األغـــــراض التـــــي یؤدیهـــــا ، والتـــــدلیل علـــــى أهمیـــــة وضـــــرورة القیـــــاس علیـــــه 

واصــطناعه فــي كالمنــا متــى ألجأتنــا الحاجــة إلیــه متجــاوزین قــول النحــاة بقبــول مــا ورد منــه وعــدم 

في سـورة البقـرة وحـدها )النصب على نزع الخافض(بإحصاء ما ورد منه القیاس علیه . فقد قمت

و  )أْن و أنَّ (أربعــة عشــر موضــعا مــع  )١٤(اثنــین وعشــرین موضــعا  )٢٢(فوجدتــه قــد ورد فــي 

،  ٢٦،  ٢٥(ثمانیـة مواضــع بـدونهما والمواضــع بحســب ترتیـب اآلیــات التـي وردت فیهــا هــي  )٨(

،   ١٩٨في موضعین ،  ١٨٥،  ١٨٤،  ١٥٨،  ١٤٨،  ١٣٠،  ١٢٥،  ٩٠،  ٧٥،  ٦٧،  ٥٨

وبمجـــرد أن اعـــرض هـــذا العـــدد  )٢٨٢،  ٢٦٨،  ٢٦٧،  ٢٤٦،  ٢٣٥،  ٢٣٣،  ٢٣٢،  ٢٣٠

الكبیــر مــن اآلیــات التــي ورد فیهــا هــذا األســلوب أكــون قــد وقفــت علــى حجــم المشــكلة التــي واجهــت 

  .  ١٢٦/  ٢حاشیة الصبان :  )١(

  .  ٧٦عمر بن أبي ربیعة ، الدیوان /  )٢(

  .  ١١٧من وحي القرآن /  )٣(
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التضـــمین هربـــا مـــن هـــذه النحـــویین وهـــم یقولـــون بشـــذوذه وعـــدم صـــحة القیـــاس علیـــه ، أو إلحاقـــه ب

المعضــلة وقــد اختلطــت عنــدهم حــاالت كثیــرة منــه بالتضــمین الــذي اقــروا بصــحة محاكاتــه . ومــن 

الواجــب أن اعــرض بعضــا مــن هــذه اآلیــات علــى ســبیل التمثیــل لــیس إال لنــرى حجــم االضــطراب 

ــَراِهيوالتــداخل فــي تفســیرها مــن ذلــك قولــه تعــالى :  َم ِإالَّ َمــن َســِفَه نـَْفَســهُ َوَمــن يـَْرَغــُب َعــن مِّلَّــِة ِإبـْ

ولتضــمنها )١( ))أي ظلــم نفســه بســفهه وســوء تــدبیره(جــاء فــي تفســیر ابــن كثیــر ( . ١٣٠البقــرة / 

، ) ٣(، وجهـــل نفســـه فظلمهـــا عنـــد ســـعید حـــوى )٢(معنـــى خـــاف وامـــتهن أو هلـــك عنـــد ابـــن هشـــام 

أن كل هـذه المعـاني إنمـا . ومن المؤكد) ٤(منصوبة على نزع الخافض )نفسه(وأعربها النحاة أي 

رشــحت بفعــل هــذا التعبیــر المعجــز الــذي جــاء بــه القــرآن الكــریم . ویقــول الشــیخ محمــد الطــاهر بــن 

ــَراتِ عاشــور فــي قولــه تعــالى :  االســتباق  ١٤٨البقــرة /)٥(َوِلُكــلٍّ ِوْجَهــٌة ُهــَو ُمَولِّيَهــا فَاْســَتِبُقوْا اْلَخيـْ

َواُسَتبَـَقا كقوله تعالى :بالالم إال انه توسع فیه فعدي بنفسهافتعال والمراد به السبق وحقه التعدیة

. جاء في نظم الدرر فاستبقوا الخیرات )٦(على تضمین استبقوا معنى اعتنقوا ٢٥یوسف /اْلَبابَ 

فاســـتبقوا إلـــى (. فلـــو قیـــل فـــي غیـــر القـــرآن الكـــریم ) ٧())أي اجعلـــوا انـــتم مقصـــدكم أنـــواع الخیـــر((

فقـد أوحـى بتعـدد  )إلـى(اه انتهاء استباقهم إلى غایة معلومـة محـددة أمـا بحـذف لكان معن)الخیرات

وتنــوع الخیــرات . ویالحــظ انــه یخــتلط حــدیث النحــویین والمفســرین فــي ظــاهرة النصــب علــى نــزع 

الخـــافض بالتضـــمین ، والحقیقـــة أنهمـــا ال یبتعـــدان غالبـــا ... یقـــول ابـــن هشـــام فـــي قولـــه تعـــالى : 

َولَـــــِكن الَّ تـَُواِعــــ¦čǂ ººººÊǇ �ċǺ ÉǿÂÉƾ / وجــــاء فــــي حاشــــیة الدســــوقي )٨( ))أي علــــى ســــر(( ٢٣٥البقــــرة .

. ولـــو تتبعنـــا األقـــوال فـــي )٩())المعنـــى ال تواعـــدوهن فـــي ســـر فهـــو نصـــب علـــى نـــزع الخـــافض((

إضـــافة إلـــى إعرابهـــا منصـــوبة علـــى نـــزع )١٠(فســـنجدها تعـــرب حـــاال ومفعـــوال مطلقـــا)ســـرا(إعـــراب 

نحاة سماعي أما ما أجازوه من هذا التعبیر فهو ما ورد الخافض . هذا كله عند ال

  .  ١٧٦ / ١تفسیر القرآن الكریم :  )١(

  .  ١٧٧/  ٢مغني اللبیب :  )٢(

  . ٢٧٦/  ١األساس في التفسیر  )٣(

  .  ٥٥٦/  ١ینظر البحر المحیط :  )٤(

(( الخیرات منصوبة على نزع الخافض الن استبق الزم أي : الى الخیرات )) .  ٩٣/ ١المصدر نفسه :  )٥(

  .  ٤٣/  ٢التحریر والتنویر :  )٦(

  .  ٢٧١/  ١نظم الدرر :  )٧(

  .  ٢٢٩/  ١مغني اللبیب :  )٨(

  .  ٣٩٠/  ١حاشیة الدسوقي :  )٩(

  .  ٣٠٨/  ١ینظر إعراب القرآن الكریم :  )١٠(
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() ١()أْن و أنَّ (مــع  وال  )٢( ))وٕانمــا جــاز حــذف الجــار هنــا قیاســا الســتطالتهما بصــلتهما(.

أجـد بینهمــا فرقــا فالغایــة واحــدة وهــي الوصــول بـالتعبیر إلــى معــان ال یمكــن الوصــول إلیهــا بغیــره . 

ــِر الَّــِذين قــال تعــالى :  ــارُ َوَبشِّ ــا األَنـَْه ــن َتْحِتَه ــْم َجنَّــاٍت َتْجــِري ِم ــاِلَحاِت َأنَّ َلُه ــوْا الصَّ ــوْا َوَعِمُل آَمُن

. وقولـــه ) ٤(. وبحـــذف التـــاء انتصـــب المصـــدر علـــى نـــزع الخـــافض)٣(، أي بـــان لهـــم ٢٥البقـــرة / 

بـََقـَرًة قَـاُلوْا َأتـَتَِّخـُذنَا ُهـُزواً قَـاَل َأعُـوُذ بِاللّـِه َوِإْذ قَاَل ُموَسى ِلَقْوِمِه ِإنَّ الّلَه يَـْأُمرُُكْم َأْن تَـْذَبُحوْا تعالى : 

... وهكــذا بقیــة اآلیــات )٥(أي بــان تــذبحوا ... مــن أن أكــون  ٦٧البقــرة / َأْن َأُكــوَن ِمــَن اْلَجــاِهِلينَ 

....

وأخیــرا أتمنـــى أن أكـــون قـــد وفقـــت إلـــى إبـــراز المعـــاني المســـتفادة مـــن هـــذا األســـلوب الـــذي 

في القرآن الكریم بصورة ال یمكن إغفالها أو التقلیل من أهمیتها ووروده تاب والشعراء اصطنعه الك

، وخلصت إلى أن القول بعدم محاكاته هدر لطاقات اللغة وتضییق ألسالیبها . 

  . ١٣٢/  ٢، شرح األشموني :  ٥٣٩/  ٢ینظر شرح ابن عقیل :  )١(

  .  ١٣٩/  ٤شرح الرضي :  )٢(

  .  ١٧٨/  ١مغني اللبیب :  )٣(

  .  ٧٣/  ١اعراب القرآن الكریم :  )٤(

  .  ١١٩/  ١المصدر نفسه :  )٥(
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نتائج البحث 
العربـي بصـورة لـم تشـهده لقد كثر أسلوب النصب على نزع الخافض فـي القـرآن الكـریم والشـعر●

اثنتـین وعشـرین مـرة ممـا یـدفعنا  )٢٢(هرة لغویة أخـرى ، فقـد ورد فـي سـورة البقـرة وحـدها أیة ظا

إلى القول بان إهماله وعدم محاكاته تضییق للغة وهدر لطاقاتها . 

اهــتم المفســرون بهــذا األســلوب أكثــر مــن اهتمــام النحــویین بــه الن مــن واجــبهم إظهــار المعــاني ●

اط األحكام الشرعیة منها . الدقیقة للنصوص القرآنیة واستنب

أن و (تكاد تجمـع آراء النحـویین بـان النصـب علـى نـزع الخـافض سـماعي إال مـا كـان منـه مـع ●

فهو قیاسي ولم یشذ عنهم إال األخفش الصغیر الذي اعتبر األسلوب كله قیاسیا .  )أن

راء النحـویین هناك تقارب بین أسلوبي التضمین والنصب على نـزع الخـافض وكثیـرا مـا كانـت آ●

تذهب في المسألة الواحـدة بـین القـول بأنهـا مـن بـاب التضـمین أو القـول بأنهـا مـن بـاب النصـب 

على نزع الخافض وقد الحقه الرضي في باب التضمین . 
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المصادر 
م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤األساس في التفسیر سعید حوى ، دار السالم للطباعة والنشر ، القاهرة ●

.

 -هـــ  ١٤٢٢الكــریم وبیانــه ، محیــي الــدین الــدرویش ، دار ابــن كثیــر ، بیــروت  إعــراب القــرآن ●

  م .  ٢٠٠١

، دار إحیــاء  ٥ط  )هـــ ٧٦١ت (أوضــح المســالك إلــى ألفیــة ابــن مالــك ، ابــن هشــام األنصــاري ●

  .  ١٩٦٦التراث العربي ، بیروت 

.تحریر التنویر ، محمد الطاهر عاشور دار سحنون للنشر والتوزیع تونس ●

  .  ١٩٧٠التركیب اللغوي لألدب عبد البدیع لطفي ، مكتبة النهضة المصریة القاهرة ●

هــ  ١٤١٠دار الجیـل ، بیـروت  )هـ ٧٧٤ت ( تفسیر القرآن العظیم ، الحافظ أبن كثیر القرشي●

  م .  ١٩٩٠

راجعـة مهــ) ٧١٠(ت مدارك التنزیل وحقائق التأویل ، اإلمام عبد اهللا بن احمـد محمـود النسـفي ●

  م .  ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٨الشیخ إبراهیم محمد رمضان ، دار العلم بیروت 

تحقیــق طــه محســن  )هـــ ٧٤٩ت ( الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني حســن بــن قاســم المــرادي●

  م .  ١٩٧٦ - هـ ١٣٩٦مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل 

ان المصـــطفى ، دار الكتـــب حاشـــیة محمـــد الخضـــري علـــى شـــرح أبـــن عقیـــل تعلیـــق تركـــي فرحـــ●

  م .  ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩العلمیة بیروت 

دار الكتــب العلمیــة  )هـــ ١٢٣٠ت (حاشــیة الدســوقي علــى المغنــي ، الشــیخ مصــطفى الدســوقي ●

  م .  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١بیروت 

 ١٤٢٣حاشیة الصبان على شرح األشموني تحقیق محمود بـن الجمیـل ، مكتبـة الصـفا القـاهرة ●

   م . ٢٠٠٢ - هـ

تحقیـق وشـرح د. عبـد السـالم هـارون  )هــ ١٠٩٣ت (خزانة األدب ولب لسان العرب البغـدادي ●

  م .  ١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣مطبعة المدني القاهرة  ١ط

تحقیق محمد علي النجار دار الكتاب العربي بیروت .  )هـ ٣٩٢ت (الخصائص أبن جني ●

  م .  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤دیوان جریر دار صادر للطباعة والنشر بیروت ●

ــ● ، تحقیــق أحمــد محمــد الخــراط )هـــ ٧٠٢ت (اني فــي شــرح حــروف المعــاني المــالقيرصــف المب

  م .  ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥دمشق 

تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید .  )هـ ٧٦٩ت (شرح أبن عقیل على الفیة أبن مالك ●

 ١٤٢٣الصـفا القـاهرة شرح األشموني على الفیة أبن مالك تحقیـق محمـود بـن الجمیـل ، مكتبـة ●

  م .  ٢٠٠٢ - هـ
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شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب أبن هشام األنصاري تحقیق محمد محیي الدین عبـد ●

  م .  ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الحمید المكتبة العصریة بیروت 

المكتبة التوفیقیة .  )هـ ٦٨٦ت (شرح الكافیة رضي الدین االستراباذي ●

تحقیق أحمد السید سید أحمد المكتبة التوفیقیة القاهرة .  )هـ ٦٤٣ ت(شرح المفصل أبن یعیش ●

الضــرورة الشــعریة دراســة اســلوبیة الســید ابــراهیم محمــد ، دار األنــدلس للطباعــة والنشــر بیــروت ●

  م .  ١٩٧٩

فقه اللغة وسر العربیة ، الثعالبي تحقیق أملین نسیب دار الجیل بیروت . ●

دراســة  )هــ ٨٩٨ت (فیـة أبـن الحاجـب نـور الـدین عبـد الـرحمن جـامي الفوائـد الضـیائیة شـرح كا●

  م .  ١٩٨٢ - هـ ١٤٠٣وتحقیق د. أسامة طه الرفاعي وزارة األوقاف والشؤون الدینیة العراق 

 هــ ١٤٢٠تحقیق د. أمیل بدر یعقوب دار الكتب العلمیة بیروت  )هـ ١٨٠ت (الكتاب سیبویه ●

  م .  ١٩٩٩ -

رتبـه وضـبطه مصـطفى حسـین  )هــ ٥٢٨ت (وامض التنزیل الزمخشـري الكشاف عن حقائق غ●

  م .  ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦أحمد دار الكتاب العربي 

 - هـــ ١٤٠٢مطبعــة العــاني بغــداد  ١ط  اللمــع فــي العربیــة أبــن جنــي تحقیــق حامــد المــؤمن ،●

  م .  ١٩٨٢

دي ناصـف ، د. المحتسب في تبین وجوه القراءات واإلیضاح عنها أبن جني تحقیـق علـي النجـ●

  م .  ١٩٦٦ - هـ ١٣٨٦عبد الحمید النجار ، د. عبد الفتاح إسماعیل شلبي 

  م .  ١٩٨٩ معاني النحو د. فاضل السامرائي ، مطبعة التعلیم العالي الموصل●

مغني اللبیب عن كتب األعاریب أبـن هشـام األنصـاري تحقیـق بركـات یوسـف هبـود دار األرقـم ●

  م .  ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩للطباعة والنشر 

  .   هـ ١٤٠١، بیروت مؤسسة المطبوعات العربیة ١ من وحي القرآن د. إبراهیم السامرائي ط●

  م .  ١٩٨٧دار المعارف القاهرة  ٤عباس حسن طالنحو الوافي●

وضـع حواشـیه عبـد الـرزاق  )هــ ٨٨٥ت (نظم الدرر في تناسب اآلیات والسور اإلمام البقاعي ●

م .  ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤تب العلمیة بیروت غالب المهدي ، دار الك


