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 رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد الصادق الوعد األمني، وبعد: احلمد هللا        

امتازت العربية عن غريها من اللغات بظاهرة التوسع يف املعىن والناظر يف اللغة العربية جيد فيها كثريا 

ومن املعروف يف من العبارات واالستعماالت املوجزة اليت حتتمل أو تتضمن أكثر من معىن، 

أساليب العربية أن كل فعل من أفعاهلا خيتص بتعد معني إىل حرف جر فال يتجاوزه، ومن هنا 

حرصت املعجمات العربية على رصد هذا التعدي، إذ جتد أن األفعال اليت ترد يف كثري من اآليات 

 ختالف يف تعديها إىل حرف اجلر ما نصت عليه معجمات اللغة.

 سلكني مها:مبية يف توجيه هذه الظاهرة وقد سلك أهل العر 

سلك األول: يرى أصحابه أن حروف اجلر يف العربية تأيت على أكثر من معىن، ويقوم بعضها امل

 مقام بعض.

إىل أن الفعل هو الذي ينبغي أن يضمن معىن يليق حبرف اجلر  أصحابههب ذسلك الثاين: يامل

 الذي تعدى به.

التضمني ونزع اخلافض  تنييف اللغة العربية بني مقولوحنن اآلن بصدد دراسة "الفعل املتعدي       

(دراسة يف سورة البقرة)، إذ يعد الفعل املتعدي حمطة من حمطات الدراسات النحوية يف اللغة، وقد 

، وهو يصل إىل املفعول به فاعلهتطرق إليه العديد من علماء النحو، فاملتعدي ما جتاوز فيه الفعل 

به، فقد حظيت التعدية باهتمام معظم النحاة، فبحثوا فيها ويف كيفية عملها وأسباب إىل املفعول 

 تعدي الفعل، كما قسموه ودرسوا أنواعه.

 أ 
 



تعرضت إىل  هاني يف التعدية، وإىل جانبراء وجهود بعض النحاة القدماء واحملدثإضافة إىل آ

 أال ومها املنصوب على نزع اخلافض والتضمني.، هاآخرين، ال يقالن أمهية عنموضوعني 

فالناظر يف كتب النحو العريب جيد أن نزع اخلافض موضوع يتجاذبه بابان كبريان من أبواب أصول 

النحو: "السماع و القياس" فاملنصوب على نزع اخلافض، اسم منصوب يذكر بعد فعل حقه أن 

، حنو قولك "دخلت الدار"، واختصاراإجيازا عنه  ف. ولكنه حذف عند تعيينه استغناءيتعدى باحلر 

حذف حرف -أي "يف الدار"، فهذه األفعال ال تتعدى إال حبرف جر، ولكن ملا كثر استعماهلا

 اجلر اختصارا وختفيفا حني علم أن أصل الكالم كذلك.

من أسرارها، فالتضمني  اهذه اللغة الشريفة، وسر  امن مفاتيح اأما التضمني فيعد مفتاح      

، ارتباطأقيس وأوسع يف الفعل. وعادة العرب أن حتمل معاين األفعال على األفعال، ملا بينها من 

فإذا كان أحدمها يتعدى حبرف واآلخر حبرف، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد احلرفني موقع 

 صاحبه.

ه موضوع مهم يف اللغة العربية، وقد كانت أسباب اختياري هلذا املوضوع عديدة أمهها: أن      

حظي بعناية كبرية من طرف النحاة، وتعرض له العديد من الباحثني يف اللغة ويدرس جوانب 

مهمة فيها، ورغبة مين يف التعرف على املزيد من أسرار لغتنا اجلميلة، وتطبيقاهتا يف أعظم وأنزه 

 مرجع أال وهو كتاب اهللا عز وجل (القرآن الكرمي).

يج عليه؟ ما الصور املقصود بالتضمني؟ ما املقصود من نزع اخلافض؟ وأيهما أوىل بالتخر  ما     

 فيها كل من التضمني ونزع اخلافض؟ يقلتاليت ي

 ب 
 



  وخامتة.نيفصل يعة البحث أن يكون يف مقدمة وطب توقد اقتض

 املقدمة:

فيها أمهية املوضوع، ودواعي اختياري له، وأجزاء البحث، وغري ذلك مما تقتضيه مقدمات  بينت   

 .الرسائل اجلامعية

 الفصل األول:

 جعلته بعنوان (ماهية التعدية يف اللغة العربية) وقسمته إىل ثالثة مباحث.

 طالح.املبحث األول: بعنوان (التعدية مصطلحا) بينت فيه معىن التعدية يف اللغة واالص

املبحث الثاين: بعنوان (أقسام الفعل املتعدي) وبينت فيه أهم تقسيمات علماء النحو (النحويني) 

 للفعل املتعدي.

 املبحث الثالث: بعنوان (جهود العلماء يف دراسة تعدية الفعل املتعدي) جاء فيه:

 التعدية عند النحاة القدماء (سيبويه، ابن جين، ابن هشام). -/1

    عند البالغيني القدماء (عبد القادر اجلرحاين، ابن يعيش). التعدية -/2

 عند متام حسان، عند إبراهيم السامرائي).التعدية عند اللغويني احملدثني ( -/3

 إضافة إىل رأي كل من الطاهر بن عاشور وفخر الدين الرازي.

بقرة) وقد قسم هو جعلته بعنوان (بني التضمني ونزع اخلافض دراسة يف سورة الالفصل الثاين: 

 اآلخر إىل ثالثة مباحث:

 ج 
 



 املبحث األول: بعنوان (التضمني) بينت فيه معىن التضمني يف اللغة واالصطالح.

افض) وبينت فيه معىن نزع اخلافض يف اللغة واالصطالح، وأيهما املبحث الثاين: بعنوان (نزع اخل

 أوىل بالتخريج عليه أنزع اخلافض أم التضمني.

 الثالث: بعنوان (صور التضمني ونزع اخلافض وتطبيقاهتما يف سورة البقرة). املبحث

 عرضت فيه بعض الشواهد من سورة البقرة وتطبيقها يف كل من التضمني ونزع اخلافض.

 إليها يف البحث. يتاألفكار والنتائج اليت انتهاخلامتة فقد اشتملت على أهم  أما

، وذلك بعرض املسألة النحوية عرضا موجزا، يلتحليلوا يوقد �جت يف حبثي هذا منهج الوصف

 حمللة األقوال فيها.

منقول. فخرجت اآليات القرآنية ن جاءت يف ثنايا نص إ وقد قمت بتخريج بعض الشواهد، و    

 على كتب القراءات والتفسري حنو: معاين القرآن للقراء، ومعاين القرآن لألخفش.

وأسرار العربية البن األنباري، والكتاب لسيبويه، مغين اللبيب إضافة إىل اخلصائص البن جين     

البن هشام. معاين القرآن وإعرابه للزجاج وغريها من كتب النحو الغنية مبعلومات قيمة عن لغتنا 

 وأسرارها.

مث ملن -جل جالله-فإن كان يف ما كتبت يداي ما حيسن، فهو من فضل ريب ومنه وكرمه      

 ة أستاذيت الفاضلة "طبين صفية" وإن كانت األخرى فمن قصوري وتقصريي، ورعتين طالبة وباحث

اهللا يعفو عن زللي وخطئي، وأن يسدد خطاي ويهديين سواء السبيل ويكتب يل ما عنده مبا أسال 

   .واحلمد هللا رب العاملني-أجرا فهو املستعان-ال مبا أنا أهله-هو أهله
 د 
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للفعل يف الدراسات النحوية تقسيمات متعددة منها تقسيمه من حيث اإلعراب والبناء إىل     

وحاضر ومستقبل ومنها باعتبار تعديه إىل الزم ومتعد،  بين، ومنها باعتبار زمنه إىل ماضمعرب وم

 ويهمنا منها التقسيم األخري، ألنه موضوع عناية هذه الدراسة.

الالزم: هو الفعل الذي يكتفي برفع الفاعل، وال ينصب بنفسه مفعوال به أو أكثر، وإمنا ينصبه 

 مبعونة حرف جر أو غريه، مما يؤدي إىل التعدية.

ىل به أو اثنني أو ثالثة من غري أن حيتاج إ فعل الذي ينصب بنفسه مفعوالواملتعدي: هو ال

 دي إىل تعدية الفعل الالزم.ؤ مساعدة حرف جر أو غريه، مما ي

 التعديةمفهوم المبحث االول : 

 لغة:أ/ 

الفعل عند النحاة إما أن يتعدى فاعله إىل مفعول بنفسه، أو حبرف اجلر وقد عرفت التعدية       

املتعدي من األفعال هو ما  ". ويف لسان العرب1"عدا فالن طوره، أي جاوزه "التجاوز يقاللغة: 

 الشيء. إذ تقول العرب: عدا فالن أن صنع كذا، أي جاوز، والتعدي جماوزة 2"جياوز صاحبه غريه

 .3إىل غريه

 

 م 1977،  34، ص  1سیبویھ، الكتاب ، تحقیق عبد السالم ھارون ، الھیئة المصریة للكتاب ، ج  - 1
 .713، م ج، ص 1988-الصحاح مادة (عدو) تحقیق: عبد هللا العالیلي، ویوسف الخیاط، دار الجبل ودار لسان العرب، بیروتالرازي  - 2
 . 713المصدر نفسھ ص  - 3
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 .1"غريه يقال عداه تعدية فتعدى أي جتاوزعدي جماوزة الشيء إىل الت "ويف الصحاح

 اصطالحا:ب/ 

جتاوز الفعل فاعله إىل املفعول به، أو أكثر، وهو ما يصل إىل املفعول به بدون واسطة حرف      

متعديا بنفسه، وواقعا ومتجاوزا، وإمنا مسي هبده األمساء، ألنه تعدى الفاعل إىل اجلر، ويسمى 

 إليه ووقع عليه فعل الفاعل. هاملفعول به وجتاوز 

املتعدي هو الذي ينصب املفعول به، أي الذي حيتاج احلدث فيه إىل فاعل أي أن الفعل     

يف باب الفعل الذي يتعداه فعله إىل  « ه:يثل: قرأ الطالب كتابا، وعند سيبو ومفعول به، م

اهللا ارتفع ها هنا كما ارتفع به،  وذلك قولك ضرب عبد اهللا زيدا. فعبد« يقول:، 2»مفعول

 .»3وانتصب زيد ألنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل

 .»4هو ما افتقر بعد فاعله إىل حمل خمصوص حيفظه «  وعرفه العبكري:

له أيضا عالمات يعرف هبا، ويتميز هبا عن الالزم وهي كل حركة للجسم   النحاة وقد جعل     

احلواس اخلمس كلها متعدية حنو:  ذلك من أفعال النفس، وأفعاللغريها أو ما أشبه كانت مالقية 

نظرت، مشمت، مسعت، ذقت، ملست، ومجيع ما كان يف معانيهن فهو متعدد، وكذلك حركة 

 .اجلسم إذا القت شيئا كان الفعل من ذلك متعديا حنو: أتيت زيدا

 . 2/229، وینظر: المعجم الفلسفي  419، ص 1988الرازي، الصحاح ، مكتبة الھالل، بیروت  -1
 .48-47ص -1الغالییني، جامع الدروس العربیة، ج -2
 .33سیبویھ، الكتاب، الجزء األول، ص  -3
 267، ص 1، ج1العبكري أبو البقاء، في باب البناء واإلعراب، ط -4
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إرادي، ولذلك ال  نسان فيها عمللإلهي اليت يكون  « وعند شوقي ضيف: األفعال املتعدية،

 تكتفي بفاعل بل ال بد هلا من مفعول تقع عليه. مثل: عرفت الدرس، علمت حممدا مسافرا، 

 1».تيقنت العلم نورا

بعضها  يفبعضها واختلفوا  اىلوقد قسم النحاة الفعل املتعدي على أقسام عدة، اتفقوا      

 اآلخر، وكانت مواقفهم حنو ذلك متباينة فجعلوا هذه األفعال على نوعني:

ثالثة أشياء، بأوهلا الفعل املتعدي بغريه: وهو الفعل الالزم الذي يصل إىل مفعوله بواسطة ويتعدى 

 ة والتضعيف وحروف اجلر.ز موهي: اهل

 وأخرجته.فاهلمزة حنو: خرج زيد 

 حنو: خرج املتاع وخرجته. التضعيفو 

 2وحروف اجلر حنو: خرج زيد وخرجت به، وكذلك فرح زيد وأفرحته وفرحت به، وما أشبه ذلك.

 وثاين النوعني هو الفعل املتعدي بنفسه: ويكون على ثالثة أقسام:

...وانتصب (زيدا).   ما يتعدى إىل مفعول واحد، وذلك حنو: ضرب عبد اهللا زيدا القسم األول:

 3يقول سيبويه، ألنه مفعول.كما 

 ما يتعدى إىل مفعولني، وقسم أيضا إىل قسمني: القسم الثاني:

 .65شوقي ضیف ، تجدید النحو، ص  -1
 .94األنباري، أسرار العربیة، ص  -2
 .33)، ص 1سیبویھ ، الكتاب، ج ( -3
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سيبويه بباب الفاعل الذي أوهلا ينصب مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب: وهو الذي عرب عنه 

،  يتعداه فعله إىل مفعولني، فإن شئت اقتصرت على املفعول األول، وإن شئت تعدى إىل الثاين

  1ا تعدى إىل األول، وكذلك قولك أعطى عبد اهللا زيدا درمها.كم

 «ويشرتط ابن السراج، أن يكون املفعول األول فيه فاعال يف املعىن باملفعول الثاين، فيقول:      

أنك أعطيته فأخذ الدراهم  أال ترى بأنك إذا قلت: أعطيت زيدا درمها. فزيد املفعول األول، واملعىن

 2.»والدرهم مفعول يف املعىن لزيد 

ويؤكد ذلك ابن مالك، حني رأى أن األصل يف ترتيب مفعويل الفعل املتعدي الثنني تقدمي ما    

نسج من ألبست من زاركم  األصل سبق فاعل معىن كمن« هو فاعل يف املعىن، وذلك بقوله:

 3.»اليمن

 ما املبتدأ واخلرب: وهو على قسمني:والثاين ينصب مفعولني أصله

، وقد عقد له سيبويه بابا مساه باب الفاعل الذي يتعداه فعله إىل 4أفعال القلوب وأفعال التحويل

 مفعولني وليس لك أن تقتصر على أحد املفعولني دون اآلخر.

 قولك: حسب عبد اهللا زيدا بكرا، وظن عمر وخالدا أباك، وخال عبد اهللا زيدا أخاك. وذلك

من أقسام الفعل املتعدي، فهو الفعل إىل ثالثة مفاعيل، مثل: علم، عّلم، أخرب  القسم الثالث:

 »الفاعل الذي يتعداه فعله إىل ثالثة مفاعيل« سيبويه بباب وخرب، وأنبأ ونّبأ وأرى وهو ما مساه 

 .177، صفحة  1ول في النحو ، ج ،ابن السراج ، األص 37، ص  1سیبویھ، الكتاب، ج   -1
 .177، ص 1ابن السراج ، األصول في النحو ،ج  -2
 .259، ص  1ابن عقیل ، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، ج  -3
 .35، ص   1الغالییني ، جامع الدروس العربیة ، ج  -4
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ا زيدا وذلك قولك: أرى اهللا بشر  1م دون الثالثةهز أن تقتصر على مفعول به واحد منهو ال جيو و 

 .2أباك، ونبأت زيدا عمرا أبا فالن، وأعلم اهللا زيدا عمرا خريا منك

 وهذه األفعال إمنا هي متعددة ألثنني، ونقلت بالثالث إىل الضمر أو التضعيف.

اعلم أن املفعول األول يف هذا الباب هو الذي كان فاعال يف « ابن السراج: ويف ذلك يقول      

فنقلته من (فـََعَل) إىل (أفْـَعَل) فصار الفاعل مفعوال، تقول: ) الثننيقبله (أي املتعدي  الذي الباب

 .3رأى زيد بشرا أخاك، فإذا انتقلنا إىل (أفعل) قلت: أرى اهللا زيدا بشرا أخاك

عدي ال يكتفي مبرفوعه بل حيتاج إىل مفعول به عند مجهور ومما سبق ذكره أن الفعل املت    

يف اجلملة، وقد يكون متعددا وفقا لنوع الفعل فيها، إذ ميكن أن يكون  اواحد نالنحويني قد يكو 

 الفعل مما يقتصر على واحد، أو يكون مما يستلزم اثنني، وقد يكون مما يتطلب ثالثة.

 ملصطلح التعدية هناك تعريفات أخرى نذكر منها:من تعريفات  إضافة إىل ما سبق ذكره

 هـ):180(ت ) ه يسيبو (التعدية عند  -/1

اعلم أن  « لسيبويه يف هذا اجلانب رأي خاص، إذ يرى أن الفعل الالزم متعد يف األصل:     

الفعل الذي يتعدى الفاعل يتعدى إىل اسم احلدثان الذي أخذ منه، ألنه إمنا يذكر ليدل على 

 . احلدث

 

  . 41، ص  1سیبویھ ، الكتاب ،ج  -1
 .41، ص  1نفسھ ، ج  المرجع -2
 .187ص  – 1ابن السراج ، األصول في النحو ، ج  -3
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 .1»أال ترى أن قولك: قد ذهبت مبنزلة قولك: قد كان منه ذهاب

املتعدي إىل ثالثة قد استوىف مجيع مفعوالته، حىت أنه مل يبق له ما يتعدى إليه مثله يف أن ويرى     

 ذلك الفعل الالزم الذي ال يتعدى إىل مفعول به.

فعولني فلم يكن بعد ذلك متعديا، ت إىل ما ذكرت لك من املتهناواعلم أن هذه األفعال إذا     

 .2تعدت إىل مجيع ما يتعدى إليه الفعل الذي ال يتعدى الفاعل

 هـ):392(ت ) ابن جني (التعدية عند  -/2

 «عنده ضربان أحدمها معنوي واآلخر لفظي، وهذا ما أشار إليه يف باب أمساه: التعدية     

 .3وأوسعها املعنوي. وأن أقواها »مقياس العربية ضربان معنوي ولفظي

 .4التعليق" ينةفعول به يسميها متام حسان: "قر والتعدية تفسر العالقة الرابطة بني الفعل وامل

 هـ):471: (ت )عبد القاهر الجرجاني(التعدية عند  -/3

، إذ يتجاوز الفعل الفاعل يف عمله ليقع على املفعول 5وعنده املتعدي "ما نصب مفعوال به"    

 املنصوبات. به، ال على كل

 .6أي ما تقدم من كون الفعل فعال متناوال شيئا حدثا مؤثرا، وغري املتعدي أن ال يكون كذلك

   .34-1، ص  1سیبویھ ، الكتاب ، ج  -1
 .44المصدر نفسھ، ص -2
 .109-1م ،  1952،   2إبن جني، الخصائص ، تحقیق: محمد علي النجار ، دار النھى للطباعة والنشر ، بیروت ، ط -3
 .188م ، ص 1979،   2یئة العامة للكتاب ، طالعربیة معناھا ومنبھاھا ، الھ اللغة،  تمام حسان -4
 .595الجرجاني ، المقتصد في الشروح واإلیضاح ، تحقیق ، كاظم بحر المرجان ، منشورات وزارة الثقافة ، صفحة  -5
 .601المرجع نفسھ ، ص -6

11 
 

                                                            



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماهية التعدية في اللغة العربية : الفصل االول
  

 

     هـ):538(ت  )الزمخشري(التعدية عند  -/4

املتعدي ما كان له املفعول به، ويتعدى إىل واحد ك: ضربت زيدا وإىل اثنني حنو:   «يقول:      

 .»1كسوته جبة وعلمته فاضال، أو إىل ثالثة حنو: أعلمت زيدا عمرا خري الناس

 هـ):643: (ت )ابن يعيش(التعدية عند  -/5

يقال "عدا طوره أي جتاوز  ،2التجاوزفاملتعدي ما يفتقر وجوده إىل حمل غري الفاعل، والتعدي      

 .3به املفعولحده أي أن الفعل جتاوز الفاعل إىل حمل غريه وذلك احملل هو 

 هـ):672(ت  )ابن مالك(التعدية عند  -/6

فقد أطلق على املتعدي الفعل املتجاوز والواقع، وال جيب أن يرتبط حبرف جر ألنه يعد بعد     

 4ذلك الزما.

 :هـ)816(ت  )انيجالجر الشريف (التعدية عند  -/7

ية منسوبا إىل الفعل  والتعدية هي أن جتعل الفعل لفاعل فيصري ما كان فاعال قبل التعد     

، فالتعدية: "نقل حكم 5و أخرجته فمفعول أخرجت هو الذي صريته خارجا كقولك: خرج زيد،

 املفعول به. فاألصل هنا أن الفعل ينقل أثره إىل6احلكم  بمن األصل إىل الفرع، مبعىن جال

 .  98، ص  1الزمخشري ، األنموذج في النحو ،  مخطط مبطوع بقسنطینة ، ط -1
 .7/62المفصل ، عالم الكنب ، بیروت ، ومكتبة الخانجي ، القاھرة ، ابن یعیش ، شرح  -2
 المصدر نفسھ ، الموضع نفسھ. -3

231،  230ابن مالك ، حواشي الشیخ یاسین على خالصة االمام مالك ، مخطوط ، ص  - 4  
الشیف الجرجاني ، التعریفات ، تحقیق عبد المنعم خفاجي   - 5  
  6 المصدر نفسھ، الموضع نفسھ ، -
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ويبقى أن نقول أنه مهما تعددت التعريفات من النحويني إىل البالغيني فإن رأيهم واحد، حول 

التعدية وعمل الفعل املتعدي ألن املفعول به واقع حتت تأثري الفعل، يبقى فيه الفعل ناقصا حيتاج 

 إىل مفعول ليكمل معناه.

 المبحث الثاني : أقسام الفعل المتعدي 

أن الفعل املتعدي هو اىل ووصلنا  واصطالحاد أن تطرقنا إىل تعريف الفعل املتعدي لغة بع     

الذي ينصب املفعول به، أي الذي حيتاج احلدث فيه إىل فاعل ومفعول به، مثل: قرأ الطالب كتابا 

 سنتطرق اآلن إىل أنواعه.

 :1للفعل املتعدي عالمتان  أال ومها

 مصدره مثل: الكتاب قرأته. يتصل به ضمري يعود على غري أن -/1

أن يصاغ منه اسم مفعول تام (أي غري حمتاج إىل جار وجمرور أو ظرف بعده يكمل معناه)  -/2

 مثل: نصر اهللا اجليش، فاجليش منصور.

 :2قد يتعدد املفعول به إذا كان الفعل من األفعال اليت تنصب أكثر من مفعول، وهذه األفعال هي

 اخلرب. تا ينصب مفعوال به واحدا مثل: مسعم -/1

 ما ينصب مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب وهي: -أ-/2

 هب.-جعل-زعم-حسب-خال-أفعال الظن: ظن

 .149،  ص 2بھاء الدین عبد هللا بن عقیل شرح التسھیل، تحقیق حسني عبد الجلیل ، یوسف ، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ،  ط -1
 .66، ص  19قواعد اللغة العربیة ، ط  ملخصفؤاد نعمة ،  -2
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 مبعىن أعلم. -تعلم-ألفى-وحد-علم-أفعال اليقني: رأى

 اختذ.-رد-جعل-حول-أفعال التحويل: صري

 حنو: ظننت الرجل نائما.

 الرجل: مفعول به منصوب بالفتحة.

 نائما: مفعول به ثاين منصوب بالفتحة.

 .1أفعال تنصب مفعولني أصلهما املبتدأ واخلرب -ب-/2

 ومن هذه األفعال: كسا، ألبس، أعطى ، منح، سأل، منع.

 حنو: ألبس الربيع األرض حلة زاهية.

 فتحة.األرض: مفعول به أول منصوب بال

 الثاين منصوب بالفتحة. زاهية: نعت للمفعول به

ما ينصب ثالثة مفاعيل، ًأصل املفعولني الثاين والثالث منها املبتدأ واخلرب وهي: أعلم، ورأى،  -/3

 .2وأخواهتا مثل: أعلمت الرجل ابنه ناجحا

 ذه أمثلة من القرءان الكرمي عن كل مثال من األمثلة السابقة مناذج من سورة البقرة:فه

ل "ألفى" يف فع/، فال170البقرة / 1»انَ اءَ آبَ  ھِ یْ لَ ا عَ نَ یْ فَ لْ ا أَ مَ  عُ بِ تَ نَ  لْ وا بَ الُ قَ «/ قال تعاىل: 1

 اآلية نصب مفعوال واحدا، إذا اعتربنا الظرف متعلقا باجلار واجملرور يف اآلية.

 .67ص – 19فؤاد نعمة ، ملخص قواعد اللغة العربیة ، ط  - 1
 .67المرجع نفسھ، ص  - 2
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 ./60/ البقرة»مْ ھُ بَ شرَ مَ  اسٍ نَ أُ  لُ كُ  مَ لِ عَ  دْ قَ «:قال تعاىل -/2

 قد علم: حرف حتقيق، علم فعل ماض.

 كل أناس: فاعل مرفوع بالضمة، وأناس مضاف إليه جمرور بالكسرة.

، تنصب »عرف«مشرهبم: مفعول به، والضمري املتصل يف حمل جر باإلضافة، وعلم هنا مبعىن 

 مفعول به واحد، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب مستأنفة.

 /.22البقرة / »ااشً رَ فِ  ضَ رْ األَ  مْ كُ لَ  لَ عَ ي جَ لذِ اَ  :«قال تعاىل -/3

 الذي: اسم موصول يف حمل نصب صفة ثانية لربكم.

واجلملة الفعلية ال حمل هلا من  عل ضمري مسترت جوازا تقديره "هو": فعل ماض، والفاجعل

 اإلعراب صلة املوصول.

 لكم: جار وجمرور، متعلقات مبحذوف حال، ألنه كان يف األصل صفة لفراشا مث تقدم عليها.

 .أول األرض: مفعول به

 فراشا : مفعول به ثان 

 1من أفعال التحويل اليت تنصب مفعولني أصلهما املبتدأ واخلرب. -فجعل -

 /.259البقرة/» امَ حْ ا لَ وھَ سُ كْ نَ  مَ ثُ «قال تعاىل:  -/4

 

 .66، ص 19فؤاد نعمة ، ملخص قواعد اللغة العربیة، ط  -1
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 " "يكسو" وفعله يتعدى إىل اثنني. تقول: "كسوت زيدا ثوبا". وقد جاء كسا"قال أبو حيان: 

 .1متعديا إىل اثنني

 فالفعل "كسا" من األفعال اليت تتعدى إىل مفعولني ليس أصلهما املبتدأ واخلرب.

البقرة » مْ ھِ یْ لَ عَ  اتٍ رَ سَ حَ  مْ الھَ◌ُ مَ عْ أَ  َهللاُ  مْ یھِ رِ یُ  كَ لِ ذَ كَ «ثالثة مفاعيل: قال تعاىل:  -/5

/167./ 

الثاين، فالفعل "يرى" مضارع "أرى"، ومفعوله األول الضمري املتصل به وأعماهلم مفعوله 

 .2ي، وقيل "حسرات" حالر شخمظ كما ذكر الز  و"حسرات" مفعوله الثالث،

كما قسم النحاة الفعل املتعدي إىل ثالثة أنواع، ومل خيتلفوا يف أصوهلا، وهي: املتعدي إىل واحد، 

 واملتعدي إىل مفعولني، واملتعدي إىل ثالثة مفاعيل.

 املتعدي إىل واحد حنو: ضرب زيد عمرا. -/1

 : هو بدوره ينقسم إىل قسمني:املتعدي إىل مفعولني -/2

ما جنده يف باب "أعطى" و"منح"، حنو: أعطيت زيدا  وهفعولني، املويكتفي بأحد  القسم األول:

درمها، فالفعل "أعطى" فعل اختياري يف التعامل مع أحد املفعولني، نقول: أعطيت زيدا، وتكون 

أعطيت درمها، وإذا كان  -الفائدة مقتصرة إما على زيد ملعرفة الذات اليت توجه إليها العطاء

 .3املعطى املقصود من الكالم إخبارا عن نوع الشيء

  .17ص . 1أبو حیان األندلسي ، البحر المحیط ، تحقیق : عادل أحمد ،علي أحمد ، علي معوض ، دار الكتب العلمیة ،  ط -1
 . 475، ص  1ینظر: الكشاف للزمخشري ، ج -2
 .106أبي الفتح عثمان ابن الجني ، اللمع في العربیة ، ص  -3
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ويشمل أفعال الشك واليقني، وهي يف طبيعتها تدخل على املبتدأ واخلرب، ومن مث  م الثاني:سالق

ال ميكن أن يقتصر على األفعال الناصبة على مفعول واحد، بل حتتاج إليها معا، يقول ابن جين: 

 .1لمفعول األول من الثاين"ل"فكما ال بد للمبتدأ من خربه، فكذلك ال بد 

ثالثة مفاعيل: وهي سبعة: أرأيت، وأعلمت، وأخربت، وخّربت، وأنبأت، اىل ال تتعدى أفع -/3

 2ونّبأت، وحدثت.

وهي منقولة من األفعال املتعدية إىل مفعولني بواسطة: مهزة النقل والتضعيف، حنو: أعلم اهللا زيدا 

 عمرا عاقال وأصلها "علم زيد اخلرب".

ي باهلمز أو التضعيف، فالفعل "فاز" مثال: فعل الزم ال الالزمة تقبل التعد ليست كل األفعال

 .يقبل اهلمز وال التضعيف وبذلك هو فعل الزم دائما

 إضافة إىل ما سبق وذكرناه من أمثلة عن أنواع الفعل املتعدي نذكر أمثلة أخرى من سورة البقرة:

 /.46البقرة » مْ ھِ بِ وا رَ القُ مُ  مْ ھُ نَ أَ  ونَ نُ ظُ یَ  ینَ لذِ اَ «قال تعاىل: 

 يّظن: فعل قليب ينصب مفعولني يف األصل.

 .167البقرة » مْ ھِ یْ لَ عَ  اتٍ رَ سَ حَ  مْ الھَ◌ُ مَ عْ أَ  َهللاُ  مْ یھِ رِ یُ  كَ لِ ذَ كَ «كذلك قوله تعاىل: 

األوىل والثانية مها: الضمري هم املتصل بالفعل، وأعمال -يف اآليات ثالث كلمات منصوبات

 .∗مفعوالن للفعل يرى وأما الثالثة وهي حسرات فإ�ا حال من أعماهلم وهذان

  .107ینظر : إبن الجني، اللمع في العربیة ،ص -1
  2 .107ص ،ینظر المصدر نفسھ  -

مفعوال ثالثا ، إذ یجعل فعل یرى ناصبا لثالث مفاعیل ، و ھو تفریع یضر و ال ینفع  –حسرات  –ھناك فریق من النحاة یعدھا   -∗   
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ن قاصرة على التعدي للمفعول به بنفسها، وأوال وقال النحاة أن أغلب األفعال الالزمة تكو    

اقوى على الوصول إىل املفعول به بذاهتا فقووها بأحرف اجلر وأطلقوا على تلك األحرف أحرف 

 التعدي ومنها: 

ُ  بَ ھَ ذَ  وَ « "الباء": حنو: قوله تعاىل:   /.17البقرة /» مْ ھِ ورِ نُ بِ  َهللاَ

 .212/1البقرة /». وانُ آمَ  ینَ الذِ  نَ مِ  ونَ رُ خَ سْ یَ وَ «"من": حنو: قوله تعاىل: 

: شكر، تقول: هاتعدي تارة وتارة حبروف اجلر ومنكما وردت بغض األفعال مما جيوز فيها ال

 شكرتك، وشكرت لك.

 .152/2البقرة /» ونْ رُ فُ كْ تَ  الي وَ وا لِ رُ كُ شْ واُ «تعاىل:  ومنه قوله

إذا كان الفعل يتعدى إىل مفعول واحد، حتول هذا املفعول إىل نائب فاعل، وإذا كان املتعدي إىل 

مفعولني من باب أعطى فاالختيار وارد بينهما. أما يف أفعال الشك واليقني فاألخذ باألول واجب 

 . علم زيد منطلقا.حنو: علمت زيدا منطلقا

 فتأخذ إىل األول، ألنه األقرب. أما إذا كان ممن يتعدى إىل ثالثة،

أقسام واصفا هذا القسم  اىلقسم ابن هشام األنصاري، الفعل من حيث التعدي واللزوم 

 .3بالبديع

 زم و المتعدي )( الفعل الال 2، ب  2ینظر : موسوعة النحو و االعراب ، ج  -1
 ینظر : المرجع نفسھ   -2
م ، ص 1938ه/ 1357محمد بن یوسف بن ھشام األنصاري جمال الدین ، شذور الذھب ، الناشر مصطفى البابي الحلبي ،سنة النشر  -3

356. 
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: ما ال يتطلب مفعوال به البتة، وهي ما يسمى عند النحاة بالالزم ووضع له عالمات  أولها

ل"، بضم العني، أو وزن كالداللة على احلدث، أو حدوث صفة حسية، وأما جاء على وزن "فعُ 

ل" بفتح العني وكسرها. الذين ل" و"فعِ "انفعل" أو ما دل على عرض أو ما كان على وزن "فعَ 

 1وصفهما على فعيل.

 : ما يتعدى إىل واحد دائما باجلار، حنو: مررت به.وثانيها

 واحد بنفسه دائما، كأفعال احلواس.: ما يتعدى لوثالثها

 : ما يتعدى إىل واحد تارة بنفسه وتارة باجلار، كشكر.ورابعها

 : ما يتعدى لواحد بنفسه وال يتعدى أخرى ال بنفسه وال باجلار.وخامسها

 ما يتعدى الثنني، وقسمه إىل قسمني: سادسها:

 منها ما يتعدى إليهما تارة، وال يتعدى أخرى حنو: نقص األول:

 على ثالثة أقسام.ما يتعدى إليهما دائما، وقد قسمه  الثاني:

ما ثاين مفعوليه كمفعول "كشكر". ويقصد به أن ثاين مفعوليه جيوز أن يتعدى إليه الفعل تارة أ

 بنفسه، وتارة باجلار "كأمر"، حيث تقول: "أمرتك اخلري"، و"أمرتك باخلري".

 (كسوته جبة).ما أول مفعوليه فاعل يف املعىن، حنو: 

ھب في معرفة كالم العرب، ینظرمنتھي بن ھشام األنصاري ، شرح شذور الذ ظر: ابن ھشام، عبد هللا بن یوسف أحمد بن عبد هللاین - 1
 .352 – 332م ، ص 1990ھـ/1441األرب، محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیداء ، بیروت ، 

19 
 

                                                            



   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ماهية التعدية في اللغة العربية : الفصل االول
  

تعدى إىل مفعولني أوهلما وثانيهما مبتدأ وخرب يف األصل وهو "أفعال القلوب" ، و"أفعال  -ج

 التصيري".

، وما ضمن معنامها، أما سابع هذه األقسام فهو ما يتعدى إىل ثالثة مفاعيل مثل: "أعلم" و"أرى"

 .1من (أنبأ) و(نبأ) و(أخرب) و(خرب) وحدث)

 العلماء في دراسة تعدية الفعل. هودالمبحث الثالث : ج

لقد عنيت التعدية باهتمام معظم النحاة، فبحثوا فيها، ويف كيفية عملها، مث عن كيفية تعدي       

 الفعل، وهل يكون التعدي بالفعل؟ أم بالفعل والفاعل معا؟.

لذي فمن رأى أن الفعل هو الذي تعدى إىل املفعول به، انطلق من حجة مفادها أن الفعل هو ا

رفع الفاعل، ونصب املفعول به، فإذا اكتفى برفع الفاعل مسي الزما، وإذا تعدى الفاعل وجتاوزه 

 مسي الفعل متعديا.

أما من اعترب النصب من عمل الفعل والفاعل معا، فسيستدل بقول إن املفعول به يقع بعدمها،    

 اعل معه.مث إن الفعل والفاعل مبنزلة واحدة ألن الفعل ال يذكر إال والف

م على فكرة العامل، وقالوا ال يوجد معمول إال ومعه عامل، وقسمها تعليال هتلقد بىن النحاة جل 

 إىل ثالثة أقسام:

عرض لبعض آراء النحاة ومدى تعليلهم لظاهرة التعدية، وما هي سنت أفعال وأمساء وحروف، و

 الرباهني اليت اعتمدوها يف ذلك.

  .352ینظر: محمد محي الدین عبد الحمید ، منتھى االرب ، ص  -1
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 التام إىل ثالثة أقسام وهي:لقد قسم النحاة العرب الفعل 

 هـ).180( )عند سيبويه( -/1

أمساه: "باب الفاعل  أبرز فيها عمل الفعل املتعدي يف باب أعطى سيبويه تعريفا دقيقا للتعدية،    

 الذي يتعداه فعله إىل مفعول"، وذلك يف قوله: ضرب عبد اهللا زيدا.

ارتفع يف نصب (زيد) وشغلت ضرب به، كما شغلت به ذهب، وانتصب زيد ارتفع ها هنا كما 

 .1ألنه مفعول تعدى إليه فعل الفاعل

ويفهم حممد أمحد حنلة من هذا الكالم أن سيبويه يرى أن املفعول به مكمل إجباري مع    

مة ، فالفعل "ضرب" تعدى إىل مفعول به ونصبه، فظهرت عال2األفعال املتعدية إىل مفعول واحد

  فظية مثلما ارتفع الفاعل.لوعلى سبيل القرينة ال 3عل االسم الذي وقع عليه فعل الفاعلالنصب 

 التعدي الحقيقي (المباشر): -/1

به واحدا أو اثنني أو ثالثة، دون أن حيتاج إىل  ويقصد به كل فعل تعدى فاعله، ونصب مفعوال   

، حسب، أرى، نبأت، أعلم، ومنه نكل، أعطى، كسا، رأى، وجد، خال، ظأ حرف جر، حنو:

 .4أعطى عبد اهللا عمرا درمها، ورأى اهللا بشرا زيدا أباكضرب زيد حممدا، و 

 الفعل الالزم أو القاصر: -/2

 .34، ص1ج ،  الناشر الخانجي ،  1سیبویھ ، تحقیق: عبد السالم محمد وھارون ، ط -1
  .122م ،ص 1988محمد أحمد نحلة ، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة ، دار النھضة العربیة ، بیروت ،  -2
 .117، ص تمام حسان عمر المؤلف د. –تمام حسان ، انظر: اللغة العربیة معناھا ومبناھا  -3

  .41-34، ص  1الكتاب، ج 4 
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مفعوال به أو أكثر ومثاله: نومت الطفل  لكي ينصب ∗واسطةهو الفعل الذي حيتاج إىل 

 (بالتضعيف)، وأصله: نام الطفل، وأخرجت التلميذ، وأصله: خرج التلميذ....

  نوع ثالث سماعي -/3

"دخل"، فقد  علم، وشكرت له، ومنه أيضا الفعلت املر ويشمل متعديا والزما، حنو: شك    

 .استعمله العرب متعديا حبرف اجلر "يف"، كما استعمله بغري "يف" فجاء ما بعده منصوبا

ينزع اخلافض ومثاله: "دخلت يف الدار"، "ودخلت الدار"، فلما حذف حرف اجلر من "دخلت 

ء اَ شَ  نَ إِ  امْ رَ الحَ  دَ جِ سْ المَ  نَ لَ خُ دْ تَ لَ «الدار" صارت "الدار" مفعوال صحيحا بدليل قوله تعاىل: 

 ُ  .1»ینَ نِ آمِ  َهللاَ

فه سيبويه أصنافا خاصة منها: ما يتعدى إىل املصدر، نفالفعل املتعدي إىل مفعول واحد يص    

بت األمس، ويتعدى إىل ذهالشديد ويتعدى إىل الزمان، حنو: حنو: ذهب عبد اهللا الذهاب 

 .2عبد اهللا زيدا"املكان، حنو: سرت امليلني، ويتعدى إىل املفعول به، حنو: "ضرب 

األفعال اليت تتعدى إىل مفعولني: قسمها سيبويه إىل نوعني النوع األول أنت خمري أن تعديه إىل 

مفعولني، أو تقتصر على املفعول األول، ألننا نستطيع أن نقول يف اجلملة: كسوت بشرا الثياب 

 اجلياد.

 

 فعل+فاعل (ضمري)+اسم+اسم+صفة                                           الثياب 

نقصد بالواسطة : حرف الجر ، و ھمزة النقل و التضمین و ألف المفاعلة و صاغھا على وزن " استفعل   ینظر - ∗  
  /27الفتح / -1
 .35،36، 34، ص 1سبیویھ ،الكتاب ج -2
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 ) +صفة)2) +(اسم منصوب (1((اسم منصوب (فعل+فاعل)+                                 

 .) والصفة من الرتكيب2بإخراج االسم ( شرابفنقول: كسوت 

شر فنصبه على بشر" فالفعل توجه إىل بمركزة على "تكون اإلجابة إذا كان السؤال: من كسوت؟ 

 إعتبار أن الرتكيز وقع عليه.

أما إذا كان السؤال: ماذا كسوت؟ فإن الفعل لتوجه إىل املفعول الثاين يف اجلملة: كسوت      

 الثياب.

فعول أما النوع الثاين: فليس لك أن ختتار بني املفعولني، ألن األفعال هنا تكتفي يف نصبها مب     

واحد، ألن املعىن يبقى ناقصا، حنو: حسب عبد اهللا زيدا بكرا، وميكن حتليل اجلملة حسب عمل 

 الفعل كما يلي:

 بكرا"                      زيدا                  اهللا  عبد            "حسب   

 

 

 ).2منصوب(اسم      +     )1اسم منصوب(    +     اسم مرفوع  +   فعل ناقص    
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أما النوع الثالث: من األفعال املتعدية: هي األفعال اليت تتعدى إىل ثالث مفاعيل، وال جيوز      

عن أي منها، فهو مبثابة الفاعل ومثله قول سيبويه: أعلم اهللا عمرا زيدا خري منك، كيف  االستغناء

 ميكن هلذا الرتكيب أن يعمل ثالث فضالت يف آن واحد؟.

، فحينها ميكننا بني املسند واملسند إليه ديتحقق اإلسنا هذا الرتكيب أنيف مثل يشرتط النحاة 

... فالفعل "أعلم" حتول من متعد إىل اثنني إىل متعد إىل ثالثة مفاعيل 3+ف2+ف1إضافة: ف

 بزيادة مهزة النقل.

مث كانت التعدية عنده عامال لفظيا أحدثها الفعل، فهو الذي تعدى الفاعل إىل املفعول به  ومن

 األول أو الثاين أو الثالث ونصبهم.

 هـ):1393(ت  )الطاهر بن عاشور( -/2

مسامهات أعطى من خالهلا بعض ما تضفيه حروف اجلر من معانيها على األفعال اليت تعدى     

  تعدية الفعل "خال" حبرف االنتهاء "إىل".هبا، من ذلك ما ذكره يف

البقرة » وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إنا معكم«يف قوله تعاىل: 

/14./ 

"وخلوا" مبعىن "انفردوا"، فهو فعل قاصر، ويعدى "بالباء" و"بالالم" و"من" و"مع" بال تضمني 

األمر أو ضره ال تعود  ت"افعل كذا، وخالك ذم" أي أن تبع قوهلمجتاوز وباعد، ومنه ما شاع من 

 .1عليك وقد عدي هنا "بإىل"، ليشري إىل أن اخللوة كانت يف مواضع هي مآهبم ومرجعهم

 .291، ص  1،ج  1984الشیخ محمد الطاھر بن عاشور ،التحریر والتنویر ، الدار التونسیة للنشر ،  -1
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ا نَ قْ رَ غْ أَ وَ  مُ اكُ نَ یْ جَ نْ أَ فَ  رَ حْ لبَ اَ  مُ كُ ا بِ نَ قْ رَ ا فَ ذَ إِ وَ «وعند تفسريه لقوله تعاىل خطابا لبين إسرائيل: 

 /.55البقرة /» ونْ رُ ظُ نْ تَ  مْ تُ نْ أَ وَ  نَ وْ عَ ْر◌ِ فِ  آلَ 

ة"، واملراد بسبقوله: "والباء يف "بكم" للمال بني ما أشاعه حرف "الباء" من املعاين على سياقه    

 .1من املالسبة أنه يغرق وهم يدخلونه، فكان الغرق حاصال جبانبهم

إسرائيل، حيث فرق هبم البحر م قدرة اهللا عز وجل، وبالغ فضله على نيب ي"فالباء" تشي بعظ

 .2فأجناهم وأغرق عدوهم"

وا عُ بَ تَ اِ  ینَ الذِ  نَ وا مِ عُ بَ تَ اِ  ینَ لذِ اَ  أَ رَ بَ تَ  ذْ إِ «اء يف قوله تعاىل: بويف تعدية الفعل "تقطع" بال

 /.122البقرة /» ابْ بَ سْ ألَ اَ  مْ ھِ بِ  تْ عَ طَ قَ تَ وَ  ابَ ذَ لعَ وا اَ أُ رَ وَ 

ة، أي تقطعت األسباب ملتبسة هبم فسقطوا، وهذا بسللمال الطاهر "فالباء" يف "هبم"يقول      

ي، وعليه ملا كان يف ذلك قاملعىن هو حمل التشبيه، ألن احلبل لو تقطع غري مالبس للمرت

 .3ضر...ولذلك مل يقل: "وتقطعت أسباهبم أو حنوه"

 هـ):606(ت )فخر الدين الرازي ( -/3

 /. 3البقرة /» بِ یْ الغَ بِ  ونَ نُ مِ ؤیِ  ینَ الذِ «يقول عند تفسريه لقوله تعاىل: 

 4اإلميان إذا عدي بالباء فاملراد به التصديق، فإذا قلنا فالن آمن بكذا، فاملراد أنه صدق به...

  .494، ص  1ر بن عاشور ، التحریر و التنویر ، ج الشیخ محمد الطاھ -1
 .127م ، ص1989 -ھـ 1409،  1محمد األمین الخضري ، من أسرار حروف الجر في الذكر الحكیم للدكتور ، مكتبة وھبة ، ط -2

 .104، ص9المرجع السابق ، ج  - 3
 .35، ص 2د ط ، ج  –م 2004 -ھـ 1425اإلمام فخر الدین الرازي ، التفسیر الكبیر ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،  - 4
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والباء ما تدل عليه من معاين املصاحبة واملالبسة واإللصاق توصل إىل التصديق بالغيب العمل     

 مبقتضاه.

تعدية الفعل تاب "بإىل" و"على" وعند تفسريه لقوله تعاىل: ومما ذكر الرازي يف الفرق بني     

 /.37البقرة/» ھِ یْ لَ عَ  ابَ تَ فَ  اتٍ مَ لِ كَ  ھِ بِ رَ  نْ مِ  مْ ى آدَ قَ لَ تَ فَ «

د، فاملعىن رجع إىل ربه، ألن كل بالتوبة لفظ يشرتك فيها الرب والعبد، فإذا وصف هبا الع     

عاص فهو يف معىن اهلارب، وإذا تاب فقد رجع إىل ربه، أما إذا وصف هبا الرب تعاىل، فاملعىن أنه 

رجع على عبده بالرمحة، "فإىل" بداللتها على االنتهاء تشري إىل أن العبد أ�ى توبته إىل ربه. أما 

 .1اهللا بعباده حرف االستعالء "على" فهو يشري إىل عظيم رمحة

 هـ):392(ت  )ابن جني(التعدية عند  -/4

يستند ابن اجلين ملا اعتمده حناة الكوفة يف تعليل األبواب النحوية (الكسائي والفراء) وهو       

اعتبار الضمة عالمة إلسناد الفاعل، والفتحة على عالمة التعدية: ومثله اعتبارك باب الفاعل 

هذا ألنه فاعل، ونصبت هذا ألنه مفعول، فهذا اعتبار معنوي ال  واملفعول به بأن نقول: رفعت

، ومفاده أن القرينة هنا معنوية، وذلك ألن الرفع دليل على اإلسناد، والنصب دليل على 2لفظي

 التعدية، فالفعل رفع للفرق بينه وبني املفعول به.

 .25، ص  3الرازي ، التفسیر الكبیر ، ج  - 1
 .109، ص  1ابن الجني ،  الخصائص ، ج  -2
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كشفه وأوضحه يف أمثلة    وقد أخذ التضمني عنده مسارا رائعا (جديا وعميقا) إذ: هو الذي     

، وأبرزه دوره يف التعدية، إذ يعمل على توسيع نطاقها بتحويل الالزم إىل املتعدي، أو تعدية 1كثرية

فعل حبرف يتعدى به ضده، حنو: "رضيت" ضد "سخطت"، عدي رضيت ب"على" محال 

تعدى ، فعدي "رضي" بـ "على" بعد ما كان ي2للشيء على نقيضه، كما كان يعمل على نظريه

 "بالباء"، ألنه ضمن معىن "سخط" الذي يتعدى ب "على".

عند ابن جين، فالتفريق بينهما سبب يف الفاعل، ونصب  3تعد التعدية من القرائن املعنوية       

، واملفعولية عند خلف هي 6، والسيوطي5، ويوافقه يف هذا الرأي أبو بركات بن األنباري4املفعول

ينطلق ابن جين من املدرسة البصرية يف احلديث عن الفعل املتعدي، ، 7عامل النصب يف املفعول

 وتقسيم املفاعيل إىل مفاعيل حقيقية وأشباه مفاعيل.

فالفعل املتعدي نوعان: متعد بنفسه، ومتعد بواسطة، ويأيت حرف اجلر يف الدرجة األوىل من تعدية 

ا منصوب حمال، ظفهو جمرور لف، مثل: "مررت" 8الفعل، فيكون عندنا عامالن: الفعل وحرف اجلر

، ويصرح ابن 9حمال، وجييز أن حيذف اجلار يف الشعر، غري أن سيبويه يرفض إسقاطه يف كل كالم

 السراج، رافضا أن نتخذ اجلار قياما يف كل األفعال.

 .275، صم  1983،  5شوقي ضیف ، المدارس النحویة ،  دار المعارف ، القاھرة ، ط -1
.  المحتسب في تبین وجوه شواذ القراءات واإلیضاح عنھا ، تحقیق: علي النجدي وعبد 389-311، ص  2ابن جني ، الخصائص ، ج  -2

 .141، یشرف على اصدارھا محمد توفیق عویضة ، القاھرة ، د ط ، ص  الفتاح شلبي وعبد الحلیم النجار 
  .110، 109المصدر السابق ، ص  -3
م ، ص  1957،  وانظر أیضا ابن األنباري ، أسرار العربیة ،  تحقیق بھجة البیطار ، دمشق ،  135، 134، ص  1المصدر نفسھ ، ج  -4

77. 
  . 1االنباري ، األنصاف ، ج  -5
  .365، ص  1، ج  1السیوطي ، األشباه والنظائر ، تقدیم ، فائز توجیني ، دار الكتاب العربیة ، ط -6
  81السابق  ، ص المصدر   -7
  .105ینظر: ابن جني، اللمع ، ص  -8
 .106المصدر نفسھ ، ص  -9
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وينتهي بعض  1اعلم أنه ليس كل فعل يتعدى حبرف جر لك أن حتذف حرف اجلر وتعدي الفعل

 .2أن الفعل املتعدي حبرف اجلر ال ميكن االستغناء عنهديثني إىل الباحثني احمل

 التعدية عند البالغيني القدماء:

ينطلق عبد القادر يف حتديد مفهوم التعدية عن طريق تعليق االسم  عبد القادر الجرحاني: -/1

، واملتعدي ما نصب 3بالفعل: "التعدي ما جاوز الفاعل "كنصرته وضربته" ومسي واقعا وجماوزا"

 .4ل به"مفعو 

ولعل أهم ما تالحظه من هذين التعريفني أن التعدية معناها وقوع الفعل على املفعول به وتعلقه 

 به.

 فإذا أردنا أن حنول الالزم متعديا سلكنا أحد األسباب الثالثة:

 أذهبت الرجل-اهلمزة: حنو: ذهب الرجل

 : أمجع النحاة على جواز تعديه بالباء، "وباء التعدية هي القائمة مقام اهلمزة 5حرف اجلر الباء

ُ  بَ ھَ ذَ «يف إيصال معىن الالزم إىل املفعول به حنو: قوله تعاىل:   .6»مْ ھِ ورِ نُ بِ  َهللاَ

وقد صنف هو اآلخر األفعال املتعدية إىل ثالثة أنواع: ما يتعدى إىل مفعول وما يتعدى إىل      

مصطلح العالج يف املتعدي، جرجاين ر دىل ثالثة مفاعيل، ويوضح عبد القاوما يتعدى إ مفعولني،

  . 18، ص  1،ج  1ابن السراج ، أصول النحو ، تحقیق ، عبد السالم الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط -1
 .125محمود أحمد نخلة ، مدخل إلى دراسة الجملة العربیة ، ص  -2
  .56م ، ص  1987،  1، المفتاح في الصرف ، تحقیق علي التوفیق ، مؤسسة الرسالة  ، دار األمل ، طعبد القادر الجرحاني  -3
  .595، ص 1، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ، العراق ،ج  1كاظم المرجان ، المقتصد في شرح اإلیضاح لعبد القاھر ، تحقیق ، م -4
 .596المرجع نفسھ ص  -5
ة أبو أحمد بدر الدین حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي المرادي ، المرادي ، الجنى الداني في حروف المعاني ، تحقیق ، د.فخر الدین قباو -6

  . 29م ، ص 1992 -ھـ 1413،  1، دارة الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ، ط
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فيقول: "يغين بالعالج أن يكون من أفعال اجلوارح اليت تشتمل عليها الرؤية حنو: اليد، الرجل، 

   اللسان، فكل فعل كان مبا شبيه اليد والرجل كان عالجا، وما مل يكن عالجا فأفعال القلوب.       

 .التعدية عند ابن يعيش -1

فهو يقتضي أن يكون  "ضرب" :حنو ومفعوال، فاعالضى تالتعدي احلقيقي للفعل عنده ما اق      

هناك ضارب قائم باحلدث، ومضروب وقع عليه احلدث والتعدي "التجاوز"، أي أن الفعل جتاوز 

وذلك احملل هو املفعول به. فكل ما أنبأ لفظه عن حلوله يف غري الفاعل فهو  الفاعل إىل حمل غريه،

 .1متعد، حنو: ضرب وقتل

 ومن األفعال ما يتعدى املفعول به بواسطة ويكون يف تركيبني خمتلفني:

الرتكيب األول: فعله يتعدى إىل مفعول واحد بواسطة حرف اجلر، حنو: "دخلت إىل البيت"    

 اللغوي والتخفيف. االقتصادوحذف حرف اجلر توسعا لكثرة االستعمال وامليل إىل 

الرتكيب الثانية: ما يتعدى إىل مفعولني، فاألول بنفسه، والثاين بواسطة حنو: "اخرتت الرجال بكرا" 

 رتت من الرجال بكرا".وأصله: "اخ

وقد استعرض "ابن يعيش" يف شرح املفصل إىل مناقشة التعدي إىل أكثر من مفعول، وتوصل      

 أن الفعل إذا نصب أكثر من مفعول فذلك على التوسع. مفادهاإىل حقيقة هامة 

-ظن-وهي سبعة: حسب االمسيةاألفعال املتعدية إىل مفعولني، هي أفعال تدخل على اجلملة 

 زعم.، و وجد-رأى-علم-الخ

  . 63، ص  7،شرح المفصل ، ج ابن یعیش  -1
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 على التوسع. انتصبفاملفعول الثاين هو احلقيقي، فأما األول فقد 

األفعال. املفعول الثاين من مفعوليها هو األول يف املعىن, أال ه فهذ« وهنا يفسر قول "ابن يعيش":

 .1ترى أن "زيدا" هو األخ يف قولك: "حسبت زيدا أخاك. وكذلك سائرها"

املتعدي إىل ثالثة مفاعيل: فهي كاآليت: أرى، أعلم، أنبأ، أخرب، حدث، وهي تتعدى إىل  أما    

، فهو فاعل. والثالث نصب االتساعمفعول واحد، هو املفعول الثاين، أما األول فقد نصب على 

 .2على أنه حال حنو: "أعلمت زيدا قائما"

اجلر، مث اسقطوا احلرف ليحصلوا على  الالزم متعديا حبرف لواوجممل القول أن النحاة قد جع    

أو ثالث. ولكن يف -أو ثان-فعل متعد أصال، ونصبوا األمساء باألفعال وقالوا أ�ا مفعول أول

وبقية املنصوبات  -احلقيقة اللغوية امللموسة تقتضي بأن الفعل ال ينصب أكثر من مفعول واحد

 مفاعيل على التوسع. 

 التعدية عند اللغويين المحدثين:

تعد التعدية من الظواهر اللغوية البارزة يف الدرس النحوي احلديث، فقد عرض هلا ثلة من      

ت احلقائق جهات النحاة، وإثباحماولني بذلك تصحيح العديد من و  درسوها بابا، باباالنحاة و 

 هج اللغوي العلمي.ناللغوية اليت أقرها امل

 عند تمام حسان:

  . 64، ص  7ح المفصل ، ج ، شر ابن یعیش   -1
 . 65، ص  7المصدر نفسھ ، ج  -2
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إذ جند متام حسان ينطلق يف حتديد مفهوم التعدية من دراسات البالغيني العرب أمثال: عبد   

تعلق املفعول بالفعل، يقول كذلك: إذا  ية هالقادر اجلرحاين الذي ينتهي بالباحث إىل أن التعدي

عديت الفعل إىل املفعول، فقلت: ضرب زيد عمرا، كان غرضك أن تفيد التباس الضرب الواقع 

، والتباس الضرب بالثاين جهة يف إسناد الضرب إىل األول، واجلهة 1األول بالثاين ووقوعه عليهمن 

، وهي أيضا ختصيص لداللة الفعل أو 2هاهنا يف نظر متام حسان هي قيد يف احلدث ال يف الزمن

 .3حنوه من حيث الزمن أو احلدث

 عل وألف املفاعلة ونون األفعال.فاحلدث يتم التعبري عنه بواسطة اهلمزة والتضعيف. واستف    

رأي متام حسان إىل أن الفعل يعمل إشارات داللية حيدد عن طريقها ارتباطه بنوع ومنه احنصر 

 املنصوب، وهذه اإلشارات تكون إما مباشرة أو غري مباشرة.

 السمرائي:  إبراهيمعند  -/2

بالرجوع إىل الرتاث العريب، فلمس فيه ميل العرب إىل اإلجياز يف الكثري من  قام السمرائي     

املسائل اللغوية. منها "التعدية" بنزع اخلافض، فهم يعدون الفعل حبرف اجلر، مث يعمدون إىل نزعه 

الكالم دونه، وهو أيضا وسيلة الفعل إىل التعدية املباشرة، مث انصرف إىل إحصاء الفعل  الستقامة

ن. وتوصل إىل أن تعديته كانت أكثر من لزومه. آذي يتعدى حرف اجلر "يف" يف القر ل" ال"دخ

 .4وتعديه هنا كان بنزع اخلافض. وقد ورد يف سبع وسبعني آية

  .195، ص 1م ، ج2006 -ھـ 1427،  5العربیة معناھا ومبناھا ، الناشر عالم الكتب ، طاللغة د.تمام حسان عمر ،  -1
 م نالمرجع نفسھ ،  -2
  .257المرجع نفسھ ، ص -3
   .85م ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ص1983 -ھـ 1403،  3السامرائي ، الفعل زمانھ وأبنیتھ، ط د.إبراھیم -4
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يشري إىل  شيءبعد سقوط اجلار  االسموجممل القول: "إن مسألة اخلافض يف العربية، وانتصاب 

فيصبح الفعل متعديا، وقد مثلوا له بقوله  االستعمالأن األصل يف األفعال اللزوم مث يتخفف يف 

 .2. والتقدير: "اختار من قومه"1»انَ اتِ قَ یِ لمِ  الً جُ رَ   ینَ عِ بْ سَ  ھُ مَ وْ ى قَ وسَ مُ  ارَ تَ خْ اِ وَ «تعاىل: 

يثبت أن ترتيب الفعل يكون الزما مث ينتقل إىل عتبة التعدي غري املباشر  نآالقر فالواقع اللغوي للغة 

عن طريق التعدية حبرف اجلر، فيستغين يف كثري من األفعال عن اخلافض. فيصري الفعل متعديا 

 مباشرا.

 بإحصاءته بالفعل املتعدي حيث قام حيث ناقش "مصطفى جواد" أمهية حرف اجلر، وعالق   

 األفعال حبرف وتصنيفها حسب داللة احلرف الذي تعدت به.

وتعقيبا على ما سبق يف أمر التعدية حبرف اجلر، فإن "مصطفى جواد" توصل إىل قاعدة مفادها 

 أن: "الفعل إذا وقع على املفعول بتسلط أو علو جاز تعديه بنفسه أو حبرف اجلر "على"، مثل:

ومن مث فقد انتصر التعدي باحلرف. فهو األصل  3عاله وعال عليه وقبضه وقبض عليه....

 .4والتعدي املباشر فرع منه

فيها من الصحة وقرهبا من الواقع  الحظقل آراء "ابن يعيش" ملا نأن ي وقد اختار السمرائي     

 اللغوي احلديث. وميكن تلخيص ما أورده يف عدة نقاط أمهها:

 مان:سق/ األفعال المتعدية لمفعولين وهي 1

 /.155األعراف / -1
 .86ص –الفعل زمانھ وأبنیتھ عبد القادر الجرجاني ،  -2
م ، 1955مطبعة البیان العربي ، د. مصطفى جواد ،المباحث اللغویة في العراق ، الناشر  معھد الدراسات العالیة ،جامعة الدول العربیة ،  -3

  .45ص
  .92المرجع السابق ، ص -4
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 ما يتعدى إىل مفعولني. ويكون املفعول األول منها غري الثاين.

 أن يتعدى إىل مفعولني. ويكون الثاين هو األول يف املعىن.

فتعدى إىل  1» انَ اتِ قَ یِ لمِ  الً جُ رَ   ینَ عِ بْ سَ  ھُ مَ وْ ى قَ وسَ مُ  ارَ تَ خْ اِ وَ  «فأما األول يف قوله تعاىل: 

 األول بنفسه وإىل الثاين بواسطة.

وتبني السامرائي أن حقيقة التعدية هي ما كانت للمفعول األول. وذلك "أن تعدي الفعل إىل    

"، "كسا" و"منح" يف احلقيقة أعطىمفعولني غري حاصل يف الواقع، فاملفعول األول لألفعال "

مفعوال، فاملفعول احلقيقي هو الدرهم واجلبة والثوب. أما زيد وحممد وعمر، فهم املسلمون هلذه 

 .2شياءاأل

أما األفعال اليت تنصب مفعولني أصلهما مبتدأ أو خرب، فاملفعول الثاين هو احلقيقي أما األول     

وهي: أعلم وأرى . واألفعال املتعدية إىل ثالثة مفاعيل 3فانتصب توسعا، حنو: ظننت زيدا عاملا

ما األول فقد انتصب وأنبأ وأخرب وحّدث، فحقيقتها تتعدى إىل مفعول واحد هو املفعول الثاين، أ

 توسعا، أما الثالث فهو صفة للمفعول.

وملخص القول يف هذا الباب أن العربية تتطور وترقى، فرتقى بذلك أفعاهلا الالزمة واملتعدية       

اليت تتخذ حروف اجلر وسيلة لتعديها إىل أكثر من مفعول، غري أن الدرس احلديث يثبت أن 

  /.155األعراف / -1
.88ص  –الفعل زمانھ وأبنیتھ  - 2  
.63، ص  7، شرح المفصل ،ج  ابن یعیش - 3  
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مفعوال به واحدا والسبب يف ذلك أن احلدث واحد، فال يقع  حقيقة الفعل املتعدي هو ما نصب

 .1إال على جهة واحدة سواء أكانت موحدة أو ذات أجزاء

إن العامل يف التعدية ليس الفعل وال الفاعل وال كليهما، وإمنا هو عمل املتكلم بإرادة منه        

إذا  -به، وبالرفع على الفاعل أن جيعل هذا منصوبا واآلخر مرفوعا ليدل على النصب على املفعول

 مبحض إرادته ووقعت على الدرس.ت من عمر ناكقلنا مثال: كتب عمر درسه، فالكتابة  

إذا قلت: أكتبت عمرا درسه، فقد جعلت الفعل متعديا إىل مفعولني األول على أن الكتابة      

" "وعبد القادر هذا "ابن جين وقد أشار إىل-ا كانت بدافع مينمل تكن إرادة من عمر. وإمن

 اجلرحاين".

 إلدخالوال جمال -إن املعيار الذي مييز األفعال املتعدية من األفعال الالزمة هو املفعول به     

 بقية املنصوبات، إذ يلجأ املتكلم إىل التعدية مىت أراد التوسع يف الكالم.

وانتهاء بالظرف لقد كون الفعل املتعدي عالقات موسعة مع عناصر وظيفية بدءا باملفعول املباشر 

   واجلار واجملرور.

.106–نقال عن القرائن المعنویة في النحو العربي  120ص  –مصطفى جواد وجھوده اللغویة   1  
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 الفصل الثاني : بين التضمين و نزع الخافض ( دراسة في سورة البقرة )

يعد التضمني من أنزه الفصول يف العربية، فإذا تأملته عرفت منه، وبه ما حلروف املعاين من     

ويفتح للنص آثارا تعني على إدراك -مسار الفعل ويليب غرضهأسرار يكشفها لك، فالتضمني حيدد 

فالتضمني  -املزيد من احتماالته فالتضمني مفتاح من مفاتيح اللغة الشريفة، وسر من أسرارها

مل معاين األفعال على األفعال، ملا بينها من ارتباط، أوسع يف الفعل، فعادة العرب أن حتأقيس و 

اآلخر حبرف، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد احلرفني موقع فإذا كان أحدمها يتعدى حبرف و 

ال تقول:  /. فالعرب3البقرة /» مُ كُ ئِ اسَ ى نِ لَ إِ  ثُ فَ الرَ  امُ یَ الصِ  مْ كُ لَ  لَ حِ أُ «صاحبه لقوله تعاىل: 

"رفثت املرأة"، وإمنا تقول: رفثت هبا أو معها. إذ كان هنا مبعىن اإلفضاء. فالرفث حني محل معىن 

 اإلفضاء أو محله جاء منه معىن التضمني، والذي يسميه بعض النحاة: اإلشراب أو احلمل.

 التضمين  مفهوم المبحث االول :

 لغة: أ/

ضمن، يضمن، تضمينا، كعلم، يعلم، تعليما. ويريدون به إيداع شيء بشيء آخر،  مصدر    

 .1يقال: ضمنت امليت القرب. أودعته إياه

تودع الوعاء املتاع، وامليت  همادة (ضمن) وضمن الشيء أودعه إياوجاء يف لسان العرب يف     

 .2القرب

، والصحاح واللسان والقاموس (ضمن).49، ص 12، والتذھیب: ج 50ج ، ص7ینظر العین:  - 1  
  2 90ھـ ، د ط ، ص  1410ابن منصور ، لسان العرب ، مادة  (ضمن) ، دار الفكر ، بیروت ،  -
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يقال ضمن -ويأيت التضمني مبعىن الكفيل 1وجاء يف القاموس احمليط (وتضمنه. اشتمل عليه)    

 كفله إياه: كفله.  -الشيء

وهبذا يظهر أن معاين (ضمن) املختلفة، وقد اشرتكت يف معىن الدخول يف الشيء أو اإليداع     

 أو االحتواء.

 اصطالحا:ب / 

ى األول عرفه النحاة بأنه التوسع يف استعمال لفظ جيعله مؤديا معىن لفظ آخر مناسبا له، فيعط    

 حكم الثاين يف التعدي واللزوم.

وعرفه ابن جين بقوله: "أعلم أن الفعل إذا كان مبعىن فعل آخر وكان أحدمها يتعدى حبرف     

واآلخر حبرف آخر، فإن العرب قد تتوسع فتوقع أحد احلرفني موقع صاحبه، إيذانا بأن هذا الفعل 

 .2د مع ما هو يف معناه"يف معىن ذلك اآلخر، فلذلك جيء معه باحلرف املعتا

وقد عرفه ابن هشام بقوله: "قد يشربون لفظا معىن لفظ فيعطونه حكمه ومسي ذلك     

 .3تضمينا"

معناه يف التعبري ما التضمني أن يؤدي فعل أو يف «وجاء يف قرار جممع اللغة العربية بالقاهرة:     

 .4»واللزوممؤدى فعل آخر أو ما يف معناه، فيعطى حكمه يف التعدية 

 . 1»أن يقصد بلفظ معناه احلقيقي، ويالحظ معه معىن فعل آخر«يقول الشريف اجلرجاين:     

.289، ص  3الفیروز أبادي ، القاموس المحیط ، مادة (ضمن) ، دار الكتاب العربي ، د ط ، د ت ، ج  - 1  
. 308، ص 2ابن الجني ،  الخصائص ، ج  - 2  
.642م ، د ط ، ص  1979ابن ھشام ، مغني اللبیب ، تحقیق : مازن المبارك و رفاقھ ، دار الفكر ،  - 3  

 .17ص 1984اللغة العربیة في القاھرة حتى عام  ینظر: مظاھر التجدید النحوي لدى مجمع  -4
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إشراب اللفظ معىن لفظ آلخر، وإعطاؤه حكمه لتصري الكلمة تؤدي «كذلك يقول األمشوين:     

 .2»مؤدى كلمتني

لتعدي واللزوم، لتناسب التضمني إحلاق مادة بأخرى يف ا«ويرى الصبان أن األوىل أن يقال:    

 .3»بينهما

اعلم أن الفعل إذا كان مبعىن آخر، وكان أحدمها يتعدى «ويرى سيد البطليوسي يف قوله:    

ع فتوقع أحد احلرفني موقع اآلخر، جمازا تسالعرب قد ت فإن حبرف جر، والثاين حبرف جر آخر،

 .4»وإيذانا بأن هذا الفعل يف معىن اآلخر

التضمني أن يشرب فعل من األفعال معىن فعل آخر «وعرف مصطفى جواد التضمني بقوله:    

لقرابة بينهما، وقد يكونان كالمها متعديني بأنفسها أو يكون أحدمها متعديا بنفسه، واآلخر حبرف 

 .5اجلر أو حيل حرف أحدمها حمل اآلخر

مساء، وقد ذهب يف تعريفه أيضا ويالحظ أن جواد قد خص التضمني باألفعال، ومل يتطرق لأل   

أن التضمني مشل املعاين دون النظر إىل القاعدة النحوية. وهبذا فقد وضع قيد آخر يف التعدية، 

 وهو النظر إىل املعىن.

إعطاء الشيء معىن الشيء تارة يكون يف األمساء، «بأنه:  1الدين الزركشي روقد عرفه أيضا بد    

حلروف، فأما يف األمساء فهو يتضمن اسم معىن اسم إلفادة معىن وتارة يف األفعال، وتارة يف ا

   .897المصدر السابق ، ص  -1
 .92، ص  2األشموني ، المنھج السالك الى ألفیة ابن مالك ، د ط ، د ت ، ج شرح  -2
 .95، ص  2محمد على الصبان ، حاشیة الصبان على األشموني ج  -3
  .265، ص  2، ج  1981ابن السید ، االقتضاب  تحقیق : مصطفى السقا ، و حامد عبد المجید ، الھیئة المصریة ،  -4
) 2011/2012التوثیق: حسین رابعتھ یوسف جبریل ( ، والتضمین في الحدیث النبوي الشریف1/181ة العربیة ینظر مجلة مجمع اللغ -5

 .19رسالة ماجستیر، جامعة الشرق األوسط ، األردن ، ص 
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االمسني معا، وأما األفعال فإذا تضمن فعل معىن آخر يكون فيه معىن الفعلني معا، وذلك بأن 

يكون الفعل يتعدى حبرف فيأيت متعديا حبرف آخر ليس من عادته التعدي به، فيحتاج إما تأويله 

 .2»هأو تأويل الفعل ليصح تعديه ب

والتضمني النحوي سبب من أسباب تعدي الفعل ولزومه، وذلك بأن يشرب فعل الزم وأحد    

 غَ لُ بْ ى یَ تَ حَ  احَ كَ لنِ اَ  ةَ دَ قْ وا عُ مُ ْعزِ ال تَ وَ «مشتقاته معىن فعل متعد ليتعدى تعديته، فال تعاىل: 

 /، فقد235البقرة /» لھُ جَ أَ  ابَ تَ لكِ اَ 

 تعديته.ضمن (تغرموا) معىن (تنووا) فعدي  

والتضمني يف هذا املوضع يرد على أوجه سنقوم بذكرها وإعطاء أمثلة عليها من القرآن الكرمي 

 :3وهي

 األول: التضمني جيعل الالزم متعديا واملتعدي الزما:

/. 130البقرة /» سفھ نفسھ«ومن األفعال الالزمة اليت جعلها التضمني متعدية قوله تعاىل:    

 أو (امتهن) أو (هلك). تضمن (سفه) معىن (خاف)

 الثاين: جيعل املتعدي بنفسه متعديا حبرف اجلر:

/. تضمن (تر) 243البقرة /» مْ ھُ ارَ یَ دِ  نْ وا مِ جُ رَ خَ  ینَ لذِ ى اَ لَ إِ  رَ تَ  مْ لَ أَ «حنو: قوله تعاىل:    

 معىن (تنظر) أو (تلتفت).

 .98دراسات في فلسفة النحو ، ص  -1
 امنة.الدرر الكامنة في أعیان المائة الث –محمد بن بھادر. ینظر: ابن حجد العسقالني  - 2
 177ج ، ص 1،  2، م1ینظر: التضمین النحوي في القرآن الكریم ، محمد ندیم فاضل ، صدر عن مكتبة دار الزمان بالمدینة المنورة ، م - 3
- 199. 
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 الثالث: تضمني فعل الظن معىن فعل اليقني يف األمور احملققة:

 /.46البقرة/» مْ ھِ بِ و رَ القُ مَ  مْ ھُ نَ أَ  ونَ نُ ظُ یَ  ینَ لذِ اَ «حنو قوله تعاىل:   

والظن مرتدد بني اليقني والشك فمىت رأي اليقني أقرب استعمل مع (أّن) املشددة، ومىت رئي إىل 

 الشك أقرب استعمل معه (أْن) املخففة، وإمنا استعمل الظن مبعىن العلم يف اآلية.

 عل الفعل املتعدي ملفعول متعديا ملفعولني:    الرابع: التضمني جي

وعدي (أخرب، وخرب، وأنبأ، ونبأ) إىل ثالثة، ملا ضمنت معىن (أعلم، وأرى) بعد ما كانت متعدية 

 مْ ھُ أَ بَ نَ ا أَ مَ لَ فَ  مْ ھُ ائُ سْم◌َ أَ بَ  مْ ھُ أَ بَ نْ أَ وَ «إىل واحد بنفسها وإىل آخر  باجلار، حنو قوله تعاىل: 

 .1/، تعدت إىل مفعولني33البقرة /» مْ ھِ ائِ مَ سْ أَ بِ 

وخالصة القول أن التضمني يف اللغة معروف بداهة، وال حيوج الشخص صعوبة فهمه والبحث    

 عنه، وإمنا هو أمر سليط الضوء على سعة اللغة ومدى دقتها.

فاده أن الفعل م للتضمني، جند بعض الباحثني ما ومن خالل ما سبق من تعريف ابن جين   

فتتوسع يف تعديته، بأن يعدى باحلرف الذي  ىاملتعدي حبرف يفيد معىن آخر يتعدى حبروف آخر 

وما يف معىن املشتق إذ تعلق به -يتعدى به اآلخر، فذهبوا إىل أن هذا التعريف غري شامل للمشتق

الزما فضمن بنفسه، أو كان  ىل للذي كان يتعدى حبرف خاص، فتعداجلار واجملرور، وغري شام

 معىن فعل متعد بنفسه. 

  ..1/176التضمین النحوي في القرآن الكریم  -1
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فمن خالل ما سبق، فإن التضمني نوع من اجملاز، ألن اللفظ مل يوضع للحقيقة واجملاز معا.     

 واجلمع بينهما جماز خاص يعرف "بالتضمني".

وهو على وجه اخلصوص: أن يتضمن فعل معىن فعل آخر، وبذلك قد ينتقل الفعل إىل أكثر     

ان الزما يصبح بالتضمني متعديا وإن كان متعديا ملفعول به، فإنه يتعدى من درجة، فإذا ك

بالتضمني ألكثر (أي تعدية الفعل باحلرف، وهو يتعدى بنفسه، أو تعديته بنفسه وهو يتعدى 

باحلرف أو تعديته بغري حرفه املعتاد، أو يتعدى ملفعول واحد عداه ملفعولني، أو يتعدى ملفعولني 

 عداه لواحد).

الغرض من التضمني إفراغ اللفظني إفراغا كأن أحدمها سبك يف اآلخر، فاملعىن ال يأتيك ف   

 مصرحا بذكره، بل مدلوال عليه بغريه، فالتضمني أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتني 

َ رُ بِ كَ تَ لِ وَ «كقوله تعاىل:   »                    مْ اكُ دَ ا ھَ ى مَ لَ عَ  وا َهللاَ

 

 اهللا حامدين على ما هداكم. أي لتكربوا 

 أي يقرون ويعرتفون مؤمنني بالغيب.» بَ یْ الغَ بِ  ونَ نُ مِ ؤْ یُ  ینَ لذِ اَ «كذلك قوله تعاىل: 

 : نزع الخافض المبحث الثاني 

 :المنصوب على نزع الخافض
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أراد أن يقرأ حبثا يف نزع اخلافض، فال بد له بادئ ذي بدء أن يقف على معىن التعدية  من    

الفعل، ليدرك  مساتىن تعلقها بالفعل أو ما فيه واللزوم، ويلم بأحكامها. ويعرف عالماهتا. ومع

 بنفسه األفعال املتعدية أصالة، واألفعال اليت تعدت بسبب نزع اخلافض.

ويقال عدا فالن طوره، أي جاوزه، وعند النحاة هو جتاوز الفعل  –فاملتعدي هو املتجاوز    

 .1الفاعل إىل املفعول به أو أكثر

 تعريف المصطلح:

: مادة (نزع) تدل على القلع واإلزالة. يقال نزع النجار املسمار فهو منزوع، مبعىن إقتلعه، لغةأ/ 

 ونزع األمري العامل عن عمله أزاله.

 .2»نزع الشيء بنزعه نزعا فهو منزوع، وانتزعه فانتزع، اقتلعه فاقتلع:« ل ابن منظورقا

وفرق سيبويه بني (نزع) و(انتزع). فقال: "وأما انتزع فإمنا هي خطفة. كقولك:  استلب، أما     

 .3(نزع) فإنه حتويله إياه، وإن كان على حنو االستالب

النون والزاي (كذا) «و(النزع) يف اللغة مصدر نزع الشيء إذا اقتلعه أو جذبه، يقول: ابن فارس 

 .4»والعني أصل صحيح يدل على قلع الشيء

 .5»أصل النزع اجلذب والقلع«وجاء يف اللسان: 

  .149، ص 2، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع ، ط بھاء الدین عبد هللا بن عقیل ، شرح التسھیل ، تحقیق : حسني عبد الجلیل یوسف -1
 .349، ص 8اللسان البن منظور ، لسان العرب ، مادة (نزع) ،ج  -2
  . 74، ص  4الكتاب لسیبویھ ، تحقیق عبد السالم محمد ھارون ، ط -3
  معجم المقاییس في اللغة. -4
  .349، ص 8اللسان (لسان العرب البن منظور) مادة (نزع) ، ج  -5
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ربوا عنه باجلذب والقلع ومنه نزع روح امليت، ونزع إخراج الشيء بشدة، لذا ع–إذن  -زعفالن

 .1س، ونزع الدلو من البئر، وكل ذلك شديد غري يسري. وقالوا: رجل منزع، شديد النزعالقو 

و(اخلافض) يف اللغة اسم فاعل من اخلفض، وهو ضد الرفع، واملراد به هنا املصطلح النحوي 

 املشهور باجلار.

أما (نزع اخلافض) من حيث االصطالح: فهو مصطلح مركب تركيبا إضافيا، فالنظر إليه    

 اعتبارين:ب

 األول: باعتبار مفرديه، أي كلمة "نزع" وكلمة "خافض".

 الثاين: باعتبار ما عرفه النحويون هلذا املصطلح.

أما باعتبار مفرديه، فإن كلمة (النزع) مل خترج عن داللتها اللغوية وهي اجلذب واإلخراج، أي:     

خلفض وهو حرف اجلر أو االسم احلذف. كما هو شائع عند النحويني، أما (اخلافض) فهو عامل ا

املضاف على املختار من أقوال النحويني يف عامل اجلر يف املضاف إليه، وهو مذهب سيبويه 

 .2واألكثرين

أما باعتبار ما عرفه النحويون هلذا املصطلح، فقد اقتصروا على أنه حرف اجلر، عند التعبري عن     

ة واحدة من صور نزع حرف اجلر وهي صورة هذا املصطلح (نزع اخلافض) كما أ�م خصوه بصور 

 انتصاب االسم اجملرور بعد نزع حرف اجلر، ومن هذه التعريفات نذكر:

 ، ولسان العرب: (نزع)، وتاج العروس مادة النزع.453 – 452ینظر: أساس البالغة:  -1
  . 24. وشرح التصریح: ج  ، ص 67،ص  2، وشرح الكافیة: ج 1/400، واإلیضاح في شرح المفصل:  419، 1ینظر: كتاب سیبویھ: ج -2
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حذف حرف اجلر من االسم مما «تعريف الدكتور حممد مسري اللبدي ملصطلح (نزع اخلافض) بأنه: 

هذا التعريف يف ختصيصه  . وميكن حصر1»ترتب عليه نصب االسم الذي نزع منه حرف اجلر

 (نزع اخلافض) حبذف حرف اجلر.

 تخصيصه نزع الخافض بصورة انتصاب االسم بعد نزع الحرف: 

ويرى الطاهر يوسف اخلطيب أن نزع اخلافض يكون عندما حيذف حرف اجلر ويأيت االسم    

عما ما  بني ما قاله اخلطيب خالف ومنه ال .2بعده منصوبا يسمى "منصوبا على نزع اخلافض"

 قاله اللبدي.

هـ): مقولة يلمح فيها إىل أن حذف املضاف من مجلة ما، ميكن أن يطلق 1158  وللتهانوي (ت

إال أن يقال: إنه منصوب بنزع اخلافض، حنو: أتيتك «عليه "نزع اخلافض، وذلك قوله يف الظرف 

 .3»خفوق النجم أي وقت خفوق النجم

عندهم على صورة انتصاب االسم بعد نصب اخلافض وكذلك جرى مصطلح "نزع اخلافض"    

(حرف اجلر)، ومل يطلقوا على صورة إبقاء االسم جمرورا بعد نزع اخلافض، ولذلك جعلوه من 

 .4األمور اليت يعدى هبا الفعل القاصر

 وهذا أصل مستمر يف كل جمرور سقط منه اجلار، فإنه «هـ): 599ويقول احليدرة اليمين (ت     

 

 .  222معجم المصطلحات النحویة والصرفیة   ص -1
 .117، ص المعجم المفصل في اإلعراب ابن یعیش ، -2
 .28ص   ،كشاف اصطالحات الفنون الزمخشري ، -3
  .2/97، وشرح األشموني ج 861ینظر: مغني اللبیب: ص  -4
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 .1»دى إليه الفعل نفسهينصب ويتع

مما سبق يتضح أ�م وقفوا مبصطلح "نزع اخلافض" عند حد حذف حرف اجلر، واقتصروا على     

صورة النصب بعد حذفه، والذي تقتضيه داللة املصطلح أن يكون جامعا مجيع أجزائه ومباحثه، 

حرف  مانعا من دخول غريها فيه، لذلك يرى الباحث أن مصطلح نزع اخلافض يشمل حذف

اجلر واملضاف ألن كليهما عامل للخفض، فإذا حذف اخلافض فإما يصل العامل الذي هو قبل 

اخلافض إىل اإلسم اجملرور، فيؤثر فيه مبا يقتضيه عمله، وإما أن يبقى االسم جمرورا، وكل ذلك 

 .2مرتبط بغرض يقصده املتكلم

 وهناك ألفاظ دالة على نزع اخلافض وهي:

 فقدان اخلافض أو فقد اخلافض. -                                    حذف اخلافض         

 احلذف واإليصال. -إسقاط اخلافض                                            

 احلذف والوصل -                                           سقوط اخلافض.

 الفصل والوصل. -                                    إضمار اخلافض        

 االتساع والتوسع. -                                                     ءااللغا

 :3ومنه يرى النحاة أن لنزع اخلافض يف العربية (حذف خرف اجلر) ثالث حاالت   

 .2/321ضب: المقت -1
  /.8نزع الخافض في الدرس النحوي ص/ -2
  .2/149. وشرح التسھیل: 1/298ینظر في التقسیم: شرح الجمل البن عصفور:  -3
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أن)، فزاد -مع األحرف املصدرية (أنّ  وذلك-فيصري الفعل  متعديا-األوىل: أن حيذف قياسا مطردا

(كي) لطول الصلة، وألن حرف اجلر مل يظهر له تأثري يف العمل، واحلذف هنا  1ابن هشام

 مشروط بأن يتعني احلرف عند حذفه، حنو: عجبت أن يفوز مهمل، أي من أن يفوز مهمل.

 ألنه يؤدي إىل لبس.، وكثري من النحاة مينعون احلذف 1أما إن مل يتعني احلرف فابن مالك   

أن حيكم باطراد حذف حرف اجلر والنصب،  2الثانية: حذف جائز، إذا أجاز األخفش الصغري

فيما ال لبس فيه، فإذا كان الفعل يتعدى إىل اثنني أحدمها بنفسه، واآلخر بواسطة حرف اجلر، إن 

 تعني احلرف وتعني موضعه.

 :الثالثة: حذف مساعي خمصوص بالضرورة كقول الشاعر

 .2يشبهون سيوفا يف مضاهم                             وطول أنصبة األعناق واألمم

 فمنزوع اخلافض ال بد من نصبه، إذ نص على ذلك األئمة من النحاة.

 قال الشاطيب شارحا قول الناظم:

 وعّد الزما حبرف اجلر      وإن حذف فالنصب للمنجر.

من النصب، فيصري الفعل متعديا بنفسه بالعرض   يعين أن احلرف إذا حذف، فال بد للمنجر

كاملتعدي حبق األصل، وذلك ألنه إذا تعلق به فقد صار موضعه نصبا، ولذلك تقول: مررت بزيد 

 .3وعمرا فتعطف على موضعه نصبا

  .2/161أوضح المالك أللفیة ابن مالك:  -1
  /.552القسم الثاني / –بیت من البسیط: للشمردل بن شریف الیربوعي وھو في شعره  -2
  .1/142المقاصد الشافیة  -3
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وقد اختلف يف عامل النصب حينئذ، فذهب الكوفيون إىل أن العامل هو نزع اخلافض. وقال     

 ل هو يف الفعل نفسه.البصريون أن العام

 :1حروف اخلفض

 الباء يف على عن إىل من

 تاء القسم باء القسم واو القسم ربّ  الالم الكاف

  

 أيهما أوىل بالتخريج عليه اخلافض أم التضمني؟

أن يؤدي فعل أو ما يف «حبسب ما ارتضاه جممع اللغة العربية بالقاهرة:  -املقصود بالتضمني -

 . 2»أو ما يف معناه، فيعطى حكمه يف التعدي واللزوممعناه مؤدى فعل آخر 

 .3»َهللاِ  ادُ بَ ا عِ ھَ بِ  بُ رَ شْ یَ  ناً یْ عَ «ومن أمثلته قوله تعاىل: 

ضمن "يشرب" املتعدي بنفسه معىن "يروى" أو "يلتذ" التعدي بواسطة حرف اجلر، فأعطى    

 .4حكمه يف التعدي باجلر

 ./235/»احُ كَ النِ  ةَ دَ قْ وا عُ مُ زِ عْ ال تَ وَ «ومما ميثلون به أيضا قوله تعاىل: 

 /.6اإلنسان / -1
  .2/89حاشیة الصبان:  -2

باحثھ./ وینظر في حد التضمین وبعض م6مجموعة القرارات العلمیة في خمسین عاما: / - 3  
.2/1258, والبیتان: 3/215ینظر معاني القرآن للقراء:   4  
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ضمن "عزم" املتعدي بواسطة حرف اجلر (على) معىن "نوى" املتعدي بنفسه فأعطي حكمه يف    

 .1التعدي بال واسطة

وهناك صور يلتقي فيها التضمني ونزع اخلافض، وهي اليت يصل فيها الفعل أو ما يف معناه إىل 

» احَ كَ النِ  ةَ دَ قْ موا عُ زِ عْ ال تَ وَ «حبرف اجلر، كقوله تعاىل: املفعول بنفسه، واألصل فيه تعديه 

فلما ورد واصال  2عزمت على كذا، ال عزمت كذا«فاألصل يف (تعزموا) أن يتعدى (بعلى)، تقول: 

 إىل املفعول بنفسه، اختلف النحويون يف خترجيه يف هذا املثال على أقوال:

األول: تضمينه معىن فعل متعد بنفسه هو (تنووا) أو (تباشروا) أو حنوها، ف(عقدة) مفعول به 

 .3أول

دة النكاح، ف(عقدة) مفعول به الثاين: تضمينه معىن فعل، املنصوب مبصدره، أي: ال تعقد وعق

 .4ثان

، واألصل: الثالث: إبقاء الفعل (تغرموا) على أصل معناه، وانتصاب (عقدة) على نزع حرف اجلر

 .5(وال تغرموا على عقدة النكاح). فلما نزع اجلار وصل الفعل إليه فنصبه

 نَّ إِ «ومرد هذه التخرجيات الثالثة إىل قولني: "التضمني" "ونزع اخلافض" وهبما خرج قوله تعاىل: 

 َ  .6»انْ بَ رْ قُ ا بِ ینَ تِ أْ ى یَ تَ حَ  ولَ سُ رَ لِ  نَ ؤمِ ال نُ ا أَ نَ یْ لَ إِ  دَ ھِ عَ  َهللاَ

 .2/97، وشرح األشموني: 898، ومغني اللبیب 2/525، والبحر المحیط: 1/188ینظر: التبیان:  1
 .2/97ینظر شرح األشموني:  2
ودراسات ألسلوب القرآن الكریم:  2/97، وشرح األشموني 898، ومغني اللبیب 2/525، وللبحر المحیط 1/188ینظر التبیان:  3
 .278وظاھرة النیابة  456-3/455/ج1ق
 .1/162والبیان:  – 1/132ینظر: مشكل إعراب القرآن الكریم:  4
  . 1/161، والتبیان: 1/318ینظر: معاني القرءان وإعرابھ:  5
 /.183آل عمران: /  6
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املصدر املؤول من أن والفعل (أال نؤمن) منصوب على نزع اخلافض. والتقدير: أال نؤمن. فقيل: 

 .1وقيل: املصدر املؤول مفعول به على تضمني "عهد" معىن "ألزم"

ومما حيتمل أن يكون منصوبا على نزع اخلافض أو أنه مفعول لفعل مضمن معىن "فعل" متعد قوله 

 .2م)تعاىل: (ألقعدن هلم صراطك املستقي

: منصوب على نزع اخلافض، أي: على "صراطك"، وقيل ضمن (ألقعدن) 3فقيل يف "صراطك"

معىن (أللزمن)، وقيل: ظرف ومثل ذلك كثري، وهي إحدى الصور اليت ميكن حترجيها على 

 التضمني.

 :4وهناك صور أخرى حتتمل التخريج على التضمني من ذلك

 ناً یْ عَ «ما يتعدى حبرف جر: كقوله تعاىل: تضمني ما يتعدى إىل مفعول بنفسه معىن  -/1

 .5»َهللاَْ  ادُ بَ ا عِ ھَ بِ  بُ رَ شْ یُ 

 .6» ھِ وا بِ اعُ ذَ أَ  فِ وْ الخَ  وَ ◌َ  نِ مْ ألَ اَ  نَ مِ  رٌ مُ أَ  مْ ھُ اءَ ا جَ ذَ إِ وَ «وكقوله تعاىل: 

 .7قيل: ضمن أذاعوا معىن حتدثوا

 .  3/458، والبحر المحیط: 1/317ینظر التبیان:  1
 .16: األعراف -2
 .2/513. ومعاني القرآن لألخفش: 1/375ینظر: معاني القرآن للغراء:  -3
 . 275-273. وظاھرة النیابة: 2/1246. والتأویل النحوي: 30ینظر: دراسات في فلسفة النحو والصرف:  -4
 /.6اإلنسان / -5
 /.83النشاء / -6
   .3/458/ج1ق. ودراسات ألسلوب القرآن الكریم: 1/376ینظر: التبیان:  -7
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آخر، كقوله تضمني ما يتعدى بواسطة حرف جر: معىن ما يتعدى بواسطة حرف جر  -/2

فسوف یأتي هللا بقوم یحبھم ویحبونھ أذلة على المؤمنین أعزة على «تعاىل: 

 .2. عدي (أذلة) "بعلى" لتضمنه معىن (العفو والعطف) واألصل تعديه بالالم1»الكافرین

فأماتھ هللا «تضمني ما يتعدى إىل مفعول بنفسه معىن آخر مثله يف التعدية، كقوله تعاىل:  -/3

 ».م بعثھمائة عام ث

إن املتبادر انتصاب مائة بأماته، وذلك ممتنع مع بقائه على معناه الوضعي، «يقول ابن هشام:     

سلب احلياة وهي ال متتد والصواب أن يضمن أماته معىن ألبثه، فكأنه قيل: فألبثه اهللا  تهألن اإلما

 .3باملوت مائة عام، وحينئذ يتعلق الظرف مبا فيه من املعىن العارض له بالتضمني

معىن ما يتعدى -تضمني ما يتعدى إىل املفعول األول بنفسه وإىل الثاين بواسطة حرف اجلر -/4

 .4واملشهور من ذلك مخسة أفعال: (نّبأ، أنبأ، حّدث، أخرب وخّرب)-تإىل ثالثة مفعوال

 مُ ا آدَ یَ  الَ قَ «فإذا ضمنت هذه األفعال معىن (أعلم) تعدت إىل ثالثة مفعوالت، ومنه قوله تعاىل: 

 ./33/»مْ ھِ ائِ مَ سْ أَ بِ  مْ ھُ أْ بِ نْ أَ 

بنفسه معىن ما يتعدى إىل مفعوله الثاين حبرف اجلر، وميكن  -تضمني ما يتعدى إىل مفعولني -/5

أن ميثل له برأي مجاعة يف "استغفرت اهللا من الذنب"، فأصل (استغفر) (غفر) املتعدي إىل واحد، 

  /.54المائدة / -1
  .1/458/ج1. ودراسات ألسلوب القرآن الكریم: ق2/310، ومدارج السالكین: 4/928ینظر: البحر المحیط:  -2
 .275-274. وینظر: ظاھرة النیابة 687مغني اللبیب:  -3
 .2/569. وشرح الكافیة والشافیة 1/256. واللباب: 1/622ینظر: المقتصد:  -4
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لثاين فصار بالسني والتاء متعديا إىل مفعولني، فلما تضمن معىن "استبت" أو "تبت" تعدى إىل ا

 .        1حبرف اجلر

أن األصل تعديه إىل الثاين باحلرف، وتعدى إليه بنفسه لضمنه معىن استوهيه إياه،  2ويرى بعضهم

أن األصل فيه تعديه إىل الثاين حبرف اجلر، فلما نزع حرف اجلر  3والذي عليه سيبويه ومجاعته

 وصل الفعل إليه فعل، أي أن انتصابه على نزع اخلافض.

 العلماء في تحليل تركيب صورة احتمال نزع الخافض والتضمين:طرائق 

تقدم لنا األوىل بالتخريج عليه يف صورة االحتمال هو نزع اخلافض، وقد يرجع البعض العلماء     

التخريج علي التضمني، فكان هذا كافيا يف توجيه هذه الصورة إال أننا جند يف أثناء حتليل العلماء 

 :4طرائق 3مات  احتمال   لرتكيب صورة االهتما

طريقة من يضمن ما يتعدى باحلرف معىن ما يتعدى نفسه، فيذيب الفعل املتضمن أو ما يف  -أ/ 

معناه مناب الفعل املتضمن أو ما يف معناه، فيأخذ املتضمن حكم املتضمن يف العمل فينصب ما  

 .5كان ينصب إليه بواسطة حرف اجلر

من يبقى داللة الفعل أو وما يف معناه على أصل وضعها ويفسر التغيري احلاصل يف  طريقة -ب/ 

 االستخدام بنزع حرف اجلر، وإيصال معىن العامل إىل االسم فينصبه.

 . 3/52. وارتشاف الضرب: 1/424. والبسیط: 1/615المقتصد:  ینظر: -1
 .1/370ینظر: االقتضاب:  - 2
 .112، والمسائل العضدیات: 179-1/177. واألصول في النحو: 331-4/330، والمقتضب: 1/37ینظر: كتاب سیبویھ:  - 3
 .269-267ینظر: ظاھرة النیابة:  - 4
 المرجع نفسھ. الموضع نفسھ - 5
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وهاتان الطريقتان مها الشائعتان يف ختريج أمثلة صورة االحتمال من ذلك قول العبكري يف قوله 

 ./235/»احِ كَ النِ  ةَ دَ قْ وا عُ مُ زِ عْ تَ ال وَ «تعاىل: 

 .1أي: على عقدة النكاح. وقيل: "تزعموا" مبعىن "تنووا"، وهذا ما يتعدى بنفسه فيعمل عمله

طريقة ما جيمع بني النزع والتضمني، يقول "السهيلي" يف ما يتعدى حبرف اجلر تارة وبنفسه  -/ ج

ما بعده إال حبرف  تارة أخرى (أصل هذا الفصل أن كل فعل يقتضي مفعوال ويطلبه فال يصل إىل

اجلر...ورمبا تضمن الفعل معىن فعل آخر متعد بغري حرف فيسقط حرف اجلر من أجله، حنو: 

"نصحت لزيد"، وكأ�م يقولون: نصحت زيدا فيسقطون احلرف، ألن النصيحة متضمنة لإلرشاد. 

فكأ�م قالوا: "أرشدت زيدا" وكذلك شكرت...تقول شكرت لزيدا مث حيذف احلرف، ألن 

 .2رت متضمنة "حلمدت أو مدحت"شك

ويقول "ابن القيم": "كل فعل يقتضي مفعوال ويطلبه، وال يصل إليه بنفسه توصلوا إليه بأداة، وهي 

 .3حرف اجلر، مث إ�م قد حيذفون احلرف لتضمن معىن فعل متعد)

 بْ غَ رْ یَ  نْ مَ وَ «ومما يتقارب فيه التخرجيان باب "سفه نفسه"، وسيأيت بيانه من ذلك لقوله تعاىل: 

 ./130/»ھُ سِ فْ نَ  ھَ فِ سَ  نْ مَ  الإِ  یمَ اھِ رَ بْ إِ  ةَ لَ مِ  نْ عَ 

، 4التخريج على تضمني معىن فعل متعد، فيضمن (سفه) معىن "أهلك" أو "ضّيع أو امتهن" -/1

 فيعدى تعديه فينصب (نفسه)، وهكذا يضمن كل فعل من هذا الباب معىن فعل متعد مناسب.

 .1/188ان: التبی -1
 /. 352نتائج الفقر: / -2
 .2/306بدائع الفوائد:  -3
 .1/263. وإعراب القرآن: 1/56. ومجاز القرآن: 1/337ینظر: معاني القرآن لألخفش:  -4
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، أي: (سفه يف نفسه) فلما نزع حرف اجلر تعدى الفعل 1التخريج على نزع حرف اجلر (يف) -/2

 فنصب االسم.

ويف إشارة إىل تقارب التخرجيني، يقول "الزجاج": (إن سفه نفسه) مبعىن (سفه يف نفسه)، إال أن 

 نْ أَ  مْ تُ دْ رَ أَ  نْ إِ وَ «(يف) حذفت كما حذفت حروف اجلر يف غري موضع، قال تعاىل: 

 ، واملعىن: أن تسرتضعوا ألوالدكم، فحذف حرف اجلر.../233/» مْ كُ الدَ وْ وا أَ عُ ضِ رْ تَ سْ تَ 

جر هو متعد بالواسطة. واجلار واجملرور بعده  الفعل الالزم الذي يصل إىل املفعول به بواسطة حرف

والدليل على ذلك أنه على اجملرور لنصب املعطوف، يقال: "مررت بزيد وعمرا" -يف حمل النصب

بالنصب الفعل متعديا بنفسه بالعرض كاملتعدي حبق األصل وذلك ألنه إذا تعلق به اجلار، فقد 

 .2فتعطف على موضعه نصباولذلك تقول: "مررت بزيد وعمرا" -صار موضعه نصبا

فمنزوع اخلافض انتصب بالعرض الذي طرأ عليه ال بسبب حتمل فعله معىن مل يكن فيه ذلك 

املعىن من ذي قبل. أما التضمني، فألن الفعل الذي قد ضمن معىن آخر مل يكن فيه ذلك املعىن 

معنيني معىن من ذي قبل. فبأخذ معىن جديدا مع بقاء املعىن األصلي للفعل، فهو مجع بني 

 أصلي، ومعىن تضميين. وبسبب املعىن التضميين تعدى الفعل ألسباب نزع اخلافض.

أي بأن هلم  /25/»اتٍ نَ جَ  مْ ھُ لَ  نَ أَ  اتْ حَ الِ وا الصَ لُ مِ عَ وا وَ نُ آمَ  ینَ الذِ  رْ شِ بَ وَ « قال تعاىل: 

 جنات.

 ./67/»مْ كُ وا بِ نُ مِ ؤْ یُ  نْ أَ  ونَ عُ مَ طْ تَ فَ  أَ « قال تعاىل: 

 .2/269. وھمع الھوامع 8/316. والبحر المحیط: 3/240. وإعراب القرآن: 211-1/210ینظر: معاني القرآن وإعرابھ:  -1
 .1/142الشافیة المقاصد  -2
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 تذحبوا بقرة.أي: أن 

 ینَ لذِ ى اَ لَ عَ وَ  رْ خَ أُ  امٍ یَ أَ  نْ مِ  ةٌ دَ عِ فَ  رٍ فَ ى سَ لَ عَ  وْ ا أَ یضً رِ مَ  مْ كُ نْ مِ  انَ كَ  نْ مَ فَ «قال تعاىل: 

 مْ كُ لَ  یرٌ وا خَ ومُ صُ تَ  نَ أَ وَ  ھُ ر لَ یَ خَ  وُ ھُ ا فَ رً یْ خَ  عَ وَ طَ تَ  نَ مَ فَ   ینْ كِ سْ مِ  امْ عَ طَ  ةً یَ دْ فِ  ھُ ونَ یقُ طِ یُ 

 ./75/»ونْ مُ لَ عْ تَ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ وَ 

 منصوب على تضمني الفعل (تطوع) معىن (فعل) فيكون املعىن "ومن فعل خريا".

 ./57/»ىوَ لَ السَ وَ  نَ لمَ اَ  مْ كُ یَ لَ ا عَ نَ لْ زَ نْ أَ وَ  امَ مَ لغَ اَ  مْ كُ یْ لَ ا عَ نَ لَ لَ ظَ وَ «قال تعاىل: 

 الفعل (ظلل) املضعف: يتعدى إىل واحد بنفسه، والثاين باحلرف.

واملفسرين: إىل أن الغمام يف اآلية، وإمنا هو آلة الظل، وال جيوز أن يكون هرة من العلماء مجب ذه

مفعوال به، ألنه مل يقع عليه فعل الفاعل، إال بالتأويل: جعلنا الغمام عليكم طبقات، فالطبقة 

العليا تظل اليت أسفل منها، وهلذا حكموا عليه بأنه منزوع اخلافض، أي: ظللناكم بالغمام، أشار 

، ومنع الفعل أن يكون الفعل متعديا إىل الغمام بنفسه، ألنه مل يقع عليه فعل 1أبو البقاءإىل ذلك 

 الفاعل.  

وقال أبو حيان: (مفعول على إسقاط حرف اجلر)، أي: بالغمام، كما تقول: ظللت على فالن 

لوجه بالرداد، أو مفعول به على إسقاط احلرف، ويكون املعىن "جعلناه عليكم ظلال"، فعلى هذا ا

الثاين يكون (فعل) فيه جيعل الشيء مبعىن ما صيغ منه كقوهلم: "عدلت زيدا" أي: جعلته عدال، 

فكذلك هذا. معناه: جعلنا الغمام عليكم ظلة، وعلى الوجه األول تكون (فعل) فيه (أفعل) 

 .1/65البتیان:  -1
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فيكون التضعيف أصله للتعدية مث ضمن معىن (فعل) يعدى ب(على) فكان األصل: وظللناكم، 

 .1ظللناكم بالغمامأي: أ

، وحكى 2ويرى السمني: أن الغمام مفعول به للفعل "ظلل" على تضمني (ظلل) معىن (جعل)

بقاء السابق. وقال عنه: أنه تفسري معىن ال إعراب وعلل ذلك بقوله: (ألن حذف القول أيب 

 .3حرف اجلر ال يقاس

 .4وقال املنتخب: (أي جعلنا الغمام يظلكم)

البقاء، وأبا حيان يذهبان إىل تضمني الفعل (ظلل) معىن الفعل (جعل)،  وعلى هذا جند أن أبا

والتضمني إال أنه حمكوم بأضيق نطاق ونزع اخلافض يف اآلية ليس من مواطن ال قياس فكالمها 

 على املشهور غري قياسي.

ولعل مما يرجع التضمني على القول بنزع اخلافض أن الفعل (ظلل) عدي إىل املفعول به     

متعد بنفسه، ومل يكن السياق ظللناكم بالغمام، ألن (جعل) يتعدى -يف األصل-(على) مع أنهب

 للثاين ب(على) فلما ضمن (ظلل) معىن (جعل) عدي باحلرف الذي يتعدى به (جعل).

تضمني الفعل ال يقتصر على تعدية الفعل حبرف جر ال يتعدى به، بل يشيع إىل تضمني الفعل 

 يف االسم املنصوب بغري فعله.فعال آخر يف املعىن، 

 المبحث الثالث: صور التضمين ونزع الخافض وتطبيقاتهما في سورة البقرة

 .1/345البحر:  -1
 .2/124. 1/282وإلیھ مال الزمخشري. ینظر: الكشاف:  -2
  .1/369الدار المصون:  -3
 .1/294الفرید:  -4
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 من مفاتيح هذه ني من أبواب اللغة العربية ومفتاحني مهمنييعترب التضمني ونزع اخلافض باب    

يضفيه على هذه كل منهما دور لالعديد من النحاة والبالغيني، ف باهتماماللغة الشريفة فقد عين 

 اللغة سواء من حيث االتساع يف املعاين أو يف إضافة جديدة للمصطلحات.

إذ تصل مجلة الرتاكيب القرآنية اليت تتضمن أفعاال الزمة تعدت بدون حرف جر اتساعا إىل حوايل 

َ  نَ أَ فِ  القَ وا الطَ مُ زَ عَ  نْ إِ وَ «اثنني وعشرين تركيبا، منها قوله تعاىل:  البقرة » یمٌ لِ عَ  یعٌ سَم◌ِ  َهللاَ

/227./ 

 .2، والتقدير على الطالق، فلما حذف اجلار وصل الفعل إليه فنصبه1من زعم األمر وزعم عليه   

 /.235البقرة /» احْ كَ النِ  ةَ دَ قْ وا عُ مُ زِ عْ ال تَ وَ «وقوله تعاىل: 

 فرأى النحاة يف "عقدة" ثالثة أوجه من اإلعراب منها:

 "على أن تغرموا يف معىن تعقدوا".صدر، أن تكون مصدرا على غري امل

أن تكون منصوبة على نزع اخلافض، أي: وال تغرموا على عقدة النكاح وهو وجه ابتدأ به 

 .3العبكري

، ونرجح النصب على نزع 4أن تكون مفعوال به على تضمني الفعل معىن تباشروا أو تنووا   

البقرة » اتْ رَ یْ وا الخَ قُ بِ تَ سْ اِ فَ «: اخلافض لعدم التكلف يف التخريج بالتضمني ومنها قوله تعاىل

 :1/ ويف اخلريات وجهان148/

  ، وأنظر: لسان العرب: مادة (عزم).1/373الكشاف:  -1
   .1/373، والكشاف 1/95ینظر: التبیان للعكبري:  -2
  .1/99التبیان ینظر  -3
  ,1/99، والتبیان 898ینظر: المغني البن ھشام ص -4
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 األول: النصب على نزع اخلافض وهو ما متيل إليه لظاهر النصب.

والثاين: النصب على املفعول به بتضمني "استبقوا" معىن الفعل (ابتدروا) ضمن "زعم" املتعدي 

 .2بواسطة حرف اجلر "على" معىن (نوى) املتعدي بنفسه، فأعطي حكمه بال واسطة

 كذلك جند تضمني ما يتعدى إىل مفعول بنفسه معىن آخر.

ُ  ھُ اتَ مَ أَ فَ «يف قوله تعاىل:   /259البقرة /» ھُ ثَ عَ بَ  مَ ثُ  امً عَ  ئةً اَ مِ  َهللاَ

 .3فقد تضمن (أماته) معىن (ألبثه)

، ومن ذلك قوله 4يتضمن الفعل (أنبأ) تعدية املفعول األول بنفسه، والثاين بواسطة حرف اجلر

 /.33البقرة /» مْ ھُ ائِ مَ سْ أَ بِ  مْ ھُ أَ بِ نَ أَ  مُ ا آدَ یَ  الَ قَ «تعاىل: 

فالتضمني جعل الفعل املتعدي ملفعول متعديا ملفعولني، وعدي (أنبأ) إىل ثالثة ملا ضمن معىن 

 .5(أعلم وأرى) بعدما كانت متعدية إىل واحد بنفسها وإىل اآلخر باجلار، فتعدت إىل مفعولني

 نمِ  ونَ لُ ؤُ یَ  ینَ ذِ لَ لِ «أن لنصب الطالق يف قوله تعاىل: كذلك الدراسة نفسها ذكر العلماء 

 قَ الَ وا الطَ مُ عَ زَ ن ْإِ وَ   مْ یْ حِ رَ  ورٌ فُ غَ  َهللاَ  نَ إِ وَ  وااءُ فَ  نْ إِ فَ  رٍ ھُ شْ أَ  ةِ عَ بَ رْ أَ  صَ بُ رَ م تَ ائھْ سَ نِ 

/، وجهان: أحدمها أنه منصوب بنزع اخلافض، أو بإسقاط 227البقرة /» میْ لِ عَ  عٌ یْ مِ سَ  َهللاَ ن َإِ فَ 

(على) فـ (الطالق يف اآلية منصوب بنزع حرف اجلر، كما قالوا: أن نزع الفعل (عزم) يتعدى بـ 

 اخلافض والثاين: أنه مفعول به يتضمن الفعل (عزم) فيه معىن (نوى) فينتصب ما بعده مفعوال به.

  .2/165 –م 1989ینظر: الجامع ألحكام  القرآن للقرطبي دار إحیاء التراث العربي بیروت.  -1
 .397/1بنظر: الفرید:  -2
  .397/1ینظر الفرید  -3
  .68/2ینظر: البحر  -4
  المرجع نفسھ. -5
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البقرة » ھُ سَ نفْ ھ َفَ سَ ن ْال مَ إِ م ْیْ اھِ رَ إبْ  ةِ لَ مِ  نْ عَ ب ْغَ رْ یَ  نْ مَ وَ «ومن باب (سفه)، قوله تعاىل: 

/130./ 

فالفعل (سفه) تضمن معىن (أهلك) فيتعدى فينصب (نفسه) كذلك يف القول نفسه نزع     

 .1حرف اجلر (يف) أي: (سفه يف نفسه) فلما نزع حرف اجلر تعدى الفعل فنصب االسم

» مكُ الدَ وْ وا أَ عُ ضِ رْ تَ سْ تَ  نْ أَ ◌ْ  تمُ دْ رَ أَ  نْ إِ وَ «وغري بعيد عن نزع حرف اجلر جند قوله تعاىل: 

 /.233البقرة /

البقرة » اتٍ نَ جَ م ْلھَ◌ُ ن َأَ  اتِ الحَ وا الصَ لُ مِ عَ وا وَ نُ آمَ ن َیْ الذِ  رْ شِ بَ وَ «كذلك قوله تعاىل:    

/25./ 

فقد حذف حرف اجلر يف اآلية األوىل، أي أن "تسرتضعوا أوالدكم" ونزع اخلافض يف اآلية الثانية 

 نْ أَ  ونَ عُ مَ طْ تَ فَ أ َ«ونزع أيضا اخلافض (الباء) قوله تعاىل:  2(الباء) يف فنقول: "بأن هلم جنات"

 .3/، أي "بأن يؤمنوا لكم"67البقرة /» مْ كُ وا لَ نُ مِ ؤْ یُ 

 لْ ا بَ وْ الُ قَ «جيوز أن بكون الفعل "ألفى" من األفعال الناصبة ملفعول واحد وذلك يف قوله تعاىل: 

البقرة /  /، إذا اعتربنا الظرف يف اآلية متعلقا بالفعل وكذلك اجلار » انَ ائَ بَ أَ  ھِ یْ لَ ا عَ نَ یْ فَ لْ ا أَ مَ  عُ بِ تَ نَ 

ُ  حَ تَ ا فَ بِم◌َ م ْھُ ونَ ثُ دِ حَ تُ ا أَ وْ الُ قَ  ضْ عْ لى بَ إِ  مْ ھُ ضُ عْ ال بَ ا خَ ذَ إِ وَ «، قال تعاىل: 4واجملرور  َهللاَ

 /.76البقرة /» مْ كُ یْ لَ عَ 

.1،التضمین النحوي في القرآن الكریم ، دار الزمان ، المدینة المنورة ، مد.محمد ندیم فاضل  - 1  
.1986الفعل في القرآن الكریم ، لعبد الجبار توامة ، رسالة جامعیة ،  - 2  
المرجع نفسھ. - 3  
.192/2ینظر: الدر  - 4  
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 1أي: انفرد، ولعل تضمني (خال) الفعل (خال) يف اآلية الكرمية يتعدى بالباء، تقول: خال به   

معىن ارتاح إليه وسكن أقرب إىل السياق: فخلوهم إىل بعض جيدون فيه السكينة والطمأنينة 

 واالرتياح، ويف خلواهتم هذه ما شئت من وسائل الكيد والفتنة.

 وَ ا أدً وْ ا ھُ وْ نُ وْ ا كُ وْ الُ قَ وَ «يف قوله عز وجل:  2جاءت (ملة) منصوبة يف قراءة بعض النحاة

 /.135البقرة /» نْ یْ كِ رِ شْ المُ  نَ مِ ان َا كَ مَ ا وَ فَ یْ نِ حَ  یمَ اھِ رَ بْ إِ ة ُلَ مِ  لْ بَ  لْ قُ  وادُ تَ ھْ ى تَ ارَ صَ نَ 

تقدي مبلة إبراهيم) وهذا الوجه مفعول به توسعا بعد منصوب على نزع اخلافض واملعىن ( أي أنه

 .3نزع اخلافض

 نْ كِ لَ وَ «حتمل الكلمة معىن كلمتني لكن املؤدى أي املقصود واحد ومثال ذلك قوله تعاىل:  قد   

 /.235البقرة /» افً وْ رُ عْ ال مَ وْ ا قَ وْ لُ وْ قُ تَ ن ْال أَ ا إِ رً سِ  نَ وھُ د ُاعِ وَ ال تُ 

إذ جند املفسرين يقولون بأن "السر" هو "اجلماع"، وقد ذكر ذلك املنتحب وابن هشام 

 على نزع اخلافض والتقدير "على سر". ، فنصب4واألخفش

 البقرة //.» مْ اكُ دَ ا ھَ ى مَ لَ عَ  ا َهللاَ وْ رُ بِ كَ تُ لِ وَ «كذلك قوله تعاىل: 

 .5ضمنت كلمة معىن كلمتني، والتقدير هو "ولتكربوا اهللا حامدين على ما هداكم"فهنا كذلك    

 /.3البقرة / 6»بِ یْ الغَ بِ  نَ وْ نُ مِ ؤْ یُ  نَ یْ الذِ «وغري بعيد عن ذلك قوله تعاىل أيضا: 

.646/1ذكر ھذا الوجھ أبو حیان في البحر:  - 1  
وج.القراء ھم: یحیى بن ھرمز واألع - 2  
.135/2ینظر: الدر للسمین:  - 3  
. 188، والتبیان: 313/1ینظر معاني القرآن للزجاج:  - 4  
المرجع نفسھ. - 5  
المرجع نفسھ. - 6  
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 أي: يقرون ويعرتفون مؤمنني بالغيب.

قد جند يف بعض اآليات الكرمية ما فيه قوالن ما ينصب على نزع اخلافض وما ينصب على     

 رَ مَ تَ إعْ  وْ أَ ت َیْ البَ  جَ حَ  نْ مَ فَ  َهللا  ائرِ عَ شَ  نْ ة مِ وَ رْ المَ ا وَ فَ الصَ ن َإِ «التضمني حنو: قوله تعاىل: 

البقرة » مٌ یْ لَ عَ  رٌ اكِ شَ  َهللاَ  نَ إِ ا فَ رً یْ خَ  عَ وَ طَ تَ  نْ مَ ا وَ مَ ھِ بِ  فَ وْ طُ یَ  نْ أَ  ھِ یْ لَ عَ  احَ نَ ال جُ فَ 

/158./ 

 :1ففي توجيه نصب (خريا) يف اآلية الكرمية قوالن

األول: أنه منصوب على نزع اخلافض، أي: تطوع خبري فنزع اخلافض وانتصب (خريا). وهذا الوجه 

 تطوع خبري). قراءة البن مسعود: (ومن

 .2والثاين: منصوب على تضمني الفعل (تطوع) معىن (فعل) فيكون املعىن (ومن فعل)

 رْ خَ أُ  امٍ یَ أَ ن ْمِ  ةٌ دَ عِ فَ  رٍ فَ ى سَ لَ عَ  وْ ا أَ ضٌ یْ رِ مَ م ْكُ نْ مِ  انَ كَ  نْ مَ فَ : «كذلك قوله عز وجل 

 نْ أَ وَ  ھُ لَ  رٌ یْ خَ  وَ ھُ ا فُ رً یْ خَ  عَ وَ طَ تَ  نْ مَ فَ ن ْیْ كِ سْ مِ  امُ عَ طْ إِ  ةُ یَ دْ فِ ھ ُنَ وْ قُ یْ طِ یُ  نَ یْ لى الذِ عَ وَ 

 /.75البقرة /» ونَ مُ لَ عْ تَ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  مْ كُ لَ  رٌ یْ ا خَ وْ مُ وْ صُ تَ 

 .3فقد نصب (تطوع) على تضمينه معىن (فعل) فيكون كذلك املعىن (ومن فعل خريا)

إىل ما سبق من األمثلة اليت سبقت هناك أمثلة أخرى عن صور التضمني ونزع اخلافض حنو:  إضافة

 /.57البقرة /» ىوَ لْ السَ وَ  نَ المَّ م ْكُ یْ لَ ا عَ نَ لْ زَ أنْ وَ  امَ مَ الغَ  مْ كُ یْ لَ ا عَ نَ لْ لَ ظَ وَ «قوله تعاىل: 

.397/1. الفرید: 131ینظر التوجیھان: التبیان  - 1  
.68/2البحر:  397/1ینظر: الفرید  - 2  
.  192/2ینظر: الدر  - 3  
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فالفعل (ظلل) املضاعف يتعدى إىل واحد بنفسه وللثاين حبرف اجلر، أي: ظللناكم بالغمام 

(منزوع اخلافض) إضافة إىل أن (ظلل) ضمن معىن (جعل) فعدي باحلرف الذي يتعدى به 

 .1(جعل)

 /.48البقرة /» نْ وْ عَ رْ فِ  آلِ  نْ مِ  مْ اكُ نَ یْ جَ ا نَ ذَ إِ وَ «وقال تعاىل أيضا: 

 ملتعد لواحد بواسطة حرف اجلر.تعدى الفعل (جنا) ا

 رِ البِ بِ  اسَ النَ  نَ وْ رُ مُ أْ تَ أَ «أما الفعل (أمر) فيتعدى إىل مفعولني، وذلك يف قوله تعاىل:    

 /.43البقرة /» مْ كُ سَ فُ أنْ ◌َ  نَ وَ سَ نْ تَ وَ 

فالفعل (أمر) يتعدى إىل املفعول الثاين "الرب" "حبذف اجلر"، ذلك ألن الفعل املتعدي "الرب" جاء 

 .2يف املرتبة الثالثة

 /. 4البقرة /» نْ وْ حُ لِ فْ المُ  مْ ھُ  كَ ئِ لَ وْ أُ وَ  مْ ھِ ِب◌ِ رَ  نْ مِ  ىً دَ ى ھُ لَ عَ  كَ ئِ لَ وْ أُ «قال تعاىل: 

 /.9البقرة /» مْ ھُ سَ فُ نْ ال أَ إِ ن َوْ عُ ادِ ا یُخ◌َ مَ وَ «كذلك قوله تعاىل: 

ففي اآلية األوىل حذف حرف اجلر ليتعدى إىل الثاين (على). أما اآلية الثانية فقد حذف حرف 

 .3أي: (عن نفسه)» خدعت زيدا نفسه«اجلر كذلك، ومنه قول ابن جين: 

/ 217البقرة /» ھْ یْ فِ  الٌ تَ قِ  امْ رَ الحَ  رِ ھْ الشَ  نْ عَ  كَ نَ وْ لُ أَ سْ یَ «إضافة إىل قول ابن جين قوله تعاىل: 

 أي: عن قتال فيه.

.174/1والتبیان  141/1ینظر: معاني القرآن:  - 1  
ینظر: المرجع نفسھ. - 2  
.1986الفعل في القرآن الكریم: بحث في التعدیة والتضمین لعبد الجار توامة  - 3  
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 دَ ھِ شَ ن ْمَ فَ «حنو قوله تعاىل:  واألصل أال يصل الفعل إىل ضمري الظرف إال بواسطة حرف اجلر

 وهذا ما حققه حرف اجلر (الفاء) يف اآلية الكرمية. .186/1البقرة /» ھُ مْ صُ یَ لْ فَ  رَ ھْ الشَ  مْ كُ نْ مِ 

 أفعال أخرى، نذكر منها: إضافة إىل هذا هناك أفعال أخرى تتضمن معىن

 /.243البقرة /» مْ ھِ ارِ یَ دِ  نْ ا مِ وْ جُ رَ خَ  نَ یْ ى الذِ لَ إِ  رَ تَ  مْ لَ أَ «قال تعاىل: 

 .2فقد تضمن (تر) معىن (تنظر) أو (تلتفت)، فقد جعل الفعل املتعدي بنفسه متعديا حبرف اجلر

ى لَ إِ  ثُ فْ الرَ ام ُیَ الصِ  مْ كُ لَ  لَ جِ أُ «قد تتسع العرب فتوقع أحد احلرفني موقع صاحبه كقوله تعاىل: 

 البقرة //» مْ كُ ائِ سَ نِ 

"اإلفضاء"،  فالعرب ال تقول "رفثت املرأة"، وإمنا تقول رفثت هبا أو معها. إذ كان هنا مبعىن

 .3مبعىن "اإلفضاء"، أي تضمن معىن "اإلفضاء" "فالرفث" هنا جاء

البقرة  »مْ ھِ بِ رَ  وْ القُ مُ  مْ ھُ نَ أَ  نَ وْ نُ ظُ یَ  نَ یْ الذِ «ظن معىن العلم يف قوله تعاىل: كما تضمن معىن ال

46 

 

 

 

 

ینظر المرجع نفسھ. - 1  
المرجع نفسھ. - 2  

.174/1، والتبیان 141/1ینظر: معاني القرآن:  -  3  
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 إليها ما يأيت: ت، ولعل من أبرز النتائج اليت توصلاستنتجت جمموعة من النتائج 

 الفعل املتعدي ثالثة أقسام: املتعدي لواحد، واملتعدي الثنني واملتعدي لثالثة مفاعيل. -/1

يتعدى إىل أحد املفعولني شكل مباشر ويتعدى إىل  فعل الذي يتعدى إىل مفعولني، قدال -/2

 املفعول الثاين بواسطة حرف اجلر.

 قد يتعدى الفعل أحيانا بطريقة مباشرة إىل مفعولني. -/3

اللغة العربية لغة مرنة، فمن املمكن نقل الفعل املتعدي إىل الالزم كذلك ميكن نقل الفعل  -/4

 الفعل.الالزم إىل املتعدي، وفق ما يتطلب نقل 

تصبح متعدية، وذلك حبذف حرف اجلر بسبب اللهجة، كما عند  يف اللغة العربية أفعاال -/5

 احلجازيني.

 .هناك أفعال تتعدى حبرف اجلر سواء كانت هذه األفعال الزمة أم متعدية بنفسها -/6

مت بتحديد مفهوم مصطلح نزع اخلافض اقد كثر يف احلكم عليه اضطراب النحويني، فق -/7

كرت طالقا من املعاين اللغوية له. مشرية إىل أن داللة (نزع) هي إخراج الشيء بشدة، كما ذُ ان

استخدامات النحويني كاحلذف واإليصال، واإلضمار  األلفاظ الدالة على مفهوم هذا املصطلح يف

 واالتساع وااللغاء وغري ذلك.
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بإهتمام العلماء والباحثني ملا أما التضمني فال يقل أمهية عن سابقيه، فقد حظي هو اآلخر  -/8

فيه من أمهية كبرية، إضافة ملا كان يكشفه من أسرار لغوية، فالتضمني أقيس وأوسع يف الفعل، 

وعادة العرب أن حتمل معاين األفعال على األفعال، ومنه فاملقصود من مصطلح التضمني أن 

 ىن فعل آخر وهذا هو الشائع.يتضمن مع

 فظ مل يوضع إال للحقيقة.لز ألن الالتضمني نوع من اجملا -/9

 التضمني أن يتضمن فعل معىن فعل آخر، وبذلك ينتقل الفعل إىل أكثر من درجة. -/10

 كي تؤدي كلمة مؤدى كلمتني.لفظني إفراغا واحدا  لالغرض من التضمني إفراغ  -/11

ت بأن القول وملا كانت بعض صور نزع حرف اجلر قد تلتقي يف التخريج مع القول بالتضمني أبان

 .التقائهماالتخريج على التضمني يف صور ببنزع حرف اجلر أوىل من القول 

وما توفيقي إال باهللا -وختاما أسأل اهللا العلي القدير أن يتقبل هذا العمل وأن ينفع به العلم وأهله

  .عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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 سم اهللا الرمحان الرحيمب

إىل أحلى هدية يف احلياة وأنقى إنسانة على وجه األرض إىل منبع احلنان ، 
حبر االطمئنان وسريان األمان ، أقحوان الوجود "أمي " كلمة ما أتقاها 

 حفظها اهللا وجعل يف كل يوم تقواها وأين ماكنت يف مقامي أبغى رضاها .
أملك  وإىل سندي يف احلياة الذي  ما ز، إىل أعإىل من تعب من أجلي 

 تعجز الكلمات عن رد مجيله "أيب العزيز حفظه اهللا"
 .إىل الذين قامسوين أفراحي وأحزاين إخويت وأخوايت 

 إىل كل أفراد عائليت صغريا وكبريا 
     يتإىل كل أساتذ

 إىل كل من مكا�م يف القلب حمفور ، وإن كان امسهم غري مذكور .
 أهدي هذا العمل املتواضع .  

 
 دالل                                                   

 
 
                                   
        



 
 سم اهللا الرمحان الرحيمب

مت حبمده الصاحلات وأعظم شكر للذي سجدت   الذيأول محد حنمده هللا

له الكائنات الذي لواله ما كانت املوجودات املعينة على املصيبات وامللني 

لكل العقبات حنمده سبحانه على حسن توفيقه إلمتام هذه الدراسات 

 راجني أن جيعله يف ميزان احلسنات .

وجه توبعد أن منَّ اهللا علي بإكمال هذا البحث املتواضع، ال بد يل من أن أ

جبزيل الشكر والعرفان إىل األستاذة الفاضلة "طبين صفية" اليت اختارت يل 

هذا البحث ومل تتوان حلظة يف تقدمي العون واملساعدة يل، ومل تبخل علي 

 بعملها وتوجيهها ووقتها.

 

 شـــكرا .



 مصادر البحث ومراجعه:

 الكرمي القرأناوال : 

 مصادر البحث و مراجعهثانيا :
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 ه.  1400املصررية العامة للكتاب ، 
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 احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد الصادق الوعد األمني، وبعد:        

امتازت العربية عن غريها من اللغات بظاهرة التوسع يف املعىن والناظر يف اللغة العربية جيد فيها كثريا 

ومن املعروف يف أساليب من العبارات واالستعماالت املوجزة اليت حتتمل أو تتضمن أكثر من معىن، 

العربية أن كل فعل من أفعاهلا خيتص بتعد معني إىل حرف جر فال يتجاوزه، ومن هنا حرصت 

املعجمات العربية على رصد هذا التعدي، إذ جتد أن األفعال اليت ترد يف كثري من اآليات ختالف يف 

 تعديها إىل حرف اجلر ما نصت عليه معجمات اللغة.

 سلكني مها:مبية يف توجيه هذه الظاهرة وقد سلك أهل العر 

سلك األول: يرى أصحابه أن حروف اجلر يف العربية تأيت على أكثر من معىن، ويقوم بعضها مقام امل

 بعض.

هب أصحابه إىل أن الفعل هو الذي ينبغي أن يضمن معىن يليق حبرف اجلر الذي ذسلك الثاين: يامل

 تعدى به.

التضمني ونزع اخلافض  تنييف اللغة العربية بني مقوللفعل املتعدي وحنن اآلن بصدد دراسة "ا      

(دراسة يف سورة البقرة)، إذ يعد الفعل املتعدي حمطة من حمطات الدراسات النحوية يف اللغة، وقد 

تطرق إليه العديد من علماء النحو، فاملتعدي ما جتاوز فيه الفعل فاعله إىل املفعول به، وهو يصل إىل 

ه، فقد حظيت التعدية باهتمام معظم النحاة، فبحثوا فيها ويف كيفية عملها وأسباب تعدي املفعول ب

 الفعل، كما قسموه ودرسوا أنواعه.



تعرضت إىل موضوعني  هاني يف التعدية، وإىل جانبراء وجهود بعض النحاة القدماء واحملدثإضافة إىل آ

 ع اخلافض والتضمني.، أال ومها املنصوب على نز هاآخرين، ال يقالن أمهية عن

فالناظر يف كتب النحو العريب جيد أن نزع اخلافض موضوع يتجاذبه بابان كبريان من أبواب أصول 

النحو: "السماع و القياس" فاملنصوب على نزع اخلافض، اسم منصوب يذكر بعد فعل حقه أن 

لك "دخلت الدار"، عنه إجيازا واختصارا، حنو قو  ف. ولكنه حذف عند تعيينه استغناءيتعدى باحلر 

حذف حرف اجلر -أي "يف الدار"، فهذه األفعال ال تتعدى إال حبرف جر، ولكن ملا كثر استعماهلا

 اختصارا وختفيفا حني علم أن أصل الكالم كذلك.

من أسرارها، فالتضمني أقيس  اهذه اللغة الشريفة، وسر  امن مفاتيح اأما التضمني فيعد مفتاح      

ادة العرب أن حتمل معاين األفعال على األفعال، ملا بينها من ارتباط، فإذا كان وأوسع يف الفعل. وع

 أحدمها يتعدى حبرف واآلخر حبرف، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد احلرفني موقع صاحبه.

وقد كانت أسباب اختياري هلذا املوضوع عديدة أمهها: أنه موضوع مهم يف اللغة العربية، حظي       

ة من طرف النحاة، وتعرض له العديد من الباحثني يف اللغة ويدرس جوانب مهمة فيها، بعناية كبري 

ورغبة مين يف التعرف على املزيد من أسرار لغتنا اجلميلة، وتطبيقاهتا يف أعظم وأنزه مرجع أال وهو  

 كتاب اهللا عز وجل (القرآن الكرمي).

يج عليه؟ ما الصور اليت وأيهما أوىل بالتخر ما املقصود بالتضمني؟ ما املقصود من نزع اخلافض؟      

 فيها كل من التضمني ونزع اخلافض؟ يقلتي



  وخامتة.نيفصل يعة البحث أن يكون يف مقدمة وطب توقد اقتض

 املقدمة:

بينت فيها أمهية املوضوع، ودواعي اختياري له، وأجزاء البحث، وغري ذلك مما تقتضيه مقدمات    

 الرسائل اجلامعية.

 األول: الفصل

 جعلته بعنوان (ماهية التعدية يف اللغة العربية) وقسمته إىل ثالثة مباحث.

 املبحث األول: بعنوان (التعدية مصطلحا) بينت فيه معىن التعدية يف اللغة واالصطالح.

املبحث الثاين: بعنوان (أقسام الفعل املتعدي) وبينت فيه أهم تقسيمات علماء النحو (النحويني) 

 تعدي.للفعل امل

 املبحث الثالث: بعنوان (جهود العلماء يف دراسة تعدية الفعل املتعدي) جاء فيه:

 التعدية عند النحاة القدماء (سيبويه، ابن جين، ابن هشام). -/1

 التعدية عند البالغيني القدماء (عبد القادر اجلرحاين، ابن يعيش).    -/2

 سان، عند إبراهيم السامرائي).التعدية عند اللغويني احملدثني (عند متام ح -/3

 إضافة إىل رأي كل من الطاهر بن عاشور وفخر الدين الرازي.



الفصل الثاين: جعلته بعنوان (بني التضمني ونزع اخلافض دراسة يف سورة البقرة) وقد قسم هو اآلخر 

 إىل ثالثة مباحث:

 الصطالح.املبحث األول: بعنوان (التضمني) بينت فيه معىن التضمني يف اللغة وا

افض) وبينت فيه معىن نزع اخلافض يف اللغة واالصطالح، وأيهما أوىل املبحث الثاين: بعنوان (نزع اخل

 بالتخريج عليه أنزع اخلافض أم التضمني.

 املبحث الثالث: بعنوان (صور التضمني ونزع اخلافض وتطبيقاهتما يف سورة البقرة).

 فيه بعض الشواهد من سورة البقرة وتطبيقها يف كل من التضمني ونزع اخلافض. عرضت

 إليها يف البحث. يتاخلامتة فقد اشتملت على أهم األفكار والنتائج اليت انته أما

، وذلك بعرض املسألة النحوية عرضا موجزا، حمللة يوالتحليل يوقد �جت يف حبثي هذا منهج الوصف

 األقوال فيها.

ن جاءت يف ثنايا نص منقول. فخرجت اآليات القرآنية إ قمت بتخريج بعض الشواهد، و وقد    

 على كتب القراءات والتفسري حنو: معاين القرآن للقراء، ومعاين القرآن لألخفش.

إضافة إىل اخلصائص البن جين وأسرار العربية البن األنباري، والكتاب لسيبويه، مغين اللبيب     

القرآن وإعرابه للزجاج وغريها من كتب النحو الغنية مبعلومات قيمة عن لغتنا  البن هشام. معاين

 وأسرارها.

 إليها ما يأيت: ت، ولعل من أبرز النتائج اليت توصلاستنتجت جمموعة من النتائج 
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يتعدى إىل أحد املفعولني شكل مباشر ويتعدى إىل  الذي يتعدى إىل مفعولني، قدفعل ال -/2

 املفعول الثاين بواسطة حرف اجلر.

مت بتحديد مفهوم مصطلح نزع اخلافض انطالقا من اقد كثر يف احلكم عليه اضطراب النحويني، فق

كرت األلفاظ الدالة على ما ذُ املعاين اللغوية له. مشرية إىل أن داللة (نزع) هي إخراج الشيء بشدة، ك

استخدامات النحويني كاحلذف واإليصال، واإلضمار واالتساع وااللغاء وغري  مفهوم هذا املصطلح يف

 ذلك.

 

 


