
 الخافض في ضوء القرآن الكريم نزععلى  بالمنصو

 الزاوية ـ جامعة الزاوية كلية التربية ـ أ. سعاد رمضان المريري 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة:ــممقّدال

 الحمد هلل رب العالمين والصالة على سيد الخلق أجمعين، 

 بعد...أما 

تناولت القرآن الكريم من فإنه ال يخفى على أحٍد كثرة البحوث النحوّية التي 

جوانببع عببّدة، لكببن يلبب  ال يمنبب  مببن تلديببد البحببر المببّرة تلببو ا  ببر  السببتنبا         

مكنونات هذه اللغة الخالدة من منهلها ا ساس القرآن الكريم الذي هبو مووبوك كب     

علم، ونبراس كّ  مهٍد، ولعّ  في ما تتضّمنه هذه الصبفحات ثابارةل لبحبر منهبا وهبو      

نزك الخافض في ووء القرآن الكريم" واستقراء لببعض نمايجبه،   "المنصوب على 

 –راٍء أدلبى بهبا المتقبّدمون فيبه، دون ثفبراده فبي بحبٍر م بتق           آواستقصاءل  قواٍل و

 ، وفي يل  لمٌّ لبعض شتاته.–على ما سيأتي 

ئ يي بدٍء أن نقف على دلمعرفة ما المنصوب على نزك الخافض علينا باو

ّدت عب لزوم، وأن ندرك ما ا فعال المتعدية أصبالة، وا فعبال التبي ت   معنى التعدِّي وال

ب بع نزك الخافض منها، ويل  لتكون أحكامنا دقيقة موافقبة للقواعبد التبي ووبعها     

 علماء العربية في هذا الشأن.

الفعبب  المتعببديو "هببو الببذي يصبب  ثلببى مفعولببه بغيببر حببر  جببّر"  ف
(1)

، أّمببا 

كذل ، وهوو ما ال يص  ثلبى مفعولبه ثاّل بحبر  جبّر ...     الفع  الالزم فهوو "ما ليس 

أوال مفعول له"
(2)

. 

ال"وزالمتعدِّي "واقعال وملا ّىوُي م
(3)

، وُي مى الالزم "قاصرال وغير متعدِّ، 

بحر  جّر" مى متعدِّيال ويٍُ
(4)

، ويصب  الفعب  البالزم ثلبى     ّر، وقد ُيحبذ  حبر  اللب   

ي ّمى "المنصوب على نبزك الخبافض" ،    مفعوله بنف ه، أيو بال واسطة، وهذا ما

 ه الصفحات.ذالذي يمث  موووك ه

على نزع الخافض" لغًة  معنى "المنصوبــ    المبحث األّول

 :  اواصطالًح

 : معناه في اللُّغة -أواًل 

ه كذل  أّنبه  المنُصوب )مفعول(، والنصعو ثقامة الشيء ورفعه، ومن معاني

تح في البناء، والمنصبوب مبا   فاإلعراب كال، والنصع في  من أغاني العرب ورٌب

د له النصُع من الكلم
(5)

. 

ينزعزبُه نزعبال، نحبو قبولهمو "نبزك       والنزكو اللذب والقل ، ِمبن  نزبززكز الشبيءز   

جذبها، أيو قلعها االقوس" ثي
(6)

. 
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وقد فّرق سيبويه بين )نزززكز(، و)انتزكز( فقالو "وأّما انتزك فإنما هي  طفبة  

وأما )نزك( فإّنه تحويل  ثّياه وثن كان على نحو االستالب"كقول  استلع ... 
(7)

. 

والخافضو )فزاِع (  زفزضز يزخ ِفُض  فضال، و افضةل والخفبض وبّد الرفب ،    

فبي مواصبفات    اءوالخفض واللّر واحد، وهما في اإلعبراب بمنزلبة الك بر فبي البنب     

النحويين
(8)

. 

 : معناه في االصطالح -ثانيًا

ب على نبزك الخبافض بأّنبهو "االسبم المنصبوب بفعب        عّر  النحاة المنصو

حقه أن يتعد  ببالحر ، لكّنبه ُحبِذ ز عنبد تعيانبه اسبتغناءل عنبه سبماعال أو قياسبال"         
(9)

 ،

﴾وزا  تزارز ُموسزى قزو مزُه سزب ِعينز رزُجالل﴿لوصول الفع  ثليه نحو قوله تعالىو
(10)

. 

بمفهومبببه وقبببد ورد مصبببطلح "المنصبببوب علبببى نبببزك الخبببافض" مبكبببرال    

االصطالحي في كثير من كتع النحو قديمال وحديثال، ولم يُخصه النحاة بباٍب م تق ِّ، 

في أكثر من  ههـ( ثلى ظاهرة حذ  اللار ونصع ملرور180فقد أشار سيبويه )ت

باببا م بتقالل فبي الكتباب، ومثب  للمنصبوب علبى نبزك          .باب فبي كتاببه دون أن ُيفبرد   

ّداه فعله ثلى مفعوله بقولهو "وقبال بعضبهم )يهببُت    الخافض في باب الفاع  الذي يتع

بهم ثيا كان مكانال يق  عليه المكان والمذهع، وهذا شاي؛  ّنه ليس في مالشام ُيشّبه بال

يهع دلي  على الشام وفيه دليب  علبى المبذهع والمكبان، ومثب  يهببُت الشبامز د لبُت         

البيتز"
(11)

رُت الرجالز عبدز اهلل، ومث  ، وقد مث  سيبويه لذل  بقولهو "ومن يل و ا ت

يل  قوله عّزوجّ و "وا تار موسى قومه سبعين رجالل" وسبميُته زيبدال وكنّيبُت زيبدال     

أبا عبداهلل، ودعوته زيدال، ثيا أردتز دعوته التبي تلبري ملبر  سبميُته، وثن عنيبتز      

 الدعاء ثلى أمر لم يلاوز مفعوالل واحدال ومنه قول الشاعرو

والعمببب ُ  العبببباد ثليبببه الوجبببهُ   ه            ربَّـل ـبببـُت ُمحصيببب  ينببببال سبببتغفُر اهللزأ
(12) 

 ل الشاعروووق

ويا نشِع ماٍل اي د تركت زفق              بِه رتزــِمُأما  فافع   أمرُت ز الخيرز
(13) 

رُت فالنبال  ت اّنها أفعال ُتوص  بحرو  اإلوافة، فتقولو  وثنما نص  هذا 

تقببولو عّرفتببه بهببذه العالمببة، وأووببحته بهببا،      يته بفببالن، كمببا مببن الرجببال، وسببمّ  

واستغفر اهلل من يل ، فلما حذفوا حر  اللّر عم  الفع "
(14)

 

الحببأ أّن سببيبويه يشببره الوبباهرة وُيمّثبب  لهببا مببن القببرآن، وكببالم العببرب   ن

 ن.دون أن ينعتها بمصطلح معّيره ثشعره ون

ا كببذل ،   لهببهببـ( ظبباهرة )الحببذ  واإليصببال( ومّثبب 285 المبببّرد )ت وأقببّر

  أّن حرو  اإلوافة ثيا ُحِذفت وجع نصع االسم بعدها  ن الفع  يصب   رأحير 

فيعم ، ومن يل  قولهو "اعلم أن  ثيا حذفت حرو  اإلوافة من الُمق م به نصبته؛ 

اهلل  فعلببن(؛  ّنبب  أردت أحلببف ببباهلل  فعلببن،    و نَّ الفعبب  يصبب  فيعمبب ، فتقببول )   

ا حذفته وص  الفع  فعم  فيما بعده كما قبال  وكذل  كّ   افض في موو  نصع ثي

﴾وزا  تزارز ُموسزى قزو مزُه سزب ِعينز رزُجالل﴿اهلل عّز وج و
(15)

. 
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يوهر من قول المبّرد أّنه قد تأّار برأي سيبويه في الحذ  واإليصال، يقول 

ه كمبا تنصبع ثيا   تواعلم أّن  ثيا حذفت من المحلو  به حر  اللبّر نصبب   "سيبويهو

ببه مككبد ببه الحبدير كمبا تكّكبده ببالحق، وُيلبّر           حلوم(، فبال الحّقب    ياهبعٌ قلتو )ثّن

اهلل و)  بحبببق( ويلببب  قولببب ثيا قلبببت )ثّنببب  ياهبببٌع (حبببق)كمبببا ُيلبببّر بحبببرو  اللبببّر 

 فعلن(..."
(16)

. 

سبتطي  القبولو ثّن المببّرد فّ بر الوباهرة      أفهناك تقارب كبير بين الرأيين، و

 هالببرغم مببن أّن فكببرة المصببطلح ومفهومبب ولببم ينعتهببا بمصببطلح معببين كببذل ، علببى  

 دة لديه.واوحة ومحّد

هببـ( أّن مببن ا فعببال مببا الزم الفاعبب ، غيببر أّن  316ويببر  ابببن ال ببّرا  )ت

العرب قد عدَّته لالّت اك في اللغة واإليلباز، وقبد حّلب  اببن ال بّرا  بعبض الشبواهد        

النحويابون فبي )د لبُت    قبولو "وقبد ا تلبف    ية في كتاب سبيبويه تحلبيالل رااعبال،    غوّياللا

الدار( ه  هو متعدِّ أم غير متعد ؟ وثّنما التبس عليهم يل  الستعمال العرب لبه بغيبر   

في كثير من المواو ، وهو عندي غير متعد  ... و)د لُت( مث  )ِغر ُت(  حر  جّر

)ِغببر ُت(،   ثيا أتيببت الغببور، فببإن وجببع أن يكببون )د لببُت( متعببدِّيال وجببع أن يتعببد   

 رو أّن  ال تر  فعالل من ا فعبال يكبون متعبدِّيال ثاّل كبان مضباّده متعبديال وثن       ودلي  آ

، فمن يل و تحّرك، وسكن، فتحّرك، غير متعد  ه غير متعد كان غير متعد  كان مضاّد

وسكن غير متعد  ... و ر  وّد د  ، و ر  غير متعبد ، فالواجبع أن يكبون د ب      

غير متعد ، وهذا مذهع سيبويه"
(17)

. 

ن، وقد ربب   ا  ك ابقيه لم ينعت الواهرة بمصطلح معّيابن ال ّر نالحأ أّن

النحاة بين حذ  حر  اللّر وثيصبال الفعب  البالزم، دون اإلشبارة ثلبى المصبطلح،       

  الفعب  بنف به كقولبه    هبـ(و "وتاحبذزُ  حبرو  اللبّر فيتعبدّ     538)ت قال الزمخشبريّ 

﴾نز رزُجاللوزا  تزارز ُموسزى قزو مزُه سزب ِعي﴿تعالىو
(18)

. 

هـ( وي تخدمها في معرض 761فكرة المصطلح عند ابن هشام )ت وتّتضح

( أو ال بوقز  أو الم بلدز  ثه عن الور  فيقولو" وقبول جماعبة فبي )د لبُت البدارز     يحد

 ثّن هببذه المنصببوبات ظببرو  ... والصببواب أّن هببذه المواوبب  علببى ثسببقا  اللببارّ    

﴾سزُنِعيُدهزا ِسبيرزتزهزا اُ ولزبى  ﴿المقّدر )ثلى( في  عال واللاّرتوّس
(19)

، و)فبي( )فبي البيبت(    

وفي أو ثلى في الباقي"
(20)

. 

لبوا لهبا دون أن ينعتوهبا    فالنحاة قد وصفوا ظاهرة )الحذ  واإليصبال( ومثّ  

رين مبنهم توّسبعوا فبي    ، لكبّن المتبأ ّ  بمصطلح معّين مب  بدايبة ووب  النحبو العرببيّ     

ينإليصبال(، وهبي ت بمية البصبريّ    دراسة الواهرة، ونعتوهبا ببـ)الحذ  وا  
(21)

، أيو 

، أو )المنصببوب علببى نببزك هحببذ  حببر  اللببّر وثيصببال الفعبب  الببالزم ثلببى معمولبب 

ن، وهبو مبا ُيفهبم مبن تف بير      الخافض(، وهو المصطلح الشاا ، وهي ت مية الكبوفييّ 

﴾فزالز ُجنزاهز عزلزي ِهمزا أزن يزتزرزاجزعزااء قوله تعالىو﴿ّرفال
(22)

، فبي  ن تراجعا أز، "يريد في أن ي

موو  نصع ثيا ُنِزعزت  الصفة"
(23)

 ، أي ثيا ُنزك الخافض.
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فقد كان هد  النحاة تحلي  الواهرة وتف يرها، وبيبان  صبااا اللغبة مبن      

حببذ  وزيببادة وغيرهببا، ولببم يحفلببوا بووبب  المصببطلحات فببي البدايببة، ببب  ظهببر        

 رال.المصطلح متأّ 

من محباوالتهم  وب هبذه الوباهرة   أمَّا النحاة فبي العصبر الحبدير فقبد درسبوا       

أّن النصع على   ث عن الواهرة عّباس ح ن حير رأتي ير النحو وتلديده، فتحّد

، وهبو مقصبور علبى مبا ورد منبه منصبوبال، مب  فعلبه البوارد          نزك الخافض سماعّي

بنف ه، وال يلوز أن ينصع من تلب  ا فعبال المحبّددة كلمبة علبى نبزك الخبافض ثاّل        

وعّلببة يلبب  عنببده أاّل لكثببر الخلبب  بببين الببالزم     عببن العببرب،   التببي وردت م ببموعةل 

؛ ولئاّل تفقد اللغة بيانها، والمتعدي وأاّل يحدث لبس وث الل بالمعنى فتفقد اللغة بيانها

ثاّل أّن الفع  الالزم قد يكثر استعماله، فت تعمله العرب متعدِّيال كما في "د لت اليمن 

علبببى التوّسببب  والتخفيبببف، وثّن هبببذه الم بببألة  اذ... أو الم بببلد ... أو المدرسبببة" فهببب

 الفية بين النحاة
(24)

. 

ا ُحبِذ  اللبار انتصبع    يوأشار فخر الدين قباوة ثلى هذه الوباهرة بقولبهو" ث   

االسم بعده على نزك الخافض"
(25)

. 

وتحببدَّث عنهببا شببوقي وببيف بقولببهو" جبباءت فببي اللغببة بعببد أفعببال الزمببة       

، ويلعبب  النحبباة يلبب  مببن ببباب نببزك   هببا اللببّرقامفعببوالت منصببوبة أحيانببال، وكببان ح 

الخافض"
(26)

. 

هذه هي صورة المصطلح في الدراسات النحوية، ومبن المكّكبد أّن التف بير     

اّطببراد تكفبب  النحببوي لوبباهرة )الحببذ  واإليصببال( ي ببتند ثلببى سببلطة العامبب  التببي   

ّمبا  الوبواهر اللغويبة، فبذهع أهب  البصبرة ثلبى أّنبه منصبوب بالفعب  البالزم قبلبه، ول           

سق  اللار وص  الفع  االسم فنصبه، وأمَّا الكوفّيون فيرون أّنه منصوب على نزك 

الخافض، أي أّن علة النصع هي حذ  اللبار 
(27)

، وأميب  ثلبى رأي البصبرّيين  ّن    

 حرو  اللّر ال تعم  بعد حذفها.

 : حاالت المنصوب على نزع الخافض في العربيةــ  المبحث الثاني

في العربية حاالت االثلحذ  حر  اللّر 
(28)

 و

 حذٌ  وارٌد في ال عة. –ألولى ا 

 حذٌ  مخصوص بالضرورة. – الثانية 

 حذٌ  قياسّي مّطرد. –الثالثة  

 وقد عّبر ابن مال  عن هذه الحاالت بقولهو

 لبببببببببّرمنوعبببببببببدِّ الزمبببببببببال بحبببببببببر  جبببببببببّر           وثّن ُحبببببببببِذ ز فالنصبببببببببع لل  

ُت أن يدوا"بل عم  أمن لزب ٍسو ك  نقـالل، وفـي أنَّ وأن يـّطــرد        
(29)

 

 في السعة: واردال حذفال –األولى  ةالحال

تبببُه"نأيو فببي سبببعة الكبببالم نحبببوو" شببكرته ونصبببحته، وكلتبببُه وز   
(30)

، فقبببد 

أ بر   ، وبحر  اللّر تبارةل استعم  العرب هذه ا فعال متعّدية بنف ها تارةل
(31)

، أي 
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حُت لببه، وِكل ُتببه وكلِ ببُت لببه، ونصببحُته، ونصببيلببوز أن تقببولو شببكرُتُه، وشببكرُت لببه، 

 نته وزنُت له، وأمرُت  الخير، وأمرُت  بالخير، نحو قول الشاعرووز

 أمرتببببُ  الخيببببرز فأفعبببب   مببببا ُأِمببببر ت بببببه              فقببببد تركُتبببب ز يا مبببباٍل ويا نشببببعِ 

نزك الخافض )الباء(، وهذه ا فعبال   علىفـ)الخيرز( في هذا البيت منصوب  

على ال ماك، قال ابن مال و" ومأ ذ هذا النوك ال ماك"موقوفة 
(32)

. 

﴾أزعزِلل ُتم  أزم ببرز رزبُِّكببم ومبن يلبب  قولببه تعبالىو﴿   
(33)

، وفّ بر القرطبببي هببذه ا يببة  

بقولهو" وقي و أعللتم بعبادة العل  قب  أن يأتيكم أمر من ربكم"
(34)

. 

البباب مبا كبان    وعن هذا تحّدث كثيٌر من النحاة؛ قال ابن يعيشو" ومبن هبذا    

يتعّد  ثلى مفعولين ثاّل أّنه يتعبّد  ثلبى ا ّول بنف به مبن غيبر واسبطة، وثلبى الثباني         

اّم اتا   فيه فحذ  حرُ  اللّر فصار ل  فيبه وجهبان، ويلب      ،بواسطة حر  اللّر

نحببببو قولبببب و ا تببببرت الرجببببال بكببببرال، وأصببببله مببببن الرجببببال، ومببببن يلبببب  قولببببه   

﴾ُه سزب ِعينز رزُجاللوزا  تزارز ُموسزى قزو مزتعالىو﴿
(35)

من قومه و، أي
(36)

. 

 ومنه قول الشاعرو

الوجببببُه والعمببببُ  ثليببببِه العببببباِد ـببببـه            ربَّاهلل ينبببببال ل ببببُت محصي أسببببتغفُر
(37)

 

ي ثلببى المفعببول بببه ا ّول سببتغفر( تعببّدأسببتغفر اهلل مببن ينببٍع، فالفعبب  )أأيو  

 بنف ه، وثلى الثاني بحر  اللر )ِمن (.

 : مخصوص بالضرورةال حذفال –انية الحالة الث

وهو ما قبال عنبه اببن عقيب و" قاصبر علبى ال بماك وال يلبوز ارتكاببه فبي            

سعة الكالم"
(38)

 بالضرورة الشعرية، كقول الشاعرو ، وهذا النوك  اصٌّ

حبببببببراُم" م علبببببببيَّ ثيالُكبببببببُموجبببببببوا             كالُعولبببببببم تز ون البببببببديارز"تمبببببببرا
(39)

 

الفعبب  الببالزم ثلببى االسببم الببذي كببان ملببرورال   زوِصببفزُحببِذ ز حببرُ  اللببرِّ وُأ 

فنصبه، وأص  الكالمو" تمّرون بالديار"
(40)

 ةوة بن ُجكيَّله أيضال قول ساعدث، وم

"لببببدٌن بهببببزِّ الكببببفِّ يع ببببُ  متنببببه           فيببببِه كمببببا عز زبببب ز الطِريببببقز الثعلببببُع"  
(41)

 

فببي فببـ)الطريق( منصببوب علببى نببزك الخببافض، وتقببدير الكببالمو كمببا ع بب    

 الطريق وكذل  قول المتلّمسو

 عُمُهطأ رزت حعَّ العراِق الده "آلي 

ال وُس" ُه في القريِةُليأُكوالحعَّ      
(42)

 

 انتصع االسم. ِذ ز اللاّرى آليت على حعِّ العراِق، فلما ُحبمعن

مما سبق في جمي  هذه ا بيات يّتضبح أّنبه عنبدما ُحبِذ  حبر  اللبّر قبب و         

هذه ا سماء، وهذا ما أشار ثليه سبيبويه بقولبهو"    تحّع، انتصبالديار، والطريق، و

فلّما حذفوا حر  اللّر عم ز الفعُ "
(43)

. 

لبّر" نوثليه أشار ابن مال  في ألفيته بقولهو" ... فالنصع للم 
(44)

، والحالتبان  

ا ولى والثانية هما ما أشار ثليهما بقوله أيضالو" نقالل"
(45)

 ، أيو سماعال وليس قياسال.
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ومذهع اللمهور أّنه ال ينقاس حذ  حر  اللّر في الحالتين ال ابقتين بب    

يقتصببر فيهمببا علببى ال ببماك؛ يهببع ا  فببش الصببغير ثلببى أنَّببه يلببوز الحببذ  قياسببال   

ريبُت القلبمز ال بكين" فيلبوز     ببشر  تعيان الحر  المحبذو  ومكبان الحبذ  نحبوو"     

ن لببم يتعببّين الحببرُ  لببم يلببز   عنببده حببذ  الببباِء، فتقببولو" بريببُت القلببم ال ببكينز" فببإ   

دري حينئبٍذ هبب   ُيب الحبذ ، نحبوو" رغببُت فببي زيبٍد" فبال يلببوز حبذُ  )فبي(  نَّببه ال        

التقديرو" رغبُت عن  زيٍد" أو "رغبُت في زيٍد" وكذل  ثن لم يتعّين مكاُن الحذ  لبم  

يلز نحوو" ا ترُت القوم من بني تميم" فال يلوز الحذ ، فال تقولو" ا ترُت القوم 

و هبب  ا صب  ا تبرُت القبومز ِمببن  بنبي تمبيم أو "ا تبرُت مببن        دريب ي تمبيم"، ثي ال  بنب 

القوم بني تميم"
(46)

. 

 مّطرد:القياسّي ال حذفال –الحالة الثالثة 

يال، ويلب  مب    يال مّطبردال، فيصبير الفعب  متعبدِّ    حزبذ فال قياسب   اللبرّ  ُيحذزُ  حبر ُ  

 ثلى هذا بقولهوشار ابن مال  أن )أنَّ، وأن ( ويالحرفين المصدرّي

"وفببببببـي أنَّ وأن  يـــّطـببببببـرد             مبببببب  أم ببببببِن لزببببببِبٍس كعلبببببببُت أن يببببببدوا"
(47)

 

ِيك بٌر   أزوز عزِلب بُتم  أزن جزباءزُكم   على تقدير "من أن  يدوا" ومن يل  قولبه تعبالىو﴿   

﴾مِّببن رَّبُِّكببم 
(48)

، أيو مببن أن جبباءكم"
(49)

﴾ِثالَّ ُهببوزشزببِهدز اللَّببُه أزنَّببُه الز ِثلزببهز  ، وقولهو﴿
(50)

 ،

الباء كما قال أمرت  الخير، أيو بالخير" بأن ه ال ثله ثال هو، ام ُحِذفزتوالتقديرو 
(51)

 ،

وثّن ِ يببفز الّلبببُس امتنبب  الحببذ  كمببا فببيو" رغبببُت أن تفعبب " أو "عزببن  أن تفعبب "،     

إلشببكال المببراد بعببد الحببذ ، فببال يلببوز حببذ  )فببي( الحتمببال أن يكببون المحببذو    

للَّبس"عن " فيحص  ا
(52)

. 

﴾وزتزر غزُبونز أزن تزنِكُحوُهنَّأّما قوله تعالىو﴿ 
(53)

، فيلبوز أن يكبون الحبذ  فيبه     

ك مبن يرغبع   دلقرينه كانت، كما يكر ا شموني، أو أنَّ الحبذ   جب  اإلبهبام، ليرتب    

ّن، وقد أجباب  بعبض المف بّرين    هفيهنَّ لحمالهّن، ومن يرغع عنهّن لدمامتهّن وفقر

بالتقديرين
(54)

ن هكالء المفّ رين الزمخشبري، قبالو" يحتمب  فبي أن تنكحبوهّن      ، وم

للمالهّن، وعن أن تنكحوهن لدمامتهّن
(55)

 ، بمعنى أّنه يلوز الوجهين )في، وعزن (.

ومث  "أنَّ، وأن " في حذ  حر  اللّر قبلها قياسال "كي" وقبد أشبار الشبي      

ثلببى أّن النحبباة أهملببوا يكببر "كببي" فببي هببذا المووبب  تلببويزهم فببي    الببد ا زهببرّي

رية والبالم مقبّدرة قبلهبا، والمعنبىو     دنحوو"جئُت كي تكرمني" أن تكون "كبي" مصب  

منيلكي تكرز
(56)

. 

 حكم "أنَّ" وأْن"، بعد حذف حرف الجّر:

و محّلهمبا   زيب ِقا تلف النحاة فبي محب ِّ "أنَّ، وأن " بعبد حبذ  حبر  اللبر، فز       

وزِثنَّ ُع، وهو رأي الخلي ، قال سبيبويه "وسبألت الخليب ز عبن قولبه جبّ  ِيكبرُهو﴿       النص

﴾هزِذِه ُأمَُّتُكم  ُأمَّةل وزاِحدزةل وزأزنزا رزباُكم  فزاتَُّقوِن
(57)

، فقبالو ثنَّمبا هبو علبى حبذ  البالم، كأّنبه        

قالو و نَّ هذه أمتكم أمةل واحبدة وأنبا ربكبم فباتقون"    
(58)

فبي   ،ويضبيف الخليب  زيبادةل   
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﴾إِليالزِ  ُقرزي ٍشاإليضاه قولهو" ونويرهاو﴿
(59)

،  نَّه ثنما هوو لذل  "فليعبدوا"، فبإن  

و حذفت الالم من إليال  كان نصبال"لُحِذفت  الالم من أن فهو نصع، كما أّن  
(60)

. 

هذا هو رأي الخلي ، وُيضيف سيبويهو" ولو قرءوهاو" وثّن هذه أمبتّكم أمَّبةل    

جّيدال وقد ُقرئ" نواحدةل، كا
(61)

، أيو لو قرءوها على االبتداء، ليس علبى تقبدير الم   

 اللّر قب  ثنَّ.

 تمّ كال بقولهو ا جر مقال ا شمونيو" يهع الخلي  والك ااي ثلى أنَّ محّله 

بهببببا أنببببا طالبببببُه"  ٍني ببببحبيبببببةل          ثلببببيَّ وال دز  "ومببببا زرُت ليلببببى أن  تكببببونز 
(62)

 

لرِّ دين"ب 
(63)

" علبى المصبدر المن بب     ف الملبرور، "وال ديبنٍ  ، حير عط

ِمن  أنَّ المصدرية م  ما بعدها"
(64)

 ، )أن  تكونز(.

وببِ  نصببٍع وهببو  ووقببال أيضببالو" ويهببع سببيبويه والفببرَّاء ثلببى أنهببا فببي م     

س"يا ق
(65)

، وأمي  ثلى هبذا البرأي، قياسبال علبى نصبع االسبم الملبرور بعبد حبذ           

 اللاّر.

يهببع ا  فببش ثلببى أّنهمببا فببي محبب  جببر ، ويهببع  أّمببا ابببن عقيبب  فقببد قببالو"  

الك ااي ثلى أنَّهما في محّ  نصع، ويهع سيبويه ثلى تلويز الوجهين"
(66)

. 

وأر  أنَّ ال يوطي يبرُِّئ الخلي  مبن قبولهمو ثنَّبه قبال بباللّر، فيقبولو" قبال         

أبو حّيان وغيرهو وأمَّا نق  اببن مالب ، وصباحع الب بي  عبن الخليب  أّنبه جبّر وعبن          

أّنبه نصبٌع،    سيبويه أنَّه نصع فوهم،  ن المنصوص في كتباب سبيبويه عبن الخليب     

رِّه فيه بمذهع"وأّما سيبويه فلم ُيص
(67)

، ولكن يتبادر ثلينا من سكال سيبويه للخلي  

ورّد الخلي و" ثّنه نصع" أّن سيبويه يوجع النصع، ولكبن ُيبنقض يلب  بقولبهو ولبو      

ة" كبان جّيبدال، وقبد قبرئ، أي أّنبه ُيليبز أن يكبون        قرءوها "ثنَّ هبذه أمبتكم أّمبة واحبد    

 مح  )ثنَّ( النصع، وأن يكون محّلها اللّر.

وتخر  عن الحاالت الثالث لحذ  حر  اللّر حالة شاية، وهيو أّنهو" قبد    

،  نَّ حر  اللّر ال يعم  محذوفال"هُيحذ  اللاّر ويبقى اللرا بحال
(68)

. 

 ومن يل  قول الفرزدقو

 قبيلــة أيا النـاس شـرا"ثيا قيـ  

"ا صببببابُ  بببببا كفِّ أشببببارت كليببببٍع     
(69)

 

فبي ديبوان   وجدُت ، وبقي االسم ملرورال، وقد  ز حر  اللر من كليٍعِذفُح 

 الفرزدق أّن كلمة "كليع" قد وردت بالرف  وليس باللّر.

 : المنصوب على نزع الخافض في القرآن الكريمــ  المبحث الثالث

على نزك الخافض في باب )حذ  اللار( في القرآن  المنصوبورد  

الكريم، حير ُحِذ ز حر  اللّر وبقي عمله تارةل، وحذ  وانتصع االسم بعده تارةل 

أ ر ، ويكثر حذفه في بعض المواو ، ويل  م  )أّن، وأن ( حّتى أجاز النحاة هذا 

 بعض المواو  ا  ر  حتى عّدوه سماعال. النوك، وقّ  في

 الم في المنصوب على نزك الخافض سماعال، وقياسال.وينحصر الك 
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 وارد في السعة:ال سماعّيالحذف ال –اًل أّو

جاءت آيات في القرآن الكريم كثيرة، قال عنها عدد من النحاة والمفّ برين،   

والمعربين بأّنهبا منزوعبة الخبافض، ويلب  مب  أفعبال الزمبة، أو مّمبا يتعبّد  لواحبٍد           

وزِثن  عزززُمبوا  في غير الم اا  القياسبية، منهبا قولبه تعبالىو﴿    بنف ه، وللثاني بالحر ، 

﴾الطَّالقز فزِإنَّ اللَّهز سزِميٌ  عزِليٌم
(70)

، وعبزم عليبه  ا مبرز  عبزمز  ن ، ِم
(71)

، والتقبديرو علبى   

الطالق، فلما حذ  اللار وص  الفع  ثليه فنصبه
(72)

. 

﴾تزع ِزُمبوا ُعق بدزةز النِّكزباهِ    وزالزومنها قولبه تعبالىو﴿   
(73)

فبرأ  النحباة فبي )عقبدة(      

 عرابوه من اإلاالاة أوج

 أن تكون مصدرال، على أن تعزموا في معنى تعقدوا. -1

أن تكببون منصببوبة علببى نببزك الخببافض، أيو وال تعزمببوا علببى عقببدة النكبباه،    -2

وهو وجه ابتدأ به العكبري
(74)

. 

اوأن تكون مفعوالل به على تضمين الفع  معنى تباشروا، أو تنو -3
(75)

. 

﴾فزاس تزِبُقوا الخزي رزاِتقوله تعالىو﴿ومنها 
(76)

 ، وفي الخيرات وجهانو

 النصع على نزك الخافض. –األول  

النصبببع علبببى المفعبببول ببببه، بتضبببمين اسبببتبقوا معنبببى الفعببب          –الثااااني  

)ابتدروا(
(77)

. 

﴾فزاس ببببتزبزُقوا الصِّببببرزا ز فزببببأزنَّى ُيب ِصببببُرونز   ومنهببببا قولببببه تعالىو﴿  
(78)

قولببببه و، 

﴾وزاس تزبزقزا البزابزتعالىو﴿
(79)

، يقول الزمخشريو" ت ابقا ثلبى البباب علبى حبذ  اللبار      

وثيصال الفع  ... أو على تضمين )استبقا( معنى ابتدرا"
(80)

. 

وزاه ُلببُروُهنَّ ِفببي  وزالالَِّتي تزخزبباُفونز ُنُشببوززُهنَّ فزِعُوببوُهنَّومنهببا قولببه تعببالىو﴿ 

 الل ِثنَّ اللَّببهز كزببانز عزِلّيببال  ع ببنزُكم  فزببالز تزب ُغببوا عزلزببي ِهنَّ سزببِبي   وزاو ببِرُبوُهنَّ فزببِإن  أزطز  المزضزبباِجِ 

﴾كزِبيرال
(81)

. 

يال( علبى معرفبة أصب  اشبتقاق الفعب  )بغبى(، فبإن ُأ بذ         بيتوّقف ثعراب )س 

من )البغبي( وهبو الولبم فهبو الزم، وتكبون كلمبة سببيال حينئبٍذ، منزوعبة الخبافض،           

الفعبب  )بغببى( بببـ)طلع(؛ يقببالو بغيببت ا مببر أي  والمعنببى فببال تولمببوهن، وثن ُف ِّببر 

طلبته، فالفع  حينئٍذ متعدٍّ بنف ه ويكون )سبيال( معموله، والمعنىو ال تطلبوا عليهّن 

ينوبببال تعّنتببال لتتوصببلوا بهببا ثلببى سبببي  مببن ال ببب  الثالاببة المتاحببة لكببم وهببيو الببوعأ  

مببببن رب التببببي كانببببت مباحببببة لكببببم وقببببت نشببببوزهّن أو الخببببو  ضببببوالهلببببر، وال

نشوزهن
(82)

. 

ِثنَّ الصَّببفزا وزال مزبر وزةز ِمببن شزبعزاِاِر اللَّببِه فزمزبن  حزبب َّ البزي ببتز أزِو    ومنهبا قولببه تعبالىو﴿   

﴾وزمزن تزطزوَّكز  زي رال فزِإنَّ اللَّهز شزاِكٌر عزِليٌم اع تزمزرز فزالز ُجنزاهز عزلزي ِه أزن يزطَّوَّ ز ِبِهمزا
(83)

. 

نُكم مَِّريضال أزو  عزلزى سزفزٍر فزِعدٌَّة مِّن  أزيَّاٍم ُأ زبرز وزعزلزبى   فزمزن كزانز ِموقوله تعالىو﴿ 

وزأزن تزُصبوُموا  زي بٌر    الَِّذينز ُيِطيُقونزُه ِفد يزٌة طزعزاُم ِم  ِكيٍن فزمزن تزطزوَّكز  زي برال فزُهبوز  زي بٌر لَّبهُ    

﴾لَُّكم  ِثن ُكنُتم  تزع لزُمونز
(84)

. 
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 اآليتين الكريمتين أربعة أقوال:ًا( في خيرفي توجيه نصب )

ير، فُنِزكز الخافض بخأّنه منصوب على نزك الخافض، أيو تطّوك  –األّول  

 وانتصع ) يرال(.

منصببوب علببى تضببمين الفعبب  )تطببّوك( معنببى )فزعزبب ز( فيكببون  أّنببه  –الثاااني  

 ال. يرالمعنىو ومن فع  

ه وصبف فبي   مفعبول مطلبق ناابع عبن المصبدر ا صبلي،  ّنب       أّنه  –الثالث  

 حّلت صفته محّله.وا ص ، والتقديرو ومن يتطّوك تطّوعال  يرال، فحذ  المصدر 

( حبال منبه، والتقبديرو     يرالدَّر المصدر المحبذو  معرفبة فبـ)   ثيا قز –الرابع  

ومن تطّوك تطّوعه  يرال، فإن اهلل شاكر عليم
(85)

. 

﴾لزُهم  ِصرزاطز ز الُم  بتزِقيمز قزالز فزِبمزا أزغ وزي تزِني  زق ُعدزنَّ وقوله تعالىو﴿ 
(86)

، جباءت  

كلمة )صرا ( في ا ية منصوبة، والفع  الذي يطلبها هو )قزعزدز( وهو الزم، وللنحاة 

 في توجيه نصبها االاة أقوالو

أنه منصوب على ثسقا  الخافض، وهو رأي ا  فش، قبالو" أيو   –األول  

 وقول الشاعرو على صراط ، كما تقولو توّجه مّكة، أيو ثلى مّكة،

طببباارال            مببب  البببنلم فبببي جبببوِّ الّ بببماء يُصبببوبُ  رزكبببـأني ثي أسبببعى  ظفبببـز
(87)

 

﴾أزعزِلل ُتم  أزم رز رزبُِّكم ظفر بطاار، فألقى الباء، ومثلهو﴿يريد   
(88)

يريد عن أمر  

ربكم"
(89)

. 

 بتال  ببين النحبويين    ا اإلجماك على يل ، قبالو" ال  ىووافقه الزجا  وحك 

البطنز"و )على( محذوفة، ومن يل  قول و ُوِربز زيٌد الوهرز في أّن
(90)

. 

أنَّببه منصببوب علببى الورفّيببة المكانّيببة، وثليببه مببال الفببّراء، قببالو"     –الثاااني  

قهم، أو في طريقهم، وثلقاء الصبفة مبن هبذا    ي قعدّن لهم على طر -علمأالمعنى واهلل 

صفة فبي   قا رض،  ّن الطريجااز، كما قال قعدُت ل  وجه ا رض، وعلى وجه 

المعنى، فاحتم  ما يحتمله اليوم والليلة والعام ثيا ِقي  زو آتي  غدال أو في غٍد"
(91)

. 

وهو مفعوله به للفع  ) قعدّن(  ّنه ُوبمِّنز معنبى ) لبزمّن( وهبو      –الثالث  

رأي أبو حيان وغيره
(92)

. 

علبى سببي  ثلقباء    هذه ا يات ال ابقة كلها لي بت علبى سببي  الحصبر وثنمبا       

الضوء، وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم اشتملت علبى أفعبال نصببت علبى     

نزك الخافض بح ع رأي النحاة والمف رين
*
. 

 مّطرد:ال القياسيُّ الحذف –ثانيًا 

فيهببا اللبباٌر مبب  )أّن، وأن (     زِذجبباءت آيببات كثيببرة فببي القببرآن الكببريم ُحبب      

وزعزِمُلبوا الصَّباِلحزاِت أزنَّ لزُهبم      وزبزشِّبِر الَّبِذينز آمزُنبوا   المصدريتين، ومن يل  قولبه تعالىو﴿ 

﴾جزنَّاٍت
(93)

منبوا  آ" فبي مووب  نصبع ببـ"وبشِّر" والمعنبىو وبّشبر البذين         أّن لهم" ، 

وجماعبة مبن    لهم، أو  نَّ لهم، فلّمبا سبق  الخبافض عمب  الفعب ، وقبال الك باايّ        بأّن

البصريينو)أّن( في موو   فٍض بإومار الباء"
(94)

. 
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﴾ِثنَّ اللَّبببهز يزبببأ ُمُرُكم  أزن تزبببذ بزُحوا بزقزبببرزةلومنهبببا قولبببه تعبببالىو﴿ 
(95)

، أيو ببببأن تبببذبحوا 

بقرة
(96)

. 

﴾ك ِمُنبوا لزُكبم   أزفزتزط مزُعونز أزن ُيومنها قولبه تعبالىو﴿   
(97)

، أيو" فبي أن يكمنبوا أو فبي    

ثيمانكم"
(98)

. 

وزُأو ُلببوا الِعل ببِم قزاِامببال  وزال مزالِاكزببُة شزببِهدز اللَّببُه أزنَّببُه الز ِثلزببهز ِثالَّ ُهببوزومنهببا قولببه تعالىو﴿ 

﴾ِبال ِق  ِ 
(99)

، قال المبِّردو التقديرو أن الدين عند اهلل اإلسالم، بأّنبه ال ثلبه ثال هبو،    

ام حذفت الباء كما قالو أمرت  الخير، أيو بالخير"
(100)

. 

﴾ أيو وترغبون عن أن تنكحوهّن، ام وزتزر غزُبونز أزن تزنِكُحوُهنَّومنها قوله تعالىو﴿ 

ُحببذفت )عببن(، وقيبب و" وترغبببون فببي أن تنكحببوهّن، اببّم حببذفت )فببي(        
 (101)

 ،

ويحتم  في أن تنكحوهّن للمالهّن وعن أن تنكحوهن لدمامتهن"
(102)

. 

﴾وزلزبدٌ  ُسب حزانزُه أزن يزُكبونز لزبهُ  ومنها قوله تعالىو﴿ 
(103)

، أي تنزيهبال عبن أن يكبون لبه     

ولببد، فلمببا سببق  )عببن( كببان )أن ( فببي محببّ  النصببع بنببزك الخببافض، أيو كيببف 

يكون له ولد، وولد الرج  مشّبه لبه، وال شببيه هلل عّزوجب    
(104)

، وقيب و" سبّبحه   

"ت بيحال من أن يكون له ولد
(105)

. 

﴾لزن يز  بتزنِكفز المزِ بيُح أزن يزُكبونز عزب بدال لِّلَّبهِ     قوله تعبالىو﴿ ومنها  
(106)

، أيو" مبن أن  

يكون، فهو في موو  نصع"
(107)

. 

أزن  أزو حزي نزا ِثلزى رزُجٍ  مِّن ُهم  أزن  أزنِذِر النَّاسز وزبزشِِّر الَّبِذينز آمزُنبوا   ومنها وقوله تعالىو﴿ 

﴾أزنَّ لزُهم  قزبدزمز ِصبد قٍ  
(108)

منبوا فبي مووب  نصبع     آنبذر النباس وبشبر البذين     أ، أن  

بإسقا  الخافض، أيو بأن أنذر الناس
(109)

، فالباء معه محذوفة
(110)

. 

﴾وزُأِمر ُت أزن  أزُكببونز ِمببنز الُمببك ِمِنينز ومنهببا قولببه تعببالىو﴿  
(111)

أن أكببون  رُتِمبب، "وُأ

ن أكببون فُحببِذ ز اللببار، وهببذا الحببذ  يحتمبب  أن يكببون مببن الحببذ        أأصببله ببب 

ة مببن أّن وأن ، وأن يكببون مببن الحببذ  ّرذي هببو حببذ  الحببرو  اللبباالمّطبرد البب 

غير المّطرد"
(112)

. 

﴾مزبا لزب ز أزالَّ تزُكبونز مزب ز ال َّباِجِدينز     ومنهبا قولبه تعالىو﴿   
(113)

، "حبر  اللبر مبب  أن   

محذو  تقديره مال  في أال تكون م  ال اجدين"
(114)

. 

﴾أزعزِلل ُتم  أزم ببرز رزبُِّكببم ومنهببا قولببه تعببالىو﴿ 
(115)

...، والمعنببى أعللببتم عببن أمببر   ، "

ربكم"
(116)

. 

 : نتائج البحث
ثّن مصببطلح "المنصببوب علببى نببزك الخببافض" أصببي  فببي ووببعه اللَّغببوي وفببي اسببتعماله     -1

 االصطالحّي.

ل اللهبد  ذعدا ظباهرة لغويَّبة، و اصبة حبذ  حبر  اللبّر، فبالمتكلم يميب  ثلبى بب          ثّن الحذ  ُي -2

 بشر  الوووه وأمن اللبس واإلفادة.القلي  أاناء الكالم، فيحذ  بعض العناصر، 

ى ا بتال  ا يواق،  لب ثّن ا تال  آراء النحاة حول ثعراب االسم بعبد نبزك الخبافض يعبود ث     -3

وفهببم ال ببياق اللغببوي، ومببن هنببا تتعببدد وجببوه ثعببراب االسببم بعببد نببزك الخببافض، وأنَّ عّلببة  

 نصع هذا االسم هو وصول الفع  ثليه بعد نزك الخافض.
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 : شـالهوام

( شره ابن عقي ، بهاء الدين عبد اهلل بن عقي  العقيلي الحمداني المصري، تحقيق محيي الدين 1)

 .1/533و 1عبد الحميد،  

 ( المصدر ال ابق، اللزء والصفحة نف ها.2)

المصدر نف ه، وانور هم  الهوام  في شبره جمب  اللوامب ، جبالل البدين ال بيوطي، شبره        ( 3)

 .5/10هـو 1421وتحقيق د. عبد العال سالم مكرم، عالم الكتع، 

 .1/534( شره ابن عقي و 4)

 .762، 1/761مو 1994، 3( انور ل ان العرب، ابن منوور، دار صعع،  5)

 عدها.وما ب 8/349( انور المصدر ال ابقو 6)

 .4/74، دار اللي و 1( الكتاب سيبويه، تحقيق عبدال الم هارون،  7)

 .7/145( انور ل ان العربو 8)

( شببره الكواكببع الدرّيببة، ابببن عبببد الببباري ا هببدل، تحقيببق عبببد اهلل الشببعبي، مكس ببة الكتببع    9)

 .2/358مو 1990الثقافية، بيروت، 

 (.155عرا ، من ا ية )( سورة ا 10)

 .1/38 ( الكتابو11)

، وهببو مببن أبيببات سببيبويه التببي ال ُيعببر  قاالهببا، وكببذل  جبباء فببي   1/37( المصببدر ال ببابقو 12)

ا دب ولع لباب ل بان العبرب، عببد القبادر ببن عمبر البغبدادي، تحقيبق عببد ال بالم             زانة

 .1/339مو 1989، 3هارون، مكتبة الخانلي،  

شبعر أعشبى    فبي شبعرين أحبدهما فبي    ( جاء فيهو" ورد هبذا البيبت   3)هامش  1/37( الكتابو 13)

طرود، والثاني في شعر ا تلف في قااله، فقد ُن ع ثلى عمرو بن معد يكرب، وللعباس ببن  

 .1/339مرداس، ولُزرعة بن ال ااع، والخفا  بن ُندبة، وانور  زانة ا دبو 

 .1/38( الكتابو 14)

رد، تحقيببق محمببد عبببد  (، والمقتضببع، أبببو العببباس المبِّبب 155( سببورة ا عببرا و مببن ا يببة ) 15)

 .2/320الخالق عضيمة، عالم الكتع، بال رقم طبعة، بال تأري و 

 .2/321(و ش، وانور المقتضع )هام2/144( الكتابو 16)

، مكس ببة الرسببالة، 3( ا صببول فببي النحببو، ابببن ال ببرا  تحقيببق د. عبببد الح ببين الفتلببي،     17)

 .171، 1/170مو 1988

 .29و 2بيروت،   ( المفّص ، الزمخشري، دار اللي ،18)

 (.21( سورة طهو من ا ية )19)

( مغني اللبيبع عبن كتبع ا عاريبع، اببن هشبام ا نصباري، تحقيبق محّمبد محيبي البدين عببد             20)

 .2/576الحميد، دار الشام للتراث، بيروت، لبنان، بال رقم طبعة، بال تأري و 

البدين عببد الحميبد، دار    ( انور اإلنصا  في م اا  الخال ، لألنباري، تحقيق محّمبد محيبي   21)

 وما بعدها. 1/393مو 1982الفكر، بيروت، 

 (.230( سورة البقرةو من ا ية )22)

 .1/148مو 1955( معاني القرآن، الفراء، تحقيق أحمد يوسف نلاتي ومحمد علّي النلار، 23)

 .165، 2/159( انور النحو الوافي، عّباس ح ن، دار المعار ، مصر، الطبعة الرابعةو 24)

، 2( ثعببراب اللمبب  وأشببباه اللمبب ، د. فخببر الببدين قببباوة، دار ا فبباق اللديببدة، بيببروت،        25)

 .316مو 1978
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 .185و 2( تي ير النحو التعليمي قديمال وحديثال، د. شوقي ويف، دار المعار ، مصر،  26)

ومببا  1/393، واإلنصبا  فبي م باا  الخبال و     2/321، والمقتضبعو  1/38( انوبر الكتبابو   27)

 بعدها.

( انوببر شببره اللمبب ، ابببن عصببفور، تحقيببق د. صبباحع أبببو جنبباه، وزارة ا فبباق العربيببة،   28)

، وشببره الت ببهي ، ابببن مالبب ، تحقيببق د. عبببد الببرحمن ال ببيِّد، ود. بببدوي   1/299مو 1980

، وشبره التصبريح علبى    2/149مو 1990، 1المختون، هلر للطباعة والنشر والتوزي ،  

، 2/404ء الكتع العربيبة، ببال رقبم طبعبة، ببال تبأري و       التوويح،  الد ا زهري، دار ثحيا

، وشبره ا شبموني  لفيبة اببن مالب ، تحقيبق عببد الحميبد ال بّيد          1/537وشره اببن عقيب و   

 .2/89محّمد عبد الحميد، المكتبة ا زهرية للتراث، بال رقم طبعة، بال تأري و 

 .538، 1/537( شره ابن عقي و 29)

 .1/313حو ( شره التصريح على التووي30)

( انور شره الروّي على كافية ابن الحاجع، شره وتحقيق د. عبد العال سبالم مكبرم، عبالم    31)

 .4/136مو 2000، 1 الكتع، 

 .2/151( شره الت هي و 32)

 (.150( سورة ا عرا و من ا ية )33)

 ( اللببام   حكببام القببرآن، أبببو عبببد اهلل محمببد بببن أحمببد ا نصببارّي القرطبببي، دار الكتبباب        34)

 .7/249، بال تأري و 2ي،  العرب

 (.155سورة ا عرا و من ا ية )( 35)

الكتبع،   مشره المفّص ، موفق الدين يعيش بن علّي بن يعيش النحوّي، مكتببة المتنببي، عبال   ( 36)

 .7/63مو2000، 1 

من أبيات سيبويه التي ال ُيعر  قاالها، وكذل  جاء فبي  زانبة ا دبو    ، وهو1/37الكتابو ( 37)

1/111. 

 )الهامش(. 1/539شره ابن عقي و ( 38)

ني، وأّنه من ديوانه، وفي صرا، أن البيت للرير هلي به ا  ط  الن9/118 زانة ا دبو ( 39)

 .ى)الهامش(أنَّ البيت للرير بن عطية الخطف 1/538شره ابن عقي و 

 .1/539انور شره ابن عقي و ( 40)

 ن، أنَّه من ديوان الهذليي1/36جكبة، وفي الكتابو  ، أنَّه ل اعدة بن1/540شره ابن عقي و ( 41)

، أنبه ل باعدة ن جكببة، وهبو مبن شبواهد       2/164ولم يذكر من هو، وفبي شبره ا شبمونيو    

 .1/312شره التصريح على التوويحو 

، أّنه من ديوان الملتمّس ببن جريبر ببن عببد الم بيح، الورقبة الخام بة ن بخة         1/38الكتابو ( 42)
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