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النصب على اإلغراء والتحذير يف القرآن الكريم

أ .م .د .حسن اسعد محمد
معهد إعداد المعلمين /نينوى
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ملخص البحث
النصب وجه من أوجه اإلعراب في العربية ،ودةد علةب ابةن ةبير اب ةدانص بولنصةب وتبد مةه

إ وص على الرفع دوئال :وإنمو بدأنو بولنصب ألنه أكثر اإلعراب طردوً ووجوهوً.
وفةةي ا ةةوت الةةحكر الواةةيع ةةواهد علةةى النصةةب علةةى اإلسةةران وال وةةح ر أ ةةمون منصةةوب،

ألفعول موحوف ،نوو :إلزم اتبع ...أل بوب بالسي ،فوبن مضون البرطبي بول :إ ّن الموةحوفوت

في ك وب اهلل تعولى لعلع المخوطبين بهو كثيرة جداً وهي إذا ظهرت تع بهو الاالم وححفهو أوجز
وأَبلغ .ودد دسمت اآل وت ال ي فيهو إسران وتوح ر على الوجه اآلتي:

أولً :النصب على اإلسران.

أ -أ مون منصوب )ٕٔ( :،ا .،

ب -أ مون مرفوع ،أو مجرورة و جوز فيهو النصب على اإلسران (ٕٔ) ا .،
ثونيوً :النصب على ال وح ر :ا  ،واحدة فبط.

*******

ٔ
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أ .م .د .حسن ا عد مومد

النصب وجه من أوجه اإلعراب في العربي ،ودد علب ابن بير اب دانص بولنصب وتبد مه إ وص
على الرفع دوئال" :وإنّمو بدأنو بولنصب ألنّه أكثر اإلعراب طردوً ووجوهوً"(ٔ ).

وفةةي ا ةةوت الةةحكر الواةةيع ةةواهد كثيةةرة علةةى النصةةب علةةى اإلسةةران وال وةةح ر أ ةةمون

منصةةوب ،ألفعةةول موحوفةة ،نوةةو :الةةزم اتبةةع ...أل ةةبوب بالسيةة ،فةةوبن مضةةون البرطبةةي بةةول" :إ ّن
الموحوفوت في ك وب اهلل تعولى لعلع المخوطبين بهو كثيرة جداً وهي إذا ظهرت تةع بهةو الاةالم

وححفهو أوجز وأبلغ"(ٕ ).

جمعت اآل وت ال ي فيهو أ مون منصوب ،على اإلسران وال وح ر ودسم هو كوآلتي:
أولً :النصب على اإلسران:
ت -أ مون منصوب.،
ث -أ مون مرفوع ،أو مجرورة و جوز فيهو النصب على اإلسران.
ثونيوً :النصب على ال وح ر.
أولً :النصب على اإلسران
اإلسران :هو تنبيه المخوطب على أمر موبوب ليفعله

(ٖ )

وحاع المغرى به هو النصب

وجوبةوً علةةى أنّةةه مفعةةول بةةه لعومةةب منو ةةب لسةةيوم الاةةالم موةةحوه مةةع مرفوعةةه وجوبةوً ةةر  ،أ ْن
اون ال ع مارراً أو مع وفوً عليه والّ جوز نصبه مفعولً به لعومب محكور أو موحوه(ٗ ).
أ – أ مون منصوب،
ِ ِ ِ
يع َحنِي ًفةةو َوَمةةو َكةةو َن ِمة َةن
ٔ -دةةول تعةةولىَ " :ودَةةولواْ ُكونُةةوا ُهة ً
ةودا أ َْو نَ َ
صة َ
ةورى تَة ْهَة ُدواْ دُة ْةب بَة ْةب ملة َ،إبْ ة َةراه َ
الم ْش ِركِين"(٘ ) دول الفران إذا نصبت ِ
(ملّ )َ،بة(تاون) كةون وةوابوً وإ ْن نصةب هو بفعةب مضةمر كةون
َ
ّ
() ٙ
ِ
ووابوً كبولك :بب ن بع ملّ ،إبراهيع دةول الزجةوج" :و جةوز أ ْن تنصةب علةى معنةى :بةب تاةون
ِ
عز وجب " َوا ْ ول ال َب ْرَ َ،الِي ُكنو فِ َيهو"( ) ٚل ّن البر ة،
أهب ملّ ،إبراهيع وتوحه (األهب) كمو دول ّ
ل تُسول ول تجيب و جوز الرفع "بب ِملُّ ُ،إبراهيع" واألجود واألكثر النصب"(.) ٛ
ٕ
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و ةبةغَ َ،اللّة ِةه ومةةن أَحسةةن ِمةةن اللّة ِةه ِ
ِ
و ة ْبةغََ ً،ونَ ْوة ُةن لَةةهُ َعوبِةةدو َن"
ٕ -دةةول تعةةولىْ " :
ََ ْ ْ َ ُ َ

() ٜ

"الصةةبغ ،هنةةو
(ٓٔ )

الد ن وان صوبه بفعب موحوه أي :اتبعوا د ن اهلل وديب :هو إسران :أي علياع د ن! اهلل"
وديب هو بةدل مةن ِملّة ) ٔٔ(،و جةوز فةي (وةبغ )،الرفةع علةى إ ةمور :هةي كةلنّهع دةولوا هةي وةبغ،
اهلل(ٕٔ ).

ت أَ مونُ ُاع كِ وب الل ِّه علَي ُاع وأ ِ
ٖ -دول تعولى" :والموصن ُ ِ
ُحب لَ ُاع مو
َ ْ ََ
ِّسون ال َمو َملَ َا ْ ْ َ ْ َ َ
َْ ْ َ
وت م َن الن َ
ِِ
ِ
صنِين سَيةر م ِ ِ
ِ
ِ
ةورُهن
ين فَ َمو ا ْ َ ْمَة ْعُع بِةه مة ْنة ُهن فَةوتُ ُ
وهن أ ُ
ُج َ
سوفو َ
َوَران ذَل ُا ْع أَن تَة ْبَةغُواْ بل َْم َوال ُاع ُّم ْو َ ْ َ ُ َ
(ٖٔ )
ِ
ِ
ض ة ً،ولَ جنَةةوح َعلَةةي ُاع فِيمةةو تَةرا َ ةةي ع بِة ِةه ِمةةن بةعة ِةد ال َف ِر َ ِ
يمةةو"
َْ
فَ ِر َ َ ُ َ ْ ْ َ َ ْ ُ
يمةةو َحا ً
ضةة ،إِن اللّةةهَ َكةةو َن َعل ً
وب اهلل علياع" "نصب على المصدر على دول ةيبو ه(ٗٔ ) ألنّةه لمةوّ دةولُ :ح ّرمةت علةياع
"ك َ

أُمهةةوتاع علةةع أ ّن ذلةةك ما ةةوب فالنةةه دةةول ك ةةب اهلل علةةياع ك وب ةوً .ودةةول الاوفيةةون(٘ٔ ) :هةةو
منصوب على اإلسران بعلياع وهو بعيد أل ّن مو ان صب بوإلسران ل بدم على مو دوم مبوم الفعةب
وهو علياع ودد تبدم

في هحا المو ع ولو كون النص :علياع ك وب اهلل لاون نصةبه علةى

اإلسران أحسن من المصدر"(.) ٔٙ

وب) جوز نصبه علةى األمةر بوةحه الفعةب (الزمةوا) و اةون (علةياع)
وعند الزجوج (ك َ
دليالً عليه ول جوز أن نصب بة(علياع) أل ّن دولك :عليك ز داً ليس له نووب م صره فيجوز
تبد ع منصوبه(ّ .) ٔٚأمو النووس فبد ذكر دول يبو ه إنّه مصدر منصوب ودولً اخر هو النصب
عل ةةى اإلسة ةةران أي :الزمةةةوا ك ةةةوب اهلل

وفر ه

() ٜٔ

() ٔٛ

و جةةةوز رفة ةةع (ك ةةوب) علة ةةى معنة ةةى :ه ةةحا ك ةةوب اهلل

ِ
ض ُّرُكع من َ ب إِذَا ْاهَ َد ْةُ ْع"
س ُا ْع لَ َ ُ
ٗ -دول تعولىَ " :و أَةُّ َهو الح َن َ
امنُواْ َعلَْي ُا ْع أَن ُف َ

(ٕٓ )

أنفساع) هحا أمر مةن اهلل والعةرب تةلمر مةن الصةفوت(ٕٔ ) بعليةك
دول ّ
الفران (علياع َ
(ٕٕ )
أنفساع إسران أل ّن معنى علياع :الزموا(ٖٕ).
واليك وعندك ودونك  .ودول النووس :علياع َ

ٖ
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ك ِمن ُّر ُ لِنَو"(ٕٗ ).
٘ -دول تعولى ُ " :نَ َ،من دَ ْد أ َْر َ لْنَو دَة ْبةلَ َ
ُ نّ َ،منصوب على المصدر أي :ننو لك نَّ َ،من تبدم من األنبيون و جوز أن تاون
مفعةولً بةةه أي :اتبةةع ةةنّ َ،مةن دةةد أر ةةلنو(ٕ٘ ) .ودةةول الفةران :كسة ِ
ةن ) ٕٙ(،فوةةحه الاةةوه ونصةةبت
َ
ّ
ّ
الفران
( ن )،على نزع الخوفض .وذهب النووس الى أ ّن ( نّ )،منصوب ،على المصدر وذكر رأي ّ
أ ضوً(.) ٕٚ
 -ٙدول تعولى" :أَدِ ِع الصالَةَ لِ ُدل ِ
ُوك الش ْم ِ
س ِق الل ْي ِب َودُة ْرا َن ال َف ْج ِر إِن دُة ْرا َن ال َف ْجة ِر َكةو َن
س الى سَ َ
() ٕٛ
ودا"
َم ْش ُه ً
"ودران الفجر فيه وجهون أحدهمو :مع وه على الصالة أي :ودع والة الفجر والثوني

علةةى اإلسةةران أي :عليةةك دةةران الفجةةر أو الةةزم"

() ٕٜ

ودةةد ذكةةر الفة ّةران الوجةةه األول فبةةط

(ٖٓ )

وأ وه البيسي الى مةو دولةه الفةران رأ ةو اخةر هةو أنّةه منصةوب بل ةمور فعةب تبةد رص :إدةرأوا دةران
الفجر(ٖٔ ).

ِ
ك ِعيسى ابن مر ع دَةو َل الو ِّق ِ
الحي فِ ِيه َ ْمَة ُرو َن"
 – ٚدول تعولى " :ذَل َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ

(ٕٖ )

ةول الوة ِةق ِ ،ّ ،عةةرب حةةولً أي :أدةةول دةةولً ح ّبةوً والعومةةب فيةةه معنةةى اإل ةةورة فةةي (ذلةةك)
دة َ
و جةةوز أن نعربةةه مصةةدراً أي :أدةةول دةةول الوةةق أل ّن مةةو دبلةةه ةةدل عليةةه وديةةب :هةةو مةةدح وديةةب:

إسران(ٖٖ ).

ِ ِِ
ِ ِ ِ
اجَبَو ُك ْع َوَمو َج َع َب َعلَْي ُا ْع فِي ِّ
الد ِن ِم ْن َح َر ٍج
 – ٛدول تعولىَ " :و َجوه ُدوا في الله َحق ج َهودص ُه َو ْ
ِ ِ (ٖٗ )
ِ
يع"
ِّمل َ،أَبي ُا ْع إبْة َراه َ

"ملِّ َ،أبياع نصب هو على :و ّ ع علياع كمل ،أبياع إبراهيع أل ّن دوله (ومو جعب علياع في

الد ن من َحرج) بول :و ّ عه و ّموه كمل ،إبراهيع فلذا البيت الاوه نصبت ودد تنصب (مل،
أبةةياع) علةةى األمةةر بهةةو أل ّن أول الاةةالم أمةةر كلنّةةه دةةول :اركعةةوا والزمةةوا ملةة ،إبةةراهيع"(ٖ٘ ) وذكةةر
العابةةري رأ ةةو اخةةر هةةو أ ّن هنةةوك مضةةوفوً موةةحوفوً تبةةد رص :ة ّةهب علةةياع الةةد ن مثةةب ملةة ،إبةةراهيع
فوحه المضوه وأدوم المضوه اليه مبومه

ٗ

() ٖٙ
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ِ ِ
وب و ْنع الل ِه ِ
ِ
الحي أَتْة َب َةن ُكةب
سبُة َهو َجوم َدةً َوه َي تَ ُم ُّر َمر الس َو ِ ُ َ
 -ٜدول تعولىَ " :وتَة َرى الجبَول تَ ْو َ
() ٖٚ
َ ْي ٍن إِنهُ َخبِ ٌير بِ َمو تَة ْف َعلُو َن"
() ٖٛ
لمةةو دةةول عةةز وجةةب:
"وة َ
ةنع اهلل عنةةد الخليةةب و ةةيبو ه منصةةوب علةةى أنةةه مصةةدرم ألنةّةه ّ

دل علةى أنّةه دةد وةنع ذلةك وةنعوً و جةوز النصةب علةى اإلسةران أي:
مر السةووب) ّ
(وهي ُّ
تمر ّ
انظروا ونع اهلل فيودة علةى هةحا علةى (السةووب) ول ودة عليةه علةى ال بةد ر األول و جةوز
رفعه على تبد ر :ذلك ونع اهلل"

() ٖٜ

ك لِ ِّ ِ ِ
ِ ِ
وس َعلَْية َهو"
ٓٔ -دول تعولى" :فَلَدِ ْع َو ْج َه َ
لد ِن َحني ًفو ف َْرةَ الله ال ي فَ ََر الن َ
ِِ
ِ
ةك) اتبةةع الةةد ن
جهة َ
دةةول الزجةةوج "ف ةةرَة" منصةةوب بمعنةةى اتبةةع ف ةةرَة اهللم أل ّن معنةةى (فةةلد ْع َو َ
البيع اتبع ف رةَ اهلل"(ٔٗ ) وذهب بعض من تنوول إعراب البران ا ّن ف رة منصوب ،على المصدر
(ٓٗ )

أل ّن معنةةى اآل ةة :،ف ةةر اهلل النةةوس علةةى ذلةةك ف ةةرة

(ٕٗ )

وذهةةب اخةةرون الةةى أنّةةه منصةةوب علةةى

ودل علةةى ذلةةك دولةةه تعةةولى (فةةلدع
إ ةةمور :الزمةةوا أو علةةياع ف ةةرة اهلل أو اتبةةع علةةى اإلسةةران ّ

وجهك للد ن) أل ّن معنوص :اتبع الد ن

(ٖٗ )

ٔٔ -دول تعولى" :فَِلذا لَ ِبي ع ِ
الردَ ِ
وب"
ب ِّ
الح َن َك َف ُروا فَ َ
ض ْر َ
ُُ

(ٗٗ )

الردةةوب ةةربوً وديةةب :النصةةب علةةى اإلسةةران دةةول أَبةةو
ةةرب الردةةوب مصةةدر أي فو ةةربوا ّ
() ٗٙ
(٘ٗ )
رب الردوب
عبيدة هو كبولك :و نفس وبراً وديب ال بد ر :ادصدوا َ
َعد الله لَهع َع َحابو َ ِد ًدا فَوتة ُبوا الله و أُولِي اللب ِ ِ
امنُةوا دَة ْد أَن َةز َل
ةوب الةح َن َ
َ
ََ ْ
ٕٔ -دول تعولى " :أ َ ُ ُ ْ ً
ةوت لِّي ْخ ةر ِ
ِ ِ
ٍ
امنُةةوا َو َع ِملُةةوا
اللةةهُ الة ْةي ُا ْع ِذ ْكة ًةرا ٓٔ} ر ُ ة ً
ِج الةةح َن َ
ةول َة ْةلُةةو َعلَة ْةي ُا ْع ا َةةوت اللةةه ُمبَةيِّةنَة ُ َ
وت الى النُّوِر ومن ة ْؤِمن بِولل ِه و ة ْعمب وولوو ْد ِخلْهُ جن ٍ
وت ِمن الظُّلُم ِ
الصولو ِ
وت تَ ْج ِري ِمن تَ ْوِ َهو
َ
ََ َ ْ َ ً ُ
ََ ُ
َ
َ َ
() ٗٚ
ِ
ِ
س َن اللهُ لَهُ ِرْزدًو"
ور َخولد َن ف َيهو أَبَ ًدا دَ ْد أ ْ
األنْة َه ُ
َح َ
"ديةةب إ ّن المعنةةى دةةد أنةةزل اهلل الةةياع وةةوحب ذكةةر ر ةةولً فوةةحه المضةةوه وأدةةيع وةةف ه

(ر ولً) مبوم المضوه و جوز أن اون (ر ولً) معمولً للحكر ألنّه مصدر وال بد ر :دد أنزل
اهلل الياع أن ذكر ر ول و جوز أن اون (ر ول) بدلً من ذكر على أن اون (ر ول) بمعنى:

ر ول ،أو على بوبه و اون مومولً على المعنى كلنه دول :دد أظهر اهلل لاع ذكراً ر ةولً فياةون
٘
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مةةن بةةوب بةةدل الشةةين مةةن الشةةين و جةةوز أ ْن ن صةةب (ر ةةول) علةةى اإلسةةران كلنةةه دةةول :اتبعةةوا
() ٗٛ
ر ولً"
ب -أ مون مرفوع ،أو مجرورة و جوز فيهو النصب على اإلسران
ٔ -دول تعولى" :الةع"

() ٜٗ

دةول ابةن كيسةون" :الةع فةي مو ةع نصةب بمعنةى إدةرأ الةع أو عليةك

الع و جوز أن اون مو عه رفعوً بمعنى هحا الع أو هو أو ذاك"(ٓ٘ ) .و جوز أن اون مو عهو

خفضوَ على دةول مةن جعلةه دسةموً(ٔ٘ ) .والف ّةران جعةب (الةع) مب ةدأ وذلةك الخبةر وال بةد ر عنةدص:
(ٕ٘ )
حروه المعجع و مومد ذلك الا وب.
ِ
الممَ ِر َن"
الو ُّق ِمن ربِّ َ
ك فَالَ تَ ُاونَن م َن ْ
ٕ -دول تعولىَ " :

(ٖ٘ )

روى عن علي    أنّه درأ (الوق) منصوبوً بة( علمون)

(ٗ٘ )

و صح نصبه على تبد ر:

الزم الوق و جةوز الرفةع علةى أنّةه مب ةدأ أو أنّةه خبةر لمب ةدأ موةحوه تبةد رص :هةو الوةق أو علةى
إ مور فعب :جونك الوق(٘٘ ).

وه ُا ْع َ َْرصُ لِئَال َ ُاو َن لِلن ِ
ةوس َعلَ ْةي ُا ْع ُحجة ٌ،ال ال ِةح َن
ٖ -دول تعولىَ " :و َح ْي ُ
ث َمو ُكنُ ْع فَة َولُّواْ ُو ُج َ
() ٘ٙ
ش ْونِي َوألُتِع نِ ْع َمِي َعلَْي ُا ْع َول ََعل ُا ْع تَة ْهَ ُدو َن"
ش ْو ُه ْع َوا ْخ َ
ظَلَ ُمواْ ِم ْنة ُه ْع فَالَ تَ ْخ َ
"درأ ابن عبوس وز د بن علي وابن ز د (ال الح ن ظلموا)

() ٘ٚ

على معنى ا ف وح الاالم

فياون (الح ن ظلموا) اب دان أو على معنى اإلسران فياون (الح ن) منصوبوً بفعب مب ّدر"

() ٘ٛ

ٗ -دول تعولىْ َ " :هر رم َ ِ
ِِ
ةوت ِّمةن الهة َدى وال ُفردَ ِ
ةوس وبةيِّةنَ ٍ
ةون
ي أُن ِز َل فيه ال ُب ْرا ُن ُه ًدى لِّلن ِ َ َ
ُ ََ
َ ُ َ ْ
ضو َن الح َ
ِ
ِ
ُخ َةر ُ ِر ة ُد اللّةهُ بِ ُا ُةع
ص ْمهُ َوَمن َكو َن َم ِر ً
ضو أ َْو َعلَى َ َف ٍر فَعدةٌ ِّم ْن أَ ٍةوم أ َ
فَ َمن َ ِه َد من ُا ُع الش ْه َر فَةلْيَ ُ
()ٜ٘
اليسر ولَ ِر ُد بِ ُاع العسر ولُِ ْا ِملُواْ ِ
العدةَ َولُِ َابِّة ُرواْ اللّهَ َعلَى َمو َه َدا ُك ْع َول ََعل ُا ْع تَ ْش ُا ُرو َن"
ُ َْ َ ُ
ُ ُ َْ َ
(ٓ) ٙ

ودد ديب فيةه

هر رمضون رفع بولب دان و جوز نصبه وهي درانة وذة
دول النووسُ :
أدوال دول الاسوئي :المعنى ك ةب علةياع الصةيوم وأن تصةوموا ةهر رمضةون وعة ّد النوةوس هةحا

الرأي سير جةوئز ألنةه ةدخب ( ةهر رمضةون) فةي الصةل ،ثةع ف ّةرم بةين الصةل ،والمووةول وكةحا إ ْن
نص ةةب ه بولص ةةيوم ولا ةةن ج ةةوز أ ْن تنص ةةبه عل ةةى اإلس ةةران أي :الزم ةةوا ةةهر رمض ةةون وو ةةوموا ةةهر

رمضون

(ٔ) ٙ

ٙ
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المجلد ()ٔٛ

العدد (٘)

و رى األخفش والزجوج أَ ّن النصب على البدل مةن (أ ومةوً معةدودات)

تموز
(ٕ) ٙ

لاثرة الفصب بينهمو(ٖ.) ٙ

ات والصالَةِ الو َى ودُ ِ ِ ِِ
٘ -دول تعولى" :حوفِظُواْ َعلَى الصلَو ِ
ين"
ُْ َ ُ
َ
ومواْ للّه دَون َ
َ

ور ّد هةحا الةرأي
ُ

(ٗ) ٙ

دةول البرطبةي..." :ودةةرأ أَبةو جعفةةر الوا ة ي(٘( ) ٙوالصةال َة الو ة ى) بولنصةب أي :الزمةةوا
() ٙٚ
الصالة الو ى وكحلك الولواني"( .) ٙٙودول النووس :النصب أي الزموا الصالة الو ى

ِ
ِ
وم"
سونلُو َن بِه َواأل َْر َح َ
 -ٙدول تعولىَ " :واتة ُبواْ اللّهَ الحي تَ َ

() ٙٛ

ةوم :مع ةوه ودةرأ عبةد اهلل بةةن
دةول البرطبةي :الةحي فةي مو ةع نصةب علةى النعةت واألَرح َ
واألرحوم أهب أن تووب و و مب
ز د :واألرحوم( ) ٜٙبولرفع على الب دان والخبر مب ّدر تبد رص:
َ

أن اون إسران أل ّن من العرب من رفع المغرى

(ٓ) ٚ

فران دول عند تفسيرص دوله
وهحا هو رأي ال ّ

(ٔ) ٚ
كب توح ر فهو نصب ولو رفع على
تعولى( :نود َ،اهلل)
"نصبت على ال وح ر ححرهع إ ّوهو و ّ
مير(ٕ :) ٚهةحص نودة ،اهلل فةل ّن العةرب دةد ترفعةه وفيةه معنةى ال وةح ر ال تةرى أ ّن العةرب تبةول:

العدو فوهربوا وفيه توح ر وهحا الليةب فةورتولوا فلةو دةرأ دةورب بةولرفع كةون مصةيبوً أنشةدني
هحا ُّ
(ٖ) ٚ
بعضهع
عمير وأَ بو
إ ّن دوموً منهع ٌ
لجد رون بولببون إذا دةةو
فرفع وفيه األمر بلبوس السالح"

السفوح
ُه عمير ومنهع
ُ
السالح
السالح
ل أخو النجدة
ُ
ُ

(ٗ) ٚ

ولواْ أَتْ ُب َمو َحرَم َربُّ ُا ْع َعلَْي ُا ْع ال تُ ْش ِرُكواْ بِ ِه َ ْيئًو"
 -ٚدول تعولى " :دُ ْب تَة َع ْ

(٘) ٚ

دول العابري :في (أن) وجهون احدهمو :هي بمعنى :أي ف اون (ل ) نهيوً والثةوني :هةي
مصدر  ،وفي مو عهو وجهون أحدهمو :هي بدل من الهون الموحوف ،أو مةن (مةو) و (ل) زائةدة

أي :حة ّةرم رباةةع أن تشةةركوا والثةةوني :انّهةةو منصةةوب ،علةةى اإلسةةران والعومةةب فيهةةو علةةياع والودة

علةةى مةةو دبةةب (علةةى) أي :الزمةةوا تةةرك الشةةر و جةةوز أن تاةةون (أن ل تشةةركوا) فةةي مو ةةع رفةةع

المورم(.) ٚٙ
لو أن ل تشركوا
وال بد ر :الم ّ
ّ

ٚ
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ِ
ِ
ص ة ُةر ال َعلَ ةةى دَة ة ْةوٍم بَة ْية ةةنَ ُا ْع َوبَة ْي ة ةنَة ُهع
نص ة ُةروُك ْع ف ةةي الة ة ِّد ِن فَة َعلَ ة ْةي ُا ُع الن ْ
 -ٛد ةةول تع ةةولىَ " :وإِن ا ْ َ َ
ِّميثَو ٌم"

()ٚٚ

نسب البرطبي الى الزجوج بلنه جوز (فعلياع النصر) بولنصب على اإلسران(.) ٚٛ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ين"
 -ٜدول تعولى " :بَة َرانةٌ ِّم َن اللّه َوَر ُ وله الى الح َن َع َ
وهدتُّع ِّم َن الم ْش ِرك َ

() ٜٚ

جوز أن اون (برانةٌ) خبراً لمب دأ موحوه تبد رص :هحص برانةُ أَو أنّهةو مب ةدأ والخبةر (الةى

الةةح ن) وجةةوز الب ةةدان بةةولنارة ألنهةةو مووةةوف ،ودةةرأ عيسةةى بةةن عمةةر(ٓ( ) ٛبةةرانة) بولنصةةب علةةى

تبد ر :ال زموا برانة ففيهو معنى اإلسران(ٔ.) ٛ

ك َوَمن ُة َعظِّ ْع َ َعوئِر الل ِه فَِلنة َهو ِمن تَة ْب َوى ال ُبلُ ِ
وب"
ٓٔ -دول تعولىَ " :ذلِ َ
َ

(ٕ) ٛ

"ذلك" فيه ثالث ،أوجه :ديب في مو ع رفع مب دأ وال بد ر :ذلةك أمةر اهلل و جةوز أ ْن اةون
أمر اهلل(ٖ.) ٛ
خبراً لمب دأ موحوه و جوز أ ْن اون في مو ع نصب أي :اتبعوا ذلك ُ

ول"
الوق أَدُ ُ
ولو ُّق َو َ
ٔٔ -دول تعولى " :دَول فَ َ

(ٗ) ٛ

فولوق مرفوع بولب دان أي :فلَنو ُّ
ُّ
الوق و جوز أن اون ال بد ر :هةحا الو ُّةق وأجةوز الف ّةران

فيه الخفض

(٘)ٛ

ومن نصب "فولوق"( )ٛٙفهو منصوب على اإلسران أي فوتبعوا الوةةق وا ة معوا

الو ّق وديب إنه منصوب بفعب مضمر أي :وة ّق اهلل الوة ّق أو علةى البسةع وحةحه حةره الجةر
(ٔ )
ول اخ اله في الثوني على أنّه منصوب بة(أدول)
ِ () ٛٚ
الا ِ ِ ِ
ِ
الوا ِ
يع"
ٕٔ -دول تعولى " :تَن ِز ُب َ
وب م َن الله َ
الع ِز ِز َ
تنز ب خبر لمب دأ موحوه تبةد رص هةحا تنز ةب كمةو دةول " ةورة أنزلنوهةو"

() ٛٛ

ومعنةوص :هةحص
() ٜٛ

ة(م ْن) والمعنةى :مةن اهلل تنز ةب الا ةوب ولةو نصةب ه
ورة أنزلنوهةو و جةوز أن اةون مرفوعةوً بة َ
وانت تلمر بوتبوعه ولزومه كون ووابوً كمو دول تعولى" :ك ةوب اهلل علةياع"(ٓ ) ٜأي :الزمةوا ك ةوب
(ٖ) ٜ
(ٕ) ٜ
(ٔ) ٜ
الفران على اإلسران.
اهلل  .وذكر النووس والبرطبي أنّه منصوب عند ّ

ثونيوً :النصب على ال وح ر

ٛ
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المجلد ()ٔٛ

ال وةةح ر :هةةو تنبيةةه المخوطةةب علةةى أمةةر ماةةروص لي جنّبةةه

العدد (٘)
(ٗ) ٜ

تموز

ولل وةةح ر وةةور األولةةى :أن

حكر الموحر منه ظوهراً دون تارارص أو ع فه على مثيله و وحه الفعب هنو جوازاً(٘ ) ٜوالثوني:،

أن ةةحكر الموةةحر منةةه ا ةةموً ظةةوهراً ماةةرراً أو مع وفةوً عليةةه مثلةةه وهنةةو جةةب نصةةب ال ةةع بعومةةب

موةةحوه مةةع مرفوعةةه وجوب ةوً( .) ٜٙوالثولثةة :،أن ةةحكر ا ةةموً ظةةوهراً مخ وم ةوً باةةوه الخ ةةوب ودةةد

ع ة عليةةه الةةواو .والرابعةة :،ةةموئر النصةةب (إ ةةوك) وفروعةةه و ةةحكر بعةةد الضةةمير (الموةةحر منةةه)

ا ةةموً مسةةبودوً بةةولواو دون سيرهةةو أو سيةةر مسةةبوم بهةةو أو مجةةروراً بةةولوره (مةةن) وحامةةه ذكةةر
الموحر منه بعد الضمير (إ وك) ووجوب نصةب هةحا الضةمير علةى أنةه مفعةول بةه لفعةب موةحوه

وجوبوً(.) ٜٚ

ةول الل ِةه
لبد وردت ا  ،واحدة في البران الار ع فيهةو توةح ر دةول تعةولى " :فَة َبةول ل َُه ْةع َر ُ ُ
ِ
وهو"( ) ٜٛذكر عدد من النووة أ ّن المعنى :نود َ،اهلل اححروا أذاهو( ) ٜٜوأ ور عةدد
نَودَ َ،الله َو ُ ْبيَ َ
مةةن العلمةةون الةةى أ ّن معنةةى اآل ةة :،احةةحروا نودةة ،اهلل بولنصةةب علةةى ال وةةح ر بل ةةمور فعةةب تبةةد رص:
اححروا ذروا

(ٓٓٔ )

أموّ ابن خولو ه فبول" :نود ،اهلل نصب على ال وح ر واإلسران أي :اححروا نود ،ل تب لوهو
احفظةةوا نودةِ َ،
اهلل كمةةو دةةول" :علةةياع أنفسةةاع"(ٔٓٔ )" ..ووةةبغ ،اهلل"(ٕٓٔ ) أي د ةةن اهلل ومعنةةوص:
الزموا د ن اهلل"(ٖٓٔ ).

ٜ

النصب على اإلسران وال وح ر في البران الار ع
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هوامش البوث
_____________________
(ٔ) المولى (وجوص النصب)ٔ :
(ٕ) الرد على النووةٜٙ :

(ٖ) نظر :رح المفصبٕ٘/ٕ :

رح ابن عبيب.ٖٓٔ/ٕ :

(ٗ) نظر :الا وب ٕ٘ٙ-ٕٖ٘/ٔ :و رح ابن عبيب ٖٓٔ/ٕ :همع الهوامع.ٖٓٓ/ٖ :
(٘) الببرةٖٔ٘ :

( )ٙنظر :معوني البران ٕٛ/ٔ :ومشاب إعراب البران ٕٔٔ/ٔ :ال بيون في إعراب البران:
ٔ.ٙ٘/

( ) ٚو

.ٕٛ :

( )ٛمعوني البران وإعرابه.ٔٛٙ/ٔ :
( )ٜالببرة.ٖٔٛ :

(ٓٔ) ال بيون في إعراب البران ٙٙ/ٔ :و نظر :الجومع ألحاوم البران للبرطبي.٘٘ٓ/ٕ :
(ٔٔ) نظر :معوني البران للفران ٖٛ/ٔ :ال بيون في إعراب البران.ٙٙ/ٔ :

(ٕٔ) نظر :معوني البران للفران ٖٛ/ٔ :ومعوني البران وإعرابةه ٔٛٛ/ٔ :والجةومع ألحاةوم
البران.٘٘ٓ/ٕ :

(ٖٔ) النسون.ٕٗ :

(ٗٔ) نظر :الا وب.ٖٕٛ/ٔ :

(٘ٔ) نظةةر :البيةةون فةةي سر ةةب إعةراب البةةران ٕٜٗ/ٔ :والجةةومع ألحاةةوم البةةرانٖٔٔ/٘ :
والدر المصون.ٜٙٗ/ٖ :

( )ٔٙمشاب إعةراب البةران ٜٔ٘/ٔ :و نظةر :ال بيةون فةي إعةراب البةران ٔٚ٘/ٔ :والجةومع
ألحاوم البران.ٔٔٗ/٘ :

( )ٔٚنظر :معوني البران وإعرابه.ٖٙ/ٕ :
( )ٔٛنظر :إعراب البران.ٗٓٙ/ٔ :

( )ٜٔنظر :إعراب البران ٗٓٙ/ٔ :والجومع ألحاوم البران.ٔٔٗ/٘ :
ٓٔ
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المجلد ()ٔٛ

تموز

العدد (٘)

(ٕٓ) الموئدة.ٔٓ٘ :

(ٕٔ ) عنةةي بولصةةفوت حةةروه الجةةر والظةةروه نظةةر المصة لح النوةةوي عنةةد الفةةران فةةي معةةوني
البران.ٜٖ ٕٜٔ ٙٛ :

(ٕٕ) نظر :معوني البران.ٖٕٕ/ٔ :

(ٖٕ) نظر :إعراب البران.ٕٖ٘/ٔ :
(ٕٗ) اإل ران.ٚٚ :

(ٕ٘) نظر :ال بيون في إعراب البران.ٜ٘/ٕ :
( )ٕٙنظر :معوني البران.ٕٜٔ/ٕ :

( )ٕٚنظر :إعراب البران.ٕ٘٘/ٕ :
( )ٕٛاإل ران.ٚٛ :

( )ٕٜال بيون في إعراب البران ٜ٘/ٕ :و نظر :الجومع ألحاوم البران.ٖٙ٘/ٔٔ :
(ٖٓ) نظر :معوني البرانٕٜٔ/ٕ :

(ٖٔ) نظر مشاب إعراب البران.ٖٗٗ/ٔ :
(ٕٖ) مر ع.ٖٗ :

(ٖٖ) نظر :الجومع ألحاوم البرانٜٚ/ٔٔ :
(ٖٗ) الوج.ٚٛ :

(ٖ٘) معوني البران ٕٖٔ/ٕ :و نظر :إعراب البران.ٕٗٔ/ٕ :
( )ٖٙنظر :ال بيون في إعراب البران.ٔٗٚ/ٕ :
( )ٖٚالنمب.ٛٛ :

( )ٖٛنظر :الا وب.ٖٕٛ-ٖٛٓ/ٔ :

( )ٖٜالجومع ألحاوم البران.ٕٔٚ/ٖٔ :
(ٓٗ) الروم.ٖٓ :

ٔٔ
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(ٔٗ) معةةوني البةةران وإعرابةةه ٔٗٓ/ٗ :و نظةةر :إع ةراب البةةران ٘ٛٛ/ٕ :ال بيةةون فةةي إع ةراب
البران ٔٛٙ/ٕ :والجومع ألحاوم البرانٖ٘ٓ/ٔٗ :

(ٕٗ) نظ ةةر :ج ةةومع البي ةةون ٗٛ/ٕٔ :والبي ةةون ف ةةي سر ةةب إعة ةراب الب ةةران ٕ٘ٓ/ٕ :والبو ةةر
المويط ٖٜٛ/ٛ :والدر المصون.ٗٗ/ٜ :

(ٖٗ) نظةةر :مشةةاب إع ةراب البةةران ٘ٙٔ/ٕ :البيةةون فةةي سر ةةب إع ةراب البةةرانٕ٘ٓ/ٕ :
وال بيون في إعراب البران ٔٛٙ/ٕ :والبور المويط.ٖٜٛ/ٛ :

(ٗٗ) مومد.ٗ :

(٘ٗ) نظر :مجوز البران.ٕٔٗ/ٕ :

( )ٗٙنظر :الجومع ألحاوم البران.ٕ٘ٔ/ٔٙ :
( )ٗٚال الم.ٔٓ-ٜ :

( )ٗٛنظر :الجومع ألحاوم البران.ٖٗٓ/ٔٛ :
( )ٜٗالببرةٔ:

(ٓ٘) إعة ةراب الب ةةران ٕٔٚ/ٔ :و نظ ةةر :مش ةةاب إعة ةراب الب ةةران ٖٚ/ٔ :والج ةةومع ألحا ةةوم
البران.ٔ٘ٛ/ٔ :

(ٔ٘) نظر :مشاب إعراب البران ٖٚ/ٔ :والجومع ألحاوم البران.ٔ٘ٛ/ٔ :
(ٕ٘) معوني البرانٜ/ٔ :
(ٖ٘) الببرة.ٔٗٚ :

(ٗ٘) نظر :الاشوه ٕٔٓ/ٔ :والمورر الوجيز ٕٔ/ٕ :والبور المويط.ٖٗٙ/ٔ :
(٘٘) نظر :الجومع ألحاوم البران.٘ٙٙ/ٕ :
( )٘ٙالببرة.ٔ٘ٓ :

( )٘ٚنظر :المو سب ٔٔٗ/ٔ :المورر الوجيز ٕٙ/ٕ :والاشوه.ٖٔٓ/ٔ :
( )٘ٛالجومع ألحاوم البران.٘ٚٔ/ٕ :
( )ٜ٘الببرة.ٔٛ٘ :

ٕٔ
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تموز

العدد (٘)

(ٓ )ٙدراهو مجوهد و هر بن حو ب ورواهو أَبو عمورة عن حفص عن عووع ورواهو هورون عن
أب ةةي عم ةةرو :نظ ةةر :المو ةةرر ال ةةوجيز ٕ٘ٗ/ٔ :والج ةةومع ألحا ةةوم الب ةةرانٙٚٚ/ٕ :

وإتووه فضالن البشرٔ٘ٗ :

(ٔ )ٙنظةةر :إع ةراب البةةران ٕٖٛ/ٔ :ومشةةاب إع ةراب البةةران ٕٔٔ/ٔ :والجةةومع ألحاةةوم
البران.ٙٚٚ/ٕ :

(ٕ )ٙنظر :معوني البران ٜٔ٘/ٔ :ومعوني البران وإعرابه.ٕٜٔ/ٔ :
(ٖ )ٙنظر البور المويط ٜٔٗ/ٕ :والدر المصون.ٕٚٛ/ٕ :
(ٗ )ٙالببرة.ٕٖٛ :

(٘ )ٙنظر :المورر الوجيز ٖٕٛ/ٕ :والاشوه.ٔٗٙ/ٔ :
( )ٙٙالجومع ألحاوم البران.ٔٚٛ/ٖ :
( )ٙٚنظر :إعراب البران.ٕٕٚ/ٔ :
( )ٙٛالنسون.ٔ:

( )ٜٙنظر :المو سب ٜٔٚ/ٔ :والاشوه ٕٗٔ/ٔ :والبور المويط.ٔ٘ٚ/ٖ :
(ٓ )ٚنظر :الجومع ألحاوم البران.ٔٓ/٘ :
(ٔ )ٚالشمس.ٖٔ :

(ٕ )ٚعنة ةةي ب ة ةة( مير) مب ة ةةدأ موة ةةحوه نظة ةةر :المص ة ة لح النوة ةةوي عنة ةةد الفة ةةران فة ةةي معة ةةوني
البران.٘ٚ:

(ٖ )ٚورد البي ون في المعوني ٔٛٛ/ٔ :وفي الخصوئص ٕٔٓ/ٖ :والدرر اللوامعٔٗٙ/ٔ :
ولع نسبو الى دوئلهمو.

(ٗ )ٚمعوني البران.ٕٜٙ-ٕٙٛ/ٖ :
(٘ )ٚاألنعوم.ٔ٘ٔ :

( )ٚٙنظر :ال بيون في إعراب البران.ٕٙ٘/ٔ :
( )ٚٚاألنفول.ٕٚ :

ٖٔ
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( )ٚٛالجومع ألحاوم البران.ٕٗٔ/ٛ :
( )ٜٚال وبٔ :،

(ٓ )ٛنظر :الاشوه ٕٔٚ/ٕ :المورر الوجيز ٖٜٜ/ٙ :والبور المويط.ٗ/٘ :
(ٔ )ٛنظر :الجومع ألحاوم البران.ٗٔٙ/ٛ :
(ٕ )ٛالوج.ٖٕ :

(ٖ )ٛنظر :إعراب البران ٗٓٔ/ٕ :والجومع ألحاوم البران.ٖٕٚ/ٕٔ :
(ٗ )ٛص.ٛٗ:

(٘ ) ٛالنصةةب دةةرانة نةةوفع وابةةن كثيةةر وأَبةةو عمةةرو وحمةةزة والاسةةوئي وعووةةع نظةةر :ال يسةةير:
 ٔٛٛوالبور المويط ٗٗٔ/ٚ :واتووه فضالن البشرٖٚٗ :
( )ٛٙنظر :الجومع ألحاوم البران ٜٔ٘/ٔ٘ :
( )ٛٚالزمر.ٔ :
( )ٛٛالنور.ٔ:

( )ٜٛالنص ةةب ه ةةي د ةةرانة اب ةةن أب ةةي عبل ةة ،وز ةةد ب ةةن عل ةةي وعيس ةةى ب ةةن عم ةةر نظ ةةر :الاش ةةوه:
ٖ ٖٛ٘/والبور المويط.ٗٔٗ/ٚ :

(ٓ )ٜالنسون.ٕٗ :

(ٔ )ٜنظر :معوني البران للفران.ٗٔٗ/ٕ :
(ٕ )ٜنظر :إعراب البران.ٜٛٓ/ٕ :

(ٖ )ٜنظر :الجومع ألحاوم البران.ٜٔٚ/ٔ٘ :

(ٗ )ٜنظر :ال عر فوت ٖ٘ :و رح ابن عبيب.ٖٓٓ/ٕ :

(٘ )ٜنظر :الا وب ٕ٘ٚ/ٔ :والمب ضب ٔٙ/ٖ :وعلب النوو.ٖٗٔ :

( )ٜٙنظر :الا وب ٕٚ٘/ٔ :وعلب النوو ٖٗٔ :وهمع الهوامع.ٕ٘/ٖ :
( )ٜٚنظر :الا وب ٕٖٚ/ٔ :والمب ضب ٕٕٔ/ٖ :وعلب النوو.ٗٔٗ :
( )ٜٛالشمس.ٖٔ :

ٗٔ
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تموز
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( )ٜٜنظر :معوني البران للفران ٕٙٛ/ٖ :ومعوني البران لألخفش ٖٜ٘/ٕ :ومعوني البران
وإعرابه.ٖٖٖ/٘ :

(ٓٓٔ) نظر :جومع البيون ٕٙٓ/ٖ :ومشاب إعراب البران ٕٛٔ/ٕ :والاشوهٕٔٓٙ :
والمورر الوجيز ٗٛٛ/٘ :والبيون دي سر ب إعراب البران.٘ٔٚ/ٕ :

(ٔٓٔ) الموئدة.ٔٓ٘ :
(ٕٓٔ) الببرة.ٖٔٛ :

(ٖٓٔ) إعراب ثالثين ورة من البران الار ع.ٔٔ٘ :
المصودر
ٔ.

إتووه فضالن البشر بولبرانات األربع ،عشر المسمى من هى األموني والمسرات في علوم

البةةرانات أحمةةد بةةن حمةةد البنةةو (ت ٔٔٔٚه ةة) توبيةةق :د .ةةعبون مومةةد إ ةةموعيب

بيروت طٔ  ٜٔٛٚم .

ٕ .إعةراب ثالثةةين ةةورة مةةن البةةران الاةةر ع أَبةةو عبةةد اهلل الوسةةين بةةن أحمةةد المعةةروه بةةوبن
خولو ه (تٓ ٖٚهة) دار ال ربي ،للنشر وال وز ع بغداد.

ٖ.

إعةراب البةةران أَبةةو جعفةةر احمةةد بةةن مومةةد بةةن ا ةةموعيب النوةةوس (تٖٖٛهةة) توبيةةق:

زهير سوزي زاهد بغداد ٓ ٜٔٛم.

من بن الرحمن مةن وجةوص اإلعةراب والبةرانات فةي جميةع البةران أَبةو الببةون عبةد
ٗ .امالن مو ّ
اهلل بةةن الوسةةين ابةةن عبةةد اهلل العابةةري (تٙٔٙه ةة) تصةةويح وتوبيةةق :األ ة وذ إبةةراهيع

ع وة عوض طٔ م بع ،مص فى البوبي الولبي مصر ٔ ٜٔٙم.
٘.

البور المويط في ال فسير مومد بن و

الشهير بوبي حيون األندلسةي (ت٘ٗٚهةة)

بعنو  :،وددي مومد جميب واخرون لبنون ٕ ٜٜٔم.
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أ .م .د .حسن ا عد مومد

.ٙ

البيون في سر ب إعةراب البةران أَبةو البركةوت بةن األنبةوري (ت٘ٚٚهةة) توبيةق :د .طةه

.ٚ

ال بيون في إعراب البران أَبو الببون عبد اهلل بن الوسين العابةري (تٙٔٙهةة) توبيةق:

.ٛ

ال عر فوت علي بن مومد علي الجرجةوني المعةروه بولسةيد الشةر

(تٛٔٙهةة) وزارة

.ٜ

ال يسير في البرانات السبع أَبو عمر عثمون بن عيد الداني (تٗٗٗهة) توبيةق :اوتةر

عبد الوميد طه مراجع ،مص فى السبو مصر ٓ ٜٔٚم.
علي مومد البجووي دار احيون الا ب العربي.،
الثبوف ،بغداد  ٜٔٛٙم.

برتزل ا نونبول م بع ،الدرك ٜٖٔٓ ،م.

ٓٔ .جة ةةومع البية ةةون عة ةةن تلو ة ةةب اي البة ةةران المعة ةةروه ب فسة ةةير ال بة ةةري أَبة ةةو جعفة ةةر ال بة ةةري
(تٖٓٔهة) توبيق مومود وكر لبنون ٕٔٓٓ.

ٔٔ .الجةةومع ألحاةةوم البةةران :أَبةةو عبةةد اهلل مومةةد بةةن احمةةد األنصةةوري البرطبةةي (تٔٙٚهةة)

راجعةةه و ةةب ه د .مومةةد ابةةراهيع الوفنةةووي وخة ّةرج أحود ثةةه د.مومةةود حومةةد عثمةةون دار

الود ث البوهرة  ٕٓٓٚم.

ٕٔ .الخصةوئص أَبةو الفة ح عثمةون بةن جنةي (تٕٖٜهةة) توبيةق :مومةد علةي النجةور طٕ
م بع ،دار الا ب المصر  ،البوهرة ٕ٘ ٜٔم.

ٖٔ .الةةدر المصةةون فةةي علةةوم الا ةةوب المانةةون أحمةةد بةةن و ة المعةةروه بولسةةمين الولبةةي
(تٚ٘ٙهة) توبيق :د .أحمد مومد الخراط دمشق طٔ  ٜٔٛٙم.

ٗٔ .الرد على النووة ابن مضةون البرطبةي (تٕٜ٘هةة) توبيةق :د .ةودي ةي
العربي مصر  ٜٔٛٛم.

دار الفاةر

٘ٔ .ةةرح ابةةن عبيةةب علةةى الفيةة ،بةةن مولةةك بهةةون الةةد ن عبةةد اهلل عبيةةب (تٜٚٙه ةة) مصةةر
طٗٔ ٗ ٜٔٙم.
ٔٙ
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 .ٔٙرح المفصب موفق الد ن عيش النووي (تٖٗٙهة) بيروت.
 .ٔٚعلةةب النوةةو أَبةةو الوسةةن عبةةد اهلل بةةن الةةورام (تٖٔٛه ةة) توبيةةق :د .مومةةود جو ةةع
الدرو ش بغداد ٕٕٓٓم.

 .ٔٛالا ةةوب أَبةةو بشةةر عمةةر بةةن عثمةةون ةةيبو ه (تٓٔٛه ةة) توبيةةق :عبةةد السةةالم مومةةد
هورون مصر  ٜٔٚٚم.

 .ٜٔالاشوه عن حبوئق ال نز ب وعيون األدوو ب في وجوص ال لو ب أَبو البو ع جور اهلل مومود
بةةن عمةةر الزمخشةةري الخةةوارزمي(تٖ٘ٛهةة) اع نةةى بةةه خليةةب مةةلمون ةةيوو لبنةةون طٔ
ٕٕٓٓ م.

ٕٓ .مجوز البران أَبو عبيدة معمر بن مثنى توبيق :مومد فؤاد طٕ ٕ ٜٔٙم.
ٕٔ .المو سة ةةب فة ةةي تبية ةةين ة ةةواذ البة ةةرانات وال ضة ةةوح عنهة ةةو أَبة ةةو الف ة ة ح عثمة ةةون بة ةةن جنة ةةي
(تٕٖٜهةة) توبيةةق :علةةى النجةةدي نووة و د .عبةد الولةةيع النجةةور و د .عبةةد الف ةةوح
ا موعيب لبي البوهرة.

ٕٕ .الموةةرر الةةوجيز فةةي تفسةةير الا ةةوب العز ةةز أَبةةو مومةةد عبةةد الوةةق بةةن سولةةب بةةن ع يةة،
األندلسي (ت٘ٗٙهة) توبيق :عبد السالم عبد الشوفي مومد لبنون طٔ ٕٔٓٓ م.

ٖٕ .المول ةةى (وج ةةوص النص ةةب) أَبةةةو زكر ةةو وي ةةى ب ةةن الوسة ةةن ب ةةن ةةبير النو ةةوي البغ ةةدادي
(تٕٓٚهة) توبيق :د .فوئز فورس الردن  ٜٔٛٚم.

ٕٗ .مشاب إعراب البران ماةي بةن أبةي طولةب البيسةي (تٖٗٚهةة) درا ة ،وتوبيةق :حةوتع
وولح الضومن دار الور  ،لل بوع ،بغداد ٘ ٜٔٚم.

ٕ٘ .معوني البران أَبو زكر و ويى بةن ز ةود الفةران (تٕٓٚهةة) توبيةق :أحمةد و ة نجةوتي
ومومد علي النجور مصر ٘٘ ٜٔم.
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 .ٕٙمعوني البران
٘ ٜٔٛم.

عيد بن مسعدة الخفش (تٕ٘ٔهة) توبيق :عبد األمير الةورد بيةروت

 .ٕٚمعوني البران وإعرابه أَبو إ ووم إبراهيع بن السري الزجوج (تٖٔٔهة)

رح وتوبيق:

د .عب ةةد الجلي ةةب عب ةةدص ةةلبي خ ةةرج أحود ث ةةه األ ة ة وذ عل ةةي جم ةةول ال ةةد ن موم ةةد دار

الود ث البوهرة ٕ٘ٓٓ م.

 .ٕٛالمب ضب أَبو العبوس المبرد (تٕ٘ٛهة) توبيق :عبد الخولق عضيم ،بيروت.
 .ٕٜهمة ةةع الهوامة ةةع فة ةةي ة ةةرح جمة ةةع الجوامة ةةع فة ةةي علة ةةوم العربية ةة ،جة ةةالل الة ةةد ن السة ةةيوطي
(تٜٔٔهة) بيروت.

الر وئب الجومعي:،
ٔ .المص ة لح النوةةوي عنةةد الفةةران فةةي معةةوني البةةران حسةةن أ ةةعد مومةةد ر ةةول ،موجس ة ير

إ راه د .طولب عبد الرحمن جومع ،المووب كلية ،اآلداب دسةع اللغة ،العربيةٜٜٕٔ ،

م.

ٔٛ
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)٘( العدد

)ٔٛ( المجلد
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Accusative Cases on Al- Eghra and Al- Tahtheer
Hassan Assad Mohamad
Teacher's Training Institute –Nineveh
Accusative case when is a part of inflection in Arabic
language. Ibn-Shuqir, the linguist, analyzes the accusative case
when it comes mostly in the beginning.. saying: most of our
inflection start with the accusative case in different ways.
Various examples of accusative cases in the Holy Quran
come on Al-Eghra  اإلغراا- telling the addresse to do good
action) and (Al-Tahtheer التحريرا- to avoid doing bad things by
warning). Such accusative nouns attributed to non-verbs as: الزم
-Keep, and اتبر-follow, for eloquency. Ibn Mada Al-Qurtubi
says: the omitted verbs in the Holy Quran are too much and
they are articulated which goes in speech and if they are
omitted, speech becomes eloquent.
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النصب على اإلسران وال وح ر في البران الار ع
 حسن ا عد مومد. د. م.أ

I distributed the verses which have Eghra and AlTahitheer in the following way:First : Accusative cases on Al-Eghra:
A – Accusative nouns (12) verses.
B – Nominative nouns or genitive which accept accusative
cases on Al-Eghra are (12) verses too.
Second: Accusative on Al-Tahtheer only (1) verse.
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