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الحمد هلل أحمده على فضله العميم وأشكره على آالئه وكرمه ،  

والصالة والسالم على أفضل خلق اهلل محمد بن عبداهلل صفوة الصفوة من 

 وبعد ،، رسله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وسائر أوليائه .

ليكون هاديًا لكل من أحب اللغة فهذا البحث أقدمه إلى المكتبة العربية  

العربية بألفاظها الجميلة وأساليبها العظيمة وتراكيبها المحكمة ، فهى لغة 

من أشرف اللغات نسبًا وأعالها قامة ربطت بين أهلها بعد رباط العقيدة 

 أدبيالمتين فكانت لغة الدين والقرآن وّحدت القلوب المؤمنة وزخرت بتراث 

فيه  حاجة إلى فهمه واالرتباط به لما في أبناؤها ولغوى ونحوى عظيم كان

 من قيم تعالت وأخالق َتَساَمْت .

هذا البحث الموجز ظاهرة من ظواهر هذه اللغة وهى  فيوقد تناولت  

المعروفة لها والمتبادرة فيها  المعاني تجريدها من أيظاهرة " خََََْلع األدلة" 

 انيها .وإرادة معانَِِ أخر لها أو تجريدها من بعض مع

النثر والشعر  فيأساليب متعددة  في النحويةوقد جاءت هذه الظاهرة 

 هذا البحث ليفيد منه القارئ والباحث. فيوقد بينتها ووضحتها 

فأن كان  النحويةعرض هذه الظاهرة  فيقد وفقت  أكوناهلل أن  أسأل

كذلك فذلك هو المرجّو المبتغى وهو بفضل اهلل وعونه وتوفيقه وإن كانت 

 ألخرى فذلك شأن كل جهد بشرى يعتريه الصواب والخطأ.ا

 خالصاً يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يجعل هذا العمل  أنواهلل أسأل   

 الكريم والحمد هلل أواًل وأخرًا.لوجهه 

 .باهلل عليه توكلت وإليه أنيب إال توفيقيوما 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

ال : خلع الشيئ يخلعهَ خْلعًا وْاخَتَلَعه : كنزعه لغة النزع يق اخللع : 

 وخلع الَّنعل والثوب والرداء َيْجَعُله َخلِّعًا : جرده.

 .(1)وخلع قائده خلعًا : أزله

لها  المعروفة المعانيعند علماء النحو : تجريدها من  األدلةوخلع 

 فيها وإرادة معان أخر لها أو تجريدها من بعض معانيها. والمتبادرة

  تفسير قوله تعالى : في (2)ما ذكره الزمخشرى األدلةومن أمثله خلع 

 (3(چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ چ 

إن الالم الداخلة على المضارع تخلصه للحال وهذا معنى عرف لها 

فقد توارد على المضارع "أخرج" دليالن  لالستقبالو"سوف" تخلصه 

الالم وإرادة التوكيد بها  متدافعان والمخرج من هذا القول بخلع الحال عن

 فحسب.

                                                 
 ينظر اللسان  " َخَلع" -1

 م 1995 -هـ 1415، طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، 29، ص  3ينظر الكشاف جـ -2

 66سورة مريم اآلية  -3

 1/339اإلنصاف  ينظر -4
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  ندائه فيقال  فيذلك أن " أل " تثبت  الجاللةومن ذلك أيضّا نداء لفظ

ة ا:    "يا اهلل " على حين أن المألوف من أمر النداء لما فيه أل أن تسقط أد

سوغ ذلك أن يقال يا  الذيالتعريف فيقال : يا رجُل وال يقال : يا الرجل ولكن 

للتعريف وإنما قصد بها التعويض عن  ليست الجاللةلفظ  في" اهلل أن " أل 

 أحد األوجه. في (1)أصل "اهلل" "اإلله" إذ المحذوفةالفاء 

يدفع أن يجتمع أل والنداء إذ إنَّ المانع أن يقول : يا  الذيفزال المعنى 

الرجل هو أن النداء يكسب المنادى تعريفًا بالتعيين فال يجتمع مع أداة 

 ن من شأن العرب أال يجمعوا بين عالمتين لمعنى واحد.التعريف أل

"لسوف" و "أل" عن  فيومن هنا نرى كيف َخلع " الالم " عن الحال 

 .الجاللةلفظ  فيالتعريف 

لفظ الجالل  فيمن يرى أن "أل" تجتمع مع النداء (2)ومن العلماء 

 فيقال " يا اهلل "

ميم المشددة فيقال : أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه ال األكثرولكن 

 :( 3)الضرورة الشعرية كقول الشاعر في"اللهّم" وقد يجمع بينهما 

                                                 
 

، وشرح االشمونى  519، وشرح ابن عقيل ص  4/31ينظر أوضح المسالك  -2

2/449 . 
 

، ونسب ألمية بن أبى الصلت  3/41الدرر  فيخراش وهو  أبوالبيت من الرجز قاله  -3

 4/31، وأوضح المسالك  341اإلنصاف ص  في وبال نسبة،  2/295خزانة األدب  في

 1/419، وسر صناعة اإلعراب  306ص  المباني، ورصف  96، وجواهر األدب ص 

والمقتضب  519، وشرح ابن عقيل ص  2/449، وشرح األشمونى  2/430، 

 . 178/ 1، وهمع الهوامع  4/242
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 إّنى إذا َما َحَدث أّلما       أقوُل يا اللهّم يا اللهّما

 ألنه جمع بين العوض والمعوض عنه. اللغة فيوهذا نادر 

ما ذكره الزمخشرى وما ذكره بعض العلماء نرى أن  إلىنظرنا  وإذا 

حيث  الجاللةلفظ  فيبخلع "أل" عن التعريف  القضيةرى عالج هذه الزمخش

أو  اللغة فيجعلها عوضًا عن الفاء المحذوفة وهذا أولى من جعل ذلك نادرًا 

 االلتجاء للضرورة الشعرية.

سان إن أيما حكاه يونس عن: "ضرب من منا"  األدلةومن خلع   -

 (1)منَََ االستفهام ولذلك أعربها. رجل رجاًل فقد جرد "َ منَََََََُُُُُُُُ " إنسانًا أو

حكاية يونس نرى أن العرب َخَلعوا "َمـن" َمْن  إلىنظرنا  وإذا -

 االستفهام وجعلوها علمًا على شخص ولهذا أعربوها بالحركات الظاهرة.

الخبر: مررت  في* ومن خلع األدلة أيضًا ما ورد عن العرب قولهم 

 : (2)ن االستفهام وعلى هذا جاء قول الشاعررجلَََََََََِِِِِِِِِِ فجردوا "أيا" م أيِّبرجل 

 وأسماُء ما أسماء َأدلََْجْتإلىَّ وأصحابىَّ بأىَّ َوأيْنماَ 

وها صفه لرجل ومنعت من الصرف ل" من االستفهام وجعأيفجردوا "

حلتها  التي. وذلك أنه وضعها علمًا على الجهة والتأنيثلما فيها من التعريف 

 : (3)" ففيها وجهانوأقامت بها وأما قوله "وأينما

                                                 

 1/220والنظائر  األشباهينظر  -1

) الحاشية( ولسان العرب  67ديوانه ص  فيالبيت من الطويل وهو لحميد بن ثور  -2

، ولسان  182،  2/180، والخصائص  2/139بة فى األشباه والنظائر "أين" وبال نس

 العرب " أيا "
 . 2/180و الخصائص  -3
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موضع جر ما ال ينصرف  فيتكون  التي هي الفتحةأن تكون  أحدهما :

أيضًا فاجتمع فيها التعريف والتأنيث وجعل " ما "  للبقعةألنه جعلها علمًا 

 زائدة بعدها للتوكيد.

أن تكون فتحه النون من "أيَنما" فتحة التركيب ويضم  واآلخر :

 فإذا"حضَر موت"  فيعلى الفتح كما يجب  األولى"ما" فيبنى  إلى"أين" 

موضع جر كمررت  فيألف "ما" فتحه ما ال ينصرف  فيفعل ذلك قدرت 

 .بالفتحةبأحمدَََ و عمَر الممنوعان من الصرف والمجروران 

" و"أينما" خلع عنها معنى االستفهام واستعمال أيويتضح لنا أن "

 لتأنيث.علما على الجهة ولهذا منعا من الصرف للتعريف وا

 (1)ومما خلعت عنه دالله االستفهام قول الشاعر : 

 أنى جزوا عامرًاَ سَّيئًا بفعلهم    أم كيف بجزوننى السوأ من الحسن

 أم كيف ينفع ما تعطى العلوق به    ِرْئماُن أنف إذا ما َضنَّ باللبنِ 

كما أن "كيف" كذلك ومحال  لالستفهامَفـ "أْم " فى أصل الوضع 

لمعنى واحد فال بد أن يكون أحدهما قد خلعت عنه دالله  اجتماع حرفين

                                                 

،  11/139من قصيدة ألفنون التغلبى وهما من البسيط وجاءا فى خزانة األدب  -1

، ولسان العرب " علق" وبال نسبة فى األشباه والنظائر  6/111، والدرر142

،  418، وشرح ديوان الحماسية للمرزوقى ص  2/184، والخصائص  2/427

، وهمع الهوامع  1/45، ومغنى اللبيب  1/235، والمحتسب  4/18وشرح المفصل 

 . 524وشرح المفضليات إلبن األنبارى  2/133

الَعـلوق من اإلبل : التى ال ترأم  –" سََْيئا " مخفف " سىء" وعامر قبيلة معروفة  -

 انها : عطفها ومحبتها .ورئم –ولدها وال تدّر عليه 
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أن يكون ذلك الحرف "أم" " دون "كيف" ألن "أم"  وينبغياالستفهام 

التحول فالشاعر يريد أن يقول : " بل كيف  فيتأتى بمعنى "َ بـْل" 

 ينفع....".

المخلوعة  هيأنه ال يجوز أن تكون "َ ْكـَيَف "  (1)"جنيويرى " ابن 

الله االستفهام ألنها لو خلعت عنها لوجب إعرابها ألنها إنما بنيت عنها د

لتضمنها معنى حرف االستفهام فإذا زال ذلك عنها كما أنه لما خلعت داللة 

وكذلك قولهم مررت  قولهم : ضرب َمنَُُ منًا فياالستفهام عن "َمْن" أعربت 

 صفه لرجل.رجل" لما ُخلعت عنها دالله االستفهام أعربت وجاءت  أيبرجل 

ڄ  ڃ   چقوله عز وجل :  في جنيما ذكره ابن  األدلةومن َخْلع  -

" اآلن " زائدة ألنها لو كانت للتعريف لجاز  فيأن األلف والالم (2) چڃ

كالمهم وجاء بها القرآن الكريم ولهذا دلت  فيإسقاطها والعرب لم يسقطوها 

فيه ألنه لو  هي التيالداللة على أن "اآلن" ليست معروفًا بالالم الظاهرة 

" داللة على أنها اآلن" فيكان معرفًا بها لجاز سقوطها منه فلزوم هذه الالم 

 التيكان معرفًا بالم مقدرة محذوفة غير هذه الظاهرة  وإذاليست للتعريف 

فيه بمنزله "أْمِس" في أنه تعرف بالم مقدرة مراده، ولذلك بنيا لتضمنها 

 معنى حرف التعريف.

 بقوله : الرأي" على هذا جنيبن ويعقب "ا  

                                                 

  2/184ينظر الخصائص  -1

 من سورة البقرة . 71اآلية  -2
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البد من القول  الذي" وهذا رأى أبى على وعنه آخذته وهو الصواب 

 (1)به"

"اآلن" خلع عنها التعريف  فيأن الالم  جنيويتضح مما ذكره ابن  -

مقدرة غير هذه الالم وأنها بنيت  أخرىوأن التعريف جاء بالم  زائدةوصارت 

 لتضمنها معنى حرف التعريف.

 "كاف" المخاطب للمذكر والمؤنث نحو : األدلةخلع  ومن

"رأيَتـَك" و "كلمَتـَك" فكاف المذكر مفتوحة وكاف المؤنث مكسورة 

 "  .امرأةنحو "ضربتَك يا رجل" "ضربتِك يا 

فهذه  الكاف اسم بداللة دخول حرف الجر عليها نحو "مررت بكَََ وبكَِِ" 

 وعجبت منَك و منِك".

قولهم "ذلك وأولئك وتلك" ومن العرب  فيسم ثم خلع عنها دالله اال

 : أبصر زيدًا . أيليس زيداًََ وِأْبِصرك زيدًا،  أيمن يقول : ليسك زيدًا 

 (2) چگ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  چ  وكاف قوله عز " اسمه "

فهذه الكاف حرف يفيد الخطاب وليست باسم والدليل على ذلك أن الكاف لو 

أو  منصوبةأو  مرفوعةمن أن تكون  ذلك ونحوه اسمًا لم تخل فيكانت 

ألن الكاف ليس من ضمير المرفوع وال  مرفوعةمجرورة فال يجوز أن تكون 

وال قلت "ذلك زيد" فال ناصب هنا للكاف  إذايجوز أن تكون منصوبة ألنك 

                                                 

 ،تحقيق د / حسن هنداوى . 353-1/350ينظر سر صناعة اإلعراب  -1

 . 93سورة اإلسراء . وينظر الجني الداني للمرادى ص  62من اآلية -2
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كالم العرب من أحد  فيأيضًا أن تكون مجرورة ألن الجر إنما هو  زيجو

 وجهين :

 وأما بإضافة أسم . -                          إما بحرف جر.          

وال حرف جر هنا وال يجوز أيضًا أن يضاف اسم اإلشارة من قبل أن 

إنما هو التعريف وأسماء اإلشارة كلها معارف، فقد  ةضافاإل فيالغرض 

أال يضاف االسم  اإلضافةأْسَتْغْنت بتعريفها عن إضافتها وإذا كان من شروط 

مما ال يجوز تنكيره فال يجوز أيضًا إضافته  اإلشارةسماء إال وهو نكرة فأ

 المضمرة ألنها ال تكون إال معارف. األسماءولهذا لم تجز إضافة 

ومما يؤكد أن الكاف فى أسماء اإلشارة حرف وليست باسم ثبوت النون 

 هي"ذانك وتانك"ولو كانت اسمًا لوجب حذف النون قبلها وجرها  في

 قام غالماك وصاحبـاك وجاريتـاك"كما نقول: " باإلضافة

: انج ولو كانت الكاف أيويدل على ذلك أيضا قول العرب : "النجاءك" 

وكذلك قولهم: "أبصرك  إليهاما فيه األلف والالم  إضافةاسمًا لما جازت 

زيدًا" ال يجوز أن تكون الكاف اسمًا ألن هذا الفعل ال يتعدى الى ضمير 

أضربك وال أقتلك أذا ُأمر بضرب نفسه وقتله  المأمور به ولهذا ال نقول : "

 إياه".

قول العرب : "عنده رجل  فيوكذلك ال يجوز أيضًا أن تكون الكاف اسمًا 

 منصوبةليسك زيدًا" ألن زيدًا نصب على أنه خبر "ليس" ولو كانت الكاف 

 لما نصبت اسمًا آخر.
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من  ليس وزيدًا بدال (1)" أنه لو جعل الكاف خبرجنيويرى "ابن  -

غاية  فيالكاف لكان خطأ ألن ضمير المخاطب ال يبدل منه بدل الكل ألنه 

 الوضوح والبيان فال حاجة إلى اإلبدال منه.

للخطاب  أيضًاأما قول العرب: "أرأيتك زيدًا ما صنع" ؟ فإن الكاف هنا 

 فيو ال يجوز أن تكون أسمًا ألن زيدًا هو المفعول األول " وما صنع " 

فالكاف إذن ال موضع لها من اإلعراب وال يجوز أن  الثانيموضع المفعول 

 فيألن السؤال عن زيدًا  الثانيالمفعول  المفعول األول وزيدًا هو هيتكون 

المفعول  هيفلو كانت الكاف  وأيضًاصنيعه وليس عن المخاطب ما صنع 

 لجاز أن تقتصر على زيد فتقول " أرايتك زيدًا الثانيوزيد هو المفعول  األول

 ما صنع ".

 زيدًا ما رأيتأنى " أرايتك زيدًا ما صنع " و " نجد مع فإنناوأيضًا   

صنع " واحدًا فدل هذا على أن الكاف للخطاب وليس مغيره شيئًا من 

 اإلعراب .

 فيويتضح لنا مما سبق أن كاف الخطاب تفيد شيئين االسمية والخطاب 

قولهم: "ذلك  فيالسم نحو : "رأيتك وكلمتك" ولكن قد خلع عنها دالله ا

وأولئك وأبصرك زيدا وأنت تريد: أبصر زيدًا ولبسك زيدا وآنت تريد ليس 

جميع ذلك حرف خطاب  فيزيدًا وقولهم : أرأيتك زيدا ما صنع؟ فالكاف 

 .االسميةمخلوعة عنه دالله 

                                                 

 1/311ينظر سر الصناعة  -1



 690 

عن "أبى على" من أن أبا  (1)"جنيما نقله "ابن  األدلةومن خلع -

 إلى (2) چۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چقوله تعالى :  فيعثمان ذهب 

األول على الفتح وهما عنده  فبنيأنه جعل " ِمْثل " َو " مَََا " اسمًا واحدًا 

موضع رفع لكونهما صفه  لـ "حق " وموضع "أنكم تنطقون" جر  في

 بإضافة "ِمْثَل ما" إليه.

 يه" أن "ما" أضيفت وهى مبينه ألنها ليست جنيووضح "ابن 

"ما" فلم تُعد" ما"  هذه  إليهالمضاف وحده أنما المضاف االسم المضموم 

بصرّى  فينحو هذه جارية زيدَِِ أو كياءى اإلضافة  فيأن تكون كتاء التأنيث 

 القوم .

" ما " المبنى على أضافه "كم" فى  إضافةوحمل ابن جنى        

قول اهلل  في "أيالخبر نحو "كم عبدَِِ ملكت" وهى مبينه وعلى أضافه "

 (3)سبحانه وتعالى : "ثم لننزعن من كل شيعه أيهم أشد على الرحمن عتيًا"

 (4)وهى مبينة عند سيبوبه.

" نجد أنه َبيََّن َلنا َأنَّ "مَََـا" خلع عنها جنيما قاله "أبن  إلىوإذا نظرنا 

جمله "أنكم  إلىوصارت مع "مثل" اسمًا مركبًا ولهذا جاز أضافته  الحرفية

 ن"تنطقو

                                                 

 1/189ينظر الخصائص  -1

 اريات الذرة سو 23آية  -2

 سورة مريم 69آية  -3

ميد ، ط . محمد على ح، تحقيق : محمد محي الدين عبدال 1/77ينظر مغنى اللبيب  -4

 صبيح
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تفيد  فهي"قمُت" وقعدُت" ونحو ذلك  فيالتاء  األدلةومن خلع 

 والخطاب ثم خلع عنها دالله االسمية وتخلص للخطاب. االسمية

وليس ذلك للكاف وذلك  البتة لالسميةتخلص فيه  (1)وللتاء موضع آخر

الموضوع قولهم "أرأيتك زيدا ما صنع" فالتاء اسم مجرد من الخطاب 

ولذلك لزمت التاء األفراد و الفتح  االسميةمجرد من  والكاف حرف للخطاب

األحوال كلها نحو قولك للمرأة : أريتك زيدا ما شأنه؟ ولألثنين ولالثنتين  في

آرأيتكما زيََّدا أين جلس؟ ولجماعة المذكر والمؤنث: أرأيتكم زيدا ما خبره؟ 

 وأرأيتكن عمرًا ما حديثه؟ 

نه ال خطاب فيها ولهذا جاءت فالتغيير للخطاب الحق للكاف والتاء أل

 على صورة واحدة ألنها مخلصه اسمًا .

وصارت اسمًا ولهذا  الحرفيةآن التاء خلع عنها  األمثلةويتضح من هذه 

 الخطاب لحق الكاف . فيجاءت على صورة واحدة وأن التغيير 

ومن خلع األدلة قول العرب: "أال َقـْد َكـَان َكـَذا" وقول اهلل سبحانه  -

"أال" هذه فيها هنا شيئان :  في  .(2( }أال إنهم يثنون صدورهم{الى: وتع

ال غير وصار  التنبيه، وافتتاح الكالم فإذا جاءت معها "يـا" خلصت افتتاحًا

كان فيها لـ " يــا" دونها وذلك نحو قول اهلل عز اسمه: "أال يا  الذيالتنبيه 

 اسجدوا هلل" وقول الشاعر :

                                                 

 2/190ينظر الخصائص  -1

سورة النمل واالستشهاد باآلية على تخفيف أاَل . وهى قراءة الكسائى وأبى  25آية-2

 يسجدوا بتشديد " أالِّ"جعفر وابن عباس وآخرين ، وقراءة العامة : أال 
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 (1)على ُقـلل الَحِمى    لهّنك منَ برق على كريم أاَل يا َسنَا برقََِِِ

الكالم  وافتتاحويتضح من هذه الشواهد أن "أال" لها معنيان التنبيه 

فإذا جاءت معها "يا" خلع عنها التنبيه وخلصت افتتاحًا ال غير أما التنبيه 

 فقد أتنقل منها لـ" يا".

"هاِء يا امرأة " "َهـاءَََ يا رجل" و  فيهمزة الخطاب  األدلةومن خلع 

ألحقتها الكاف جردتها من الخطاب ألنه يصير  فإذاكقولك "هاكَََََ" و"هاكَِِ" 

 أبدا وهو قولك : هاَءك وهَاءكما وهَاءكم. هيالكاف وتفتح  فيبعدها 

الهمزة خلع عنها ولحق الكاف وصارت الهمزة  فيكان  الذيفالخطاب 

 دائمًا. مفتوحة

وضعت  فإذاا معنيان : العطف والجمع واو العطف فله األدلةومن خلع  -

موضع "مع" خلصت لالجتماع وخلعت عنها دالله العطف نحو قولهم 

الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسه. ويتضح من األسلوبين أن  استوي

 الواو ُخـلع عنها العطف وخلصت لالجتماع.

 لهذا يعرب ما بعدها مفعواًل معه منصوبًا.

                                                 

البيت من الطويل وهو لمحمد بن سلمه في لسان العرب " لهن" ولرجل من بني  -1

،  2/144وبال نسبه في األشباه والنظائر  339،  10/338نمير في خزانة األدب 

، ورصف المباني  2/191، والدرر  1/315، والخصائص  129والجني الداني ص 

،  1/231، ومغنى اللبيب  2/552،  1/371إلعراب ، وسر صناعة ا 121،  44ص 

 . 1/141، وهمع الهوامع  1/398التصريف  ، والممتع في 1/107والمقرب 
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 فإذالعطف فلها معنيان : العطف واألتباع فاء ا األدلةومن خلع  -

وذلك  لألتباعجواب الشرط خلعت عنها داللة العطف وخلصت  فياستعملت 

جواب الشرط وهى الزمه للجواب ألنه  فينحو إْن تقم فأنا أقوم فالفاء واقعه 

 جمله اسميه.

ومنه أيضًا "يا" فى النداء تكون تنبيهًا ونداء فى نحو "يا زيُد" و" يا 

قراءة  فياهلل " وقد تجرد من النداء للتنبيه نحو قول اهلل تعالى  عبدَََ

كأنه قال أالها اسجدوا، ومثل ذلك قول  (1)الكسائى: "أالََِيَا اْسجدوا"

 . (2)العجاج

 ِبْسمستم وعن يمنَ سْمسمِ         ا ْاسِلمى ثم اسلمى      يا َدار سلمى ي

" حيث أقترن حرف مياسلفيه قوله " يا  االستشهادوموطن         

فعل فكان البد من تقديم اسم يقترن به  إنهابكلمة أتفق الفريقان على  النداء

حرف النداء ليصح قولهم " إن حرف النداء" مما يختص باألسماء وقد 

صدر الشاهد  فيهذا االسم المقدر فأنت تراه وقد قال  إلىأرشد العجاج نفسه 

ه قال : "يا دار سلمى يا دار سلمى "يا دار سلمى" ثم قال "يا سلمى" فكأن

 " اسلميثم  اسلمي

ويتضح من قراءة الكسائى وقول العجاج أن َ"يـا" خلع عنها النداء 

وخلصت للتنبيه وال يجوز أن تكون للنداء والمنادى محذوف ألن فى حذف 

                                                 

اآلية سيق ذكرها وينظر فيها شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح  -1

 1/99، تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقى واالنصاف  6البن مالك ص 

 1/102، واالنصاف  2/145، واألشباه والنظائر  1/442في ديوانه  الرجز للعجاج -2

 . 2/196، والخصائص 
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المنادى مع حذف الفعل الذى ناب عنه حرف النداء وحذف فاعله اجحافًا 

 ذف أولى للبعد عن التكلف.ولهذا كان عدم الح
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 نتائــــج البحـــث

تدل  التيتناول هذه الظاهرة النحوية  في وأعانني وفقني الذيهلل  الحمد

هذا  فيوحسن تركيبها، وقد تناولت  أسلوبهاوقوة  العربيةعلى جمال لغتنا 

وبينت المقصود من هذه  العربيالنحو  في" األدلةالبحث قضيه "خلع 

كثيرة تدل عليها وقمت بتوضيحها وتحليلها حتى يفيد  أمثلهظاهرة وذكرت ال

 منها القارئ.

 : يليعدة نتائج أذكر أهمها فيما  إىلهذا البحث  يفوقد توصلت 

تجريد األلفاظ من  النحويةذكرت أن المقصود من هذه الظاهرة  أواًل :

خر لها أو تجريدها من المعروفة لها والمتبادرة فيها وإرادة معانََِِِ ُأ المعاني

 بعض معانيها.

بينت أن قضيه َ"ْخلع األدلة" جاءت فى ألفاظ متعددة مثل  ثانيا :

وأسلوب النداء وأسلوب االستفهام وأحرف  اإلشارةالضمائر وأسماء 

 االستفتاح وأحرف التنبيه وغير ذلك.

 بها.ألفاظها وتراكي فيالعربية  اللغةَخْلع األدلة دليل على اتساع ثالثًا :

 .الكلمةفهم دالله  فيالتدبر والتعمق  إلىَخـْلع األدلة يحتاج  رابعًا :

 .العربيالشعر  إلىالنثر فقط وإنما تعدى ذلك  فياألدلة  خَْلع لم يرد خامساً :
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