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 البحث ملخص

يف كثم  الةثرو اهثي     يهدف هذا البحث  ىل  دااةثح وثراف ااثر الة  لثح     
ةواء أك ن ذلك يف الفصيح الصحيح  ن كم  الةرو احملتج بكم هث  أ  يف  ,  ضمرة

 . ا  ع بي ن األةب و اليت دعت النحويني للقول بإضم ا اا, الش ذ الن دا

ايلقي البح  الضوء على كثري  ن القض ي  املتةلقح بهذا البث و  كث ار علثى    
 فض, االةطف على ع  لني  مل  هل   ن صلح كبرية بهذا التوه , االنصب على نزع اخل

 .البح 

 

 هث1/1/0313اُقبل للنشر يف                                          هث          01/01/0311د البح  يف اا
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Elimination of the Preposition and its Syntactic Effects 

 

 

Abstract 

 

This research aims to study the prepositions in the language of 

the Arabs, which is implicit, either in the classical words of Arab or 

in the rare abnormal with explanation of the reasons caused the 

grammarians to say of hiding the preposition. 

The research sheds light on many of the issues relating to this 

topics; guessing the preposition, and contestation of the preposition, 

and impact on the two nouns; due to its great relevance to this 

research. 
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 ةــاملقدم

ومن ذلك اجلر , ىلّن مما تتميز به اللغة العربية اإلعراو يف أواخر أغلب كلماتها
وملثا كثان النحثو العربثي قا ملثا علثى نلريثة العامثل         , يف األمساء ىلذا اةتحقت ذلك

واملعمول اليت تفسر احلركات على أواخر الكل  فقد حدد النحويون العوامثل اجلثارة   
نصوا على أنه على الثرغ  مثن قثوة عوامثل األمسثاء فإنهثا       و, وبينوا عملها ومعناها

ومل مينعه  ذلثك  , تعمل حمذوفة قياةلا أحيانلا, وشذوذًّا مما ال يقاس عليه أحيانلا أخرى
وذلك عندما يتعذر , من اللجوء ىل  هذا األصل املرفوض عند االضطرار -الشذوذ  –

العامثل يف ارثرور علثى    وذلثك يف مثثل   , وجود عامل ظاهر ميكن نسبة العمثل ىلليثه  
 .التوه  أو العامل يف املضاف ىلليه وغريهما

وملثثا كثثان موضثثوع حثثرف اجلثثر العامثثل تقثثديرلا يثثدور يف أ ثثا  النحثثويني  
فإني رأيت أن أ ث  يف كثل مثا يتصثل بهثذا املوضثوع ألتثبني املواضثع         , ومسا له 

رغ  مثن أنثه مثن    القياةية والشاذة, واألةباو اليت دعت النحويني بالقول به على ال
 .األصول املرفوضة

وقد اتبعت يف البح  منهجلا اةتقرا يًّا نقدّيا  اةتقرا يًّا للمواضثع الثيت حثذف    
فيها حرف اجلر, وما ترتب على هذا احلذف من أحكام حنوية, ونقديًّا بعثرض ارراء  

 .واختيار أقواها من وجهة نلري, وتفنيد ما أراه ضعيًفا منها
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 التمهيد

 ثره يف النحو العربيالعامل وأ

يعّد اإلعراو من أه  السمات اليت تتميز بها اللغة العربية عن غريها من 
 . باو ذكر ما اختصت به العرو»: يقول ابن فارس, اللغات

اإلعراو الذي هو الفارق بني  -من العلوم اجلليلة اليت خّصت بها العرو 
ولواله ما ميز فاعل , و أصل الكمموبه يعرف اخلرب الذي ه, املعاني املتكافئة يف اللفظ

, وال صدر من مصدر, وال تعجب من اةتفهام, وال مضاف من منعوت, من مفعول
وملا كانت هذه احلركات بثهذه املنثزلة العليمة فقد أوالها . (0)«وال نعت من تأكيد

 -وعلى رأةه  اخلليل وةيبويه  -فوضع النحاة املتقدمون , النحويون عناية بالغة
 .ة العامل واملعمول اليت تفسر احلركات اإلعرابية على أواخر الكلمات املعربةنلري

وقد ةار النحويون مجيعلا على اختمف مدارةه  ومذاهبه  يف النلر ىل  اللغة 
فمنها , لمات ىل  أنواع خمتلفةاليت صنفت فيها الك, العربية من خمل هذه النلرية

ومنها ما يكون معموًلا كاألمساء , مساء املشتقةيكون عامًلا ومعموًلا, كاألفعال واألما
ومنها ما يكون عامًلا فقط كحروف اجلر واحلروف اليت تنصب الفعل , اجلامدة

 .,....املضارع,

 :وقد ترتب على ذلك كثري من األصول والقواعد اليت من أهمها

: بارييقول األن, أن يكون العامل خمتصًّا, ىلّما باألمساء وىلّما باألفعال: أواًل
ويقول , (8)«فإذا بطل االختصاص بطل العمل, العامل ىلّنما كان عامًم الختصاصه»

 .  (1)«وشرط العامل االختصاص بأحد القبيلني»: الرضي األةرتاباذي
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احلجازية  " ما"التميمية أقوى من جهة القياس من " ما"ولذلك رأى النحويون أّن 
اعل  أنَّ »: يقول ابن يعيش, ها أاّل تعملوحق, تدخل على األمساء واألفعال" ما"ألّن 

وقياةه أن ال يعمل شيئلا  وذلك ألنَّ , حرف نفي يدخل على األمساء واألفعال" ما"
, وعوامل األفعال ال تدخل على األمساء, عوامل األمساء ال تدخل على األفعال

, زيد قا  وهل , هل قام زيد: أال ترى أنَّك لثّما قلت, على حّد همزة االةتفهام وهل
فوليه الفعل والفاعل واملبتدأ واخلرب مل جيز ىلعماهلا يف شيء من األمساء واألفعال  

ما زيد : كما تقول, ما قام زيد:   ألّنك تقول"ما"فهذا هو القياس يف , لعدم اختصاصها
, ويرفعون بها االة , غري أنَّ أهل احلجاز يشبهونها بليس, فيليها االة  والفعل, قا  

, وما أخوك خارجلا, ما زيد منطلًقا: تقول, كما يفعل بليس كذلك, ن بها اخلربوينصبو
 .  (3)«فاللغة األو  أقيس

وقد كان البصريون أكثر التزاما بثهذا األصل من الكوفيني كما ةيأتي معنا 
 .الحًقا

أّن األصل يف العامل أن يكون ظاهرلا  ولذا ال حيذف ىلال ىلذا دل عليه : ثانيلا

 چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک ٹ چ ذف الفعل يف قولهدليل, كح

 .أي أنزل خريلا, (11النحل )

وأخواتثها وحروف اجلر مع بقاء عمل العامل " ىلن"ولذا ال جييز النحويون حذف 
فصارا , وليس كل جار يضمر  ألنَّ اررور داخل يف اجلار»: يقول ةيبويه, املضمر

 .  ( )«عنده  مبنزلة حرف واحد

أّنه ال ميكن أن يكون يف اللغة معمول بم عامل أو عامل بم معمول   :ثالثلا
 .ولذلك اجتهد النحويون كثريلا يف تأويل ما خيالف هذه األصول
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وىلمنا عملت اجلر دون , أّما حروف اجلر فهي من العوامل املختصة باألمساء
مل اجلر  وىلمنا وجب أن تع»: يقول األنباري, الرفع والنصب لعلة ذكرها النحويون
والفعل , فلما ةبق االبتداء ىل  الرفع يف املبتدأ, ألن ىلعراو األمساء رفع ونصب وجر

فلهذا وجب أن , مل يبق ىلاّل اجلر, وىل  النصب يف املفعول, ىل  الرفع أيضلا يف الفاعل
ىلمنا عملت اجلر  ألنها تقع وةًطا بني االة  : وأجود من هذا أن تقول, تعمل اجلر

 . ( )«فأعطي األوةط  األوةط, ر وقع وةًطا بني الرفع والنصبواجل, والفعل

وقد جعل النحويون العوامل الداخلة على األمساء أقوى من العوامل الداخلة 
 .  (7)«عوامل األمساء أقوى من عوامل األفعال»: يقول األنباري, على األفعال

وز الفصل بينهما لكنه  ذكروا أّن اجلار واررور كالكلمة الواحدة  ولذا ال جي
قبيح أن تفصل بني »: -على حّد قول ةيبويه  -ألنه , أو ىلضمار اجلار وبقاء عمله

وقوله , (2)«فصارا كأّنهما كلمة واحدة, اجلار واررور  ألنَّ اررور داخل يف اجلار
وليس هذا طريقة , حذفوا األلف والممني, هلل أبوك: تريد, الِه أبوك: جاز»: أيضلا

 . ( )«ال ةبيله  ألّنه ليس من كممه  أن يضمروا اجلارالكمم و

منها ما كان , وقد جاء يف كمم العرو ىلضمار اجلار وبقاء عمله يف صور عديدة
ومنها ما كان مضمرلا , مضمرلا يف الكمم  ىلضمارلا ظاهرلا جيب تقديره ليصح الكمم

وةنذكرها , ضمارألجل اةتقامة األصول والقواعد النحوية عند من يقول بهذا اإل
 :كلها بالتفصيل على النحو التالي

 حروف اجلر املضمرة العاملة قياًسا يف كالم العرب

رلا  رف جر مضمر يف عدة مواضع, مما مسع عن العرو جميء االة  جمرو
 :هي
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 بك  درهٍ  اشرتيت ثوبك؟: حنو, االةتفهامية( ك )جر متييز : أواًل

والنصب هو األكثر يف كمم , وجره ورد يف هذا األةلوو نصب ما بعد ك 
وةألته »: يقول ةيبويه, واجلر لغة لبعض العرو رواها اخلليل, وهو القياس, العرو

, وهو قول عامة الناس, القياس النصب: على ك  جذٍع بيتك مبين؟ فقال: عن قوله
ولكنه  حذفوها هاهنا  ختفيًفا على , (من)فأما الذين جروا فإنه  أرادوا معنى 

 .(01)«عوضلا منها" على"وصارت , اناللس

يقول , وقد جعلها بعض النحاة من القبيح  ألّن ىلضمار حروف اجلر ضعيف
جيعلون ما دخل , وبك  رجٍل, على ك  جذٍع: والبصريون جييزون على قبح»: املربد
على ك  من : ويريدون, وحيذفونها( من)من حروف اخلفض دليًلا على ( ك )على 
؟ فإذا مل يدخلها حرف اخلفض فم اختمف يف أّنه ال جيوز (بك  من رجل)و, جذع

وىلّنما ىلجازته , من حروف اخلفض  سن وال قوّي( من)وليس ىلضمار , اإلضمار
 .   (00)«وما ذكرت لك حجة من أجازه, على بعد

فقد , (08)وقد أخذ أكثر النحويني بقول اخلليل وةيبويه ىلال ما نسب ىل  الزجاج
وال »: يقول الرضي األةرتاباذي, جمرور باإلضافة( ك )متييز  ذكر بعضه  أنه زع  أن

على ك  جذعٍ بيتك : حنو, جيوز جر مميز االةتفهامية ىلال ىلذا اجنرت هي  رف اجلر
ٍ مررت, مبين فاجلر عند الزجاج , ...,فيجوز يف مثله اجلر مع النصب, وبك  رجل

 . (01)«لنحاة هو جمرور مبن مقدرةوعند ا, ...,ىل  مميزه كما يف اخلربية( ك )بسبب ىلضافة 

 :وقد احتّج اجلمهور بدليلني

أّن ك  االةتفهامية ال يصلح أن تعمل اجلر  ألّنها قا مة مقام عدد : أحدهما
 .فكذا ما قام مقامه, والعدد املركب ال يعمل اجلر, مركب
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االةتفهامية لو كان باإلضافة مل يشرتط دخول حرف ( ك )أّن اجلر بعد: والثاني
مضمرة  لكون حرف اجلر ( من)فاشرتاط ذلك دليل على أّن اجلر بث, (ك )ر على اجل

  (03) «(من)عوضلا من اللفظ بث( ك )الداخل على 
 :والذي يلهر لي أّن الذي منع اجلمهور من القول باإلضافة أمران

ولثمَّا جاء جمرورلا أولوه , أّن مميز االةتفهامية ال يكون ىلال منصوبلا: األول
 .حرف اجلر بتقدير

وال يعمل , (ك )حرف اجلر و, أنه قد اجتمع على التمييز عاممن: الثاني
حمال أن يعمل عاممن يف معمول »: يقول األنباري, عاممن يف معمول واحد

أّن عامًم ال يدخل » -كما يقول األنباري  –كما أّن من أصوهل  النحوية  ,( 0)«واحد
 .( 0)«على عامل

االةتفهامية على اخلربية فقال باإلضافة, فأحسب ( ك ) أّما الزجاج الذي قاس
أن رأيه يف غاية الضعف  ملا ذكره العلماء من عدم جواز اجتماع عاملني على معمول 

 .واحد

 :اخلربية( ك )متييز : ثانيلا

: اخلربية باإلضافة, فيقول ةيبويه( ك )ذهب حناة البصرة ىل  أنه جيوز جر متييز 
رب مبنزلة اة  يتصرف يف الكمم غري منون, جير ما بعده ما يف اخل( ك )واعل  أن »

ما يت دره , فاجنر الدره   ألن التنوين ذهب, : بعده ىلذا أةقط التنوين, وذلك حنو
, ...ك  غمم لك قد ذهب: , وذلك قولك(رو)ودخل فيما قبله, واملعنى معنى 

ن املعنى واحد, ىلال أن   أل(رو)يف اخلرب ال تعمل ىلال فيما تعمل فيه ( ك )واعل  أن 
 .(07)«غري اة ( رو)اة  و( ك )
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اخلربية عند ةيبويه باإلضافة, ( ك )فالنص واضح الداللة على جر متييز 
 . (02)وتابعه حناة البصرة

اخلربية  ( ك )وخالف الفراء من الكوفيني حناة البصرة يف عامل اجلر يف متييز 

ڌ  ٹ چعند كممه عن قوله  فيقول, مقدرة( من)حي  ذهب ىل  أّنه جمرور بث

كان يف االة  ( من)فإذا ألقيت »(:  83البقرة ) چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ
وك  جيشلا , ك  رجل كري  قد رأيت: من ذلك قول العرو, النكرة النصب واخلفض

 :وقد أنشدوا, ...جرارلا قد هزمت

 فدعاء قد حلبت علي عشاري ك  عمة لك يا جرير وخالة

, (ك )للنكرة يف ( من)طالت صحبة : ومن خفض قال, ...رفعلا ونصبلا وخفضلا
كيف : كما قالت العرو ىلذا قيل ألحده , فلما حذفناها أعملنا ىلرادتها فخفضنا

 .( 0)«خبري: فخفض يريد, خرٍي عافاك اهلل: أصبحت؟ قال

, يف هذا املوضع( من)وقد علل الرضي ما ذهب ىلليه الفراء بكثرة دخول 
( من)فإّنه عنده بث, خمفا للفراء, خلربية بإضافتها ىلليهواجلر يف مميز ا»: يقول

وىلن كان يف غري هذا املوضع , وىلنَّما جوَّز الفراء عمل اجلار املقدر هاهنا, ...,مقدرة
, ( 8النج  ) ﴾َوَك  مِّن مََّلٍك﴿: حنو, على مميز اخلربية( من)لكثرة دخول , نادرلا

يء ىلذا عرف يف موضع جاز تركه لقوة الداللة والش, (3األعراف ) ﴾َوَك  مِّن َقْرَيٍة﴿و
 .(81)«عليه

اخلربية خمف ( ك )وقد نشأ عن هذه املسألة اخلمفية يف عامل اجلر يف مميز 
حي  , اخلربية وجمرورها( ك )جواز الفصل بني »وهو , آخر بني الفراء والبصريني

  ألن (80)«ةيرى أهل البصرة منع ذلك ووجوو نصب التمييز محًلا على االةتفهامي
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أما الفراء فجوز جره  , من أصوهل  النحوية عدم جواز الفصل باجلملة بني املتضايفني
 . (88)املقدرة ال باإلضافة( من)ألّنه جيره بث

 (:الواو)احملذوفة بعد ( رو)اجلر بث: ثالثلا

يقول , قليًم( بل)و( الفاء)وبعد , كثريلا( واو رو)ورد عن العرو اجلر بعد 
وفيما ( الواو)بعد ( ُروَّ)ال جيوز حذف حرف اجلر وىلبقاء عمله ىلالَّ يف »: ابن عقيل

 :فمثاله بعد الواو قوله, وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليًم, ةنذكره

 َوَقاِت ِ األْعَماقِ خاوي املُثْخَتِرِقْن

 :ومثاله بعد الفاء قوله

 َها َعْن ِذي مَتَاِ َ  ُمْحِوِلَفَأْلَهْيُت  َفمْثِلِك ُحْبَلى َقْد َطَرْقُت َوُمْرِضٍع

 :قوله( بل)ومثله بعد 

 ال ُيْشرَتى كّتاُنه وجْهرُمه  بل بلدٍ ملُء الفجاجِ قتُمْه

 .(81)«والشا ع من ذلك حذفها بعد الواو

( الواو والفاء وبل)حمذوفة بعد ( روَّ)وقد جعل الرضي األةرتاباذي اجلر بث
( رو)اةلا مع بقاء عمله ىلذا كان اجلار وحيذف حرف اجلر قي»: يقول, خاصّلا بالشعر

أن تكون بعد الواو, أو  -أن يكون يف الشعر خاصة, والثاني -أحدهما: بشرطني
 .(83)«الفاء, أو بل

, وقد اختلف البصريون والكوفيون يف عامل اجلر يف االة  اررور بعد الواو
من العرو من و»: يقول ةيبويه, مقدرة( ُروَّ)فذهب البصريون ىل  أّنه جمرور بث
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ِ  ألفعلنَّ: يقول فجاز حي  كثر يف , وىلياه نوى, وذلك أّنه أراد حرف اجلر, اهلل
 :يف قوله( ُرّو)كما حذف , وه  ينوونه, وحذفوه ختفيًفا, كممه 

 .( 8)«لعطف وما خيشى السماة ربيبها  وجّداَء ما يرجى بثها ذو قرابة

الواو ليست عاملة وأنَّ العمل ىلّن : ىلمنا قلنا: وقد اةتدل البصريون بأن قالوا
وحرف العطف ال يعمل شيئلا  ألّن , لروَّ مقدرة  وذلك ألّن الواو حرف عطف

فوجب أال يكون , وحرف العطف غري خمتص, احلرف ىلّنما يعمل ىلذا كان خمتصّلا
 . ( 8)«وىلذا مل يكن عامًلا وجب أن يكون العامل رّو مقدرة, عامًلا

 :تقي  من وجهنيوما ذهب ىلليه البصريون ال يس

 .(87)كما يقول العلماء, واإلضمار خمف األصل, "ُروَّ"ىلنَّثه  يضمرون : أواًل

والواو , ليست الواو هنا واو العطف  ألنَّ واو العطف تفيد اجلمع املطلق: ثانيلا
 .من التقليل أو التكثري" روَّ"يف هذا املوضع تفيد ما تفيده 

 .(82)«تعمل يف النكرة اخلفض بنفسها" روَّ"أّما الكوفيون فذهبوا ىل  أنَّ واو 

 :وقد اةتدل أهل الكوفة بدليلني

, وهي تعمل اخلفض, "ُرّو"فلما نابت عن , "ُروَّ"أن الواو نابت عن : أواًل
اخلفض  فإنَّثها ملا نابت عن الباء عملت, وصارت كواو القس , الواو لنيابتها عنهافكذلك 

 .( 8)«"ُرّو"كما تعمل , عملت اخلفض" ُرّو"بت عن ملا نا, فكذلك الواو هاهنا, كالباء

ولو كانت عاطفة , داية القصا دتكون يف أول الكمم ويف ب" ُروَّ"أنَّ واو : ثانيلا
والذي يدل على أنثَّها ليست عاطفة أن حرف »: يقول األنباري, جاز ذلك فيهاما

 :القصيدة كقولهوحنن نرى الشاعر يبتدئ بالواو أول , العطف ال جيوز االبتداء به
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 وبلٍد عاميٍة َأْعَماؤُه
 :وكقول ارخر

 َوَبْلَدٍة َلْيَس ِبثها َأِنْيُس

 .(11)«فبان بثهذا صحة ما ذهبنا ىلليه, فدلَّ على أّنها ليست عاطفة, وما أشبه ذلك
  :وذلك من ثمثة أوجه, والذي نراه أن مذهب الكوفيني هو الصحيح

,  التقدير الذي جنده يف قول البصرينيأن قول أهل الكوفة ال يؤدي ىل : أواًل
ىلذا " رّو"كما يقدرون معطوًفا عليه قبل واو , حمذوفة بعد الواو" ُرّو"فه  يقدرون 

ىلّن حرف العطف ال جيوز االبتداء : وقوهل »: يقول األنباري, جاءت يف بداية الكمم
 :وحنن نرى الشاعر يبتدئ بالواو يف أول القصيدة كقوله, به

 يٍة أعماُؤُهوبلٍد عام
وىلن وقعت يف أول القصيدة  ألنها يف التقدير , هذه الواو واو العطف: فنقول

وبلد عامية أعماؤه , رو قفر طامس أعممه ةلكته: كأنه قال, عاطفة على كمم مقدر
 .(10)«قطعته

وذلك خمف , أن قول البصريني يؤدي ىل  أن يعمل حرف اجلر حمذوًفا: ثانيلا
فعند ةيبويه جره »: يقول ابن معط, الشاذ الذي ال يقاس عليه كما أّنه من, األصل

, وهو ال يعمل, وأنَّ الواو حرف عطف, وحجته التمسك باألصل, املضمرة" ُروَّ"بث
وال جيمع بني , جيوز ظهورها معه" رّو"وأنَّ , وأّنه لو جر بثها جلر بواو املصاحبة

وفيه , "ما"خوله على املضمر وكفه بثوأنَّه يلزم من اجلر بالواو د, العوض واملعوض منه
اجلر بالواو : فقلنا, ىلذ القول بإعمال حرف اجلر مع احلذف على خمف األصل, نلر

 .(18)«وذلك هو األصل, ليكون اجلار موجودلا
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ولكنه  , فالبصريون يدركون أنَّ ىلعمال حرف اجلر املضمر خمف األصل
وهو , يرونه ضروريًّا يف صحة العملقالوا به يف هذه املسألة ليحافلوا على أصل آخر 

 .(11)«وشرط العامل االختصاص بأحد القبيلني»: يقول الرضي, االختصاص

وال عمقة هلا بواو , وتؤدي معناها" رو"أن هذه الواو تعمل عمل : ثالثلا
 .تفيد التقليل أو التكثري" رو"وواو , فواو العطف تفيد اجلمع املطلق,  العطف

 :مضمرة بعد الفاء وبل( ُروَّ)اجلر بث :رابعلا
: يقول, وقد جعل ابن عقيل ذلك قليًم, ورد عن العرو اجلر بعد الفاء وبل

 .(13)«وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليًم»
وىلعماهلا »: يقول, أّما ابن هشام فقد جعل اجلر بعد الفاء كثريلا وبعد بل قليًم

 .( 1)«وبدونهن أقل, بل قليًم وبعد, وبعد الواو أكثر, حمذوفة بعد الفاء كثريلا

, وقد نصَّ الرضي على أن ال خمف بني النحويني يف أن اجلر ليس بالفاء وبل
 : والفاء, كقوله»: يقول

 عليَّ تكاُد تلتهُب التهاَبا فإن أْهلْك َفِذْي حنقل للاُه 
 : وبل, كقوله

 بْل بلٍد ذي صعٍد وأضباو
مقدرة ( ُروَّ)بل بث, ر ليس بثهماأّما الفاء وبل, فم خمف عنده  أنَّ اجل

 . ( 1)«والفاء جواو الشرط, حرف عطف بثها على ما قبلها" بل"بعدهما  ألّن 

: يقول, لكن ورد عند ابن هشام أن بعضه  زع  أن الفاء وبل جتران ما بعدهما
ما تأتينا : ىلنثَّها ناصبة يف حنو: خمًفا لبعض الكوفيني يف قوهل , الفاء حرف مهمل»

 :نا, وللمربد يف قوله ىلنها خافضة يف حنوفتحدث



 حذف حرف اجلر وآثاره النحوية  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                      8 8

 .............................  فمثِلك حبلى قد طرقت ومرضٍع

 .(17)«فيمن جر مثًم واملعطوف

 :ومن دخوهلا على اجلملة قوله»: ويقول

 بْل بلٍد ملُء الفجاِج قتُمْه

ها ووه  بعضه  فزع  أنثَّ, بل ُروَّ موصوف بهذا الوصف قطعته: ىلذ التقدير
 .(12)«تستعمل جارة

 (: جار أمِس: )خامسلا

وليس مبنيًّا كما , جمرور  رف جر حمذوف" أمِس"ذهب اخلليل بن أمحد ىل  أّن 
ولقيته أمس , اله أبوك: وزع  اخلليل أّن قوهل »: يقول ةيبويه, يرى مجهور النحويني

األلف والمم ختفيًفا ولكنه  حذفوا اجلار و, ولقيته باألمسِ , هلل أبوك: ىلنَّما هو على, ِ
 .    ( 1)«على اللسان

وال يقوى قول اخلليل يف أمس  ألنك »: فقال, ورّد ةيبويه ما ذهب ىلليه اخلليل
 . (31)«ذهب أمِس مبا فيه: تقول

وقد كان للنحاة أكثر من تعليل يف ةبب بناء أمِس على الكسر ليس هذا مقام 
  .بسطها

 :عامل اجلر يف املضاف ىلليه :ةادةلا

لف النحويون يف عامل اجلر يف املضاف ىلليه, هل هو املضاف أو حرف جر اخت
: يقول, فذهب ةيبويه ىل  أنَّ املضاف هو الذي عمل اجلر يف املضاف ىلليه, مقدر؟
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: واعل  أنَّ املضاف ىلليه ينجرُّ بثمثة أشياء, واجلر ىلّنما يكون يف كل اة  مضاف ىلليه»
وأما , ...وباة  ال يكون ظرًفا, رًفاوبشيء يكون ظ, بشيء ليس باة  وال ظرف

: ومثل ذلك أيضلا األمساء املختصة حنو, وبعض, وكل, وغري, مثل: األمساء فنحو
وما أشبه هذا من األمساء , هذا أعمل الناس: وأفعل, حنو قولك, ومال, وجدار, محار
وهذا محار زيد , وهذا كل مالك وبعض قومك, هذا مثل عبد اهلل: وذلك قولك, كلها

 .(30)«وهذا أشد الناس, ومال عمرو, وجدار أخيك

وجر الثاني هو باالة  املضاف ىلليه هذا مذهب »: ويقول أبو حيان
 .(31)«قاله ةيبويه, واألصح أنَّ اجلر يف املضاف ىلليه باملضاف»: ويقول السيوطي, (38)«ةيبويه

وحجة أصحاو هذا املذهب أن األصل يف األمساء اإلضافة, ىلذا تعلق أحدهما 
 .(33)ارخرب

وابن احلاجب وغريه  من النحاة فقد ذهبوا ىل  أن العامل يف  أما الزجاج
 . ( 3)«ىلن اخلفض ىلمنا وقع يف اإلضافة مبعنى المم»: يقول الزجاج, املضاف حرف جر حمذوف

فالعامل هنا , غمم زيٍد وخامت فضٍة: وأما املقدر فنحو»: ويقول ابن يعيش
ال ينفكُّ كل , غمم لزيد وخامت من فضة: وتقديره, والتأثري له, حرف اجلر املقدر

 .   ( 3)«ىلضافة حقيقية من تقدير أحد هذين احلرفني

 .(37)«وعند قوم أن المم أو من هو اخلافض»: ويقول أبو حيان

وقد اةتدل أصحاو هذا الرأي بأّن املضاف ليس امسلا مشتقًّا فيستحق أن 
غمم زيد وخامت : وأما املقدر فنحو... »: يقول ابن يعيش, يعمل اجلر يف املضاف ىلليه

, غمم لزيد وخامت من فضة: وتقديره, فالعامل هنا حرف اجلر املقدر والتأثري له, فضة
ولوال تقدير وجود احلرف , ال ينفك كل ىلضافة حقيقية من تقدير أحد هذين احلرفني
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اة  ليس له أن  املذكور ملا ةاغ اجلر, أال ترى أن كل واحد من املضاف واملضاف ىلليه
وىلمنا اخلفض يف , يعمل يف ارخر  ألنه ليس عمله يف أحدهما بأو  من العكس

 .  (32)«املضاف ىلليه باحلرف املقدر الذي هو المم أو من

وقد أغفل النحويون اليت »: , يقول ابن مالك"يف"وزاد بعضه  اإلضافة مبعنى 

چ  ڇ  ٹ چ كقوله, صحيحوهي ثابتة يف الكمم الفصيح بالنقل ال, "يف"مبعنى 

 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹٹ چ , وكقوله( 3)(813البقرة ) چڇ

ٹ  ٹ  ٹ چ , وقوله(30يوةف ) چڱ  ڱٹ چ , وقوله( 88البقرة )

فم جيدون أعل  من عامل »: , ومنه قوله صلى اهلل عليه وةل (11ةبأ ) چٹ ڤ
 :الشاعر ومنه قول .شهيد الدار وقتيل كربمء: وقول العرو, (1 )«املدينة

 لٌف شثث ط طثثواٌل رمثثاُحُه ْ  هلثث  ةثث 
 

 يسثثريوَن ال ميثثُل الّرُكثثوِو وال ُعثثْزال 
 

 :ومثله
 مهثثثثثثاِدي النَّهثثثثثثاِر جلاراتثثثثثثِثه 

 
 وبالليثثثثثِل ُهثثثثثنَّ عليثثثثثِه حثثثثثراُم 

 
  :ومثله

 وغيثثثثثث  تبطنثثثثثثت قثربثانثثثثثثثه 
 

 بثثثثثثأجرد ذي ميعثثثثثثثة منهمثثثثثثثر 
 مسثثثثح الفضثثثثاء كسثثثثيد اإلبثثثثاء  

 
 مجثثثثي  اجلثثثثراء شثثثثديد احلضثثثثر   

 
يف هذه الشواهد كلها صحيح ظاهر ال غنى عن " يف"م خيفى أن معنى ف... 

فصح ما , أو متوصل ىلليه بتكلف ال مزيد عليه, وأن اعتبار معنى غريه ممتنع, اعتباره
 .(0 )«أوردناه واحلمد هلل
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والذي نراه أن ما ذهب ىلليه ةيبويه وتابعه فيه بعض النحويني هو الراجح على 
 :لييضعفه  ملا 
ما ال يفتقر ىل  تقدير أو  مما »: يقول األنباري, أّن التقدير خمف األصل: أوًلا

 ., وما قاله ةيبويه ليس فيه دعوى التقدير(8 )«يفتقر ىل  تقدير
األصل يف كل حرف يدل على معنى أن ال يدخله احلذف, وأن »أّن : ثانيلا

 .  (1 )«يكون أصًلا يف نفسه

  كالم العربحروف اجلر احملذوفة العاملة شذوًذا يف

 :املضمرة من غري عوض يف بعض األبيات( ُروَّ)اجلر بث: أواًل
املضمرة من غري عوض يف بعض األبيات, يقول ( رو)ورد عن العرو اجلر بث

 :مجيل بن معمر
 رةثثثثثِ  داٍر وقفثثثثثت يف طللثثثثثه  

 
 كثثثْدُت أقضثثثي احليثثثاَة مثثثن جلِلثثثه 

جلر قياةلا مع وحيذف حرف ا»: يقول الرضي, وقد جعله النحويون من الشاذ 
, أن يكون ذلك يف الشعر خاصة -أحدهما: بقاء عمله ىلذا كان اجلار ُروَّ بشرطني

 :وأما حذفها من دون هذه احلروف حنو, أن يكون بعد الواو أو الفاء أو بل -والثاني

 ................. رةِ 
 .  (3 )«فشاذ يف الشعر أيضلا

, مضمرة" رو"االة  فيه جمرورلا بث وقد أورد األنباري يف اإلنصاف بيتلا آخر جاء
 :وذلك حنو قوله, قد جاء عنه  اجلر بإضمار رو من غري عوض منها... »: يقول

 رةثثثثثِ  دار وقفثثثثثت يف طلِلثثثثثه  
 

 كثثثدت أقضثثثي احليثثثاة مثثثن جلِلثثثه 
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 :وقال ارخر
 مثِلثثثثك أو خثثثثرٍي تركثثثثت رذّيثثثثة 

 
 (  )«تقلثثثب عينيهثثثا ىلذا طثثثار طثثثا ر 

 
يقول , ةيبويه وجدت أنَّ الرواية خمتلفةوبالرجوع ىل  هذا البيت يف كتاو 

 :وقال الشاعر العنربي»: ةيبويه
 وجثثدَّاَء مثثا ُيرَجثثى بهثثا ُذو َقرابثثةٍ    

 
 ِلعْطثثٍف ومثثا خْيَشثثى السثثماَة ربيُبهثثا   

 
 :وقال امرؤ القيس

 ومثِلثثثك بكثثثرلا قثثثد طرقثثثت وثيبلثثثا
 

 فأهليُتهثثثثا عثثثثن ذْي مَتثثثثا َ  مغيثثثثِل 
 

 .لى الفعلومن العرو من ينصبه ع. أي روَّ مثلك

 : وقال الشاعر
 ومثِلثثثك ُرْهَبثثثى قثثثد تركثثثُت رذيَّثثثًة

 
 تقلثثثثُب عْينيَهثثثثا ىلذا مثثثثرَّ طثثثثا رُ   

 
 .  (  )«مسعنا ذلك ممن يرويه عن العرو

ولعل الرواية قد وصلت ابن األنباري هكذا, ويبقى أن اجلر فيما رواه من 
لو طردنا » :لشواهد هو من الشاذ النادر اليت منع األنباري من القياس عليها, يقو

القياس يف كل ما جاء شاذًّا خمالًفا لألصول والقياس وجعلناه أصًم لكان يؤدي ىل  أن 
   .(7 )«وذلك يفسد الصناعة بأةرها, ختتلط األصول بغريها وأن جيعل ما ليس بأصل أصًم

 :حذف حرف اجلر يف القس  مع بقاء عمله: ثانيلا

اهللِ يف : يف حنو, مع بقاء عملهأجاز بعض البصريني حذف حرف اجلر قياةلا 
... »: يقول ةيبويه, "اهلل"أما الكوفيون فقاةوا بقية األلفاظ املقس  بها على , القس 
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اعل  أن حروف اجلر ال حتذف مع »: ويقول الرضي. (2 )«اهلِل ال أفعل: ومثل ذلك
س ةا ر وأجاز الكوفية قيا, اهلل قسملا عند البصريني: بقاء عملها قياةلا ىلال يف حنو

 . (  )«املصحِف ألفعلن: حنو" اهلل "ألفاظ املقس  به على 

, اهللِ  ألفعلّن: واعل  أن من العرو من يقول»: يقول, وقد منع ذلك املربد
وال جا ز , وال معروف يف اللغة, وليس هذا جبيد يف القياس, فيحذفونثها, يريد الواو

 .     (1 )«وليس جبا ز عندي, د قيلوىلّنما ذكرناه  ألنه شيء ق, عند كثري من النحويني

وقد منع البصريون ما ذهب ىلليه أهل الكوفة من قياس بقية األلفاظ املقس  بها 
خبصا ص ليست لغريها "  اهلل"ىلن ذلك غري جا ز  الختصاص لفلة : فقالوا, "اهلل"على 

قطع  ومنها, (يا اهلل: )والمم يف" يا"فمنها اجتماع , تبعلا الختصاص مسماها خبصا ص
ومع عوض عنه , ومنها اجلر بم عوض من اجلار, و فأهلل وها أهلل, يا أهلل: اهلمزة يف

ومنها تعويض املي  عن حروف , آهلل: وهمزة االةتفهام حنو, ها اهلل: بثهاء التنبيه حنو
 .  (0 )«ومنها تفخي  المه بعد الض  والفتح وترقيقها بعد الكسر, الله : النداء حنو

ألنَّ ما جاءنا عن , باح  أّن حذف حرف القس  اجلار غري جا زوالذي يراه ال
كما أننا ال جند له مناذج يف القرآن , العرو منه قليل يف فصيح كممه  يف شعر أو نثر

الكري , وما رواه النحاة لعل مبناه على لغة من لغات العرو أو بعض هلجات 
 .اخلطاو اليومية

 :وحنوها يف قول العرو( اله: )ثالثلا

اله أبوك : يف قول العرو" اله"يرى اخلليل بن أمحد فيما حكاه عنه ةيبويه أنَّ 
, ىلّنه جمرور بمم مقدرة: الهِ أبوك: وقال اخلليل يف»: يقول الرضي, جمرور بمم مقدرة



 حذف حرف اجلر وآثاره النحوية  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                      2 8

كما ذكرنا يف , واألو  بناؤهما, فعلته أمسِ ىلنه جمرور بالباء: كما قال يف أمس يف حنو
 .  (8 )«اللروف املبنية

 حذف حرف القس  اجلار وجر لفظ اجلملة بعده ىلذا كان هناك عوض: رابعلا

أجاز النحويون حذف حرف القس  اجلار وجر لفظ اجلملة بعده ىلذا كان هناك 
وذلك أّنه , ال ها اهللِ  ال أفعل مل يكن ىلاّل اجلر: وىلذا قلت»: يقول ةيبويه, عوض

 .اللفظ باحلرف الذي جير وعاقبة عوضلا من" ها"ولكّنه صار , ال واهلل: يريد

آهلل لتفعلّن؟ ىلذا اةتفهمت أضمروا احلرف الذي جير وحذفوا : ومثل ذلك
 .(1 )«وصارت ألف االةتفهام بدًلا منه يف اللفظ معاقبلا, ختفيًفا على اللسان

وقد دخلت يف موضع غري هذا فل  تغريه عن حاله قبل أن »: ويقول أيضلا
وىلمنا دخلت ال هنا  ألنها عاقبت ما ارتفعت عليه . اٌءال ةو: وذلك قوهل , تدخله
حني , ال ها اهللِ ذا: فجاز هذا كما جاز, هذان ال ةواٌء: أال ترى أنك ال تقول. ةواء

 .(3 )«عاقبت ومل جير ذكر الواو

: فقال, وقد نص على ذلك, والذي يلهر أن ةيبويه حيكي هذا عن العرو
ىلي : وذلك قولك, اللفظ بالواو عوضلا من هذا باو ما يكون ما قبل احمللوف به»

, ىلي هلّله ذا: ومن العرو من يقول, تثبت ألف ها  ألن الذي بعدها مدغ , اهللِ ذاها
ها صار : وال يكون يف القس  هنا ىلال اجلر  ألن قوهل , فيحذف األلف اليت بعد اهلاء

ال تلهر هاهنا كما ىلال أن الواو , فحذفت ختفيًفا على اللسان, عوضلا من اللفظ بالواو
فرتكه  الواو هاهنا البتة يدلك على أنها ذهبت من هنا ختفيًفا , واهلل: تلهر يف قولك

ولو كانت تذهب من هنا كما كانت تذهب من ". ها"وعوضت منها , على اللسان
ِ ألفعلّن: قوهل  فزع  اخلليل أنه احمللوف , ذا: وأما قوهل , ىلذن لدخلت الواو, اهلل
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فحذف األمر لكثرة اةتعماهل  هذا يف , ىلي واهلل لألمر هذا: الكأنه ق, عليه
 .(  )«كممه 

.خريٍ عافاك اهلل:كيف أصبحت؟ فقال: ورد عن رؤبة أنه قيل له: خامسلا

وقد رّد مجهور النحويني هذا بأنه من الشاذ الذي ال يقاس عليه  ألّن حروف 
نصوا على أنه ال جيوز  أصحابنا»: يقول أبو حيان, اجلر ال حتذف مع بقاء عملها

من الشاذ " خرٍي: "وجعلوا قول العرو, ...,حذف اجلار وىلبقاء عمله ىلال ىلذا عّوض منه
 .  (  )«الذي ال يقاس عليه

:جاء عن الفرزدق قوله: ةادةلا
 ىلذا ِقْيثثثَل أيُّ النَّثثثاِس َشثثثرُّ َقبيلثثثةٍ   

 
 أشثثارْت ُكَلْيثثبٍ بثثاألكفِّ األصثثابعُ    

 
: والتقدير, على بقاء عمل حرف اجلر بعد حذفه حي  اةتدلَّ به بعض النحاة

 . أشارت ىل  كليب

, كما ذكر ابن مالك عددلا من األبيات حذف فيها حرف اجلر وبقي عمله
 :واملسموع كقول الشاعر... »: يقول

 مثا الثذي   ذا العلث   أال تسثأل املكثثي 
 

 جيثثوز مثثثن التقبثيثثثل يف رمضثثثان    
 فقثثثثاَل لثثي املكثثثيُّ أمثثثا لزوجثثةٍ     

 
 فثسثبثثثثٌع وأمثثثثا خلثثثةٍ  فثمثثثثثان    

 
 . أراد وأّما خللة

 :وكقول ارخر
 وكرميثثثثٍة مثثثثن آل قثثثثيَس ألفتثثثثهُ  

 
ًَ فثثثثاْرتلَقى األعثثثثمم   حتثثثثى تبثثثثذ
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 . (7 )«يف األعمم: أراد

وما دامت الرواية  وردت لغة عن العرو, فإننا ال منلك ةوى قبوهلا, والعمل 
, دق روايتان أخريان بالرفع والنصبمبقتضاها,لكننا نقول ىلّنه وردت يف بيت الفرز

وأنشد أبو علي , وقد رأيته يف ديوانه ويف املناقضات منصوبلا»: فيقول البغدادي
: قال شارحها, وكذا رأيته يف شرح املناقضات, الفارةي يف التذكرة القصرية بالرفع

 . (2 )«رفعت: أي" أشرت كليبا"ويروى , هذه كليب: أراد أشارت األصابع

فهي من األبيات ارهولة اليت تشيع  ,األبيات فل  نعثر على قا ليها أّما بقية
 .كثريًا يف كتب النحويني

: أجاز ابن مالك القياس على قول عمرو بن قنعاس :ةابعلا
 أال رجثثثثثلٍ  جثثثثثزاه اهلل خثثثثثريلا  

 
 ............................» (  ) 

 
, هذا املوضع مقيسلافيجعل ابن مالك حذف حرف اجلر يف , أال من رجٍل :يريد

وموضع الكلمة ىلذا تعّين وعرف جاز ىلضمارها, بل مجيع مواضع اإلضمار الواجب 
 .يف كتاو ةيبويه كلها لتعّين موضع املضمر

 -رمحه اهلل  -وةألت اخلليل »: يقول ةيبويه, ويف البيت رواية أخرى بالنصب
 :عن قوله

 أال رجًلثثثثثثا جثثثثثثزاه اهلل خثثثثثثريلا
 

 يثثثثثدلُّ علثثثثثى حمصثثثثثلة تبيثثثثثتُ  
 

كأنه , فهم خريلا من ذلك: ولكنه مبنزلة قول الرجل, فزع  أنه ليس على التمين
 . (71)«وأما يونس فزع  أنه نون مضطرلا ,أال تروني رجم جزاه اهلل خريلا: قال
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ولعل هذه الرواية تضعف من احتجاج ابن مالك بالبيت على جواز اجلر  ألنه 
كما يقول , ة  فقد ةقط االحتجاج بهىلذا جاز أن حيمل على وجه ةا غ يف العربي

أّن الشيء ىلذا كان حيتمل وجوهلا متعددة من  -أيضلا  –وذكر األنباري . (70)األنباري
 .(78)فم يكون فيه حجة, االحتماالت بطل االحتجاج به

ن مالك بأن هذا من الشاذ الذي وقد رد بعض النحويني ما ذهب ىلليه اب
 .(71)يقاس عليهال

صمة »ويف صحيح البخاري قول النيب صلى اهلل عليه وةل  »: يقول, 
على تقدير « الرجل يف مجاعة تضعف على صمته يف بيته وةوقه مخسٍ وعشرين ضعًفا

: هلل عليه وةل ومثله من جامع املسانيد على أحد الوجهني قول النيب صلى ا, الباء
على أن يكون املراد احملجل يف « خري اخليل األده  األقرح األرث  احملجل ثمٍ »

 .(73)«ثم 

 :وهذا الرأي البن مالك عليه عدة ممحلات

يف  -بعد البح  الطويل  –بالنسبة للحدي  األول, فل  أعثر عليه : أواًل
عت من كتب احلدي , بل صحيح البخاري, ومل أعثر على رواية اجلر هذه فيما طال

ال تتوافق وقواعد  -كذلك  –ورواية اجلر . ( 7)"مخسلا وعشرين"الرواية جاءت بالنصب 
, وهي "مخسة"فحق صدر العدد أن يكون مؤنثلا " ضعًفا"النحو  حي  ىلن متييز العدد مذكر 

, وىلذا ثبتت رواية ابن مالك فم يسع ( 7)الرواية اليت جاءت يف كتب احلدي  األصول
صلى اهلل عليه  –ٌد ىلال أن يقبلها ويعمل بها, وقد تكون لغة عن العرو, والنيب أح

 .كان خياطب كل قبيلة بلغتها –وةل  
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وجه النصب هو الوجه األقرو, وال حيتاج ىل  التقدير, وما ال حيتاج ىل  : ثانيلا
 .تقدير أو  بالقبول من التقدير

ى ما ذكر ابن مالك يف بعض كتب أما احلدي  الثاني فقد روي باجلر عل -ثالثلا
, وهو الوجه األقرو ىل  روح اللغة  (72)بالنصب –أيضلا  –, لكنه روي (77)احلدي 

, وهي ( 7) (الثم )وهناك رواية باأللف والمم . ألنه ال حيتاج ىل  تأويل وال تقدير
 .ال تسعف صاحب املذهب

: ومما ينتصب على ىلضمار الفعل املستعمل ىلظهاره قولك»: يقول, فهم ديناٍر 
: وىلن شئت قلت, وأتين بدابة ولو محارلا, ولو كان مترلا: كأنك قلت, أال طعاَم ولو مترلا
وأحسن , ولو ةقط ىللينا متٌر, رولو يكون عندنا مت: كأنك قلت, أال طعاَم ولو متٌر

ومثله . فجررت كان مبنزلة يف ىلْن, ولو محاٍر: ولو قلت. يف اإلظهار يضمر منه أحسنهما
 .(21)«فهم ديناٍر: جئتك بدره : ىلذا قلت: قول بعضه 

والذي يراه الباح  أن ال فرق من حي  املعنى بني اجلر والنصب  ألن 
وهو جاٍر جمرى , االختمف يرجع ىل  عادات هلجية مسعها ةيبويه من قبا ل العرو

 .لغالب يف لغة العرواألع  ا

ِ بن : فتقول, مررت بزيد: يف املسا ل أنه يقال "حكى األخفش  أزيد
. (20)«عمرو

مررت برجل صاحل وىلْن : ل العروحكى يونس بن حبيب قو 
وقد جعله ةيبويه , وأجاز امرر بأيهما أفضل ىلن زيد وىلن عمرو, صاحلٍ  فطاحٍلال
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وىلن ال صاحلا , مررت برجل صاحل: لك أيضلا قولكومن ذ»: يقول, قبيحلا ضعيًفا
ىلن ال يكن صاحًلا : كأنه يقول, ىلن ال صاحًلا فطاحًلا: ومن العرو من يقول, فطاحٌل

.فقد لقيته طاحًلا

ىلن ال أكن : على, ىلن ال صاحٍل فطاحٍل: وزع  يونس أن من العرو من يقول
ال فعًم آخر فيه  وهذا قبيح ضعيف  ألنك تضمر بعد ىلن, مررت بصاحل فبطاحل

وال جيوز أن , ىلن ال يكن صاحًلا فطاحل: حذف غري الذي تضمر بعد ىلن يف قولك
.(28)«يضمر اجلار

 اجلر على التوهم

وةألت اخلليل عن »: ورد اجلر على التوه  قليًم عن العرو, يقول ةيبويه

 :هذا كقول زهري: فقال( 01املنافقون)چۉ ۉ  ې  ېچ :قوله عز وجل
 لسثت مثدرَك مثا مضثى     بدا لي أنثي 

 
 وال ةثثثابٍق شثثثيٍء ىلذا كثثثان جا يثثثا  

 
فجاءوا بالثاني وكأنه  قد أثبتوا يف , فإمنا جروا هذا  ألنَّ األول قد يدخله الباء

فكذلك هذا ملا كان الفعل الذي قبله قد يكون جزملا وال فاء فيه تكلموا , األول الباء
وأما »: ويقول أيضلا. (21)«هذا فعلى هذا توهموا, وكأنه  قد جزموا قبله, بالثاني

, االةتفهام فإنه  أجازوا فيه النصب  ألنثَّه  يستعملون الفعل يف ذلك املوضع كثريلا
أزمان قومي : ومن ث  قالوا. ما كنت؟ وكيف تكون؟ ىلذا أرادوا معنى مع: يقولون

به وهذا مش, أزمان كان وكان: يقولون, واجلماعة  ألنه موضع يدخل فيه الفعل كثريلا
 :بقول صرمة األنصاري

 بدا لي أنثي لسثت مثدرَك مثا مضثى     
 

 وال ةثثثابقٍ شثثثيئلا ىلذا كثثثان جا يثثثا   
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 :ومثله قول األخوص
 مشثثثا يُ  ليسثثثوا مصثثثلحني عشثثثريًة

 
 وال ناعثثثثثٍب ىلال بثثثثثبني غرابثثثثثُثها 

 
 .(23)«ولست مبدرك, فحملوه على ليسوا مبصلحني

 ما ذكر مقيسلا وقد جير  رف حمذوف يف غري»: وقد جعله ابن مالك مقيسلا
 .( 2)«وال ةابقٍ شيئلا, بك  دره : فاملقيس حنو, ومسموعلا

ليس زيد قا ما وال قاعد : وجيوز العطف على التوه  حنو»: ويقول السيوطي
 .ٍباجلر على توه  دخول الباء يف اخلرب

أي , وشرط حسنه كثرته, صحة دخول العامل املتوه , أي اجلواز, وشرطه
 :ذا حسن قول زهريوهل, كثرة دخوله هناك

 بدا لي أنثي لسثت مثدرَك مثا مضثى     
 

 وال ةثثثابقٍ شثثثيئلا ىلذا كثثثان جا يثثثا   
 

 :وقول ارخر

 .( 2)«وما احلازم الشه  مقداملا وال بطٍل

ولكن ما ذهب ىلليه ابن مالك وغريه من النحاة يف جعله  اجلر على التوه  
 :جا زلا مقيسلا ال يستقي  لألةباو التالية

نفسه قد وصف العطف على التوه  بالبعد والضعف يف  أّن ةيبويه :أواًل
 :وةألت اخلليل عن قول األعشى»: يقول, التأويل

 ىلْن تركبثثوا فركثثوُو اخليثثل عادُتنثثا   
 

 أو تنثثثثثزلون فإنَّثثثثا معشثثثثثٌر نثثثثزُل 
 



 حممد أمحد الشهري بن علي.  د

 112                                              م  2132نوفمرب   –هـ 3414 حمرم – العدد التاسع

: ملا كان موضعها لو قال فيه, يكون كذا وكذا: الكمم هاهنا على قولك: فقال
أرفعه : وأما يونس فقال. وال ةابقٍ شيئلا: مبنزلة قولكصار , أتركبون مل ينقض املعنى

 ..أم أنت  نازلون: كأنه قال, على االبتداء

 :وأما اخلليل فجعله مبنزلة قول زهري, وقول يونس أةهل
 بدا لي أنثي لسثت مثدرَك مثا مضثى     

 
 وال ةثثثثثثابٍق شثثيئلا ىلذا كثثان جا يثثا   

 
 .(27)«ئاواإلشراك على هذا التوه  بعيد كبعد وال ةابٍق شي

 :وقال زهري»: يقول, بالنصب" ال ةابٍق"و" وال ناعٍب"أن ةيبويه قد روى  :ثانيلا
 بدا لي أنثي لسثت مثدرَك مثا مضثى     

 
 وال ةثثثابًقا شثثثيئلا ىلذا كثثثان جا يثثثا   

 
 :وقال األخوص الرياحي

 مشثثثا يُ  ليسثثثوا مصثثثلحني عشثثثريًة
 

 (22)«وال ناعبلثثثا ىلال بثثثبني غرابثثثُثها   
 

ىلذا جاز أن حيمل البيت على "ويني نصوا على أنه ومن املعلوم أن حذاق النح
كما نصوا على أن الدليل ىلذا تطرق , ( 2)وجه ةا غ يف العربية فقد ةقط االحتجاج به

ىلليه االحتمال بطل به االةتدالل, لكن يبقى أن هذه روايات ىلذا ثبتت عن العرو 
ألنها أكثر شيوعلا قبلناها وعملنا بها, مع ىلقرارنا بأن هناك رواية أو  من األخرى  

 .وشهرة وتوافًقا مع قواعد النحاة

وهذا دليل , باجلر بالغلط والرداءة" وال ةابٍق"أن ةيبويه وصف رواية  :ثالثلا
وزع  أبو اخلطاو أن ناةلا من العرو »: يقول ةيبويه, على ضعف اجلر على التوه 

موضع اجلزم توهموا  كأنثَّها ملا كانت يف, فيكسرون العني, ادِعْه من دعوُت: يقولون
فكسروا حي  كانت , ىلذ كانت آخر شيء يف الكلمة يف موضع اجلزم, أنثَّها ةاكنة



 حذف حرف اجلر وآثاره النحوية  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجملة                                                       11

وىلمنا هو , وهذه لغة رديئة. رد يا فتى: كما قالوا, الدال ةاكنة  ألنه ال يلتقي ةاكنان
 :كما قال زهري, غلط

 بدا لي أنثي لْسثُت مثدرَك مثا مضثى     
 

 (1 )«وال ةثثابٍق شثثيئلا ىلذا كثثان جا يثثا  
ىلنه  أمجعون : واعل  أن ناةا من العرو يغلطون فيقولون»: ويقول أيضلا 

 :كما قال, ه : فريى أنه قال, وذاك أن معناه معنى االبتداء, وىلنك وزيٌد ذاهبان, ذاهبون
 ( 0 )«وال ةابٍق شيئًا ىلذا كان جا يا

ال يعتمد يف العمل عند  لتوه , واتوه ال( الغلط)وأحسب أن ةيبويه يقصد بث
 . النحويني

أنَّ بعض النحويني مل يقبلوا ما ذهب ىلليه ابن مالك حني جعل اجلر  :رابعلا
: يقول ابن عقيل, ونّصوا على أنه من الشاذ الذي ال يقاس عليه, على التوه  مقيسلا

 : ومثل له املصنف ببيت زهري»
 بدا لي أنثي لسثت مثدرك مثا مضثى     

 
 وال ةثثثابٍق شثثثيئلا ىلذا كثثثان جا يثثثا   

 .(8 )«وهو ال ينقاس, وهذا من عطف التوه , ابقأي وال بس 
 :وعند أصحابنا أّن قوله»: ويقول أبو حيان

 لست مدرَك ما مضى وال ةابقٍ شيئلا
 .(1 )«والعطف على التوه  ال ينقاس, من باو العطف على التوه 

 العطف على الضمري املخفوض من غري إعادة اخلافض

على الضمري املخفوض من غري  اختلف البصريون والكوفيون يف جواز العطف
ذهب » :فأجاز الكوفيون ذلك من غري تقدير, يقول األنباري, ىلعادة اخلافض
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مررت بك : وذلك حنو قولك, الكوفيون ىل  أنَّه جيوز العطف على الضمري املخفوض
 . (3 )«وزيد

فمن , وقد اةتدل الكوفيون مبا ورد يف السماع يف القرآن الكري  وكمم العرو

( 807 البقرة)چڇڇ ڇ چ چ ڇ چچٹ چ الكري  قولهالقرآن 

ٹ  وكذلك األمر يف قوله" به"على الضمري املخفوض يف " املسجد احلرام"ىلذ عطف 

" األرحام"يف قراءة محزة الزيات خبفض ( 0النساء ) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹچ
 . (  )"به"عطًفا على الضمري املخفوض يف 

 .ةيبويه يف كتابهأما الشعر فقد اةتشهدوا مبا جاء عند 

أّما البصريون فقد منعوا العطف على الضمري املخفوض مباشرة  ألنَّ ذلك من 
وقد »: يقول, حي  جعله ةيبويه خاصًّا بالشعر, األصول املرفوضة واملستقبحة لديه 

 :جيوز يف الشعر
 آبثثثثثك أّيثثثثثه بثثثثثَي أو ُمّصثثثثثّدرِ  

 
 ِرمثثثن ُحُمثثثر اجِلّلثثثة جثثثأوٍ حْشثثثو  

 
 :وقال ارخر

 ربثثثت تهجونثثثا وتشثثثتمنا فثثثاليوم ق
 

 (  )«فاذهثثْب فمثثا ِبثثك واأليثثامِ مثثن عجثثبِ     
 

: يقول, أما أبو علي الفارةي فجعله ضعيًفا يف القياس قليًلا يف االةتعمال
وهذا ضعيف يف , فإّنه عطفه على الضمري اررور بالباء" األرحام"وأّما من جّر »

 .(7 )«به أحسنوما كان كذلك فرتك األخذ , وقليل يف االةتعمال, القياس

حي  , وقد أّول البصريون ما ورد خمفوضلا بالعطف على الضمري املخفوض
وبثهذا تصح هل  قاعدتُثه  النحوية , قدروا عامًلا حمذوًفا جير االة  اللاهر املخفوض
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يقول األنباري , اليت متنع عطف اللاهر على املضمر املخفوض من غري ىلعادة اخلافض

 چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹچ :كقراءة محزة الزياتعن ما اةتدل به الكوفيون 

ٿ  چ: أّما احتجاجه  بقوله تعا : وأّما اجلواو عن كلمات الكوفيني» :(0النساء )

 : فم حجة هل  فيه من وجهني چٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ

, ليس جمرورلا بالعطف على الضمري املخفوض" واألرحام"أنَّ قوله  :أحدهما

 (.0النساء ) چڤ  ڦ ڤ  ڤ  ڤچ  :  قولهاو القسوجو, ما هو جمرور بالقس وىلّن

, جمرورة بباء مقدرة غري امللفوظ بثها" واألرحام"أنَّ قوله : والوجه الثاني
 .(2 )«فحذفت لدالل األو  عليها, وباألرحام: وتقديره

 : ويقول أيضلا عن قول الشاعر
 فثثثاليوم قربثثثت تهجونثثثا وتشثثثتمنا 

 
 فاذهب فما بثك واأليثاِم مثن عجثب     

 
 :أما قول الشاعرو» 

 فاذهب فما بثك واأليثامِ مثن عجثب      ........................
 

ال بالعطف على الكاف يف , فم حجة فيه أيضلا  ألّنه جمرور على القس 
 .(  )«"بك"

والذي يراه الباح  أّن ما ذهب ىلليه أهل الكوفة هو الراجح  ألن السماع عن 
ل البصرة من التأويل والتقدير فم يستقي   أما ما ذهب ىلليه أه, العرو يدعمه ويقويه

ال نصري ىل  ... »: يقول أبو حيان, ألن األصل محل النص على ظاهره من غري تأويل
 .(011)«التأويل مع ىلمكان محل الشيء على ظاهره
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ىلذ العدول عن , ومتى أمكن محل الشيء على ظاهره كان أو »: ويقول أيضلا
 .(010)«ال مبرجحاللاهر ىل  غري اللاهر ال يكون ىل

 من آثار إضمار حرف اجلر

لعل من املفيد أن نتناول بالذكر بعض القضايا املهمة اليت هلا صلة قوية بهذا 
 .ومتثل آثارلا من آثار ىلضمار حرف اجلر, البح 

(0) 

 النصب على نزع اخلافض

وهو ما يسميه بعض النحويني , قد ينصب االة  بعد ىلضمار حرف اجلر
وهل يقاس عليه أو يقتصر على ما ورد دون القياس , افضبالنصب على نزع اخل

 :هيوهو على أنواع , عليه

":مّر"حذف حرف اجلر مع الفعل : أوًلا

 :جوز الكوفيون حذف حرف اجلر ونصب االة  بعده مستدلني بقول جرير
 تثثثثثَثُمّروَن الثثثثثّدَياَر َومْل َتُعْوُجثثثثثوا

 
 َكمُمُكثثثثثثُ  علثثثثثثيَّ ىلذلا َحثثثثثثرامُ  

 
أو ذهبت حممدلامل , أو مررت جعفرلا, عجبت زيدلا: ولو قلت»: يقول ابن يعيش

, لضعف هذه األفعال يف العرف واالةتعمال عن ىلفضا ها ىل  هذه األمساء, جيز ذلك
ومل , كأنَّه أعمله  سب اقتضا ه, مررت زيدلا: على أنَّ ابن األعرابي قد حكى عنه 

 : وأنشدوا, وهو قليل شاذ, ينلر ىل  الضعف
 وَن الثثثثثّدَياَر َومْل َتُعْوُجثثثثثواتثثثثثَثُمّر

 
 (018)«َكمُمُكثثثثُ  علثثثثيَّ ىلذلا َحثثثثرامُ  
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 :وما ذهب ىلليه أهل الكوفة فيه نلر من وجهني

فقد وجدته يف ديوانه على , ىلّن رواية الديوان ليست كما أنشده الكوفيون: أواًل
 :النحو التالي

 أمتضثثثثون الرةثثثثوم وال ُتثثثثثحيَّى  
 

 (011) كمُمكثثثث  علثثثثي ىلذن حثثثثرامُ  
 

: فقد نقل عنه البغدادي قوله, ما أنَّ األخفش رّد رواية الكوفيني ومذهبه ك
 :وهو قوله, فأمَّا قول جرير وىلنشاد أهل الكوفة»

 متثثثثثروَن الثثثثثدياَر ومْل َتُعوُجثثثثثوا  
 

 كمُمُكثثثثثثُ  علثثثثثثيَّ ىلذلا َحثثثثثثرامُ  
 

 :ورواية بعضه  له

 أمتُضوَن الّدياَر ومل َتَحّيا

اع الصحيح والقياس املطرد ال تعرتض والسم, ملا ذكرت لك, فليستا بشيء
قرأت على عمارة بن : أخربنا أبو العباس حممد بن يزيد قال, عليه الرواية الشاذة

 :عقيل بن جرير

 مرْرُتْ  بالّدياِر ومل َتُعوُجوا

 .(013)«فهذا يدلك على أن الرواية مغرية

 ...:النصب على نزع اخلافض بعد اختار وأمر: ثانيلا

وقال عمرو بن »: يقول ةيبويه ,اء نصبت بعد حذف اجلرورد عن العرو أمس
 :معد يكرو

 أمرُتثثَك اخلثثرَي فافعثثْل مثثا ُأمثثرَت بثثه 
 

 فقثثثد ترْكُتثثثَك ذا مثثثاٍل وذا نشثثثبِ   
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اخرتت فمنلا من : فتقول, وىلمنا ُفصَِّل هذا أّنها أفعال توصل  روف اإلضافة
وأةتغفر اهلل , ضحته بثهاعرفته بثهذه العممة وأو: كما تقول, ومسيته بفمن, الرجال

 :ومثل ذلك قول املتلمس. فلما حذفوا حرف اجلر عمل الفعل, من ذلك
 آليثثُت حثثبَّ العثثراق الثثدهَر أطعمثثه 

 
 واحلثثبُّ يأكلثثه يف القريثثة السثثوسُ     

 .على حّب العراق: يريد 

وليست عن وعلى هاهنا مبنزلة . أي عن زيد, نبئت زيدلا يقول ذاك: وكما تقول

وليس بزيد  ألنَّ عن وعلى ال , (82الفتح ) چیی یچ :الباء يف قوله
 ...وال مبن يف الواجب, يفعل بثها ذاك

 :ومنه قول الفرزدق
 مّنثثا الثثذي اخثثتري الرجثثاَل مساحثثةً  

 
 ( 01)»الريثثاُح الزعثثازع وجثثودلا ىلذا هثثبَّ 

أمرتك : ومما حذفوا منه الباء فعاقبها النصب قوهل »: ويقول ابن الشجري 
 :قال, اخلري

 ْرُتثثَك اخَلْيثثَر َفاْفَعثثْل َمثثا ُأِمثثْرَت ِبثثِه     َأَم
  

 ( 01)«وذا َنَشثثِب َفَقثثْد َتَرْكُتثثَك ذا َمثثالٍ  
وهو من , وهو الشاهد الثامن بعد السبعما ة, وأنشد الرضي»: ويقول البغدادي 

 :شواهد ةيبويه

 َوِمنَّا الَِّذْي ُاْخِتْيِر الّرَجاَل َةَماَحًة

وهو املفعول , من الرجال: واألصل, اخلافض منصوو بنزع" الرجال"على أّن 
, وىل  الثاني  رف اجلر, فإنه يتعدى ىل  األول بنفسه, الثاني املقيد  رف اجلر الختار

 .وهو الضمري العا د ىل  الذي يف اختري, واملفعول األول هنا نا ب الفاعل
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 وكذا حيذف من: وهذا احلذف كثري االةتعمال  وهلذا قال الشارح احملقق
 .واإلشارة لقوله ةابًقا, املفعول الثاني

فقال ةيبويه يف باو الفاعل الذي يتعداه فعله ىل  , وأمَّا كثرة االةتعمال
ومن , وىلن شئت تعدَّى ىل  الثاني, ىلن شئت اقتصرت على املفعول األول: مفعولني

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ٹ چ ومثل ذلك قوله, اخرتت الرجاَل عبَد اهلل: ذلك

 :ومنه قول الشاعر, ومسيته زيدلا, (  0اف األعر) چ ۅ

 أةتغفُر اهلَل ذنبلا لسُت ُمحصيه

 :وقال عمرو بن معد يكرو

 أمرُتَك اخلرَي فافعْل ما ُأمْرَت به

ومسيته , اخرتت من الرجال: فتقول, وهذه أفعال توصل  روف اإلضافة
حذفوا حرف  فلما, وأةتغفر اهلل من ذلك, عرفته بثهذه العممة: كما تقول, بفمن

وىلمنا , وليس أةتغفر اهلل ذنبلا وأمرتك اخلري أكثر يف كممه  مجيعلا, اجلر عمل الفعل
االةتعمال أن توصل  روف  فهذه احلروف كان أصلها يف, يتكل  به بعضه 

 ( 017)»اإلضافة

 :وما قاله النحاة يف هذه املسألة فيه نلر من وجهني

دعا : ود حرف اجلر وحذفه قياةلا مطردلا كثأنَّ هناك أفعاًلا جيوز معها ور: أواًل
لكّن النحويني , فقد ورد السماع  رف اجلر وبدونه, وشكر ونصح, ومسى وكنى

فجعلوهما " آ "و" اختار"و" اةتغفر: "وهي, ضموا ىلليها أفعاًلا وردت يف أبيات قليلة نادرة
ىل  مفعولني يف  واعل  أنَّ من األفعال ما يتعدى»: يقول ابن السراج, بابلا واحدلا
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فيجوز . ىلال أّنه  اةتعملوا حذف حرف اجلر فيه, وحقه أن يتعدى  رف جر, اللفظ

 چۋ  ۅ ۋ ٴۇ ۈ ۈچ ٹ فمن ذلك قوله, فيه الوجهان من الكمم
اخرتت : أال ترى أنَّك تقول, وكنيت زيدا أبا عبد اهلل ,, ومسيته زيدلا(  0األعراف )

 . (012)«عبداهلل وكنيته بأبي, من الرجال ومسيته بزيد

فغر : وقد يكون الفعل الواحد الزملا ومتعديلا بنفسه, حنو»: ويقول أبو حيان
شكرت زيدلا : ومتعديلا بنفسه تارة و رف جر حنو, أي انفتح, وفغر فوه, أي فتحه, فاه

وزع  ابن درةتويه أن نصح يتعدى لواحد , ...,وكذلك نصحت, وشكرت لزيد
 .  ( 01)«ولآلخر  رف اجلر, بنفسه

يقول ابن , أنَّ حذف حرف اجلر وتعدية الفعل أمر مقصور على السماع: ثانيلا
واعل  أنَّه ليس كل فعل يتعدى  رف جر لك أن حتذف حرف اجلر منه »: السراج

 . (001)«ىلّنما هذا جيوز فيما اةتعملوه وأخذ مساعلا عنه , وتعدي الفعل

, سموعة عن العرووقد وردت أمثلة قليلة م»: ويقول األةتاذ عباس حسن
مترون : بداًل من" مترون الديار: "منها, ونصب جمروره بعد حذفه, حذف فيها حرف اجلر

وذهبت ىل  , توجهت ىل  مكة: بداًل من, "وذهبت الشام, توجهت مكة: "ومنها, بالديار
والنصب به , كما يقول النحويون, فهذه كلمات منصوبة على نزع اخلافض, ...الشام

مقصور على ما ورد منها منصوبلا مع فعله  -ألرجح املعول عليهعلى ا -مساعي
فم جيوز يف الرأي الصا ب أن ينصب فعل من تلك األفعال احملددة , الوارد نفسه

كما ال جيوز , املعينة كلمة على نزع اخلافض ىلال اليت وردت معه مسموعة عن العرو
صوبة على نزع اخلافض ىلال يف كلمة من تلك الكلمات املعدودة احملدودة أن تكون من

أنَّ هذه الكلمات القليلة املنصوبة على نزع : أي, مع الفعل الذي وردت معه مسموعة
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وأفعاهلا , فهي مقصورة على أفعاهلا اخلاصة بها, اخلافض ال جيوز القياس عليها
ولوال هذا لكثر اخللط بني الفعل المزم والفعل املتعدي وانتشر , مقصورة عليها

وأةاةه , وهو التبيني, إلفساد املعنوي وفقدت اللغة أوضح خصا صهااللبس وا
 ( 000)«الضوابط السليمة املتميزة اليت ال تداخل فيها وال اختمط

 (:َأْن)و( أنَّ)ىلضمار حرف اجلر مع : ثالثلا

جئتك أّنك : تقول»: يقول, ذكر ةيبويه حذف حرف اجلر يف باو أّن املفتوحة
ولكّنك حذفت هاهنا كما , جئتك ألّنك تريد املعروف :ىلّنما أراد, تريد املعروف

 : حتذفها من املصدر ىلذا قلت
 وأغفثثثر عثثثوراء الكثثثري  ىلدخثثثاره  

 
 وأعثثرض عثثن شثثت  اللئثثي  تكرمثثا    

 
ڭ    ڭ ڭ ۓ ۓ ے  ےچ :وةألت اخلليل عن قوله جّل ذكره

وألنَّ هذه أمتك  : كأّنه قال, ىلّنما هو على حذف المم: , فقال(8 املؤمنون ) چڭ

 چڄ ڄ ڦ ڦ ڦٹ چ و وقال ةبحانه.... أمة واحدة وأنا ربك  فاتقون

, ىلّنما ( 8هود ) چڱ  ں  ں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ :ٹو, (01القمر )
 .(008)«ولكنه حذف الباء, بأني مغلوو, وبأني لك  نذير مبني: أراد

وقد كثر »: يقول, وقد عزا ابن يعيش هذا احلذف عند العرو ىل  التخفيف
, أنا راغب يف أن ألقاك: حنو, الناصبة للفعل وأنَّ املشددة الناصبة لمة حذفها مع أْن 

أنا حريص يف : وكذلك تقول يف املشددة, أن ألقاك من غري حرف جر جاز: ولو قلت
ولو صرحت , أنك حتسن ىللي من غري حرف جر جاز: ولو قلت, أنك حتسن ىلليَّ
ىللي مل جيز حذف حرف أنا راغب يف لقا ك وحريص يف ىلحسانك : باملصدر فقلت
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كما جاز مع أن وأنَّ  ألنَّ أن وما بعدها من الفعل وما يتعلق به واالة  واخلرب , اجلر
كما حذفوا , ومتعلقاته مبعنى املصدر فطال فجوزوا معه حذف حرف اجلر ختفيًفا

الفرقان ) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆٹ چ  حنو قوله, الضمري املنصوو من الصلة
 .(001)«صدر احملض فاعرفه, ومل جيوزوا مع امل(30

وىلذا حذف »: يقول أبوحيان, واختلف النحاة يف موضع املصدر بعد حرف اجلر
واتفق , ففي كتاو ةيبويه النص عن اخلليل أن موضعه نصب" أن وأنَّ"حرف اجلر من 

وأن الفراء قال هو يف , ابن مالك وصاحب البسيط على أنَّ مذهب الكسا ي أنه جر
 .  (003)«أكثر النحويني على أنه يف موضع نصب: سيطقال يف الب, موضع نصب

حتى جعله بعض النحويني قياةلا , كثريلا" أن" مع " ىل "وقد حذف حرف اجلر 
 چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ەئ  ەئ  وئٹ چ يقول أبو حيان يف قوله, مطردلا

وهو , انتلرته: نلرت فمنلا: تقول العرو, ينلرون هنا معناه ينتلرون»(: 801البقرة )
أي ما , هنا هو ما بعده" ينلرون"ومفعول , ...ال يتعدى لواحد بنفسه ىلال  رف اجلر

هل ينلرون ىلال ىل  : والتقدير, لكنها حمذوفة, وهو معدى بإ , ينتلرون ىلال ىلتيان اهلل
 ,ىلذا مل يلبس قياس مطرد, وال لبس هنا" أن"وحذف حرف اجلر مع , أن يأتيه  اهلل

 . ( 00)«ىل : فحذفت
ع األةتاذ عباس حسن أبا حيان يف أن حذف حرف اجلر مع املصدر وقد تاب

 .( 00)«أمن اللبس قبل حذف حرف اجلروالبد من »: يقول, املؤول جا ز ىلذا أمن اللبس
ہ   ہ ہٹ ٹ چ, حمذوًفا يف القرآن" عن"وقد ورد حرف اجلر 

عن أن يقاتلوك  " أن يقاتلوك "»: يقول الزخمشري, (1 النساء ) چھ  ھ  ھ
  .(007)«راهية أن يقاتلوك أو ك

املا دة ) چی  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  یٹ چ  ومن هذا قوله
وقوله  (  األنعام ) چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کٹ چ  , وقوله(10
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يف آيات كثرية " أن"وحذفت المم مع  (8 هود ) چجخ يث  حج    مج  جح  محٹ چ 
 چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائٹ چ  منها قوله

, بفتح اهلمزة متعلق بالشنآن مبعنى العلة" أن صدوك "»: يقول الزخمشري, (8دة املا )
, وال يكسبنك  بغض قوم ألن صدوك  االعتداء: واملعنى, ...والشنآن شدة البغض

 .  (002)«وال حيملنك  عليه

مري  ) چٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېٹ چ  ومنه قوله

, يقول (82غافر ) چڇ   ڇ چ  چ  چ  ڇ ٹ چ  , وكذلك قوله(0 -1 
أي ألن ": أن يقول"»: , ويقول العكربي( 00)«ألن يقول:" أن يقول"»: الزخمشري

ومن , يف مواضع كثرية يف القرآن الكري " الباء", وقد حذف حرف اجلر (081)«يقول

, يقول (088آل عمران ) چٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ  پٹ چ  ذلك قوله

(: 00املا دة ) چٹ ٺ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺٹ چ  وكذلك قوله»: العكربي
 .  (080)«أي بأن يبسطوا" أن يبسطوا"»

وهذا ما جعل الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمه جييز هذا احلذف عند أمن 
وهذا احلذف كثري , عند أمن اللبس" أّن"و" أن"جيوز حذف حرف اجلر مع »: يقول, اللبس

 .  (088)«جدًّا يف القرآن جتاوز أضعاف ما صرح معه  رف اجلر

(8) 

 على عاملنيالعطف 

ةواء أكان أحدهما , مينع أكثر النحويني ما يؤدي ىل  العطف على عاملني
يقول , وخيرجون ما جاء من ذلك على تقدير عامل حمذوف, جمرورلا أم مل يكن
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 ,وىلن شئت نصبت شحمة ,ما كل ةوداَء مترًة وال بيضاَء شحمًة: وتقول»: ةيبويه
قال الشاعر أبو  .وال كل بيضاء :فقلت, كأنك أظهرت كل, وبيضاء يف موضع جر

 :دواد
 أكثثثثثلَّ امثثثثثرٍئ حتسثثثثثبنَي امثثثثثرأ

 
 ونثثثثثاٍر توقَّثثثثثُد بالليثثثثثل نثثثثثارا   

 
فاةتغنيت عن تثنية كل لذكرك ىلياه يف أول الكمم ولقلة التباةه على 

 (081)«املخاطب

 :فأما قول الشاعر»: ويقول املربد
 فلثثثيس مبعثثثروف لنثثثا أن نردهثثثا   

 
 صثثثحاحلا وال مسثثثتنكر أن ُتعقثثثرا   

 
وال مستنكرلا أن تعقرا, على املوضع كان : خاصة( ليس)ولو قلت يف ... 

ليس مبنطلق عمرو وال قا ملا بكر, : يقدم فيها اخلرب, فكأنك قلت( ليس)حسنلا  ألن 
 .وليس قا ملا بكر: على قولك

وهما الباء  ,وأما اخلفض فيمتنع  ألنك تعطف  رف واحد على عاملني
 (083)«واملبتدأ" يف"فتعطف على  ,لدار واحلجرة عمٌروزيد يف ا: فكأنك قلت ,وليس

وقد علل ابن السراج هذا املذهب بأن العطف على عاملني ال جيوز من قبل أن 
قام زيد : فإن قلت, ويغين عن ىلعادته, حرف العطف ىلمنا وضع لينوو عن العامل

ك ىلذا وكذل, "قام"كما يرفع , فقد صارت ترفع" قام"فالواو أغنت عن ىلعادة , وعمرو
فالواو نصبت كما نصبت , ىلن زيدا منطلق وعمرا: حنو قولك, عطفت على منصوو

فلو , فالواو جرت كما جرت الباء, مررت بزيد وعمرو: وكذلك اخلفض ىلذا قلت, ىلن
 .( 08)«عطفت على عاملني أحدهما يرفع وارخر ينصب لكنت قد أحلت
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لني خمتلفني أما أبو احلسن األخفش فقد نسب ىلليه جواز العطف على عام
 ,وأال يقع فصل بني العاطف واملعطوف اررور, بشرط أن يكون أحدهما جمرورا

 ,مر زيٌد بعمٍرو وبكٌر خالٍد: قد أمجعوا على أنه ال جيوز أن تقول»  :يقول ابن السراج
واختلفوا ىلذا  ,ولو جاز العطف على عاملني جلاز هذا, فتعطف على الفعل والباء

فأجاز األخفش ومن ذهب مذهبه مر زيد بعمرو وبكر , واوجعلوا املخفوض يلي ال
واعل  أن األخفش جييز العطف على »: , ويقول الرضي األةرتاباذي( 08)«خالد

دخل زيد  :عاملني خمتلفني مطلقا ىلال ىلذا وقع فصل بني العاطف واملعطوف اررور حنو
 . (087)«ىل  الدار وبكٌر خالٍد

 :ومن الشواهد اليت تعضد مذهب األخفش

ڀ  ڀ  ڀ       ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ چ قوله :أوًلا

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

, ففي هذه ارية عطف على ( -1اجلاثية ) چچ  چچ  چ ڇ  ڇ  
فمن العطف على ( آيات لقوم يعقلون: )وأما قوله»: يقول الزخمشري, عاملني
ىلن ويف أقيمت الواو : فالعاممن ىلذا نصبت هما, صبت أو رفعتةواء ن, عاملني

وىلذا رفعت (. آيات)والنصب يف ( اختمف الليل والنهار)فعملت اجلر يف , مقامهما
وقرأ ابن , (واختمف)واجلر يف ( آيات)عملت الرفع يف ( يف)فالعاممن االبتداء و

عاملني على مذهب  العطف على: فإن قلت, ويف اختمف الليل والنهار: مسعود
فيه : فما وجه ختريج ارية عنده؟ قلت, وقد أباه ةيبويه, األخفش ةديد ال مقال فيه

والذي حسنه تقدم ذكره يف ( يف)أن يكون على ىلضمار : أحدهما, وجهان عنده
على ( آيات)أن ينتصب : والثاني, ويعضده قراءة ابن مسعود, اريتني قبلها

 . (082)«معطوًفا على ما قبله أو على التكرير االختصاص بعد انقضاء اررور
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 :قول األعور الشين: ثانيلا
 هثثثثثّون عليثثثثثك فثثثثثإن األمثثثثثور

 
 بكثثثثثثف اإللثثثثثثثه مقثثثثثثثاديرها   

 فلثثثثثثثيس بآتيثثثثثثثك منثثثثثثثثهيها  
 

 وال قاصثثثثثٍر عنثثثثثك مأمورهثثثثثا   
 

ولكن ". الباء"و" ليس"وهما , حي  عطف الشاعر بالواو على عاملني خمتلفني
ليس زيد خبارج : وليس يف قولك»: ول اجلرجانييق, املانعني ردوا مذهب األخفش

فم حيتاج ىل  عطفه ىل  , وال ذاهب أخوه عطف على عاملني  ألن أخوه يرتفع بذاهب
 (  08)«عطفه على زيد

 :قول أبي دواد :ثالثلا
 أكثثثثثل امثثثثثرئ حتسثثثثثبني امثثثثثرأ

 
 ونثثثثثاٍر توقثثثثثد بالليثثثثثل نثثثثثارا   

 
ى الرغ  من أنه يؤدي عل, والذي يراه الباح  أن ما ذهب ىلليه مجهور النحويني

ىلن الوجه يف »: يقول ابن مالك, هو الراجح, ىل  القول بعمل حرف اجلار احملذوف
وحذف ما دل عليه دليل , ..اةتعماهلا أن جيعل اجلر بعد العاطف  رف حمذوف مماثل

واحلمل عليه أو  من العطف على , من حروف اجلر وغريها جممع على جوازه
وأيضلا فإن العطف , وموافقة األكثر أو , واألكثر على منعه, فإنه خمتلف فيه, عاملني

 .(011)«كما ال جيوز ما هو مبنزلته, على عاملني مبنزلة تعديتني مبعّد واحد فم جيوز
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 ةــــمـاتـاخل

بعد اةتعراض مواضع تقدير حروف اجلر عند النحاة, ميكن اةتخمص 
 :النتا ج ارتية

عمله من األصول املرفوضة عند النحويني   أنَّ حذف حرف اجلر وبقاء :أواًل
 .ألّن حروف اجلر ال تعمل حمذوفة يف الفصيح من كمم العرو

يلجأ النحويون ىل  القول بعمل حرف اجلر احملذوف  للمحافلة على  :ثانيلا
كما يف تقدير حرف اجلر احملذوف يف االة  , األصول والقواعد النحوية اليت وضعوها

فقد قالوا , عطف على الضمري املخفوض من دون ىلعادة اخلافضاللاهر اررور بال
 .باجلار احملذوف جتنبلا من العطف على الضمري

يقدر النحويون حرف اجلر احملذوف عندما ال يكون يف الرتكيب عامل  :ثالثلا
فقد أدرك , كما هو األمر يف العامل يف املضاف ىلليه, ظاهر ميكن نسبة العمل ىلليه

عامل يف هذا الرتكيب  ولذا قدروا حرف اجلر احملذوف  لئم يبقى النحويون أن ال 
 .معمول بم عامل

يعمد النحويون ىل  تقدير حرف اجلر احملذوف يف الرتاكيب املخالفة  :رابعلا
, فقد جاء االة  خمالًفا ملا قبله, كما هو األمر يف اجلر على التوه , للقاعدة النحوية

 .فل  يبق ىلال القول بوجود جار حمذوف, ة  ارروروال عامل موجودلا ليعمل يف اال

يقدر النحويون حرف اجلر احملذوف جتنبلا من العطف على عاملني  :خامسلا
ولذا فإن , أحدهما جمرور  ألن حرف العطف ينوو مناو عامل واحد عند النحويني

 .مستحسن, مر زيٌد بعمٍرو وبكٌر خالٍد: تقدير حرف اجلر يف مثل
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ألةباو اليت أدت ىل  القول بعمل حرف اجلر احملذوف من ا :ةادةلا
فنحاة البصرة يرون أن العامل ال يصح أن يعمل ىلال ىلذا كان خمتصًّا ىلّما , االختصاص

 ".بل"وفا ها وبعد " واو ُروَّ"حمذوفة بعد "روَّ"باألمساء وىلّما باألفعال  ولذا قدروا 

  أن جيتمع عاممن على يقدر النحاة حرف اجلر عندما يؤدي األمر ىل :ةابعلا
بك  درهٍ  اشرتيت ثوبك؟ فقد قدر النحاة حرف : كما يف قول العرو, معمول واحد

 .اجلر فرارلا من هدم هذا األصل اهلام عنده 
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 :والتعليقات شـــاهلوام

                                      
 . 7الصاحيب يف فقه اللغة وةنن العرو يف كممها, ص (0)
 . 7املسألة  77 /8نصاف يف مسا ل اخلمف اإل (8)
 .1 /3شرح الرضي  (1)
 .0/012شرح املفصل  (3)
 .8 8/0الكتاو  ( )
 . 01أةرار العربية  ( )
 .77املسألة  2  /8اإلنصاف يف مسا ل اخلمف  (7)
 .3 8/0الكتاو  (2)
 . 00/ 8السابق  ( )
 .1 8/0السابق  (01)
 .7 /1املقتضب  (00)
 .الرأي للزجاج فيما بني يديَّ من كتبهمل أجد هذا  (08)
 .  1/0شرح الرضي  (01)
 .8/88شرح التصريح : ينلر (03)
 .81املسألة  0/027اإلنصاف  ( 0)
 . املسألة  0/32اإلنصاف  ( 0)
 .0 8/0الكتاو  (07)
, واملفصل بشرح ابن يعيش 102-0/107, األصول يف النحو 7 /1املقتضب : راجع مثًم (02)

 ., وغري ذلك3/013
 .2 0/0معاني الفراء  ( 0)
 .  1/0شرح الرضي  (81)
 .3/28اهلمع  : ينلر (80)
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 .  1/0شرح الرضي : ينلر (88)
 .8/31شرح ابن عقيل  (81)
 .7 8/  3شرح الرضي  (83)
 .2 1/3الكتاو  ( 8)
 .  املسألة  0/177اإلنصاف يف مسا ل اخلمف  ( 8)
 .07 /و ا 0/111شرح الرضي : ينلر (87)
 .  املسألة   0/17اإلنصاف  (82)
 .  املسألة   0/17السابق  ( 8)
 .  املسألة  0/177السابق  (11)
 .  املسألة  120/ 0السابق  (10)
 .701/ 8احملصول  (18)
 .1 / 3شرح الرضي  (11)
 .8/31شرح ابن عقيل  (13)
 .028مغين اللبيب  ( 1)
 .2 8/ 3شرح الرضي  ( 1)
 .801مغين اللبيب  (17)
 .8 0السابق  (12)
 .1 0, 8 0/ 8او الكت ( 1)
 .3 8/0السابق  (31)
 .0/381السابق  (30)
 .10 /8ارتشاف الضرو  (38)
 .  3/8اهلمع  (31)
 .21/ السابق : ينلر (33)
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 .01ما ينصرف وما ال ينصرف  ( 3)
 .8/007شرح املفصل  ( 3)
 .10 /8ارتشاف الضرو  (37)
 .8/007شرح املفصل  (32)
 .8 سألة امل  3 /8اإلنصاف : ينلر ( 3)
 .0 38ي  رق  د, ح 8/32وةنن النسا ي . 21 8, حدي  رق  37/ ن الرتمذي ةن (1 )
 .وما بعدها 880/ 1شرح التسهيل  (0 )
 .11املسألة   0/83اإلنصاف  (8 )
 .وما بعدها 880/ 1شرح التسهيل  (1 )
 .  8/ 3شرح الرضي  (3 )
 .0/172   اإلنصاف م (  )
 .3 8/0الكتاو  (  )
 .1 املسألة    8/3اإلنصاف  (7 )
 .1 0/ 8الكتاو  (2 )
 .  3/8شرح الرضي  (  )
 . 11/ 8املقتضب  (1 )
 .  8/ 3شرح الرضي  (0 )
 .  3/8السابق  (8 )
 .0 8/0الكتاو  (1 )
 .8/118الكتاو  (3 )
 .  1/3الكتاو  (  )
 . 3/88اهلمع  (  )
 .1 1/0شرح التسهيل  (7 )
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 .001/ خزانة األدو  (2 )
 .8 1/0شرح التسهيل  (  )
 .8 1/0 شرح التسهيل (71)
 .2املسألة  1 / 0اإلنصاف  (70)
 .013املسألة  77 / 8اإلنصاف  (78)
 .111/ 8املساعد : ينلر (71)
 .1 0/ 1شرح التسهيل  (73)
وكنز (. 8813), حدي  32 /8خمصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد السنن : ينلر ( 7)

 (.  818), حدي  0  /7العمال 
 .(81 ), حدي  0/818وصحيح البخاري (. 7  1)حدي  ,  1/ املسند لإلمام أمحد : ينلر ( 7)
 (.0  88), حدي  1 17/8املسند لإلمام أمحد : ينلر (77)
 (. 7 3), حدي  10 /01صحيح ابن حبان : ينلر (72)
 .(831 1), حدي  08/187كنز العمال : ينلر ( 7)
 .  0/8الكتاو  (21)
 .8 0/ 1شرح التسهيل  (20)
 .8 8/ 0الكتاو  (28)
 011/ 1تاو الك (21)
 . 0/11السابق  (23)
 .8 0/ 1شرح التسهيل  ( 2)
 . 87/   اهلمع  ( 2)
 .0 /1الكتاو  (27)
 .  0/0الكتاو  (22)
 .1 /0اإلنصاف يف مسا ل اخلمف : ينلر ( 2)
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 .1 3/0الكتاو  (1 )
 .3 0 /8الكتاو  (0 )
 .111/ 8املساعد  (8 )
 .8/378االرتشاف  (1 )
 .  املسألة  1 3/  8اإلنصاف  (3 )
 . 88كتاو السبعة البن جماهد : ينلر (  )
 .120/ 8الكتاو  (  )
 .1/080احلجة للقراء السبعة  (7 )
 .  املسألة  7 8/3اإلنصاف  (2 )
 .  املسألة  8/378اإلنصاف  (  )
 .0/112البحر احمليط  (011)
 .2 8/8السابق  (010)
 .2/2شرح املفصل  (018)
 .872/ 8ديوان جرير : ينلر (011)
 .080/ خزانة األدو  (013)
 . 1, 0/12الكتاو  ( 01)
 .8/011أمالي ابن الشجري  ( 01)
 .083-081/ خزانة األدو  (017)
 .0/072األصول البن السراج  (012)
 .1 / 1االرتشاف   ( 01)
 .0/021السابق  (001)
 .وما بعدها   0/ 8النحو الوايف  (000)
 .087,  1/08الكتاو  (008)
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 .8 /2شرح املفصل  (001)
 .0 /1االرتشاف  (003)
 .011, 8/018ري البحر احمليط تفس ( 00)
 . 1 /8النحو الوايف  ( 00)
 .37 /0الكشاف  (007)
 .18 /0السابق  (002)
 .8 3/0السابق  ( 00)
 .8/002التبيان يف ىلعراو القرآن  (081)
 . 0/38التبيان يف ىلعراو القرآن  (080)
 .0/337دراةات ألةلوو القرآن  (088)
 .  ,   / 0الكتاو  (081)
 .  3/0املقتضب  (083)
 .  /8صول البن السراج األ ( 08)
 .  /8األصول البن السراج  ( 08)
 .8/133شرح الرضي  (087)
 .823/ 3الكشاف  (082)
 . 0/31املقتصد  ( 08)
 .1/172شرح التسهيل  (011)
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املصادر واملراجع

الطبعة , مصطفى النماس/ حتقيق: األندلسي أبوحيان: ارتشاف الضرو من لسان العرو -0
.هث0313 ,األو 

.هث0177 ,مطبعة الرتقي بدمشق, حممد بهجة البيطار/ حتقيق, أبو الربكات األنباري: ةالعربيأةرار   -8
.هث0312 ,الطبعة الثالثة, مؤةسة الرةالة, عبد احلسني الفتلي/ حتقيق, ابن السراج: األصول يف النحو -1
مكتبة اخلاجني , حممود حممد الطناحي/حتقيق , هبة اهلل بن علي العلوي: أمالي ابن الشجري -3

.هث0301 ,الطبعة األو , بالقاهرة
/ حتقيق, أبوالربكات األنباري: اإلنصاف يف مسا ل اخلمف بني النحويني البصريني والكوفيني - 

.ت. د, دار الفكر, حممد حميي الدين عبداحلميد
, دار الكتب العلمية, عادل عبد املوجود وآخرين/ حتقيق, أبوحيان األندلسي: البحر احمليط - 

.هث0301 ,عة األو الطب, بريوت
.هث0300 ,بريوت الطبعة الثانية, طبعة دار ىلحياء الرتا  العربي, أبو حيان األندلسي: البحر احمليط  -7
, طبعة مصطفى البابي احلليب, دار الكتب العربية, خالد األزهري: التصريح على التوضيح -2

.ت. القاهرة, د
علي حسني البواو, دار ابن حزم, : احلميدي, حتقيق: اجلمع بني الصحيحني البخاري ومسل  - 

. م8118-هث0381بريوت, الطبعة الثانية, 
: بكر بن جماهدام الذين ذكره  أبواحلجة للقراء السبعة أ مة األمصار باحلجاز والعراق والش -01

.هث0317 ,الطبعة األو , املأمون للرتا دار, بدر الدين قهوجي وآخرين/ يقحتق, أبو علي الفارةي
, عبدالسمم هارون /حتقيق, عبدالقادر البغدادي: ولب لباو لسان العرو خزانة األدو -00

.هث 031 ,الطبعة الثالثة, مكتبة اخلاجني بالقاهرة
حسني : أبو حييي النووي, حتقيق: خمصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد اإلةمم -08

. م7  0 - هث0302ىلمساعيل اجلمل, مؤةسة الرةالة, بريوت, 
.ت., دالقاهرة, دار احلدي , حممد عبد اخلالق عضيمه: القرآن الكري دراةات ألةلوو  -01
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.الطبعة الثالثة, املعارفدار ,نعمان حممد أمني طه/ حتقيق,  ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب  -03
.الطبعة الثالثة, مبصر دار املعارف, شوقي ضيف/حتقيق, ابن جماهد: السبعة يف القراءات - 0
أمحد حممد شاكر وآخرون, دار ىلحياء : الرتمذي, حتقيق(: يحاجلامع الصح)ةنن الرتمذي  - 0

.الرتا  العربي, بريوت
ةيد كسروي حسن, دار الكتب العلمية, بريوت, : النسا ي, حتقيق: ةنن النسا ي الكربى -07

. م0  0-هث0300الطبعة األو , 
, باعةهجر للط دار ,لسيد وحممد املختوناعبد الرمحن / حتقيق, ابن مالك: شرح التسهيل -02

.هث0301الطبعة األو , 
منشورات , يوةف حسن عمر/حتقيق, الرضي األةرتاباذي: شرح الرضي على الكافية - 0

.ت. د, جامعة بنغازي
املكتبة , احلميدحممد حميي الدين عبد/حتقيق, عقيلابن : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -81

.ت. د, بريوت, العصرية
.ت. د, بريوت, بعامل الكت, ابن يعيش: شرح املفصل -80
عمر فاروق الطباع, / حتقيق, ابن فارس: الصاحيب يف فقه اللغة وةنن العرو يف كممها -88

.م1  0-هث0303 ,مكتبة املعارف, بريوت, الطبعة األو 
مصطفى ديب البغا, دار ابن كثري, اليمامة وبريوت, . د: البخاري, حتقيق: صحيح البخاري -81

. م27 0-هث0317الطبعة الثالثة, 
ابن حبان, مؤةسة الرةالة, بريوت, الطبعة الثانية, : صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان -83

.م1  0-هث0303
.هث 0312 ,الطبعة الثالثة, دار الكتب العلمية, عبدالسمم هارون/ حتقيق, ةيبويه: الكتاو - 8
الطبعة , القاهرة, دار الريان للرتا , مصطفى حسني أمحد/ ضبطه, الزخمشري: الكشاف - 8

.هث0317 ,ثالثةال
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بكري حياني وصفوة : عمء الدين اهلندي, حتقيق: كنز العمال يف ةنن األقوال واألفعال -87

.م20 0-هث0310السقا, مؤةسة الرةالة, الطبعة اخلامسة, 
دار , اإلله نبهانغازي خمتار وعبد /حتقيق ,أبوالبقاء العكربي: اللباو يف علل اإلعراو والبناء -82

.هث 030 ,الطبعة األو  ,بريوت, الفكر املعاصر
مكتبة اخلاجني , هدى حممود قراعة/ حتقيق, أبو ىلةحاق الزجاج: ما ينصرف وما ال ينصرف - 8

.هث 0303الطبعة الثانية , بالقاهرة
.شريف النجار: حتقيق, ابن ىلياز البغدادي: احملصول يف شرح األصول -11
مركز البح  العلمي , كاتحممد كامل بر/ حتقيق , ابن عقيل: املساعد على تسهيل الفوا د -10

.مكة املكرمة, اإلةممي وىلحياء الرتا 
شعيب األرنؤوط وآخرون, مؤةسة الرةالة, الطبعة األو , : أمحد بن حنبل, حتقيق: املسند -18

.م8110-هث0380
الطبعة , عامل الكتب, حممد علي النجار وأمحد يوةف جناتي/ حتقيق , الفراء: معاني القرآن -11

.هث 0311 ,الثالثة
, دار الفكر, مازن املبارك وحممد علي/ حتقيق, ابن هشام: مغين اللبيب عن كتب األعاريب -13

.م 2 0 ,الطبعة السادةة, بريوت
اجلمهورية , كاظ   ر املرجان/ حتقيق, عبدالقاهر اجلرجاني: املقتصد يف شرح اإليضاح - 1

م28 0 ,دار الرشيد للنشر, العراقية
ىلحياء الرتا  اإلةممي  جلنة, حممد عبداخلالق عضيمه/قحتقي, أبو العباس املربد: املقتضب - 1

.هث  01 ,مبصر
.الطبعة الرابعة, دار املعارف مبصر, عباس حسن: النحو الوايف -17
ةامل عبدالسمم هارون وعبدالعال / حتقيق, السيوطي: همع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع -12

 .هث 0317 ,الطبعة الثانية, مؤةسة الرةالة, مكرم


