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مكدمة
إٌ احلنذ هلل  ،حننذِّ ،ىظتعٔيُّ ،ىظتػفشِّ ،ىعْر باهلل مً ششّس أىفظياّ ،مً طٔٝات
أعناليا ،مً َٓذِ اهلل فال مضل لُّ ،مً ٓضلل فال ٍادٖ لُّ ،أشَذ أٌ ال إلُ إال اهلل ّحذِ ال
ششٓم لُّ ،أشَذ أٌ حمنذًا عبذِ ّسطْلُ.
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [آل
عؿران.]201:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ)
[الـساء.]2:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽) [إحزاب-70 :
.]72
أما بعذ؛ فإٌ أصـذق احلذٓح كتاب اهلل ّ ،خري اهلذٖ ٍذٖ حمنذ ّ ،شش
األمْس حمذثاتَاّ ،كل حمذث٘ بذعّ٘ ،كل بذع٘ ضاللّ٘ ،كل ضالل٘ يف الياس ؛
ّبعذ.
فإٌ اللػ٘ العشبٔ٘ لػ٘ عاملٔ٘ صاحل٘ للل عصش ّصمً ،لزا اختصَا اهلل  بأٌ جعلَا
َه حفظت اللػ٘ العشبٔ٘ ،فَٕ شاخم٘ عالٔ٘
لػ٘ كتابُ العظٔه الزٖ تلفل حبفظُ؛ ّمً ث َّ
بشنْخ علْ القشآٌ اللشٓه؛ قذ خذمَا علناؤٍا ّأبياؤٍا أجل خذم٘؛ فصيفْا فَٔا
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اللتب ّاملصيفات مجعا ّششحا ّبٔاىا.
ّمً أجل علْو العشبٔ٘ عله اليحْ؛ فَْ عله تأطع لٔلٌْ ّطٔل٘ حلفظ القشآٌ
ّالظيّ٘ ،فَنَنا ٍّْ ،ملٕ ٛباملظاٜل اليحْٓ٘ اليت ال غي ٙعيَا للنفظشّ ،الفقُٔ ّاألصْلٕ،
ّمً ٍزِ املظاٜل مظال٘ «نشع اخلافض»ّ ،قذ مششت طاعذ اجلذ للتاب٘ حبح
خمتصش عيَا ،ألجل شْٔعَاّ ،أٍنٔتَا لذ ٚالذاسطني يف احلقل اليحّْٖ ،آثشت أٌ ٓلٌْ
خمتصشا؛ ألٌ للل حال مقاو.
ٍزاّ ،قذ جا ٛالبحح يف فصلنيّ ،كل فصل ملٌْ مً عذٗ مباححٍّٕ ،
كالتالٕ:
الفصل األول :ىضع اخلافض [تعشٓفُّ ،حلنُّ ،ششّطُّ ،أقظامُ]ّ ،فُٔ أسبع٘
مباحح.
املبحح األّل :تعشٓف ىضع اخلافض.
املبحح الجاىٕ :حله ميضّع اخلافض.
املبحح الجالح :ششّط ىضع اخلافض.
املبحح الشابع :أقظاو ىضع اخلافض.
الفصل الثاني :أمجل٘ تطبٔقٔ٘ عل ٙامليصْب عل ٙىضع اخلافض يف القشآٌ؛ ّفُٔ
مبحجاٌ:
املبحح األّّل :ىضع اخلافض قٔاطًا يف القشآٌ.
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املبحح الجاىٕ :ىضع اخلافض مساعًا يف القشآٌ.
وكتب
خالد بن حممود اجلهين
1435/6/1يـ
2014/4/1م
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الفصل األول:
ىضع اخلافض
[تعشٓفُّ ،حلنُّ ،ششّطُّ ،أقظامُ]،
ّفُٔ أسبع٘ مباحح.
املبحث األول
تعشٓف ىضع اخلافض
عهد تعزيف مصطلح «
باعتباريو:
أحدينا :باعتبار مفرديه.
الثانٌ :باعتباره لقبا.

» يهبػٌ الهظز إلًه

أوال :باعتبار مفزديه :كزع ،اخلافض.

نشع :لغة :الـون والزاي والعني أصل صحقح يدل عذ قؾع رء ،وجذبه:
ِ
الؼو َس إِذا َ
جذ ََبا ،وكزعت المء من مؽاكه
َو ِمـْ ُه ك َْز ُع
ادقت ُروحهَ ،
وكزع ْ
كزعا  :واكتزع الرمح :اقتؾعه ثم محل ،واكتزع المء :اكؼؾع :وكزع إمر

( )1يٍظز :اخلمين بَ أمحد ،العني : ،حتقيق :د وّدي املدشووي ،د إبزاِيي الضاوزائي ،طبعة :دار ووكتبة اهلاله،
( ،)357/1وأبو وٍصور األسِزي ،تّذيب المغة ،حتقيق :حمىد عوض وزعب ،الطبعة :األوىل،ً2001 ،
( ،)8/2وابَ فارظ ،وعذي وقاييط المغة ،حتقيق :عبد الضالً حمىد ِاروُ ،طبعة :دار الفكز ،صٍة
الٍغزِ1399 :ـ  ،)415/5( ،ً1979 -والفريسسآبادي ،القاووظ احمليط ،حتقيق :وكتب حتقيق الرتاخ يف
وؤصضة الزصالة ،طبعة :وؤصضة الزصالة لمطباعة والٍغز والتوسيع ،بريوت – لبٍاُ ،صـ ( ،)766الطبعة:
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العامل عن عؿؾه :أزاله ،وهو عذ ادثلٕ :كه إذا أزاله فؼد اقتؾعه وأزاله،
وقوهلم فالن ذم الـزع أي ذم قؾع احلقاة ،يؼال :فالن يـزع كزعا إذا كان ذم السقاق
عـد ادوت .
وفرق سقبويه بني كزع واكتزع فؼال« :وأما اكتزع فنكام هي خطػة كؼولك
استؾب ،وأما كزع فاكه حتويؾك إياه وإن كان عذ كحو آستالب» .
َؼقض الرفع ،
واخلافض :لغة :اسم فاعل من اخلػض ،واخلَ ْػ ُض :ك ُ
جل ِّر ذم ِ
اإل ْعراب
وبؿعـى ا َ

خػضه خيػضه خػضا فاكخػض واختػض .

ثانًا :باعتباره لكبا.
كزع ْ ِ
الص َػات والصالت
جي ِري ِذم الظروف َو ِّ
اخلَافض :اصطالحا :إِك ََّام ْ
ِ
َو َذلِ َك َ
احلذف .
لدٓ َلة ا ْلػ ْعل عذ َمؽَان ْ َ

الجاوٍةِ 1426 ،ـ  ،ً 2005 -وادة «ٌشع».
( )1يٍظز :ابَ وٍظور ،لضاُ العزب ،طبعة :دار صادر  -بريوت ،الطبعة :الجالجة ِ 1414 -ـ.)349/8( ،
( )2صيبويْ ،الكتاب ،حتقيق :عبد الضالً حمىد ِاروُ ،طبعة :وكتبة اخلاجني ،القاِزة ،الطبعة :الجالجة1408 ،
ِـ .)74/4( ،ً 1988 -
( )3يٍظز :اخلمين بَ أمحد ،العني ،)178/4( ،وأبو وٍصور األسِزي ،تّذيب المغة.)53/7( ،
( )4يٍظز :الفريوس آبادي ،تّذيب المغة ،صـ (.)641
( )5يٍظز :ابَ وٍظور ،لضاُ العزب.)145/7( ،
( )6يٍظز :أبو البقاء الكفوي ،الكميات ،حتقيق :عدٌاُ درويػ  -حمىد املصزي ،طبعة :وؤصضة الزصالة –
بريوت ،صـ (.)1028
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املبحث الثانٌ
حله ميضّع اخلافض
جيب كصب مـزوع اخلافض ،وشذ إبؼاؤه عذ جره .
قال ابن مالك :
جََََر
َو َعََََدِّ ٓز ًمََََا بحََََرف
َّ

ِ
لؾؿـجَََََر
ف فالـصَََََب
وإن ُح
َََََذ ْ
ِّ

أن ْ
كؼََََََََال وذم َّ
ً
وأن يطََََََََر

مَََع أمَََن لَََبس كعجبَََت أن يَََدوا

قىله« :وعد السما حبزف جز» :كحو :ذهبت بزيد ،بؿعـى :أذهبته،
وعجبت مـه ،وغضبت عؾقه.
قىله« :وإى حذف» :أي حرف اجلر.
قىله« :فالهصب للنهجز» :وجوبا :وشذ إبؼاؤه عذ جره ،ذم قوله:
إذا ققَََل أي الـَََاس ذ قبقؾَََة

أشََارت كؾقََب بََإكب إصََابع

أي :إىل كؾقب.
الشاهد :قوله« :أشارت كؾقب» حقث يريد« :أشارت إىل كؾقب» فحذف
حرف اجلر وأبؼى عؿؾه ،وهذا شاذ.
عىُوٌي ،عزح األمشوٌي عمى ألفية ابَ والك ،طبعة :دار الكتب العمىية بريوت -لبٍاُ ،الطبعة:
( )1يٍظز :األُ ِ
األوىل ِ1419ـ.)440/1( ،ً1998 -
( )2ابَ عقين :عزح ابَ عقين عمى ألفية ابَ والك ،حتقيق :حمىد حميي الديَ عبد احلىيد ،طبعة :دار الرتاخ -
القاِزة ،دار وصز لمطباعة ،الطبعة  :العغزوُ ِ 1400ـ .)149/2( ،ً 1980 -
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قىله« :نكال ويف أى وأى يطزد» :حقث حذف اجلار ذم غر «أن»،
و«أن» فنكام حيذف «كؼال» ٓ ققاسا مطر ا ،وذلك عذ كوعني:
األول :ورا ذم السعة ،كحو :شؽرته ،وكصحته ،وذهبت الشام.
والثاني :خمصوص بالرضورة ،كؼوله:
آلقََت حََب العََراق الََدهر أصعؿََه

واحلَََب يلكؾَََه ذم الؼريَََة السَََوس

قىله« :مع أمو لبس كعجبت أى يدوا» :فحذفه ذم أن وأن يطر
ققاسا مع أمن لبس كعجبت أن يدوا( ،ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)
(ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)

أي :من أن يدوا:

أي يعطوا الدية ،ومن أن جاءكم ،وبلكه.
فنن خقب الؾبس امتـع احلذف ،كام ذم :رغبت ذم أن تػعل ،أو عن أن
تػعل :إلشؽال ادرا بعد احلذف .
()2

( )1يٍظز :األمشوٌي ،عزح األلفية )444/1( ،بتصزف كجري.
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املبحث الثالث
ششّط ىضع اخلافض
يشرتط ذم كزع اخلافض ثالثة ذوط :
أحدينا :أمن الؾبس :فنن مل يممن الؾبس مل جيز احلذف ذم كحو :رغبت
ذم أن تػعل ،أو عن أن تػعل :إلشؽال ادرا بعد احلذف.
الثانٌ :أن يؽون حذف احلرف اعتام ا عذ الؼريـة الرافعة لؾبس.
الثالث :قصد اإلَبام ،لؾر ع :ومـه قوله تعاىل( :ﯨ ﯩ ﯪ)

لرتدع بذلك من يرغب فقفن جلامهلن وماهلن ،ومن يرغب عـفن
لدمامتفن وفؼرهن.

( )1يٍظز :خالد األسِزي ،عزح التصزيح عمى التوضيح أو التصزيح مبضىوُ التوضيح يف الٍحو ،طبعة :دار
الكتب العمىية -بريوت-لبٍاُ ،الطبعة :األوىل ِ1421ـ ،)470-468/1( ،ً2000 -وابَ ِغاً ،وغين
المبيب عَ كتب األعاريب ،حتقيق :د .واسُ املبارك ،وحمىد عمي محد اهلل ،طبعة :دار الفكز –
دوغق ،الطبعة :الضادصة ،ً1985 ،صـ ( ،)887ومشط الديَ حمىد بَ عبد املٍعي اجلَودَزي ،عزح
عذور الذِب يف وعزفة كالً العزب ،حتقيقٌ :واف بَ دشاء احلارثي ،طبعة :عىادة البحح العمىي
باجلاوعة اإلصالوية ،املديٍة املٍورة ،املىمكة العزبية الضعودية ،الطبعة :األوىلِ1423 ،ـ،ً2004 ،
(.)565-564/2
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املبحث الزابع
أقظاو ىضع اخلافض
حيذف اجلار فقتعدى الػعل بـػسه ويـصب ادجرور إن كان ذم موضع
كصب ،وهو ثالثة أقسام :
أحديا :سامعي جائز ذم الؽالم ادـثور كحو :كصحته ،و :شؽرته ،و :كؾته،
و :وزكته ،وإكثر ذكر الالم «اجلار» كحو( :ﮭ ﮮ)
(ﮁ ﮂ ﮃ)

 ،و :كؾت له ،و :وزكت له.

وقال التػتازاين :الالم زائدةٕ :ن معـى كصحت زيدً ا ،وكصحت له،
مستويان.
وذم التـزيل( :ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ)

بغر ذكر

الالم.
الثانٌ :سامع خاص بالشعر ،كؼوله:
آلقََت حََب العََراق الََدهر أصعؿََه

واحلَََب يلكؾَََه ذم الؼريَََة السَََوس

الشاهد ذم حذفه «عذ» وكصب «حب» أي :عذ حب العراق.

( )1يٍظز :خالد األسِزي ،عزح التصزيح ( ،)468-466/1وابَ ِغاً ،أوضح املضالك إىل ألفية ابَ والك،
حتقيق :يوصف الغيخ حمىد البقاعي ،طبعة :دار الفكز لمطباعة والٍغز والتوسيع.)162-159/2( ،
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أن» ،و« ْ
الثالث :ققاد وذلك ذم « ّ
أن» و« :كي» لطوهلن بالصؾة.
كحو( :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ)

أي ومن أن

جاءكم
وكحو( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)
وكحو ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)

 ،أي :بلكه ٓ إله إٓ هو.
أي ولؽقال.

َحوِ :ج ْئت
قال ابن هشام« :وأمهل الـحويون ُهـَا ذكر كي َم َع دمويزهم ِذم ك ْ
كي تؽرمـي َأن تؽون كي َم ْصدَ ِر َّية َو َّ
مؼدرةَ ،وادْ ْعـَى لؽَي تؽرمـي
الالم
َ
دها َو َٓ حيذف َم َع كي إِ َّٓ َٓم ا ْلع َّؾة
وأجازوا َأ ْيضا كَوهنَا تعؾقؾقة َو َأن مضؿرة ب ْع َ
رها» .
َِٕ َّهنَا َٓ يدْ خل َع َؾ ْق َفا َجار َغ َ

( )1يٍظز :ابَ ِغاً ،وغين المبيب ،صـ (.)682-681
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الفصل الثاني:
أمثلة تطبيقية على املنصوب على نزع اخلافض يف القرآن؛
وفيه مبحثان:

املبحث األوّل
نزع اخلافض قياسا يف القرآن
أن ْ
ور ت ذم الؼرآن أمثؾة كثرة عذ كزع اخلافض بعد « َّ
وأن» ،ومـفا:
قال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ)

أيَّ :
بلن هلم جـات.
وقال تعاىل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ)

أي بلن يممـوا لؽم.

وقال تعاىل( :ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)

أي :من أن يؽون عبدا هلل ،أو عن أن يؽون عبدا هلل.
وقال تعاىل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ)

قدم صدق.

أيَّ :
بلن هلم
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املبحث الثانٌ
نزع اخلافض مساعا يف القرآن
من إمثؾة عذ كزع اخلافض سامعا ذم الؼرآن:
قوله تعاىل( :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)

عذ تؼدير أن معـى «بغى» ملخوذ من «ال َب ْغي» ،وهو ال ُّظؾم.
وقال تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ )

ققل :إكه مـصوب عذ كزع اخلافض وادعـى كؼتدي بؿؾة إبراهقم.
وقال تعاىل( :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ)
وقال تعاىل( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ)

تطوع بخر.
ققل :إن (ﮚ) ذم أيتني مـصوب عذ كزع اخلافض ،أيّ :
وقال تعاىل( :ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)
وقال تعاىل( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)
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فَ (ﭲ) ذم أية إوىل ،و (ﮋ) ذم أية الثاكقة مـصوبان عذ كزع
اخلافض ،وإصل :وإن عزموا عذ الطالق ،وٓ تعزموا عذ عؼدة الـؽاح،
فحذف اخلافض ،واكتصب معؿوله.
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اخلامتة
احلند هلل ّكفى ّصالة على عبادِ الرًٓ اصطفىّ ،آلُ املشتكنلني الصسفا؛ ّبعد.
فقد مسزىا مسّز الكساو يف ٍرا البحث املدتصس على مشألة ىزع اخلافضّ ،قد عسضيا هلا
يف فصلني؛ أما الفصل األّل فتكلنيا فُٔ عً تعسٓف ىزع اخلافض يف اللغة ّاالصطالح ،ثه ذكسىا
حكنُّ ،شسّطُّ ،أقشامُ.
ّأما الفصل الثاىٕ ،فركسىا فُٔ أمثلة تطبٔقٔة على امليصْب على ىزع اخلافض يف القسآٌ؛ قٔاسا،
ّمساعا.
ّاهلل أسأل أٌ ٓتقبلُ ميا ّجيعلُ خالصا لْجَُ الكسٓه ،إىُ ّلٕ ذلك ّالقادز علُٔ.
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املصادر واملزاجع
 .2إُ ْش ُؿوين ،ذح إشؿوين عذ ألػقة ابن مالك ،صبعة :ار الؽتب
العؾؿقة بروت -لبـان ،الطبعة :إوىل 2129هَ2998 -م.
 .1أبو البؼاء الؽػوي ،الؽؾقات ،حتؼقق :عدكان رويش  -حمؿد ادني،
صبعة :ممسسة الرسالة – بروت.
 .3خالد إزهري ،ذح التنيح عذ التوضقح أو التنيح بؿضؿون
التوضقح ذم الـحو ،صبعة :ار الؽتب العؾؿقة -بروت-لبـان ،الطبعة :إوىل
2112هَ1000 -م.
 .1اخلؾقل بن أمحد ،العني ،حتؼقق . :مفدي ادخزومي . ،إبراهقم
السامرائي ،صبعة :ار ومؽتبة اهلالل.
 .5سقبويه ،الؽتاب ،حتؼقق :عبد السالم حمؿد هارون ،صبعة :مؽتبة
اخلاكجي ،الؼاهرة ،الطبعة :الثالثة 2108 ،هَ  2988 -م.
وجري ،ذح شذور الذهب ذم
جل َ
 .6شؿس الدين حمؿد بن عبد ادـعم ا َ
معرفة كالم العرب ،حتؼقق :كواف بن جزاء احلارثي ،صبعة :عام ة البحث
العؾؿي باجلامعة اإلسالمقة ،ادديـة ادـورة ،ادؿؾؽة العربقة السعو ية ،الطبعة:
إوىل2113 ،هَ1001 ،م.
 .7ابن فارس ،معجم مؼايقس الؾغة ،حتؼقق :عبد السالم حمؿد هارون،
صبعة :ار الػؽر ،سـة الـرش2399 :هَ 2979 -م.
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 .8الػرززآبا ي ،الؼاموس ادحقط ،حتؼقق :مؽتب حتؼقق الرتاث ذم
ممسسة الرسالة ،صبعة :ممسسة الرسالة لؾطباعة والـرش والتوزيع ،بروت –
لبـان ،الطبعة :الثامـة 2116 ،هَ  1005 -م.
 .9ابن عؼقل ،ذح ابن عؼقل عذ ألػقة ابن مالك ،حتؼقق :حمؿد حمقي
الدين عبد احلؿقد ،صبعة :ار الرتاث  -الؼاهرة ،ار من لؾطباعة ،الطبعة :
العرشون  2100هَ  2980 -م.
 .20أبو مـصور إزهري ،هتذيب الؾغة ،حتؼقق :حمؿد عوض مرعب،
الطبعة :إوىل1002 ،م.
 .22ابن مـظور ،لسان العرب ،صبعة :ار صا ر  -بروت ،الطبعة:
الثالثة  2121 -هَ.
 .21ابن هشام ،أوضح ادسالك إىل ألػقة ابن مالك ،حتؼقق :يوسب
الشقخ حمؿد البؼاعي ،صبعة :ار الػؽر لؾطباعة والـرش والتوزيع.
 .23ابن هشام ،مغـي الؾبقب عن كتب إعاريب ،حتؼقق . :مازن
ادبارك ،وحمؿد عيل محد اهلل ،صبعة :ار الػؽر – مشق ،الطبعة :السا سة،
2985م.
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