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استقراء بعض أحكام المنصوبات في القرآن الكريم في كتب الباحثين
العراقيين ورسائلهم الجامعية من 0222-8691م
(جمع ودراسة وصفية)

سهى ياسين زيد الكروي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ِّ
المقدمة

الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا ،كتااب صلالآ اياتاه

قراناً عربياً لقوم يعلماون  ،واللا و والسا م علاى سايد المرسالين  ،محماد بان عباد اهلل

رسول رب العالمين بلسان قومه ليبين لهم  ،وعلى اله وألحابه الغر الميامين  ،ومن

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

أمااا بعااد  ...صا َّ
اإن أعظاام مااا جالااآ بااه عقااول المشك ارين  ،وأإاار مااا لاارصآ إليااه
َّ

عنايااة الباااح،ين  ،وأصااال مااا أنشق اوا صااه ساابيل د ارسااته ماان جهااد ووقااآ ،مااين  ،الق اران

الكريم هو دستور األمة وكتاب العربية األول .

وكااان ك اال م ااا أتمن اااه هااو أن تك ااون رس ااالته ص ااه الماجسااتير له ااا ل االة به ااذا

الكتاب العظيم  ،تقربًا من اهلل عز وجل  ،وطلبًا لرااه وعطشه  ،وخدماة لهاذا الكتااب

الجليل  ،صقادر اهلل سابحانه وتعاالى ذلا لاه د إذ درساآ موااو (النحاو القراناه صاه
الكتاب والرساااال الجامعيااة عناد الباااح،ين العاراقيين مان 8691إلااى 0222م)  ،والااذي

ه ااو م اان أه اام أبا اواب الت ااتلي

الت ااه اخ اات َّ به ااا الب اااح،ون الع ارقي ااون  .وبع ااد الد ارس ااة

والبح ااا والجم اات واءستقل اااس لم ااادو رس ااالته ه ااذه – وبع ااد نل اايحة أس ااتاذي الإ ااهيد
الدكتور كريم أحمد جواد المإر على رسالته – توللآ إلاى َّ
أن البااح،ين العاراقيين
صااه النحااو القرانااه قاادموا صيمااا يخ ا

المنلااوباآ د ارساااآ ك،يارو  ،أحجمااآ عاان جاازس

منها د ألن إدراجها صه اامن الرساالة يجعال أحجاام صلاولها متشاوتاة د لاذا قاررآ أن

أقا ِّادم د ارسااته لهااذا الباااب علااى إااكل بحااا  ،ألكماال مااا جمعااآ ماان مااادو صااه النحااو
القرانه عند الباح،ين العراقيين  ،وقد ُح ِّد َدآ مدو الدراسة الته يخت
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ورسااالته بلااورو عام ااة بقاارن كاماال أي م اان ( )8622إلااى (0222م) ،وبعااد البح ااا

تولاالآ إلااى َّ
أن َّأول رسااالة ألااَّشها الباااح،ون العراقيااون صااه النحااو القرانااه
واءستقلاااس َّ

هه (التامين بين حرو

الجر صاه القاران الكاريم) للباحاا (خليال إساماعيل العاانه)

ع ااام (8691م) د ل ااذا ُح ا ِّاد َد موا ااو الد ارس ااة بالم اادو م اان (0222-8691م) وأخ ااذآ
بالرأي القاال َّ
إن ما بعد (إلى) يدخل صه حكم ما قبلها .
أما مادو البحا صهه الرساال الجامعية الته تتناول دراسة الموااوعاآ النحوياة
َّ

ص ااه القا اران الكا اريم صيم ااا يخا ا

أم ااا
بع ااك أحك ااام المنل ااوباآ ص ااه القا اران الكا اريمَّ ،

الد ارساااآ اللغويااة التااه تإااير إلااى المواااوعاآ النحويااة إإااراآ يساايرو صلاام تاادخل صااه

ء و َّ
ألن دراستها لم تكن معمقة ،انيًا.
دراستنا لك،رتها أو ً

وء تعن ااى ها ااذه الد ارسا ااة بالد ارسا اااآ الخال ااة با ااالقراساآ القرانيا ااة د ألنها ااا تإا ااكل

مواوعاً مستق ً وحدها  ،وء تعنى كذل بكتب تشساير القاران رواع ارباه للسابب نشساه ،

كم ااا ء تعن ااى ب ااالبحوا المنإ ااورو ص ااه ال اادورياآ د لك،رته ااا إذ ء يمك اان ا حاط ااة به ااا
وجمعها مت الكتب والرساال المؤلشة صه النحو القرانه .
ولهااذا ُو َسا َام البحااا با ا( اسااتقراس بعااك أحكااام المنلااوباآ صااه الق اران الك اريم صااه
كتا ااب البا اااح،ين الع ا اراقيين ورسا اااالهم الجامعيا ااة ما اان 0222-8691م "جما اات ود ارسا ااة

ولشية") .

أماا مانها البحااا صإناه انااتظم صاه مقدمااة وتمهياد َّبينااآ صياه تعريا
َّ

النحاو القرانااه

وماا ألاَّشه البااح،ون العراقياون صاه بعاك أحكاام المنلاوباآ صاه القاران الكاريم  ،ومااادو
البحااا الااذي درسااآ صيهااا (خباار "كااان" الجملااة وإاابه الجملااة  ،وخباار أخ اواآ "كااان" ،
وأساالوب النااداس  ،والمشعااول ألجلااه  ،والمشعااول معااه)  ،وخاتمااة تاا َّامنآ أها َّام النتااااا

توللآ إليها.
الته َّ

أمااا الملااادر التااه اعتماادآ عليهااا صااه بح،ااه هااذا صقامااآ أساس اًا علااى مااا ألااَّشه
َّ

الباح،ون العراقيون صه النحو القرانه صيما يخ

بعك أحكاام المنلاوباآ صاه القاران

الك اريم ماان رساااال جامعيااة ، ،اام اعتماادآ علااى ملااادر وم ارجاات قديمااة صااه تواااي

القواع ااد النحوي ااة  ،وم اان ه ااذه المل ااادر  :إ اارل المشل اال  ،وإ اارل جم اال الزج اااجه ،
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وإارل ابان عقياال علاى ألشيااة ابان مالا  ،وإارل قطاار النادل وباال اللادل  ،وحاإااية

اللبان على إرل األإمونه.

وأخي ًار َّ
إن من تمام العمل تقديم الإكر وال،ناس والعرصان  ،إلى من هو أهال لاذل

أسااتاذي القاادير الإااهيد المإاار علااى رسااالته األسااتاذ المساااعد الاادكتور ك اريم أحمااد

جواد على ما بذله من جهد وما أبداه من توجيهاآ تمام بح،ه هذا  ،وء عجاب صهاو

جواد يشيك على الوادي صيخرج بهذا الوادي النباآ  ،صجزاه اهلل عنه خير الجزاس
بحر َّ

 ،ورحمه وأسكنه صسي جناته.
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التمهيد

النحو القرانه هو تل القواعد الته قامآ على أساس القران الكريم  ،وهو أو،ق
األول  ،واأللااول التااه ُبنََيااآ علااى
الملااادر صااه الوجااود  ،وملاادر التقعيااد النحااوي َّ
نهجااه س اواس كانااآ هااذه األلااول ماان إ اواهد أخاارل تاادعم هااذه القواعااد أم لاام تكاان ،
َّ
ألن الق اران الك اريم بقراساتااه
وس اواس كانااآ تتشااق ماات ألااول النحاااو أم ء تتشااق د ذل ا

المختلش ا ااة أون ا ااى قواع ا ااد النح ا ااو وزاد م ا اان قيمته ا ااا وأم ا ا َّادها ب ا ااتمتن القواع ا ااد  ،وأحس ا اان

األساليب(.)8

روا َّن الهد
األول والنحاو تابعااً وخاااعاً لاه .
بتعديل الهرم المقلوب بحياا يلاب القاران األلال َّ
األساس من نظرياة النحاو القراناه تلاحي الواات المعكاوس وذلا

وء مجااال للتعلااب صااه البحااا العلمااه المنهجااه  ،روان كااان هنااا مجااال للتعلااب

صالقران الكريم أحاق بالتقاديس والتقاديرد َّ
ألناه مان عناد اهلل والنحاو مان لانت البإار(،)0

وهااو ((أو،ااق ملاادر صااه الوجااود وعلااى ا ط ا ق  ،وقااد إااهد بااذل جمياات المنلااشين
س اواس أكااانوا ماان المساالمين أم ماان وياار المساالمين د َّ
ألن الحقيقااة هااه الحقيقااة مهمااا

اختلشااآ المااذاهب والمإااارب واألهاواس  ،ذلا أن القاران الكاريم قااد أرواام األعااداس علااى

اءعت ار به روان لم يكونوا قد تإرصوا باعتناق مباداه.)3())...
وقااد درس الباااح،ون العراقيااون النحااو القرانااه صيمااا يخ ا

المنلااوباآ د ارساااآ

ك،يارو  ،تناولااآ الجاازس األكباار منهااا صااه رسااالته – كمااا ذكاارآ صااه المقدمااة – وهااا أنااا

أدرس الج اازس اآلخ اار منه ااا ص ااه ه ااذا البح ااا  ،صق ااد درس الباح ااا (عل ااه ءزم مزب ااان)

مواو (المشعول معه) صه امن رسالته (ظر الزمان ولور استخدامه صه القاران
الك اريم) التااه قا َّادمها إلااى كليااة اآلداب صااه جامعااة البل ارو( ،)4ودرسااآ الباح،ااة (أزهااار

عله ياسين) موااوعه (المشعاول لاه) و(المشعاول معاه) صاه اامن رساالتها الموساومة

ب ا(المشعااوءآ صااه القاران الكاريم) التااه قاادمتها إلااى كليااة اآلداب صااه جامعااة البل ارو(.)5

وخللآ الباح،اة (ساميرو عباد الكاريم حساين) رساالتها التاه قادمتها إلاى كلياة التربياة
للبناااآ صااه جامعااة األنبااار لد ارسااة مواااو (خباار "كااان" وأخواتهااا صااه الق اران الك اريم
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أمااا الباحاا (سااليم عباد الزهارو محساان) صقاد تناااول موااو (المشعااول
د ارساة نحوياة) َّ ،

له) صه امن رسالته (الملدر صاه القاران الكاريم –د ارساة نحوياة  )-التاه قادمها إلاى
كلي ااة التربي ااة صا ااه الجامع ااة المستنل ا ارية( .)9وخلا ا

الباح ااا (عبا ااد الشت ااال محما ااد

عبااو ) رسااالته التااه قاادمها إلااى قساام اللغااة وعلااوم الق اران صااه جامعااة لاادام للعلااوم
ا س مية لدراسة مواو (النداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية).

خبر (كان ) الجملة وشبه الجملة:

تدخل األصعال الناقلة ومنهاا (كاان) وأخواتهاا علاى المبتادأ والخبار  ،صيرتشات

()7
إماا مشارداً –
المبتدأ على أنه اسمها وينتلب الخبر على أنه خبرهاا  ،ويكاون خبرهاا َّ

وقااد ماارآ د ارسااته صااه رسااالته للماجسااتير( -)1صيكااون منلااوبًا ،روا َّمااا أن يكااون جمل ا ًة

اسا اامية أو صعليا ااة  ،أو إا اابه جملا ااة – ظرص ا ااً أو جا ااا اًر ومجا اارو اًر -صيكا ااون صا ااه مواا اات

نلب(.)6

وقااد درس الباااح،ون العراقيااون صااه النحااو القرانااه مواااو خباار (كااان) المشاارد

خللآ الباح،ة (سميرو عبد الكاريم حساين) رساالتها صاه
والجملة وإبه الجملة  ،صقد ًّ

الماجستير والته َّ
قدمتها إلى كلية التربية للبناآ صاه جامعاة األنباار لد ارساة (خبار كاان
وأخواتها صه القران الكريم).
أ -خبر (كان)الجملة:

-8الخبر جملة أسمية:

جا اااس خبا اار (كا ااان) جمل ا ا ًة اسا اامي ًة صا ااه الق ا اران الك ا اريم صا ااه ( )7سا اابعة
وتولاالآ الباح،ااة (سااميرو عبااد الك اريم) إلااى َّ
أن أقااول المواااات
مواااات(،)82
َّ
السبعة الته ذكرتها هو قوله تعالى {:أن تكون أمَّة هَّي أربَّى مَّن أمَّة}(،)88

وأإارآ إلى َّ
أن الإيخ محمد عبد الخالق عايمة ذكر هذا الموات وقال َّإنه
()80
صتولاالآ إلااى َّأنهااا
أمااا المواااات األخاارل
َّ
لاام ياارد وي اره صااه القاران الك اريم َّ ،

قراسو إاذو أو تخريا بعيد(.)83

وذكر هذا الموات الباحا (لاحب منإد عباس)(.)84

 -0الخبر جملة فعلية ماضوية:
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ياتته خبار (كاان) جملااة صعلياة صعلهاا ماااك( ،)85ووردآ صاه (، )81مانياة عإاار

مواعاً من القران الكريم  ،وجاس الخبر مجارداً مان أي متعلاق صاه (، ، )3اة موااات

منهاا قولااه تعااالى {:فلََّّوك كانََّّت قريََّّة ءامنََّّت}( ،)89وتعلااق باه مشعااول صااه مواااعين ،
أحدهما قوله تعاالى {:إن كنت قلته}( ،)87وتعلاق باه الجاار والمجارور صاه (، ، )83اة

عإر موااعاً منهاا قولاه تعاالى {:فَّنن لَّم تكونَّوا دخلَّتم بهَّن فَّ جنَّا
وصه هذه المواات كلها جاس المتعلق متتخ ًار عن عامله(.)86

لَّيكم}(،)81

وجاااسآ الجملااة الواقعااة خب ا اًر لا ا(كااان) ملاادروً بالمااااه ماات (قااد) صااه موااات

واحااد هااو قولااه تعااالى {:س َّى أن يك َّون ق َّد اقت َّرب أجله َّم}( ،)02وماان وياار (قااد) صااه

( )87ساابعة عإاار مواااعًا ( ،)08منهااا قولااه تعااالى {:إن كََّّان قميصََّّه قََّّد مََّّن قبََّّل

فصدقت وهو من الكَََّّّذبين}(.)00

 -3الخبر جملة فعلية فعلها مضارع:

ك،ر مجهس خبر (كان) جملة صعلية صعلها مااار صاه القاران الكاريم ،إذ وردآ

صه ( )377سابعة وسابعين و، ،مااة مواات مان القاران الكاريم( ،)03وجااس خبار (كاان)

صع ً ماارعاً منلوباً مقترناً ب م الجحود صه ( )02عإرين موااعاً ( ،)04منهاا قولاه

تعااالى {:لَّم يكَّن اللَّه ليغفَّر لهَّم وك ليهَّديهم سَّبي ا}( ،)05وورد معمااول خباار (كااان)

متقا اادماً عليه ا ااا صا ااه ( )4أربع ا ااة موااا اات( ،)09منه ا ااا قول ا ااه تعا ااالى {:وأنفسََََّّّّهم ك ََََّّّّانوا
يظلمَّون}(،)07وقاد ورد معماول الخبار متقادماً علياه أي متوساطاً بيناه وباين اسام (كاان)
ص ااه (، )91ماني ااة وس ااتين موا ااعًا م اان القا اران الكا اريم( ،)01منه ااا قول ااه تع ااالى {:ومَََّّّا

ظلمنَََّّّهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون}(.)06

وج اااس معم ااول الخب اار مت ااتخ ًار عن ااه ص ااه ( )17س اابعة و،م ااانين موا ااعًا  ،وج اااس

المعمول ظرصًا وجا ًار ومجرو ًار وما تعدل إليه الخبر من المشعول( ،)32ومنه قوله تعاالى

{:الذين تتوفَََّّّهم الملئكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء}(.)38

وورد خباار (كااان) الماااار معطوص اًا عليااه صااه (، ، )83ااة عإاار مواااعًا(،)30

ماان ذل ا قولااه تعااالى{:ولََّّتكن مََّّنكم أمََّّة يََّّد ون إلََّّى الخيََّّر ويََّّأمرون بََّّالمعروف

وينهون ن المنكر}( ،)33وجاس مجرداً أي لم يذكر متعلقه صه ( )869ساتة وتساعين
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وماااة موااات( ،)34منهااا قولااه تعااالى {:ك َّانوا ك يتن َّاهون َّن منك َّر فعل َّوه لب َّئس م َّا

كانوا يفعلون}(.)35

ب -خبر (كان)شبه الجملة:
- 8الخبر ظرف:

ورد الظر خب اًر لا(كان) ،وجاس صه القران الكريم ظار مكاان ولام ي َ
اتآ ظار

زماان  ،وورد ذلا صااه ( )06تساعة وعإارين مواااعًا( ،)39منهاا قولاه تعااالى {:أيَّن مَّا

تكونوا يأت بكم الله}(.)37

-0الخبر جار ومجرور:

ورد الج ا ااار والمج ا اارور خبا ا ا ًار ل ا ا ا(ك ا ااان) ص ا ااه ( )017س ا اابعة و،م ا ااانين ومات ا ااه

موات من القران الكريم( ،)31منها قوله تعالى {:و ما كان لَّنفس أن تمَّوت إك بَّنذن

الله}(.)36

خبر أخوات (كان):

-8خبر (ليس) :ورد الشعل (ليس) صه ( )16تسعة و،مانين مواعاً من القران الكريم

 ،وخبره نوعان:

األول :الخبر المشرد ،والذي ورد صه (، ، )32ين مواعًا  ،وجااس منلاوبًا نحاو قولاه

تعااالى{:و ك تقولَّوا لمَّن ألقَّى إلَّيكم السَّلم لسَّت مؤم انَّا}( ،)42وجاااس مجاارو اًر بحاار

الجر الزااد (الباس) نحو قوله تعاالى{:أليس الله بعزيز ذي انتقَّام}( ،)48وبحار الجار
()40

ال ازا ا ااد (الك ا ااا )

البصير}(.)43

 ،نح ا ااو قول ا ااه تع ا ااالى{:ل ََََّّّّيس كمثل ََََّّّّه ش ََََّّّّي ء وه ََََّّّّو الس ََََّّّّميع

ال،ااانه:الخباار الجااار والمجاارور  ،وورد هااذا الخباار صااه ( )56تسااعة وخمسااين مواااعاً

من القران الكريم  ،واألحر المستعملة صه جر األسماس صه هذا النو من الخبار هاه

 :ال م وعلى وصه ومن والباس والكا

 ،وقد جاس الجار والمجرور متقادماً علاى اءسام

وح ااده  ،نح ااو قول ااه تع ااالى{:ق ََّّال يَّ َََّّّقوم ل ََّّيس ب ََّّي ضلَََّّّ َََّّّلة ولكن ََّّي رس ََّّول م ََّّن رب

العَََََّّّّّلمين}( ،)44وجااس متااتخ ًار عناه( ،)45نحاو قولاه تعااالى{:يَََََّّّّّنساء النبَّي لسَّتن كأحَّد

من النساء}(.)49
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 -0خبر (أصَّب ) :ورد الشعال النااق

مجلة ديالى /
(ألاب ) صاه ( )07سابعة وعإارين موااعًا ،

أما الخبر المشارد صقاد ورد صاه ()02
جاس خبر (ألب ) مشرداً وجملةً وجا اًر ومجرو اًر َّ ،

أمااا أنماطااه صقااد جاااس اساامًا مجااردًا ماان ا ااااصة
عإ ارين مواااعًا  ،جاماادًا ومإااتقًا َّ ،
والول ا

والمتعلقاااآ  ،وجاااس مولااوصًا  ،وتعلااق بااه الجااار والمجاارور( ،)47وماان ذل ا

قوله تعالى{:فأصبحتم بنعمته إخوا انا}(.)41

أما الخبر الجملة صقاد جااس خبار (ألاب ) جملاة صعلياة صعلهاا مااار ( ،)46منهاا
َّ

قولااه تعااالى {:وأحَّيط بثمَّره فأصَّب يقَّ ّل ّّّب كفيَّه لَّى مَّا أنفَّق فيهَّا}( .)52وجاااس
الخبار إاابه جملاة جااا اًر ومجارو اًر( ،)58نحااو قولاه تعااالى{:فطو َّت لَّه نفسَّه قتَّل أخيََّّه

فقتله فأصب من الخََََّّّّسرين}(.)50
-3خبََّّر (ظََّّلّ) :جاااس الشعاال (ظا َّال) صااه ( )6تسااعة مواااات  ،وجاااس خب اره مشاارداً صااه

اما فنظَّل له َّا َّاكفين}(،)53
( )9سااتة مواااات  ،منهااا قولااه تعااالى {:ق َّالوا نعبَّد أص َّن ا
وجمل ااة صعلي ااة صعله ااا ما ااار ص ااه ( )6تس ااعة مواا اات( ،)54منه ااا قول ااه تع ااالى {:ول ََّّئن

يحا فرأوه مصف ار لظلوا من بعده يكفرون}(.)55
أرسلنا ر ا
-4خبر (بات) :ورد الشعال (بااآ) صاه مواات واحاد يحتمال النقلاان والتماام  ،وخباره
مشاارد مإااتق ومتعلقااه جااار ومجاارور متقاادم عليااه( ،)59وذل ا صااه قولااه تعااالى {:وال َّذين

يبيتون لربهم سج ادا وقيََّّ اَّما}(.)57
-5خبََّّر (زال) :جاااسآ (زال) صااه (، )1مانيااة مواااات ماان الق اران الك اريم جاااس خبرهااا

مشااردًا صااه (، ، )3ااة مواااات منهااا قولااه تعااالى {:ول َّو ش َّاء رب َّك لجع َّل الن َّاس أم َّ اة

واحدةا وك يزالون مختلفين * إك من رحم ربك ولذلك خلقهم}( ،)51وجملة صعلية صعلهاا
ماار صه (، ، )3ة مواات منهاا قولاه تعاالى {:وك يزالَّون يقََََّّّّتلونكم حتَّى يَّردوكم
ن دينكم إن استطا وا}( ،)56وإبه جملة جا ًار ومجرو ًار صه مواعين( ،)92منها قولاه

تعالى {:وك يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم السا ة}(.)98

 -9خبَََّّّر (دام) :ورد الشعا اال (دام) صا ااه ( )7س اابعة موااا اات  ،جا اااس صا ااه ( )5خمسا ااة

مواات منها يحتمل النقلان والتمام  ،وجاس خبره مشردًا مإتقًا صه (، ، )3ة موااات

052

مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010

منها قوله تعالى {:وحرم لَّيكم صَّيد البَّر مَّا دمَّتم حرامَّا}( ،)90وجاا ًار ومجارو ًار ً صاه
()93
يدا مادمت فيهم}(.)94
مواعين  ،أحدهما قوله تعالى {:وكنت ليهم شه ا

-7خبَّر (بَّر ):جااسآ (بارل) صاه مواااعين  ،أحادهما تحتمال النقلاان والتماام صيااه ،

وجاس خبره مشردًا مإاتقًا تقادم معمولاه الجاار والمجارور علياه()95صاه قولاه تعاالى{:قَّالوا
ليه اكفين}(.)99

لن نبر

 -1خبر (فتئ) :جاسآ (صتئ) صه موات واحد مان القاران الكاريم وجااس خبرهاا جملاة

صعلية صعلها ماار ( ،)97وهو قوله تعالى {:قالوا تالله تفتؤا تذكر يوسف}(.)91
أسلوب النداء:

درس الباحااا (عبااد الشتااال محمااد عبااو ) أساالوب النااداس د ارس ا ًة مشلاال ًة صااه

رسااالته للماجسااتير والموسااومة با ا(النااداس وتطبيقاتااه ص اه الق اران الك اريم د ارسااة نحويااة) ،

الته َّ
قدمها إلى مجلس قسم اللغاة وعلاوم القاران صاه جامعاة لادام للعلاوم ا سا مية ،

عااام  ،8667بإإا ا ار
اهلل–.

األس ااتاذ ال اادكتور عب ااد الحس ااين الشتل ااه (آ 8661م) – رحم ااه

والن ااداس  :ه ااو توجي ااه دع ااوو إل ااى المخاط ااب  ،وتنبيه ااه ليل ااغه إل ااى المن ااادي ،

وسما ما يريده(.)96

ويعد المنادل من المشعول به د وذل ألن صولنا  :يا عبد اهلل  ،ألله أدعو عبد

اهلل  ،صحذ

الشعل (أدعو) أو (أنادي)  ،وأنابآ (يا) النداس عنه(.)72

إذًا النداس هو طلب ا قبال بحر ينوب مناب الشعل (أنادي)  ،ملشوظ به نحو

قولااه تعااالى {:ونَََّّّدينَََََّّّّّه أن يَّا إب َّارهيم}( ،)78أو مقاادر نحااو قولنااا " :يااا زيااد" .وا قبااال

إما حقيقيًا نحو قولنا  :ياا زياد أقبال! ،أو مجازياًا( ،)70نحاو قولاه تعاالى {:وزكريَّا
يكون َّ

إذ نادى ربه رب ك تذرني فرادا وأنت خير الوارثين}(.)73
ويشي ااد الن ااداس تنبي ااه المخاط ااب ل ل ااغاس إل ااى م ااا يج ااهس م اان الكا ا م المن ااادل

له( .)74وتحقق ذل صه القران الكريمد إذ جااس بعاد جملاة الناداس صعال أمار  ،نحاو قولاه

تعالى {:وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنَّة}( ،)75رواخباار ،نحاو قولاه تعاالى {:واذ
قال َّت الم ئك َّة يََّّا م َّريم إن اللََّّه اص َّطفاك}( ،)79ونهااه  ،نحااو قولااه تعااالى{:يََّّا أيه َّا
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ال َّذين ءامن َّوا ك تقول َّوا را ن َّا}( ،)77واسااتشهام  ،نحااو قولااه تعااالى {:ق َّالوا يََّّا ش َّعيب
أصلواتك تأمرك أن نترك مَّا يعبَّد ءاباؤنَّا}( ،)71ونشاه( ،)76نحاو قولاه تعاالى {:قَّال يَّا

قوم ليس بي سفاهة}(.)12

أحرف النداء في القرآن الكريم:

أحر النداس هه  :ياا  ،و َأياا  ،و َهَياا  ،وأي  ،والهمازو  ،وا  ،رواي  ،ووا( ،)18ولام
يرد من أحار الناداس هاذه صاه القاران الكاريم إء الحار (ياا) صقاط  ،وهاو حار لناداس

البعيد حقيق ًة أو حكماً  ،وهاو أم البااب وألال أحار الناداس  ،وهاو أك،رهاا اساتعماءً ،
وء يقاادر عن اد الحااذ

س اواه  ،وء ينااادل اساام اهلل ساابحانه وتعااالى واساام المسااتغاا بااه

و(أيها) و(أيتها) إء بها( ،)10وقد وردآ صه ( )398واحد وستين و، ،ماة مواات مان

الق اران الك اريم()13دإذ ورد صااه ( )845خمسااة وأربعااين وماااة موااات  ،ماات (أيهااا) نحااو

قوله تعالى {:يا أيها الذين ءامنوا استعينوا بالصبر والصلوة}( ،)14و(أيتها) نحو قوله

تعالى {:يا أيتها النفس المطمئنة}( ،)15وجااس مات المناادل المااا

إلاى يااس الماتكلم

صااه (، )12مااانين مواااعاً ماان الق اران الك اريم  ،منهااا قولااه تعااالى {:يََّّا أبََّّت ك تعبََّّد
الشيطَّان}( ،)19ومت المنادل المشرد العلام صاه ( )94أربعاة وساتين موااعاً مان القاران

الك اريم  ،منهااا قولااه تعااالى {:واذ ق َّال اللََّّه يََّّا يس َّى اب َّن م َّريم}( ،)17وماات المنااادل

الماااا

صااه ( )54أربعااة وخمسااين مواااعاً  ،منهااا قولااه تعااالى {:قَّالوا يََّّا حس َّرتنا

لَّى مَّا فرطنَّا فيهَّا}( ،)11وماات المنااادل المحااذو

صااه (، ، )83ااة عإاار مواااعاً ،

يما}( ،)16ومت النكرو المقلودو
منها قوله تعالى {:يا ليتني كنت معهم فأفوز فوازا ظ ا
صااه ( )4أربعااة مواااات  ،منهااا قولااه تعااالى {:وقيََّّل يََّّا أرض ابلع َّي مَّاءك}( ،)62وماات
النكرو وير المقلودو صه موات واحد  ،هو قوله تعالى {:يا حسرةا لى العباد}(.)62
حذف حرف النداء:
األلا اال صا ااه حا اار النا ااداس أن ء يحا ااذ

د ألنا ااه حا اار والحا اارو

جا ااهس بها ااا

ل ختلار ول نابة عن األصعال ،صإذا حذصته كان ذل اختلار المختلر(.)60
وقد يحذ

حر النداس د ألنه يقوم مقام الشعل (أدعو) صاه نلابه المناادل(،)63

وق ااد ورد مح ااذوصاً ص ااه ( )850ا،ن ااين وخمس ااين وما ااة موا اات م اان القا اران الكا اريم(،)64
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ماات اساام ا إااارو صااه موااات واحااد هااو قولااه تعااالى { :ثَّم أنََّّتم هَّؤكء تقتلَّون

أنفس َّكم}( ،)65وح اذ

صااه (، ، )73ااة وساابعين مواااعاً ماات المنااادل الماااا

نحااو

قوله تعالى { :ربنا واجعلنا مسلمين لك}( ،)69وصه مواعين مت المشارد العلام أحادهما

قول ااه تع ااالى { :يوس ََّّف أيه ََّّا الص ََّّديق}( ،)67وص ااه ( )94أربع ااة وس ااتين موا ااعًا م اات
المنااادل الماااا

إلااى ياااس المااتكلم نحااو قولااه تعااالى { :رب ف َّ تجعلن َّي ف َّي الق َّوم

الظ َََّّّالمين}( ،)61وح ااذ

م اات لش ااظ الج ل ااة (اهلل) وع ااوك عن ااه بم اايم مإ ااددو ص ااه ()5

خمسة مواات  ،منها قوله تعالى{ :قل اللهم مالك الملك}( ،)66وحذ

مات (أيهاا) صاه

( )6تسا ااعة موااا اات  ،منها ااا قولا ااه تعا ااالى{ :ق َََّّّل أفغي َََّّّر الل َََّّّه ت َََّّّأمروني أ ب َََّّّد أيه َََّّّا
الجاهلون}(.)822
المنادى:

هو (( المطلوب إقباله بحر ناااب منااب (أدعاو) لشظااً أو تقادي اًر))( .)828ويقسام

المنادل على قسمين(:)820

األول :المنادل المبنه  ،وهو الذي يجمتت صيه التعري

وا صراد  ،ويبنى على ما يرصات

()823
إما لشظااً  ،وهاه الاامة
به لو كان معرباً  ،وهو صه موات نلب  .وحركة بنااه َّ

صا ااه المشا اارد وجما اات التكسا ااير  ،نحا ااو قولا ااه تعا ااالى { :لنخرجن َََّّّك ي َََّّّا ش َََّّّعيب وال َََّّّذين

ءامنوا}( ،)824أو تقدي اًر صه المقلور والمنقو
ادع لنا ربك}(.)825

 ،نحو قوله تعالى { :قالوا يَّا موسى

وهو على نوعين  :المنادل المشرد المعرصة  ،والمنادل النكرو المقلاودو  ،وقاد

ورد المنادل المشرد المعرصة المبنه صه ( )70ا،نين وسبعين مواعاً مان القاران الكاريم
 ،جاس المنادل المبنه قبل النداس صاه مواات واحاد هاو قولاه تعاالى { :ثَّم أنَّتم هَّؤكء

تقتلََّّون أنفسََّّكم }( ،)829وقاادر البناااس علااى اخاار المنااادل صااه (، ، )32ااين مواااعًا ،

منها قوله تعالى{ :يا يحيى خذ الكتاب بقوة}( ،)827وجاس صاه ( )4أربعاة موااات نكارو
مقلااودو ،منهااا قولااه تعااالى{ :وقيََّّل يََّّا أرض ابلع َّي م َّاءك}( ،)821وصااه ( )37ساابعة
و، ،ين مواعًا جاس المنادل مشردًا علمًا معرص ًة لحيحة اآلخر  ،ومنهاا قولاه تعاالى:

{يا داوود إنا جعلنَّاك خليف اة في األرض}(.)826
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ال،انه :المنادل المعرب  ،ويكون منلوبًا على ألله أي أنه مشعول به لشعل ماامر

محااذو

حااذصاً ءزم ااً تقااديره (أدعااو) أو (أنااادي)( .)882ويقساام المنااادل المعاارب علااى

، ،ة أقسام هه:

 .8المنادل الماا

 :ورد المنادل مااصًا صه ( )806تسعة وعإارين ومااة مواات

من القران الكريم  ،منها قوله تعالى{ :ربنا وسعت كل شي ء رحم اة و ل اما}(.)888

 .0النك ارو وياار المقلااودو  :لاام تاارد النك ارو وياار المقلااودو إء صااه موااات واحااد ماان
القران الكريم هو قوله تعالى{ :يا حسرةا لى العباد}(.)880
 .3الإبيه بالماا  :لم يذكر الباحا (عبد الشتال محمد) أي موات صه ورود هاذا
القسم من أقسام المنادل المعرب صه القران الكريم.

نداء ما فيه (ال):

ء يجوز نداس اءسام المحلاى ب ا(ال) د ألناه بالناداس يلاب معرصاة واءسام معار
على تعري (.)883

باألل

وال م  ،وء يجوز أن يدخل تعري

يحااذ

حاار النااداس معااه ويعااوك عنااه بماايم مإااددو صااه اخ اره  ،وورد ذل ا صااه ()5

ولام ياارد نااداس اءساام المعاار ب ا(ال) إء صااه لشااظ الج لااة (اهلل)  ،واألك،اار صيااه أن

خمسة مواات من القران الكريم( ،)884منها قوله تعالى{ :د واهم فيها سبحانك اللهَّم

وتحيتهم فيها س م}(.)885

المنادى المضاف إلى ياء المتكلم:

ويقسم على أربعة أقسام ،هه(:)889

- 8ما صيه لغة واحدو:

وهو اءسام المعتال اآلخار بااألل

واليااس  ،م،ال  :صتاى وقاااه  ،صعناد إاااصة

يااس المااتكلم إليهماا صااه الناداس يجااب إ،بااآ يااااه وء يجاوز حااذصها د ألناه ء يوجااد دلياال
عليها بعد الحذ

 ،ويجاب تحريكهاا لكاه ء يلتقاه سااكنان  ،وتحار باالشت  ،نحاو :

قااه(.)887
صتاي  ،ويا
َّ
يا َ
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- 0ما صيه لغتان :

وه ااو اس اام الشاع اال  ،المإ اابه بالشع اال الما ااار  ،بمعن ااى الح ااال أو اءس ااتقبال ،

ومك ا َارم  ،صت،ب ااآ ي اااؤه وء يج ااوز
المإ ااتق م اان ال ، ،ااه أو الرب اااعه  ،نح ااو  :ا ااارب ُ
إما مشتوحة م،ل ُ :مك َرَم َه  ،أو ساكنة م،ل  :يا ااربَه(.)881
إسقاطها  ،وهه َّ

 - 3ما صيه سآ لغاآ  ،م،ل اءسم (و م)  ،وهه(:)886
أ  -حاذ

الياااس وتعوياااها بالكسارو (يااا وا مَ )  ،نحاو قولااه تعااالى{ :رب اغفَّر لَّي

ولوالدي}(.)802

ب -إ،باتها ساكنة (يا و مه)  ،نحو قوله تعالى { :يا بادي فاتقون}(.)808

اه)  ،وقااد وردآ هااذه اللغ اة صااه مواااعين ماان
آ -إ،باتهااا متحركااة بااالشت (يااا و ما َ
الق ا اران الك ا اريم  ،أحا اادهما قولا ااه تعا ااالى { :يََََّّّّا بََََّّّّادي الََََّّّّذين ءامنََََّّّّوا إن أرضََََّّّّي

واسعة}(.)800

ا -قلاب الكسارو صتحااة صااه (و َمااه) وقلااب الياااس ألشاًا  ،لتحريكهااا وانشتااال مااا قبلهااا ،

صنقول (يا و َما)  ،وقاد وردآ هاذه اللغاة صاه ( )85خمساة عإار موااعاً مان القاران
الكريم  ،منها قوله تعالى { :وتولى نهم وقال يَّا أسفى لى يوسف}(.)803

ج  -حااذ أل ا (يااا و مااا) والتعااويك عنهااا بالشتحااة صتلااب (يااا و ا َم)  ،ولاام تاارد
هذه اللغة صه القران الكريم.

ويااام اءساام الماااا إلااى الياااس (يااا وا ُم)  ،نحااو ق اراسو
ل  -تحااذ ياااس ا ااااصة ُ
قوله تعالى { :قال رب احكم بالحق}( ،)804بام (رب)(.)805

 - 4ما صيه عإر لغاآ  ،وهو (األب واألم) ،وهه(:)809

أ  -حذ الياس  ،روابقاس الكسرو دلي ً عليها  ،نحو  :يا َ
أب  ،ويا ِّأم .
أمه.
ب -إ،باآ الياس ساكنة  ،نحو  :يا أبه  ،ويا ِّ
أم َه.
أبه  ،ويا ِّ
آ -إ،باآ الياس محركة بالشت  ،نحو  :يا َ
أما.
ا -قلب الياس ألشًا  ،روابدال الكسرو صتحة  ،نحو  :يا أبا  ،ويا َّ
ج  -حذ

األل

أب  ،ويا َّأم.
روابقاس الشتحة  ،نحو  :يا َ
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أب  ،وياا أم .وهاذه الموااات لام
ل -اءكتشاس بنية ا ااصة  ،وام اءسام  ،نحاو  :ياا ُ
ترد صه القران الكريم.
خ -تعويك ياس ا ااصة بتاس التتنيا وتكسر التااس  ،نحاو  :ياا أب َ
اآ .وقاد وردآ هاذه
اللغااة صااه (، )1مانيااة مواااات ماان القاران الكاريم  ،منهااا قولااه تعااالى { :وقَّال يََّّا أبَّت

هذا تأويل رؤيَّاي}(.)807
د -صت تاس (يا َ
أبآ).
أبآ) صنقول ( :يا َ
ذ (-يا أََبتاَا).

آ).ولم ترد هذه اللغاآ صه القران الكريم.
آ  ،ويا أ َّم ُ
ر (-يا َأب ُ
حذف المنادى:
يحذ

المنادل مان جملاة الناداس د لدءلاة حار الناداس علياه( .)801وقاد حاذ

صه (، ، )83ة عإر مواعاً من القران الكريم( ،)806منها قولاه تعاالى { :يّقَّول يَّا
ليتني اتخذت مع الرسول سبي ا}(.)832

تابع المنادى:

يقسم تابت اءسم المنادل على قسمين(:)838

األول  :تابت المنادل الظاهر  ،وهو على نوعين :
 8ال-لاشة  :إذا ولا

المنااادل المشارد العلام بولا

مشارد محلاى ب ا(ال)  ،جااز صااه

اللااشة وجهااان :إمااا الرصاات علااى اللشااظ أو النلااب م ارعاااوً للمحاال ألن المنااادل محل اه
النلاب( ،)830رواذا كاان المناادل ماااصاً وولا صا يجاوز صاه اللاشة إء النلااب ،
ساواس أكااان الول ا

مشاارداً أم مااااصاً ،أمااا إذا ولا

يكااون صااه اللااشة إء النلااب( .)833أمااا ول ا

المنااادل المشاارد بالماااا

صا

المنااادل المشاارد العلاام با ا(اباان) مااااصًا

إلى علام صقاد ورد صاه (، ، )3اة موااات مان القاران الكاريم  ،منهاا قولاه تعاالى { :واذ

قَّال اللََّّه يََّّا يسَّى ابَّن مَّريم ءأنََّّت قلَّت للنَّاس}( .)834ويجااوز صاه (عيسااى) الرصاات
والنلب  ،أما (ابان) صا يجاوز صياه إء النلاب – هاذا ماا ذكاره الباحاا (عباد الشتاال

محمد عبو )( ،)835وهو رأي الشراس (027ها) وعباد اهلل بان علاه اللايمري(مان نحااو
القرن الرابت) ،وهو األك،ر(.)839
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إء َّ
أن ،مة من يجياز الرصات صاه ال ا(ابان) أيااًا  ،إذ قاال ابان مالا (970ه ا) ... (( :

ا َّم اءبن اتباعاً))( ،)837ويام الا(ابن) اتباعاً لام المنعاوآ (المناادل المشارد)
وربما ُ
الذي يجوز صيه البناس على الام .ولم يلتشآ الباحا (عبد الشتال محماد عباو ) إلاى

هذه المستلة.

النسااق  :إذا عط ا

 - 0عط ا

صيتخذ المعطو

حكم المعطو

اساام مجاارد م اان األل ا

وال ا م علااى اساام من ااادل ،

عليه صيرتشت على نداس ،ان  ،أما إذا كان المعطو

محلى با(ال) – وقد ورد ذل صه موات واحد من القران الكريم – وهاو قولاه تعاالى :

{ولقد ءاتينا داود منا فض يَََّّّجبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد}( –)831صيجاوز
صيه كما صه (الطير) هنا الرصت والنلب(. -)836
ولم َ
تتآ بقية التوابت تابعةً للمنادل(.)842

ال،انه :تابت المنادل المبهم  ،وهو على نوعين :
- 8لشة المنادل المبهم  :ء يكون ولا

المناادل المابهم إء اسام جانس صياه ألا

وءم  ،نحو قوله تعالى { :يا أيها الناس ا بدوا ربكم}(.)848
- 0عط

البيان  :ورد المنادل المبهم (أي) صاه القاران الكاريم مات لاشته المرصوعاة

صاه ( )850ا،ناين وخمساين ومااة مواات( ،)840منهاا قولااه تعاالى { :يَّا أيهَّا ال نسَّان
ما غرك بربك الكريم}(.)843

المفعول له :

هو اسم صالة يذكر بعد الشعل لبيان السبب الذي من أجله حلل الشعل(،)844

وهاو علااى نااوعين  :إ َّماا أن يااتته مجاارو اًر بتحاد أحاار الجاار الخالاة بالتعلياال إذا صقااد
أح ااد الإ ااروط الت ااه يج ااب تواصره ااا صي ااه  ،وأن يك ااون منل ااوبًا عل ااى تق اادير أح ااد ه ااذه

األحاار

()845

الااذي أسااقط توسااعاً ليتحااول المشعااول ألجلااه إلااى مشعااول منلااوب بنااز

الخاصك( ،)849إذا تواصرآ صيه الإروط الته سيتته ذكرها .

وأحر التعليل الته تدخل على المشعول ألجله لجره هه(( :)847ال م) نحو قولاه

تعالى { :واأل رض وضعها لَأ نام}( ،)841و(الباس) نحو قوله تعاالى { :فبظلم من الذين
هَّادوا حرمنََّّا لَّيهم طيبََّّات أحلَّت لهََّّم}( ،)846و(مان) نحاو قولااه تعاالى { :وك تقتلَّوا
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أوكدكم من إم ق نحن نرزقكم واياهم }( ،)852و(صه) نحاو قولاه تعاالى {:لمسَّكم فَّي

ما أفضتم فيه ذاب ظيم}( ،)858و(على) نحو قوله تعاالى  {:لتكبروا اللَّه لَّى مَّا

هداكم }(.)850

شروط المفعول ألجله :

هنا عدو إروط يجب تواصرها صه المشعول ألجله حتى يكون منلوباُ  ،صإن صقاد

أحد هذه الإروط وجب جره بتحد أحر التعليل الته م َّار ذكرهاا  ،وهاذه الإاروط هاه

 :أن يكون ملد اًر( ،)853نحو قوله تعالى {:ألم تر إلى الذين خرجَّوا مَّن ديَّارهم وهَّم
أل ََّّوف ح ََّّذر الم ََّّوت }( ،)854وم ،ااال صق ااد المل اادرية قول ااه تع ااالى {:واأل رض وض ََّّعها

لَأ نََّّام}( ،)855وأن يكااون قلبي اًا( ،)859نحااو قولااه تعااالى {:فََّّأتبعهم فر ََّّون وجنََّّوده بغي َّا
و دوا }( ،)857وأن يكون معلِّ ً للحدا( ،)851نحو قوله تعالى{:هو الذي يَّريكم البَّرق
خوف ا وطمع ا }( ،)856وأن يكون متحداً مت الشعل صه الزمان والشاعل(.)892

ء من (َأن
هذا إذا كان المشعول ألجله ملد ًار لريحًا  ،أما إذا كان ملد ًار مؤو ً

والشعاال) صالإااروط ء تكااون ساااري ًة عليااه( ،)898نحااو قولااه تعااالى {:وألقََّّى فََّّي األرض
رواسي أن تميد بكم }(.)890
أحكام المفعول ألجله :

 .8تعريفه وتنكيره  :يعر المشعول ألجله ب ا(ال) التعريا

وبا اااصة( ،)893ولام ي َ
اتآ

صه القران الكريم معرصاً با(ال) روانما جاس معرصاً با ااصة صه مواات ك،يارو( ،)894منهاا
قولااه تعااالى {:قََّّل لََّّو أنََّّتم تملكََّّون خََّّزآئن رحمََّّة ربََّّي إذا ألمسََّّكتم خشََّّية ال نفََّّاق

}(.)895

 .0تقديمَََّّّه وتَََّّّأخيره  :يتق اادم المشع ااول ألجل ااه عل ااى عامل ااه سا اواس أك ااان منل ااوباً أم

مجرو ًار( ،)899ولم يرد المشعول ألجله متقدمًا على عامله صه القران الكاريم بال هاو صاه

كل المواات الته ورد صيها جاس م زماً لمواعه الذي يكون صيه تالياً للشعال النالاب

له(.)897

حذفه في الك م:
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المشعااول ألجلااه صااه الك ا م وتبقااى الا م دال ا ًة عليااه  ،نحااو قولنااا  :زرت ا

لزياد وقلادت لعمارو( .)891وحااذ

المشعاول ألجلاه صااه (، )31مانياة و، ،اين مواااعاً

صيهااا كااان سااابقًا للملاادر المااؤول ماان

ماان القاران الكاريم وجمياات المواااات التااه حااذ
(َأن والشعل) ولم َ
يتآ صاه أي مواات مات الملادر اللاري

( ،)896ومان هاذه الموااات

قولااه تعااالى{ :ك يسََّّتأذنك الََّّذين يؤمنََّّون باللََّّّه واليََّّوم ايخََّّر أن يجاهََّّدوا بََّّأموالهم

كرهاة أن يجاهادوا  .واقتلار هاذا الحاذ
وأنفسهم والّله ليم بَّالمتقين}( ،)872أي  :ا
على لشظته كراهة أو مخاصة أو ما يقارب معناهما(.)878

د إذ تارل َّ
أن هناا إايااً

وللباح،ة (أزهار علاه) وجهاة نظار صاه هاذا الحاذ

ء صاه مواات
(( يتناصى صه أمر هذا الحذ ذل هو أننا نعد (أن والشعل) ملد ًار مؤو ً
النلاب علااى المشعااول ألجلاه  ،صلااو أننااا ق َّادرنا مشعااوءً ألجلااه اخار صماااذا ساايكون موقاات

الملادر المااؤول ل هال نعااده مشعاوءً ألجلااه اخار ل! .وهااذا ء يجاوز ألن قاعاادو النحاااو

ء أو عطشًا أو نحاو ذلا  .وت صياًا لهاذا
تقول إن المشعول ألجله ء يتعدد ما لم يكن بد ً
الموق ا

صا َّ
اإن إع اراب الملاادر المااؤول ماان (أن والشعاال) سااو

مااصًا إليه لمااا

محاذو

يكااون صااه محاال جاار

ء ألجلاه وهاو (ك ارهاة) ما . ً ،ويجاوز أن نعاد
وقات مشعاو ً

الملادر المااؤول مان (أن والشعاال) صااه األلال مجاارو ًار بحاار جار  ،وأن ،مااة مشعااول

ألجله محذو

كتن يكون كراهة أو ما أإبهه  .صلما حذ

الجااار م ان أن والشعاال ألن حاار الجاار ك،ي ا ًار مااا يحااذ

المؤول مشعوءً ألجله))(.)870

هذا المشعول ألجله وحاذ

معااه  ،صقااد انتلااب الملاادر

وتواصق الباح،ة ما ذهبآ إلياه الباح،اة (أزهاار علاه) للتعلاي آ والتشلاي آ التاه

ذكرتها والإواهد الته تؤيد ما ذهبآ إليه.

صور المفعول ألجله في القرآن الكريم:

جاس المشعول ألجله صه  ،ا لور صه القران الكريم( ،)873هه :

 .8المصَّدر الصََّّري  :إذ ورد صاه ( )827ساابعة ومااة موااات  ،منهاا قولااه تعااالى :

{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم ا }(.)874
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 .0المصَّدر المََّّؤول مَّن (أن والفعََّّل)  :وردآ هااذه اللاورو صااه ( )90ا،ناين وسااتين

مواعاً  ،منها قوله تعالى { :ومن يفعل ذلك فليس من اللَّّه فَّي شَّيء إك أن تتقَّوا
منهم تقاةا }(.)875

 .3مجرور بحرف الجر  :إذ استقلآ الباح،ة (أزهار عله) هاذه اللاورو مان بح،هاا

د ألنه يعرب جا اًر ومجرو اًر وليس مشعوءً ألجله.

المفعول معه :

ات والنالاب لاه ماا َّ
تقدماه مان الشعال
هو (( اءسم المنتلب بعاد واو بمعناى َم َ
أو إبهه))(.)879

بعاد أن صرواآ الباح،اة (أزهاار علاه) مان د ارساة األساس التاه يقاوم عليهاا باااب

المشعول معه وما جارل علياه مان خ صااآ نحوياة  ،تولالآ إلاى أن المشعاول معاه لام
َ
يتآ ولم يرد ملرحاً به صه القران الكاريم روانماا جارآ ا إاارو إلياه عراااً صاه مسااال
متنوع ااة م اان قبا اال النح اااو والمشس ا ارين  ،وص ااه موااا اات محتمل ااة لا ااه تبلا ا ( )06تسا ااعة

وعإرين مواعاً جاسآ على ، ،ة أقسام :
األول  :ما احتمل العط

والنلب عند النحاو صاه ( )08واحاد وعإارين موااعاً مان

الق اران الك اريم جاااسآ صيهااا ال اواو محتملااة ألن تكااون حاار عط ا

وأن تكااون بمعنااى

(مت)  ،نحو قوله تعالى {:فاستقم كما أمرت ومن تاب معك }(.)877

الثاني  :المواات المحددو من قبل القاراساآ القرانياة  ،نحاو قولاه تعاالى { :إنَّه يَّراكم

هو وقبيله من حيث ك تَّرونهم}( ،)871صقار (قبيلاُه) باالرصت عطشاًا علاى اامير الرصات
صه (يراكم) والمؤكد بالامير المنشلل (هو)  ،وقر (قبيلاَه) بالنلاب  ،أماا باالعط
ء معه(.)876
على اسم (إن) أو أن تكون الواو بمعنى (مت) صينلب مشعو ً

الثالَّث  :مااا احتماال أوجهااً إعرابيااة متعااددو  ،وذلا صااه (، ، )3ااة موااات ماان القاران
الكاريم كااان للنلااب علااى المعيااة نلاايب بااين تل ا األوجااه  ،وماان ذل ا قولااه تعااالى :

{قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إك أن آمنَّا بالّلَّه ومَّا أنَّزل إلينَّا ومَّا أنَّزل مَّن

قبل وأن أكثركم فاسقون}()812د إذ صه قوله تعالى {:وأن أكثَّركم فاسَّقون} عادو أوجاه
إعرابية هه :أما أنه صه موات عط

على (امنا)  ،أو إن إعرابه علاى تقادير حاذ
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(واعتقااادًا أنكاام صاسااقون)  ،أو أنااه ُعط ا

علااى مجاارور  ،أو أن تكااون ال اواو

بمعنى (مت) و(أن أك،ركم) صه موات المشعول معه(.)818

وهذا ما ذكره قبلها الباحا (عله ءزم مزبان) د إذ تولل إلاى أن واو المعياة لام

تا َ
اتآ ص ااه الق ا اران الكا اريم بإا ااكل ق اااطت أو يق ااين روانما ااا جعله ااا المشسا اارون ص ااه اا اامن
احتماءآ لآلية المشسرو(.)810
وتواصق الباح،ة رأي الباح،ين ءستنادهما إلى أقول حجة وهه القران الكريم .
الخاتمة

بشااال ماان اهلل تب اار وتعااالى وعااون وحساان توصيااق أُنجااز بح،ااه هااذا الموسااوم

با ا( اسااتقراس بعااك أحكااام المنلااوباآ صااه الق اران الك اريم صااه كتااب الباااح،ين الع اراقيين
ورساالهم الجامعياة مان 0222-8691م "جمات ود ارساة ولاشية")  .وهاو يحتاوي علاى
ِّ
مقدمااة تكلَّمااآ صيهااا علااى مواااو البحااا ومادتااه ومنهجااه والملااادر التااه اعتماادآ
آ صيه تعري
عليها  ،وتمهيد َبَّين ُ
يخ بعك أحكاام المنلاوباآ صاه القاران الكاريم  ،وماادو البحاا التاه هاه ( :خبار
النحاو القراناه وأهام ماا ألاَّشه البااح،ون العراقياون صيماا

"كان" الجملة وإبه الجملة  ،وخبر أخواآ "كان" ،وأسالوب الناداس  ،والمشعاول ألجلاه ،
ل َآ الباح،اة إلاى عادد مان النتاااا  ،تساتطيت
والمشعول معه)  ،وبعاد هاذه الد ارساة خاَلاُ َ
أن توجزها صه النقاط اآلتية :
َّ .8
إن البحااا صااه النحااو القرانااه صيمااا يخ ا

بعااك أحكااام المنلااوباآ صااه الق اران

ادير بعنايااة الدارسااين  ،إذ بلغااآ د ارساااآ الباااح،ين العاراقيين صااه هااذا الباااب
الكاريم جا ب
( )5خمساة مؤلشااآ كاناآ كلهااا رسااال ماجساتير صاه اااوس الحقباة الزمنياة التاه ُحا ِّاد َد
صيها المواو .

َّ .0
توزعااآ د ارساااآ النحااو القرانااه عنااد الباااح،ين الع اراقيين صيماا يخ ا

بعااك أحكااام

المنلااوباآ صااه الق اران الك اريم علااى جامعاااآ  :المستنل ارية  ،والبل ارو  ،واألنبااار ،

وجامعة لدام للعلوم ا س مية.
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 .3قا َّادم الباحااا الع ارقااه صااه مواااو بح،نااا إ اواهد قرانيااة جدياادو علااى موا ااوعاآ
النحو العربه بعيداً عن الإواهد المكررو صه كتب النحو القديماة والحدي،اة اساتناداً إلاى
اءستقراس واءستقلاس صه اوس األسلوب القرانه.

أوكا :الكتب المطبو ة:
 ارتإا

المصادر والمراجع

الارب من لسان العرب  :أبو حياان األندلساه (745ه ا)  ،تحقياق د

النم اااس  ،ط( )8مطبع ااة الم اادنه – الق اااهرو 8426 ،ه ا ا -
 .مل ااطشى أحم ااد َّ
8616م .

 ا ياااال صااه إاارل المشلاال  :اب اان الحاجااب (949ها ا)  ،تحقيااق د  .موس ااى
بناي العليله (،ء  ،ط)  ،مطبعة العانه – بغداد 8420 ،ها 8610 -م .

 التبل ارو والتااذكرو  :اللاايمري (ماان نحاااو القاارن ال ارباات الهجااري)  ،تحقيااق د .

أحما ااد ملا ااطشى علا ااه الا اادين  ،ط( ، )8دار الشكا اار – دمإا ااق 8420 ،ها ا ا -

8610م .

 جا ااامت الا اادروس العربيا ااة  :ملا ااطشى الغ يينا ااه (8645م)  ،بعنايا ااة الا اادكتورو

كوكااب ديااب دياااب  ،ط( ، )8المؤسسااة الحدي،ااة للكت ااب  ،ط ارابلس – لبنااان،

8405ها  0224 -م .

 جماال الزجاااجه (337ه ا)  ،تحقيااق د  .علااه توصيااق الحمااد  ،ط( ، )0مؤسسااة
الرسالة  ،بيروآ 8425 ،ها8615 -م .

 حاإااية اللاابان (8029ها ا) علااى إاارل األإاامونه (606ها ا) علااى ألشيااة اباان
مال  :دار إحياس الكتب – القاهرو ( ،ء  ،آ) .

 الخلاااا

 :اباان جنااه (360ها ا)  ،تحقيااق د .عبااد الحميااد هنااداوي ،ط(، )3

دار الكتب العلمية – بيروآ– لبنان8406 ،ها 0221 -م .
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 دراساآ ألسلوب القران الكريم  :الإيخ محمد عباد الخاالق عاايمة (8614م)
( ،ء  ،ط)  ،مطبعة السعادو 8360 ،ها 8670 -م .

 الدرو النحوية صه إرل اآلجرومية  :إرل الع ماة محماد بان لاال الع،يماين ،
والع مااة محم ااد ب اان أحم ااد الهاإاامه  ،ط( ، )8دار اب اان الج ااوزي – الق اااهرو ،

8407ها 0229 -م.

 إاارل اباان عقياال (796ها ا) علااى ألشيااة اباان مال ا  ،ومعااه كتاااب منحااة الجلياال
بتحقيااق إاارل اباان عقياال  :محمااد محيااه الاادين عبااد الحميااد  ،ط( ، )85دار

الشكر 8360 ،ها 8670 -م .

 إرل األإمونه على ألشية ابن مال المسمى منها السال إلى ألشية ابن مالا

ومعاه كتاااب وااا المسااال لتحقيااق مانها السااال  :محمااد محيااه الاادين عبااد

الحميد  ،ط( ، )3دار ا تحاد العربه للطباعة ( ،ء  ،آ).

 إرل التسهيل  :ابن عقيال  ،تحقياق د  .محماد كامال بركااآ ( ،ء  ،ط) ( ،ء
 ،آ) .

 إ اارل التلا اري عل ااى التوا ااي بما اامون التوا ااي ص ااه النح ااو  :اب اان هإ ااام

األنلاري  ،إعداد محماد باسال عياون الساود  ،ط( ، )8دار الكتاب العلمياة –

بيروآ – لبنان 8408،ها 0222 -م .

 إرل جمل الزجاجه  :ابن علشور (996ها)  ،قدم له صاواز الإاعار  ،إإا ار
د .إميل بديت يعقوب ،ط(8486 ،)8ها 8661 -م .

 إاارل إااذور الااذهب صااه معرصااة ك ا م العاارب  :اباان هإااام األنلاااري  ،ومعااه
كتاااب منتهااى األرب بتحقيااق إاارل إااذور الااذهب  :تااتلي

عبد الحميد ( ،ء  ،ط) ،دار الط ات  -القاهرو( ،ء ،آ).

محمااد محيااه الاادين

 إاارل قطاار الناادل وباال اللاادل  :اباان هإااام األنلاااري ،ومعااه كتاااب ساابيل
الهدل بتحقيق إرل قطر الندل تتلي

محمد محيه الادين عباد الحمياد ،ط()4

 ،الناإر إحسان للنإر والتوزيت 8407 ،ها 0229 -م.
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 إرل كاصية ابن الحاجب  :راه الدين األستراباذي (919ها)  ،قدم له ووات

حواإاايه وصهارسااه الاادكتور إمي اال بااديت يعقااوب  ،ط( )0دار الكتااب العلمي ااة –

بيروآ – لبنان 8401،ها 0227 -م.

 إارل الكاصيااة الإااصية  :اباان مالا (970ه ا)  ،تحقياق  :علااه محماد معااوك ،
وعااادل أحمااد عبااد الموجااود  ،ط( ، )8دار الكتااب العلميااة – بيااروآ – لبنااان

8402،ها 0222 -م

 إاارل اللمحااة البدريااة صااه علاام اللغااة العربيااة  :اباان هإااام األنلاااري  ،د ارسااة

وتحقيق د  .هاادي نهار ( ،ء  ،ط)  ،مطبعاة الجامعاة – بغاداد 8367 ،ه ا -

8677م .

 إاارل المشلاال  :اباان يعااي
(ء  ،آ) .

(943ها ا) ( ،ء  ،ط)  ،إدارو المطبعااة المنيريااة ،

 صااه عل اام النحااو  :د  .أم ااين عل ااه الساايد  ،ط( ، )3دار المع ااار – مل اار ،
8365ها 8675 -م .

 القران الكريم وأ،ره صه الدراساآ النحوياة  :د  .عباد العاال ساالم مكارم  ،ط()0
 ،الناإر مؤسسة عله جرال اللبال 8361 ،ها 8671 -م .

 الكتاب  :سيبويه (812ها)  ،تحقيق عبد الس م محمد هارون  ،ط( ، )3عاالم
الكتب 8423 ،ها 8613 -م .

 المحتسب صه تبيين وجوه إواذ القراساآ وا ياال عنهاا  :ابان جناه  ،تحقياق
د  .علااه النجاادي نال ا

ود .عبااد الحلاايم النجااار و د .عبااد الشتااال إسااماعيل

إلبه ( ،ء  ،ط)  ،القاهرو 8319 ،ها 8699 -م .

 معانه القران للشراس (  027ها)  ،تحقيق  :محمد عله النجار  ،وأحمد يوسا

نجاته  ،وعبد الشتال إسماعيل إلبه  ،ط  ، 0عالم الكتب  ،بيروآ 8428ه ا

8612 -م.

 معانه النحو  :د  .صاال لال السامرااه  ،ط( ، )8مؤسسة التاريخ العرباه
للطباعة والنإر 8401 ،ها 0227 -م .
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 معج اام القا اراساآ القراني ااة م اات مقدم ااة ص ااه القا اراساآ وأإ ااهر القا اراس  :د  .أحم ااد
مختا ااار عما اار  ،ود  .عبا ااد العا ااال سا ااالم مكا اارم  ،ط( ، )0مطبوعا اااآ جامعا ااة
الكويآ 8421 ،ها 8611 -م .

 المعجم المشهرس أللشاظ القران الكريم بحاإية الملح

الإري

 :محمد صؤاد

عبد الباقه  ،ط( ، )0دار المعرصة – بيروآ 8427 ،ها 8617 -م .

 المقتلااد صااه إاارل ا ياااال  :عبااد القاااهر الجرجااانه (472ها ا)  ،تحقيااق د .
كاظم بحر المرجان( ،ء  ،ط) 8420 ،ها 8610 -م .

 المقتاب  :المبرد (015ها)  ،تحقيق محمد عباد الخاالق عاايمة ( ،ء  ،ط)
 ،القاهرو 8319 ،ها 8699 -م .

 المقرب  :ابن علشور  ،تحقيق د  .أحمد عباد الساتار الجاواري (8616م) ود
 .عبد اهلل الجبوري ( ،ء  ،ط) ،مطبعة العانه – بغداد ( ،ء  ،آ) .

 ماانها كتاااب ساايبويه صااه التقااويم النحااوي  :د  .محمااد كاااظم البكاااس  ،ط(، )8
العامة – بغداد 8426 ،ها 8616 -م .

دار الإؤون ال،قاصية

 النحااو الكاااصه  :أيماان أم ااين عبااد الغنااه  ،مراجع ااة أ.د .رماااان عبااد التا اواب
وأ.د.رإاادي طعيمااة  ،وأ.د.إب اراهيم ا دكاااوي  ،ود.جمااال عبااد العزيااز أحمااد ،

ط( ، )0دار الكتاب العلمياة – دار ابان خلادون ،بياروآ – لبناان 8401،ه ا -

0227م .

 النحو الواصه  :عباس حسن (8677م)  ،ط( ، )8مكتباة المحمادي  -بياروآ
– لبنان 8401 ،ها 0227 -م .

ومقوماتهااا األساسااية  :د  .أحمااد مكااه
 نظريااة النحااو القرانااه نإااتتها وتطورهااا ا
األنلاري  ،ط( ، )8جدو– دار القبلة 8425 ،ها 8614 -م .

 همت الهوامت صه إرل جمت الجوامت  :السيوطه  ،تحقياق أحماد إامس الادين،
ط( ، )0دار الكتب العلمية – بيروآ – لبنان8407،ها 0229 -م .

ثاني ا  :الرسائل واألطروحات الجامعية :
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 الجماال التااه لهااا محاال ماان ا عاراب صااه القاران الكاريم  ،د ارسااة نحويااة ودءليااة
(رس ااالة ماجس ااتير) :أع ا َّادها الباح ااا ل اااحب منإ ااد عب اااس الزي ااادي  ،جامع ااة
الكوصة  ،كلية القااد للتربية للبناآ 8486 ،ها 8661 -م .

 خب اار ك ااان وأخواته ااا ص ااه القا اران الكا اريم – د ارس ااة نحوي ااة (رس ااالة ماجس ااتير) :
أعا َّادتها الباح ،ااة س ااميرو عب ااد الكا اريم حس ااين الجب ااوري  ،جامع ااة األنب ااار  ،كلي ااة
التربية للبناآ 8481 ،ها 8667 -م .

 ظار الزماان ولاور اساتخدامه صاه القاران الكاريم (رساالة ماجساتير)  :أع َّادها

الباحا ااا عل ا ااه ءزم مزب ا ااان  ،جامعا ااة البلا ا ارو  ،كلي ا ااة اآلداب 8427 ،ه ا ا ا -

8617م .

 الملدر صه القران الكريم – دراسة نحوية (رساالة ماجساتير)  :أع َّادها الباحاا

ساليم عبااد الزهارو محساان  ،الجامعاة المستنلارية  ،كلياة التربيااة 8487 ،ه ا -

8667م .

 المشعااوءآ صااه الق اران الك اريم (رسااالة ماجسااتير)  :أعا َّادتها الباح،ااة أزهااار علااه
ياسين الغاله  ،جامعة البلرو  ،كلية اآلداب 8485 ،ها 8664 -م .

 النح ااو القرانا ااه صا ااه الكتا ااب والرسا اااال الجامعي ااة عنا ااد البا اااح،ين الع ا اراقيين ما اان
8691إلى0222م (رسالة ماجستير)َّ :
أعدتها الباح،ة سهى ياسين زيد الكاروي

 ،جامعة ديالى  ،كلية التربية 8409 ،ها 0225 -م.

 النااداس وتطبيقاتااه صااه الق اران الك اريم د ارسااة نحويااة (رسااالة ماجسااتير)  :أعا َّادها
الباحااا عبااد الشتااال محمااد عبااو

 ،جامعااة لاادام للعلااوم ا س ا مية  ،قساام

اللغة وعلوم القران 8481 ،ها 8667 -م.
الهوام

( )8ينظر  :القران الكريم وأ،ره صه الدراساآ النحوية .329 :

( )0ينظر  :نظرية النحو القرانه  ،نإتتها وتطورها ومقوماتها األساسية .93 :
( )3الملدر نشسه .04 :

022

مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010

( )4ينظر  :ظر الزمان ولور استخدامه صه القران الكريم .62 :

( )5ينظر  :المشعوءآ صه القران الكريم  814-851 :و .384-062
( )9ينظر  :الملدر صه القران الكريم – دراسة نحوية .76-96 : -

( )7ينظاار  :إاارل جماال الزجاااجه  ، 365/8 :وإاارل الكاصيااة الإاااصية ، 893/8 :
والدرو النحوية صه إرل اآلجرومية  ، 003 :وإرل قطر النادل وبال اللادل 848 :

 ،وجامت الدروس العربية  ، 394:والنحو الواصه  ، 444-443/8:والنحو الكاصه :

.816

( )1ينظر  :النحو القرانه صاه الكتاب والرسااال الجامعياة عناد البااح،ين العاراقيين

من  8691إلى .74-91: 0222

( )6ينظر  :إرل جمال الزجااجه  ، 365/8 :وإارل كاصياة ابان الحاجاب 870/0 :

،والدرو النحوية صه إارل اآلجرومياة ، 034:وجاامت الادروس العربياة  ، 396:والنحاو

الواصه  ، 447/8 :والنحو الكاصه .866-865 :

( )82ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .68 :
( )88النحل .60/

( )80ينظر  :دراساآ ألسلوب القران الكريم :ق، 3/ج.383، 8/

( )83ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .67-68:

( )84ينظاار  :الجماال التااه لهااا محاال ماان ا ع اراب صااه الق اران الك اريم د ارسااة ، 72:

والنحو القرانه صه الكتاب والرسااال الجامعياة عناد البااح،ين العاراقيين مان  8691الاى

0222م .002:

( )85ينظاار  :الجماال التااه لهااا محاال ماان ا ع اراب صااه الق اران الك اريم د ارسااة نحويااة
.93:

( )89يونس.82/

( )87الماادو .5/
( )81النساس .4/

( )86ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .822-66 :
022

العدد السابع و االربعون
2010
( )02األع ار

مجلة ديالى /

.815/

( )08ينظ اار  :خب اار كا ااان وأخواته ااا صا ااه القا اران الك ا اريم د ارس ااة نحويا ااة 820-822:
،والجمل الته لها محل من ا عراب صه القران الكريم دراسة نحوية ودءلية .91 :

( )00يوس

.09/

( )03ينظر  :خبر كاان وأخواتهاا صاه القاران الكاريم د ارساة نحوياة  ، 824 :والجمال
الته لها محل من ا عراب صه القران الكريم دراسة نحوية ودءلية .91-94 :

( )04ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية . 821-824:
( )05النساس . 837/

( )09ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .883-821 :
( )07األع ار

.877 /

( )01ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .881-883 :
( )06النحل .881/

( )32ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .808-886 :
( )38النحل .01/

( )30ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .803-808 :
( )33ال عمران .824/

( )34ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .806-803 :
( )35الماادو .76/

( )39ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .830-832 :
( )37البقرو .841/

( )31ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .847-833 :
( )36ال عمران .845/
( )42النساس .64/
( )48الزمر .37/

( )40ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .859-841 :
025

مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010
( )43الإورل .88/
( )44األع ار

.98/

( )45ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .892-857 :
( )49األحزاب .30/

( )47ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .895-892 :
( )41ال عمران .823/

( )46ينظر  :خبر كاان وأخواتهاا صاه القاران الكاريم د ارساة نحوياة  ، 895 :والجمال
الته لها محل من ا عراب صه القران الكريم دراسة نحوية ودءلية .99 :

( )52الكه

.40/

( )58ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .899-895 :
( )50الماادو .32/

( )53الإعراس .78/

( )54ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .896-899 :
( )55الروم .58/

( )59ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .896 :
( )57الشرقان .94/

( )51هود .886-881/
( )56البقرو .087/
()92

ينظاار  :خباار كااان وأخواتهااا صااه الق اران الك اريم د ارسااة نحويااة -872 :

 ، 870والجمال التااه لهاا محاال مان ا عاراب صاه القاران الكاريم د ارسااة نحويااة
ودءلية .97-99 :

( )98الحا .55/

( )90الماادو .69/

( )93ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .874-873 :
( )94الماادو .887/

022

مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010

( )95ينظر  :خبر كان وأخواتها صه القران الكريم دراسة نحوية .877-875 :
( )99طه .68/

( )97ينظر  :خبر كاان وأخواتهاا صاه القاران الكاريم د ارساة نحوياة  ، 877 :والجمال
الته لها محل من ا عراب صه القران الكريم دراسة نحوية ودءلية .97:

( )91يوس

.15/

( )96ينظر  :النحو الواصه .5/4:

( )72ينظر  :إرل قطر الندل وبل اللدل .086:
( )78اللاصاآ .824/

( )70ينظار  :حاإاية اللابان ، 833/3:والادرو النحوياة صاه إارل اآلجرومياة 311:

 ،وإرل قطر الندل وبال اللادل  ، 086:وجاامت الادروس العربياة  ، 583 :والنحاو

الواصه  ، 5/4 :ومنها كتاب سيبويه صه التقويم النحوي .63:

( )73األنبياس .16/

( )74ينظاار  :إاارل جماال الزجاااجه ، 877/0 :والاادرو النحويااة صااه إاارل اآلجروميااة
 ، 311:وإرل قطر الندل وبل اللدل .086 :
( )75البقرو .35/

( )79ال عمران .40/
( )77البقرو .824/
( )71هود .17/

( )76ينظر  :النداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية .3:
( )12األع ار

.97/

( )18ينظر  :إرل جمل الزجاجه  ، 877/0 :وإرل الكاصياة الإااصية ، 3/0وإارل
كاصية ابان الحاجاب ، 454-453/4وجاامت الادروس العربياة  ، 583 :والنحاو الاواصه

.5/4 :

( )10ينظر  :إرل جمل الزجاجه  ، 877/0 :والمقرب .860 :

( )13ينظر  :النداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية .87-6:
022

مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010
( )14البقرو .853/
( )15الشجر .07/
( )19مريم .44/

( )17الماادو .889/
( )11األنعام .38/
( )16النساس .73/
( )62هود .44/
( )68يس .32/

( )60ينظاار  :إاارل المشلاال  ، 85/0:والنااداس وتطبيقاتااه صااه الق اران الك اريم د ارسااة
نحوية .81:

( )63ينظر  :إرل جمل الزجاجه  ، 819-814/0 :وإارل الكاصياة الإااصية -3/0
.4

( )64ينظر  :النداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية .08-81 :
( )65البقرو .15/

( )69البقرو .801/
( )67يوس

.49/

( )61المؤمنون .64/

( )66ال عمران .09/
( )822الزمر .94/

( )828ا ياال صه إرل المشلل  ، 046/8:ينظار  :الناداس وتطبيقاتاه صاه القاران
الكريم دراسة نحوية .39 :

( )820ينظا اار  :إا اارل جما اال الزجا اااجه  ، 814-877/0 :وإا اارل الكاصيا ااة الإا اااصية
 ، 5/0وإاارل قطاار الناادل وباال اللاادل  ، 008-086 :وجااامت الاادروس العربيااة :

 ، 589- 583والنحااو ال اواصه  ، 38-88/4 :والنااداس وتطبيقاتااه صااه الق اران الك اريم
دراسة نحوية .98-39 :

022

مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010

( )823ينظر  :الكتاب ، 813-810/0 :والمقرب .863-860 :
( )824األع ار
( )825األع ار

.11/

.834/

( )829البقرو .15/
( )827مريم .80/
( )821هود .44/
.09/

()826

( )882ينظر  :المقرب  ، 863-860 :وإرل قطر الندل وبل اللدل .086 :
( )888واصر .7/

( )880يس .32/

( )883ينظ ا اار  :الكت ا اااب  ، 867/0:والمقتا ا ااب  ، 036/4 :وجم ا اال الزج ا اااجه :

 ، 858-852والمق اارب ، 864 :وإ اارل جم اال الزج اااجه  ، 816-817/0 :وج ااامت
الدروس العربية  ، 581-587 :والنحو الواصه ، 38/4 :والنداس وتطبيقاته صه القران
الكريم دراسة نحوية .90 :

( )884ينظر  :النداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية .72-90 :
( )885يونس .82/

( )889ينظار  :إاارل جمال الزجاااجه  ، 861-867/0 :وإارل الكاصيااة الإاااصية :
 ، 02-81/0وإرل قطر الندل وبل اللدل  ،009-000 :وجامت الدروس العربية

 ، 500- 508 :والنحو الواصه .55-47/4 :
()887

ينظر  :المقتااب ، 046-041/4 :وإارل المشلال ، 88/0 :وإارل

اءإمونه .859/3 :

( )881ينظر  :إرل التلري على التواي .877/0 :

( )886ينظ ا ا اار  :الكت ا ا اااب  ، 083-026/0 :وإ ا ا اارل المشل ا ا اال ، 88/0 :وإ ا ا اارل
اءإمونه .855/3 :

( )802نول . 01/

022

مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010
( )808الزمر .89/

( )800العنكبوآ .59/
( )803يونس .14/

( )804األنبياس .880/

( )805وهه قراسو أبه جعشار المادنه ورواياة عان ابان ك،يار ،ينظار  :المحتساب صاه
تبي ااين وج ااوه إا اواذ القا اراساآ وا يا ااال عنه ااا  ، 96/0 :معج اام القا اراساآ القراني ااة :

 ، 859/4والنداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية .75 :

( )809ينظار  :الكتاااب ، 083-082/0 :والمقتااب  ، 05/4 :وإاارل المشلاال :
.80-88/0

( )807يوس

.822/

( )801ينظاار  :الكتاااب  ، 086/0 :وإاارل كاصيااة اباان الحاجااب ، 892/8 :وإاارل
المشلل  ، 34/0 :وجامت الدروس العربية .502 :

( )806ينظر  :النداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية .66-60 :
( )832الشرقان .07/

( )838ينظاار  :إاارل جماال الزجاااجه  ،860-816/0 :وإاارل الكاصيااة الإاااصية :

 ، 87-80/0وإا اارل قطا اار النا اادل وبا اال اللا اادل  ، 032-009 :وجا ااامت الا اادروس
العربية  ، 586-581 :والنحو الواصه .47/4 :

( )830ينظا اار  :الكتا اااب  ، 813/0 :والمقتاا ااب ، 021/4:والمقتلا ااد صا ااه إا اارل
اءيا ااال  ، 796/0 :والن ااداس وتطبيقات ااه ص ااه القا اران الكا اريم د ارس ااة نحوي ااة -822 :

.820

( )833ينظ ا اار  :الكتا ا اااب ، 814/0 :والمقتا ا ااب  ، 026/4 :وإا ا اارل المشلا ا اال :
.4/0

( )834الماادو .889/

( )835ينظر  :النداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية .829 :

022

مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010

( )839ينظ اار  :معا ااانه الق ا اران للشا اراس  ، 309/8 :والتبل ا ارو والتا ااذكرو -348/8 :
.340

( )837إ ا اارل التس ا ااهيل  ،058/3 :وينظ ا اار  :إ ا اارل األإ ا اامونه، 845-844/8 :
وهمت الهوامت .54/3:

( )831سبت .82/

( )836ينظر  :النداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية .881-883 :
( )842ينظر  :الملدر نشسه .881-822:
( )848البقرو .08/

( )840ينظر  :النداس وتطبيقاته صه القران الكريم دراسة نحوية .809 :
( )843اءنشطار .9/

( )844ينظا اار  :إا اارل كاصيا ااة ابا اان الحاجا ااب  ، 06/0 :وإا اارل الكاصيا ااة الإا اااصية :

 ، 328/8وإاارل إااذور الااذهب صااه معرصااة كا م العاارب  ، 065:وإاارل قطاار الناادل
وباال اللاادل  ، 041 :وإاارل اللمحااة البدريااة  ، 856/0:وجااامت الاادروس العربيااة :

، 436ومعانه النحو ، 952/0:وصه علم النحو ، 325/8:ومانها كتااب سايبويه صاه
التقويم النحوي .850:

( )845ينظر  :إارل الكاصياة الإااصية  ، 320-328/8 :وإارل اآلجرومياة -361:
، 422و إاارل قطاار الناادل وباال اللاادل  ، 041 :وهماات الهواماات ، 865-864/8:
وصه علم النحو .325/8:

( )849ينظر  :الملدر صه القران الكريم د ارسة نحوية .72 :

( )847ينظار  :إاارل الكاصيااة الإاااصية ، 328/8 :وإاارل اباان عقياال علااى ألشيااة اباان
مال ا ا  ، 574/8:و إا اارل التل ا اري علا ااى التواا ااي  ، 335/8 :والنحا ااو ال ا اواصه :

 ، 811/0والمشعوءآ صه القران الكريم .851 :

( )841الرحمن .82/

( )846النساس .892/

( )852األنعام .858/
022

مجلة ديالى /

العدد السابع و االربعون
2010
( )858النور .84/
( )850الحا .37/

( )853ينظا اار  :إا اارل كاصيا ااة ابا اان الحاجا ااب  ، 32/0 :وإا اارل الكاصيا ااة الإا اااصية :
 ، 328/8وإرل قطر الندل وبل اللدل  ، 041 :وجاامت الادروس العربياة 436 :

 ،والمشعوءآ صه القاران الكاريم  ، 894 :والملادر صاه القاران الكاريم د ارساة نحوياة :

.70-78

( )854البقرو .043/

( )855الرحمن .82/
( )859ينظ اار  :إ اارل كاصي ااة اب اان الحاج ااب  ، 34/0 :وهم اات الهوام اات ، 838/3 :

وجااامت الاادروس العربيااة  ، 436 :والمشعااوءآ صااه الق اران الك اريم  ، 894 :والملاادر
صه القران الكريم دراسة نحوية .74:

( )857يونس .62/

( )851ينظر  :إرل كاصية ابن الحاجب  ، 34/0 :وإرل الكاصياة الإااصية 328/8:
 ،وإرل قطر الندل وبل اللدل  ، 041 :والنحو الواصه .811/0 :

( )856الرعد .80/

( )892ينظ ا اار  :إ ا اارل كاصي ا ااة اب ا اان الحاج ا ااب  ، 30/0 :وإ ا اارل الكاصي ا ااة الإ ا اااصية :
 ، 328/8وجامت الدروس العربية .442 :

( )898ينظاار  :المشعااوءآ صااه الق اران الك اريم  ، 891 :والملاادر صااه الق اران الك اريم
دراسة نحوية .75 :

( )890النحل .85/

( )893ينظاار  :وإاارل اباان عقياال علااى ألشيااة اباان مالا  ، 75/8:و إاارل التل اري

عل ااى التوا ااي  ، 337/8 :وهم اات الهوام اات  ، 833/3 :وج ااامت ال اادروس العربي ااة :

 ، 448والنحو الواصه  ، 811/0 :والمشعوءآ صه القران الكريم .874 :

( )894ينظر  :المشعوءآ صه القران الكريم .875 :
( )895ا سراس .822/

020

العدد السابع و االربعون
2010
( )899ينظ ا اار  :الخل ا اااا

مجلة ديالى /
، 315/0:وارتإ ا ااا

الا ا اارب م ا اان لس ا ااان الع ا اارب :

 ، 004/0وجامت الدروس العربية  ، 448 :والنحو الواصه .868/0 :

( )897ينظر  :المشعوءآ صه القران الكريم .875 :

( )891ينظر  :إرل المشلل  ، 53/0 :والنحو الواصه .868-862/0 :
( )896ينظر  :المشعوءآ صه القران الكريم .871-879 :
( )872التوبة .44/

( )878ينظر  :المشعوءآ صه القران الكريم .879 :
( )870الملدر نشسه .871 :

( )873ينظر  :الملدر نشسه .814-812 :
( )874النساس .82/

( )875ال عمران .01/

( )879إرل ابن عقيل علاى ألشياة ابان مالا  ، 562/8 :وينظار  :إارل كاصياة ابان
الحاجا ااب  ، 39/0 :وإا اارل الكاصيا ااة الإا اااصية  ، 321/8 :والا اادرو النحويا ااة صا ااه إا اارل

اآلجرومي ااة  ، 429 :وإا اارل قط اار النا اادل وب اال اللا اادل  ، 054 :وج ااامت الا اادروس

العربية  ، 456 :والنحو الواصه .036-031/0 :

( )877هود .880/
( )871األع ار

.07/

( )876ينظر  :معجم القراساآ القرانية .350/0 :
( )812الماادو .56/

( )818ينظر  :المشعوءآ صه القران الكريم .384-062 :

( )810ينظر  :ظر الزمان ولور استخدامه صه القران الكريم .62:
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ملخص باللغة العربية

َّ
إن هذا البحا الموسوم با(استقراس بعك أحكام المنلوباآ صاه القاران الكاريم

صه كتب البح،ين العراقيين ورساالهم الجامعية من  8691إلاى 0222م "جمات ود ارساة

ولااشية") هااو تكملااة لمااا جمعتااه ماان مااادو صيمااا يخ ا

مواااو النحااو القرانااه عنااد

البا اااح،ين العا ا اراقيين م ا اان  8691إلا ااى 0222م  ،وال ا ااذي اختل ا ااآ با ااه رس ا ااالته ص ا ااه
الماجسااتير والت ااه ه ااه ( النح ااو القران ااه ص ااه الكت ااب والرس اااال الجامعي ااة عن ااد الب اااح،ين

العا اراقيين م اان  8691إل ااى 0222م) وق ااد ان ااتظم ه ااذا البح ااا ص ااه مقدم ااة بين ااآ صيه ااا
موااو البحااا وأسااباب اختياااري لااه ومنهجاه وملااادره  ،وتمهيااد تناولااآ صيااه تعريا

النحااو القرانااه ومااا ألشااه الباااح،ون العراقيااون صااه بعااك أحكااام المنلااوباآ صااه الق اران

الك اريم ، ،اام تااتته مااادو البحااا والتااه درسااآ صيهااا (خباار كااان الجملااة وإاابه الجملااة ،
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وخب اار أخا اواآ ك ااان  ،وأس االوب الن ااداس  ،والمشع ااول ألجل ااه  ،والمشع ااول مع ااه) .وخاتم ااة

تامنآ أهم ما توللآ إليه من نتااا  ،وهه :
َّ .8
إن البحااا صااه النحااو القرانااه صيمااا يخ ا

بعااك أحكااام المنلااوباآ صااه الق اران

الك اريم جاادير بعنايااة الدارسااين  ،إذ بلغااآ د ارساااآ الباااح،ين الع اراقيين صااه هااذا الباااب

( )5خمساة مؤلشااآ كاناآ كلهااا رسااال ماجساتير صاه اااوس الحقباة الزمنياة التاه حاادد
صيها المواو .

 .0توزعااآ د ارسااآ النحااو القرانااه عنااد الباااح،ين الع اراقيين صيمااا يخ ا

بعااك أحكااام

المنلوباآ على جامعاآ :المستنلرية  ،والبلرو  ،واألنبار  ،وجامعة لدام للعلوم

ا س مية.

 .3قاادم الباحااا الع ارقااه صااه مواااو بح،نااا إ اواهد قرانيااة جدياادو صااه مواااو النحااو
العرب ااه بعي ااداً ع اان الإا اواهد المك ااررو ص ااه كت ااب النح ااو القديم ااة والحدي ،ااة اس ااتناداً إل ااى
اءستقراس لألسلوب القرانه.

Abstract:
This research is entitled (( the investigation of some
rules governing the accusatives in the holy Quran in the
books and theses conducted by Iraqi research in the
period ranging from 1968 up to the year 2000 , a
compilation and descriptive study)).
This, however is a compilation of material regarding
the topic of quran gram mat as tackled by Iraqi
researchers from 1968 up to the year 2000. This, in fact, is
the focus of my m.a. thesis which is entitled (Quran
grammar in the works and theses by Iraqi researchers in
the period ranging from the year 1968 up to the year
2000).
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This research is organized in to an introduction in
which the researcher has discussed and explained the
topic in consideration. The researcher also presents the
causes behind the selection of the topic, the systematic
method pursued as well as the sources employed.
This introductory part is a presentation of the quranic
grammar as well as of the works conducted by Iraqi
researchers, especially on the accusatives in the holy
Quran. The major part of the researcher however, is a
study of the subject of kaana, the sentence, and the
clause, the subject of the sisters of kaana the vocative, the
object of purpose and the object of accompaniment.
The conduction is the final part which displays the
finding arrived at by the researcher:
1- the investigation of the quranic grammar with regard to the
accusatives is well worth the study. This matter of fact, is verified in the
five m.a. theses compiled in the set period.
2- these studies are conducted at al- mustansiriyah university. The
university of Basra, The university of anbar and saddam university of
Islamic sciences.

3- new unprecedented exemplars are being forwarded from
the holy Quran. These examples are totally novel and to the

point concerning the exploration of the quranic style.
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