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  املنصوب على اخلروج

ة يف النحو العريبمسامهة علمي  

  

  عمر محدان. د

  

كما هو معروف وشائع يف النحو العريب ، فإنّ جمموعة املنصوبات حتتلّ فيه مكانا              
 ، وذلك من جمموعة املرفوعات واروراتوحيزا أكرب يف التداول املعاجلة أوسع يف   

لذلك كـان   . اللغة العربية أكثر من الرفع واخلفض       طبيعة   على   ب يطغى  النص ألنّ
       ائهـا      ) ١٤٩(الغالب على عيسى بن عمر الثقفيمن مشاهري حناة البصرة وقر ،  ، 

، مثّ ضـرب    ) ٢٢٤ ( على قول أيب عبيـد     حب النصب ، إذا وجد لذلك سبيالً      
  ١)(.األخري على ذلك بعض األمثلة من قراءته 

أن حتظى هذه اموعة ، جمموعة املنـصوبات ، باهتمـام بـالغ              فال عجب لذا ،   
  ر       من قبل أهل الصنعة وأهل اللغة ؛ فعلى س        وخاصـقَيبيل املثال قد أفرد ابـن ش 

)٣١٧ (    ا هلذا الغرض ، مسا  أ، أورد فيـه     " وجوه النـصب  : احمللّى  "اه  كتابحـد
-٢احمللّى  [ بداية كتابه    ومخسني وجها من وجوه النصب ، كما سردها جممعة يف         

   : التايلهعلى ترتيب] ٥

                                                 
)١ ( ع مفردة ابن حميصن املكّيراجمة التحقيق [١٢٦- ١٢٥ي١/٦١٣، غاية النهاية ] مقد) ٢٤٩٨ (. 



  
  
  
  

 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

 نصب من مصدر  .٢   نصب من مفعول به  . ١

 نصب من حال  .٤   نصب من قطع  .٣

 نصب بإنّ وأخواا  .٦   نصب من ظرف  .٥

 نصب بالتفسري  .٨  نصب خرب كان وأخواا  .٧

 نصب باالستثناء  .١٠   نصب التمييز  .٩

 أخواانصب حبتى و  .١٢   نصب بالنفي  .١١

 نصب بالتعجب  .١٤   نصب باجلواب بالفاء  .١٣

 نصب من نداء نكرة موصوفة  .١٦   نصب بأنّ فاعله مفعوله ومفعوله فاعل  .١٥

 نصب بالتحذير  .١٨   نصب باإلغراء  .١٧

 وأخواا) ما بالُ(نصب خبرب   .٢٠   نصب من اسم مبرتلة امسني  .١٩

٢١.  نصب من مصدر يف موضع فمر نصب باأل  .٢٢   لٍع 

 نصب بالذم  .٢٤   نصب باملدح  .٢٣

 نصب باالختصاص  .٢٦   نصب بالترحم  .٢٥

 اَء ونِعم وبِئْس وأخوااسنصب بِ  .٢٨  نصب بالصرف  .٢٧

 نصب على املوضع ، ال على االسم  .٣٠   نصب من خالف املضاف  .٢٩

 نصب من النداء املضاف  .٣٢   نصب من نعت نكرة تقدم على االسم  .٣١

 نصب على النداء يف االسم املفرد اهول  .٣٤   على االستغناء ومتام الكالمنصب   .٣٣

 نصب على الدعاء  .٣٦   نصب على البنية  .٣٥

 فَى مع الباءنصب خبرب كَ  .٣٨   نصب باالستفهام  .٣٧

 نصب على فقدان اخلافض  .٤٠   نصب للمواجهة وتقدم االسم  .٣٩

 حبمل على املعىننصب   .٤٢  نصب بكَم ، إذا كان استفهاما  .٤١

 نصب باملشاركة  .٤٤   نصب بالبدل  .٤٣

 نصب بإضمار كَانَ  .٤٦   نصب بالقَسم  .٤٥

 نصب بوحده  .٤٨   نصب بالترائي  .٤٧

 نصب من فعل دائم بني صفتني  .٥٠   نصب بالتحثيث  .٤٩

  نصب من املصادر اليت جعلوها بدالً من اللفظ الداخل على اخلرب  .٥١
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

حـسب  . وية يف هذا اـال       النح نسبة يف الصناعة  أعلى  هذه احلصيلة تشكّل    إنّ  
   علمي احملدود مل يأت الـسؤال  .  بعد صاحب احمللّى ، زاد على حصيلته شيئًا           أحد

هل هذه احلصيلة كاملة متكاملة أم أنّ مثّة منصوبات أخرى مل يوفَّق            : املطروح هنا   
  صاحب احمللّى يف الوقوف عليها أو فاتته لسبب أو آلخر ؟

ال يسعين  . يف احلقيقة قد يضاف إىل هذه اموعة على ضخامتها بعض املنصوبات            
كره هنا غَـرض  املنصوب على اخلروج وإفراد ذوضوع يف هذا املقام إال االكتفاء مب    

   .املعاجلة والشرح

سأتبع يف دراسة هذا املوضوع منهجا ، ال يعتمد مساءلة املصادر واملراجع وفـق              
 أي من األقدم إىل األحدث ، بل سيكون بـالعكس ، حيـث               تسلسلها الزمين ، 

رةَاستطلعمة منها  املتأخإىل املتقد الً ، ألمتكّن من خالهلا الرجوعمنها أو .  

املنصوب على (هذا الوجه من النصب ) ١٢٧٠(وسي  العالمة اآللأوردلقد 
›§Zπ يف سياق إعراب ﴿)اخلروج Ï¹uρ من قوله ، تعاىل ﴾ :﴿β Î)uρ šχ% x. ×≅ ã_u‘ ß û‘θãƒ 

»'s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& tøΒ $# ÿ… ã&s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M÷z é& Èe≅ ä3 Î=sù 7‰Ïn≡uρ $yϑßγ÷ΨÏiΒ â¨ ß‰¡9 $# 4 β Î* sù (#þθçΡ% Ÿ2 u sYò2 r& ⎯ ÏΒ 

y7Ï9≡ sŒ ôΜ ßγsù â™ !% Ÿ2 u à° ’ Îû Ï]è= ›W9 $# 4 .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ 7π§‹ Ï¹uρ 4© |»θãƒ !$ pκÍ5 ÷ρ r& A⎦ ø⎪ yŠ u ö xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ 4 Zπ§‹ Ï¹uρ z⎯ ÏiΒ 

«!$# 3 ª!$# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Î= ym﴾ ]ه : "، إذ قال ] ١٢:٤املصون احتمال أن وقع يف الدر

منصوب على اخلروج ؛ ومل يبين املراد من ذلك ؛ ووقع يف مهع اهلوامع يف املفعول 
: قال الشهاب . إنّ الكوفيني جيعلونه منصوبا على اخلروج ؛ ومل يبينه أيضا : به 

 "!فُضلَة ؛ فَلينظَر : وهلم طريف اإلسناد ، فهو كقعن فكأنّ مرادهم أنه خارج 
  ] .٢/٤٤٢ روح املعاين[

  :واضح من كالمه أنّ ما ذكره ذا الصدد قد نقله من ثالثة مصادر 

-  املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب ٧٥٦(الدر(  
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

-  ٩١١(مهع اهلوامع للسيوطي(  

-  عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسري البيضاويللش اب اخلَفَاجي١٠٦٩(ه(  

 عنـد    ، فلم جيـد بيانـا      صوصلقد حاول اآللوسي االستفادة ممن سبقوه ذا اخل       
قد اجتهد يف    اخلفاجي    وجد الشهاب  السيوطي ، بينما  ال تبيينا عند    السمني احلليب و  
ال و عن كنه األمر متامـا       ه غري مجد ، ألنه بعيد     لكن،  ه  فنقل اجتهاد تفسري ذلك ،    

أما اآللوسي ، فلم حياول بدوره كشف       . الحقًا  ، كما سيتضح    صلة له باملوضوع    
  .النقاب عن حقيقة املراد ذا املصطلح ، فترك األمر على ما هو دون اجتهاد 

 : ٣/٦١٣جاء يف الـدر املـصون       أنقل هنا ما    من أجل توضيح الصورة والسياق      
Zπ﴿: قوله  " §‹Ï¹ uρ      ه . ﴾ يف نصبها أربعة أوجهأحدها أن      ا مصدر مؤكَّد ، أي يوصيكم

ةً    اللَّهالثاين مصدر يف موضع احلال ، والعامـلُ فيهـا           .  بذلك وصي﴿ÞΟ ä3ŠÏ¹θ ãƒ﴾ 

: وبة على اخلروج إما مـن قولـه         والثالث أنها منص  .  ابن عطية    هقال. ] ١١:١[
﴿Èe≅ ä3Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑßγ÷ΨÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 ôΜ﴿: ﴾ أو من قوله     #$ ßγsù â™!% Ÿ2u à° ’Îû Ï] è= ›W9 ه عبارة   ؛ وهذ  ﴾#$

‘9h أنها منصوبة باسم الفاعل وهو ﴿والرابع. تشبه عبارة الكوفيني  !$ ŸÒãΒ﴾".   

ما يستفاد من كالمه هو ما ذكره حبق الكوفيني ؛ فهو والسيوطي يتفقان علـى أنّ     
   مفتـاح   يف احلقيقةني ؛ وهو هذا املصطلح كويفّ األصل ، من صناعة النحاة الكوفي

  .، كما سيأيت بيانه  وبيت القصيد فيه هذا املوضوع

 كذلك نسة      الثاينَ  القولَ  يف كالمه  با جيدر ف   ) ٥٤٦( إىل ابن عطيجاء . حصه  ، مم
›§Zπ﴿: " ٢/٢٠يز  يف تفسريه احملرر الوج    Ï¹uρ﴾       نصب على املصدر يف موضع احلـال 

ÞΟä3Šوالعاملُ ﴿  Ï¹θãƒ  ﴾]خلـروج مـن قولـه       هو نصب على ا   : ؛ وقيل   ] ١١:١ :

﴿Èe≅ ä3 Î= sù 7‰Ïn≡uρ $ yϑßγ÷ΨÏiΒ â¨ ß‰¡9 ôΜ﴿: ﴾ أو من قوله     #$ ßγsù â™ !% Ÿ2 u à° ’ Îû Ï]è= ›W9 $#﴾  ؛ ويصح  

أن ي9 ﴿لَعمh‘ !$ ŸÒ ãΒ﴿ يف ﴾Zπ§‹ Ï¹uρ﴾. "  
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

      ة نسبة السمني احلليبـة ،    الثاينَ  القولَ يتأكّد من ذلك صحعلى ترتيبه إىل ابن عطي 
والرابـع  ] املنصوب على اخلروج  [ يصرح بأنّ القول الثالث      لكن السمني احلليب مل   

واردان أيضا عند ابن عطية ؛ فهذا األخري قـد          ] منصوب باسم الفاعل من مضارٍّ    [
هـو  . أيـضا    ، لكن بدون توضيح   " املنصوب على اخلروج  "لح  وقف على مصط  

 إىل مـصادر    عم الرجو ، مما حيت  " وقيل"بدوره قد نقل ذلك ، كما يفهم من لفظه          
   أربعـة  إليراده هذا املصطلح يف ) ٣١٠(أقدم منه ، فآل يب األمر إىل تفسري الطربي

   :اضعمو

$﴿:  يف قوله    األول Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β  ﴾]ونصب قوله   : قال أبو جعفر     "، إذ ] ٧:٤ :

﴿$ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β           للنكرة خلروجه خمرج املصدر ، كقول القائل لك : (﴾ وهو نعت

علي   ا حقه     ) . واجبولو كان مكان قول :﴿$ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β      مل ، صـحيح اسم ﴾

زجي ن ه  صقال   . بدرمهًـا    : (ال ي عندي حق ؛ فقولـه    ) لك :﴿$ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β ﴾

  ١)(".)  هبةً مقبوضةًعندي درهم: (، كما يقال ) ةً وفرضانصيبا فريض: (كقوله 

∅ZπŸÒƒÌsù š﴿: يف قوله   الثاين   ÏiΒ «!$#  ﴾]قد جيـوز أن يكـون      : "، إذ قال    ] ١١:٤

β من ﴿  نصبه على اخلروج   Î* sù tβ% x. ÿ… ã&s! ×ο uθ÷z Î) ÏµÏiΒ T|sù â¨ ß‰¡9 $# ﴿ ﴾ZπŸÒƒÌsù   ؛ فتكون ﴾

β﴿:  من قولـه     منصوبة على اخلروج  الفريضة   Î* sù tβ% x. ÿ… ã&s! ×ο uθ÷z Î) ÏµÏiΒ T|sù â¨ ß‰¡9 $#  ، ﴾

  ٢)(".) هو لك صدقةً مني عليك (و) هو لك هبةً: (كما تقول 

β﴿:  يف قوله ، تعاىل      الثالث Î)uρ šχ% x. ×≅ ã_u‘ ß û‘θãƒ »'s#≈ n= Ÿ2  ﴾]قـال    ، إذ ] ١٢:٤  :

:  من قوله    منصوٌب على اخلروج   الكاللة   والصواب من القول يف ذلك عندي أنّ      "

                                                 
يوهم أبو جعفر الطربي ، صاحب جامع البيان ، أنّ الكالم أعاله : تنبيه  . ٦٠٥- ٣/٦٠٤جامع البيان ) ١(

  .١/٢٥٧ معاين القرآن كالمه ، لكنه يف احلقيقة غري ذلك ، بل هو كالم الفراء ، كما يف
  . ٣/٦٢٤جامع البيان ) ٢(
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

﴿ß û‘θãƒ  ﴿ وخرب ﴾šχ% x. ﴿ ﴾ß û‘θãƒ  ﴾ .    منصوبة بـاخلروج  والكاللةُ وإنْ كانت 

ßن ﴿ م û‘θãƒ  ﴾  ،   ًعلى احلال ولكن على املصدر من معىن الكالم ،         فليست منصوبة

، مثّ تـرك ذكْـر      ) وإنْ كان رجلٌ يورثُ متكلِّلَه النسب كاللةً      (ألنّ معىن الكالم    
ß﴿: اكتفاًء بداللة قوله ) متكلِّله( û‘θãƒ ١)(".﴾ عليه  

u﴿:  يف قوله    الرابع ö xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ  ﴾]نصبت  : "ل   قا ، إذ ] ١٢:٤﴿u ö xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ  ﴾  علـى

©4﴿:  من قوله    اخلروج |»θãƒ !$ pκÍ5  ﴾]ا قوله   ] . ١٢:٤وأم :﴿Zπ §‹Ï¹ uρ     فإنّ نصبه من ، ﴾

ÞΟä3Š﴿: قوله   Ï¹θãƒ ª!$# þ’ Îû öΝà2 Ï‰≈ s9 ÷ρ r& ( Ìx.©%#Ï9 ã≅ ÷V ÏΒ Åeáym È⎦ ÷⎫ u‹ sVΡW{$#﴾] وسائر ما  ] ١١:٤

›§Zπ﴿: أوصى به يف االثنني ، مثّ قال         Ï¹uρ z⎯ ÏiΒ «!$#﴾     ا من قولهمصدر :﴿ÞΟ ä3ŠÏ¹θ ãƒ  ﴾ .

≅Èe﴿: ذلك منـصوب مـن قولـه        : ٢)(وقد قال بعض أهل العربية     ä3Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑßγ÷ΨÏiΒ 

â¨ ß‰ ¡9 $# ﴿ ﴾Zπ§‹ Ï¹uρ z⎯ ÏiΒ «!$#    ك  هو مثلُ قو  : ﴾ ؛ وقالدرمهـان نفقـةً إىل     : (ل لك 

  ٣)( .")أهلك

املنـصوب  " أنه يعرف مصطلح     واضح من كالم الطربي   : أقول تعليقًا على ذلك     
مل يحـطْ   لكنه  فقد ذكره عدة مرات يف املواضع األربعة اآلنفة ،           ،" على اخلروج 

$﴿ :صـحيحني   قيقة املراد من هذا املصطلح إىل حد أنه قرنه مبوضـعني            حب Y7Š ÅÁ tΡ 

$ ZÊρ ãø̈Β  ﴾]و ]٧:٤  ﴿ZπŸÒƒÌsù š∅ ÏiΒ «!$#  ﴾]غري مناسـبني  آخرين  بو،  ] ١١:٤:  

﴿»'s#≈ n= Ÿ2 و ﴾ ﴿ u ö xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ  ﴾]؛ فليس ﴿   ]١٢:٤ »' s#≈ n= Ÿ2     ، منصوبة على اخلروج ﴾

ه كاللـةً ، أو     كونِحال  كما زعم الطربي ، بل هي منصوبة على احلال ، أي يف             

                                                 
 . ٣/٦٢٧جامع البيان ) ١(
 . ١/٢٥٨هو الفراء ، وكالمه املنقول أعاله وارد يف معاين القرآن ) ٢(
 . ٣/٦٣١جامع البيان ) ٣(
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

      ة ، أي مفعول به ثانا القرابةُ ، أو على املفعولي على املفعول من أجله ، إن أُريد  ،
  ١)(.إن أُريد ا املالُ 

u﴿كذلك األمر بشأن إعراب      ö xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ           ـهمـن أن فليس ما ذهب إليه الطربي ، ﴾

منصوب على اخلروج بصحيح ، بل مثّة إمجاع عند أهل الصنعة على أنه منـصوب             
٢  )(.على احلال مع اختالفهم يف حتديد صاحب احلال 

نصوب علـى   ا بامل مواضع ، خصه  من   به    الطربي ما جاء  على أنّ    ميكن التوكيد ال  
 ، بل ال بد من مقابلة ذلـك         ته مصادر الحقة له   تداول، شاذّ وخارج عما      اخلروج

املنصوب على  "قد ذكر مصطلح    ) ٢١٠(مع مصادر قد سبقته ؛ فها هو أبو عبيدة          
يـة اآليـة    ا تفسري   كتابه جماز القرآن ، وذلك يف      يف موضع واحد من   " اخلروج

%ÉΑ﴿ : السابعة من سورة النـساء     y` Ìh= Ïj9 Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ x8 ts? Èβ# t$ Î!≡uθø9 $# tβθ ç/ tø% F{$# uρ Ï™ !$ |¡ÏiΨ= Ï9 uρ 

Ò=Š ÅÁ tΡ $ £ϑÏiΒ x8 ts? Èβ# t$ Î!≡uθø9 $# šχθ ç/ tø% F{$# uρ $ £ϑÏΒ ¨≅ s% çµ÷Ζ ÏΒ ÷ρ r& u èYx. 4 $ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β﴾ ، قال إذ : 

"﴿$ Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β﴾ ٣)("نصب على اخلروج من الوصف.  

با جعفر الطربي بالوقوف    ، من النحاة البصريني ، قد سبق أ       عبيدة   أبو   بذلك يكون 
، ) ٢٠٧(قرينه الفـراء     من   ه قد استعار  - كالطربي   –ه  ، لكن على هذا اإلعراب    

مثّ قـال    : "١/٢٥٧وذلك من كتابه معاين القرآن       حناة الكوفيني يف عصره ،       شيخ
$﴿: اهللا ، تبارك وتعاىل      Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β  ﴾ .ما ن وإوهـو   صب النصيب املفروض  ن 

                                                 
الدر ، ] لاحلا [١/٢٧١، التبيان يف إعراب القرآن ] احلال واملفعولية [٢/٢٥معاين القرآن وإعرابه ينظَر ) ١(

 ] .األوجه الثالثة [٣/٦٠٩املصون 
الدر  ، ٣/١٩١ ، البحر احمليط ١/٢٧١ ، التبيان يف إعراب القرآن ٢/٢٧ يراجع معاين القرآن وإعرابه )٢(

  .٦١٢- ٣/٦١١املصون 
 نسخة مراد ونسخة ،) نصب على اخلروج(نسخة مكّة : مع املقابالت هناك [ ١/١١٨جماز القرآن ) ٣(

 .] )نصب باخلروج( نسخة إمساعيل صائب ،) صبت على اخلروجن(تونس 

  )١٤٢٨/٢٠٠٧ (١٤ الرسالة
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

     خه أخرجه منعت للنكرة ، ألنراملصدر   ج  .        بصنا ، مل يا صحيحولو كان امس .
. لك علي حق درمهًـا      : وال تقول    . )لك علي حق حقا   (: زلة قولك   ـولكنه مبن 

: لـك   ضع مبنـزلة قو  ؛ فاملفروض يف هذا املو    ) عندي درمهان هبةً مقبوضة   (ومثله  
   ."فريضةً وفرضا

الفراء قد استعار ذلك مـن      وال تصح أن تكون االستعارة عكسية ، أي أن يكون           
  : ، وذلك لسببني أيب عبيدة

األول ألنّ الفراء حتدث عن هذا الوجه من النصب بشرح وبيان مع التمثيل مـن               
ن  بـل هـم الـذي      ما اصطلح عليه عند الالحقـني ،      بنفسه  جهة ، ومل يصطلح     

  ) .ألنه أخرجه خمرج املصدر( من مجلته استخلصوه

هذه عبارةٌ تشبه عبارة    ( بقول السمني احلليب     ةالثاين هو أنّ هذه اجلملة هي املقصود      
   ) .إنّ الكوفيني جيعلونه منصوبا على اخلروج(وقول السيوطي ) الكوفيني

$﴿: مثّ ربط الفراء بني قوله       Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β﴾] وقولـه    ]٧:٤  :﴿Zπ§‹ Ï¹uρ z⎯ ÏiΒ «!$# ﴾

›§Zπ﴿: ونصب قوله   : "، حني توقّف عند األخري      ] ١٢:٤[ Ï¹uρ    من قوله ﴾ :﴿Èe≅ ä3Î= sù 

7‰ Ïn≡ uρ $ yϑßγ÷ΨÏiΒ â¨ ß‰ ¡9 $#  ﴾- ﴿ Zπ§‹ Ï¹uρ z⎯ ÏiΒ «!$#     لك درمهان نفقًـة إىل     : (﴾ ، مثل قولك

$﴿:  ؛ وهو مثل قوله )أهلك Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β ﴾".)(  ١

  :ليل إمجال وحت

ـ        تجممل األمثلة القرآنية اليت أعرب     روج  بالوجه الصحيح على أنها منصوبة على اخل
$﴿: ثالثة   Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β  ﴾]٧:٤ [  ،﴿ZπŸÒƒÌsù š∅ ÏiΒ «!$#﴾] ١١:٤ [  ،﴿Zπ§‹ Ï¹uρ z⎯ ÏiΒ 

«!$#﴾ ]١٢:٤. [  

                                                 
 . ١/٢٥٧معاين القرآن ) ١(
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

أي أما مصطلح املنصوب على اخلروج ، فيقصد به أنه منصوب على املـصدرية ،               
 قد حلّ حملّـه      املطلق  املفعولُ هيح الذي يشتق من   مفعول مطلق ، لكن املصدر الصر     

 يف األداء   زلتهمبنصدر صريح على كلّ حال ، تكون        صيغةٌ صرفية أخرى ، ليست مب     
  :لتوضيح ذلك أقدم وصفًا إعرابيا لألمثلة القرآنية الثالثة ) . اإلعراب(يفي الوظ

  : املثال األول 

$﴿: قوله  Y7Š ÅÁ tΡ $ ZÊρ ãø̈Β﴾] ٧:٤[  

﴿$ Y7Š ÅÁ tΡ  ﴾ :ٌمفعول على اخلروج وعالمة نصبه تنوين التمكني من الفتح          منصوب 

  .الظاهر على الباء 

﴿$ ZÊρ ãø̈Β  ﴾ :نعت ﴿$ Y7Š ÅÁ tΡ  ﴾الفـتح    وعالمة نصبه تنوين التمكني من     منصوب 

  .الظاهر على الضاد 

خرجت خروج املـصدر    ، بل   ية  ة الصرف من الناحي ليست مبصدر   ) يبصن(فصيغة  
هلذه .  الفعل نصب ينصب وينصب ، ونابت عنه يف األداء           هو النصب ، من   الذي  

  ) .نصب(مصدرا بدرجة ) نصيب(العلّة ، ال غري ، اعترب 

أي  يف هذا املوضع على سـبيل املثـال ،          ) نصيب(بدل  ) نصب(لو جاء   باملقابل  
  .لَما أُعرِب إال منصوبا على املصدرية ، أعين مفعوالً مطلقًا ، ) نصبا مفروضا(

  :املثال الثاين 

∅ZπŸÒƒÌsù š﴿: قوله  ÏiΒ «!$#﴾] ١١:٤[  

﴿ZπŸÒƒÌsù﴾ : ٌمفعول نصبِ  على اخلروج وعالمةُ    منصوب  تح  التمكني من الف   ه تنوين

  .الظاهر على التاء املربوطة 

  )١٤٢٨/٢٠٠٧ (١٤ الرسالة
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

 من الناحية الصرفية ، بل هي اسم بزنة فَعيلَة ،           امصدر باألصل   ليست) فَرِيضة(ألنّ  
    يل ، مبعىن مث فَعفْمؤنولَع   فْة ، أي مروض   رِة ، مثل جحي  ة مبعىن مجرهـا  ة  وحلكن ، 

ـ خرِأُ ونابت عنه يف األداء ، أي )فَرض(حلّت حملّ املصدر الصريح     جم ـ ت خ رج
  .املصدرِ على لغة الفراء ، فكأنها هو 

ال جيوز إعراا يف هذا املوضع على أنها منصوبة على املصدرية ، أي ال تعرب               لذا  
، أي فرضا   ) فَرض(مصدر صريح   ) فَرِيضة(باملقابل لو حلّ مكان     . مفعوالً مطلقًا   

  .من اهللا ، لكان إعرابه مفعول مطلق ، ال حمالة 

  :املثال الثالث 

﴿Zπ§‹ Ï¹uρ z⎯ ÏiΒ «!$# ﴾]١٢:٤[  

﴿Zπ§‹ Ï¹uρ﴾ :            على اخلروج وعالمة نصبه تنوين التمكني من الفتح مفعولٌ منصوب

  .الظاهر على التاء املربوطة 

﴿z⎯ ÏiΒ «!$#  ﴾ :            شبه اجلملة من اخلافض واملخفوض متعلّق مبحـذوف ، تقـديره :

›§Zπاحملذوف املقدر نعت ﴿. مشروعةً أو حنوه  Ï¹uρ منصوب ﴾.  

 اسم على وزن فَعيلَة ، مؤنث فَعيـل          بل هي  ، مصدرا   أصالً تليس) وصية (ةفلفظ
)يصد   خروج املصدر    ت، قد خرج  ) وري       الذي هو   اصى ، يصي ، فعله وصو. 

  .لذا ال يصح إعراا مفعوالً مطلقًا 

  :من باب املقابلة  بعض املفسرين األمثلة النثرية اليت أوردها مناقشة

  :ثالثة ) ٢٠٧(أمثلة الفراء 

  .لك علي حق حقا : لك قو -

  .عندي درمهان هبةً مقبوضة : قولك  -

  )١٤٢٨/٢٠٠٧ (١٤ الرسالة
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

  .لك درمهان نفقةً إىل أهلك : قولك  -

حقا : اثنان منها ال يتطابقان مع مفهوم املنصوب على اخلروج          : أقول تعقيبا عليها    
            قَّةً والثاين وا وحقح قل فعلُه حهما مصدران صرحيان ؛ فاألوـةً   وهبةً ، ألنبه به

  .لذا يعربان مفعولني مطلقني . ووهبا ووهبا 

، فليس مبصدر ، بل هو اسم ، يجمع فيما يجمع على نفَقَـات              ) ةًقَفَن(أما الثالث   
، خرج خروج املصدر الذي هو نفَق أو نفَاق أو نفُوق ، مـن              ) مجع مؤنث سامل  (

 فَقالفعل ن . بعرها منصوبة على اخلروج ) نفقةً(لذا تعلى أن.  

أورد باإلضافة إىل ما نقله عن معاين القرآن للفراء مثـالني           ، ف ) ٣١٠(الطربي  أما  
  :، كما يلي من عنده  اثنني

  .ةً بهو لك ه:  قولك -

  .ك يلَي عنةً مقَدهو لك ص:  قولك -

، كما بينت ذلـك   مصدر صريح  )هبةً(منهما غري مناسب ، ألنّ      واضح أنّ األول    
  .مفعوالً مطلقًا ، ال غري ) هبةً( لذا تعرب .يف أمثلة الفراء 

، فناب عن املصدر     اسم ، يجمع على صدقَات       )صدقةً(، فصحيح ، ألنّ     أما الثاين   
              قدمن الفعل ص ، اقدصوقَةٌ أو تدصأو م قدأو ص قدبناًء علـى    .الذي هو ص 

 بعرمنصوبة على اخلروج ) صدقةً(ذلك ت.  

، فلم يذكر مصطلح املنصوب على اخلروج يف كتابه         ) ٢١٥(أما األخفش األوسط    
$﴿: قولـه    ، لكنه أورد مثاالً مقابالً من القـرآن ل         معاين القرآن  Y7ŠÅÁtΡ $ ZÊρ ã ø̈Β  ، ﴾

$فانتصابه كانتـصاب ﴿   : "كالتايل   Y7≈ tFÏ. Wξ§_ xσ•Β﴾] معـاين القـرآن    " [] .١٤٥:٣
١/٢٢٧. [  

  )١٤٢٨/٢٠٠٧ (١٤ الرسالة
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

هنا مصدرا ، فعلُه كَتب ، يكتب كتابا        ) كتاب(إذا اعترب   : على ذلك   أقول معقِّبا   
بةً ، فاملقابلة ال ت      وكَتابتةً وكبتعلى         . ستقيم  ا وك عجمه اسم ، يا إذا أُخذ على أنأم

  .كُتبٍ وكُتب ، خرج خروج املصدر ، فاملثال يف حملّه 

خفش األوسط اعتربه مصدرا ، ال امسا ، كما صـرح بـذلك يف              يتضح يل أنّ األ   
$﴿: قولـه   : " ١/٢١٦يف معاين القرآن    موضعه من سورة آل عمران       Y7≈ tFÏ. Wξ§_ xσ•Β ﴾

  ونصبه على   . توكيد)   ذلك ك اللَّه بكَتالً تا مؤجوكذلك كـلُّ شـيء يف      ) . اب
y‰ôãوكـذلك ﴿  ) .  ذلـك حقـا    أَحق(، إنما هو    ١)(﴾حقا﴿: القرآن من قوله     uρ 

⎯ ‘Zπyϑômuو﴿٢)(﴾#$!» ÏiΒ y7Îi/ ≈=|﴿و] ٨٨:٢٧[ ﴾#$!» yì÷Ψß¹و﴿] ٦:٤٤؛٨٢:١٨[ ﴾‘¢ tGÏ. 

«!$# öΝä3 ø‹ n= tæ  ﴾]ما هو من     ] ٢٤:٤إن ،)ا   صعنذلك ص اللَّه عكـلّ     ) ن ؛ فهكذا تفسري

  ."شيء يف القرآن من حنو هذا وهو كثري 

 بالتايل.  ساقها من القرآن الكرمي هنا هي مصادر صرحية واضح أنّ مجيع األمثلة اليت
على أن بعرة ها مفعول مطلق تأي منصوبة على املصدري ،.  

، متيزت حبـذف    على املنصوب على اخلروج      إىل ما تقدم من أمثلة قرآنية        باإلضافة
:  ، تعاىل    قولُ اهللا الفعل فيها ، مثّة موضعان يف القرآن الكرمي مقرونان بفعل ، مها             

﴿÷ρ r& (#θàÊÌøs? £⎯ ßγs9 ZπŸÒƒÌsù  ﴾]تعاىل  هقولو] ٢٣٦:٢ ،  : ﴿ô‰s% uρ óΟçF ôÊtsù £⎯ çλ m; ZπŸÒƒÌsù ﴾

]٢٣٧:٢[ ،  بعرا   فيهما حيث يلفظأيض ﴿ZπŸÒƒÌsù﴾ ه علىمنصوب على   مفعول أن

  .اخلروج ، ال على املصدرية 

  .وهللا احلمد واملنة 

                                                 
 . ١٨٠:٢عدد مواضعها يف القرآن الكرمي سبعة عشر موضعا ، أوهلا ) ١(
 . ٢٠:٣٩ ، ٩:٣١ ، ٤:١٠ ، ١٢٢:٤: عدد مواضعها يف القرآن الكرمي أربعة مواضع ) ٢(
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 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

  

  ثبت املصادر واملراجع
  

               أبو الثناء شهاب الدين حممود بن عبد اهللا بن درويش البغـدادي ، ١٢١٧(اآللوسي-
ضبطه . روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين         ) : ١٨٥٤-١٢٧٠/١٨٠٢

 ،  ١دار الكتـب العلميـة ، ط      : بـريوت   . علي عبـد البـاري عطيـة        : وصححه  
  .مج ١٥ ، ١٤١٥/١٩٩٤

 /٨٣٣-٧٥١(اخلري مشس الدين حممد بن حممد بن حممـد الـشافعي            ابن اجلزري ، أبو     
 برگشترييـسر .  گ :ره  ـنشعين ب . غاية النهاية يف طبقات القراء      ) : ١٤٢٩-١٣٥٠

(G. Bergsträsser) .  ٣-٢ ، ج١٣٥١/١٩٣٢: ١مطبعة السعادة ، ج: القاهرة : 
  .مج ٢/ج٣،  ١٣٥٢/١٩٣٣

احمللَّـى  : ) ٣١٧/٩٢٩(بن شقري النحوي البغدادي ابن شقري ، أبو بكر أمحد بن احلسن       
دار األمـل ،    / مؤسسة الرسالة   : إربد  / بريوت  . فائز فارس    :حتقيق  . وجوه النصب   

  .ص ٣٩٧ ، ١٤٠٨/١٩٧٨ ، ١ط

             الغرناطي بن أيب بكر غالب بن عبد امللك احملاريب د عبد احلقة ، أبوحمم٤٨١(ابن عطي-
١١٥٢-٥٤٦/١٠٨٨ : (عبد الـسالم  : حتقيق  . ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز       احملر

  .مج ٥/ج٥ ، ١٤١٣/١٩٩٣ ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت . عبد الشايف حممد 

               الغرنـاطي د بن يوسف بن علـيأثري الدين حمم ، ان األندلسي٧٤٥-٦٥٤(أبو حي/ 
 ، ٢مي ، طدار الكتــاب اإلســال: القــاهرة . البحــر احملــيط ) . ١٣٤٤-١٢٥٦
  .مج ٨/ج٨ ، ١٤١٣/١٩٩٢

جماز ) : ٨٢٥-٢١٠/٧٢٨-١١٠(معمر بن املثنى التيمي البصري النحوي       ،  أبو عبيدة   
مؤسسة الرسالة ،   : بريوت  .  حممد فؤاد سزكني     :عارضه بأصوله وعلّق عليه     . ن  القرآ
  .مج ٢/ج٢ ، ١٤٠١/١٩٨١ ، ٢ط

  )١٤٢٨/٢٠٠٧ (١٤ الرسالة
  
  
  
  
  
 

١٩١



  
  
  
  

 عمر محدان. د   املنصوب على اخلروج

ـ          األخفش األصغر ، أبو احلسن سعيد بـن مسعد      البلخـي اشـعيمثّ  ة ا  البـصري
دار األمل ،    / دار البشري .] : م. د[.  فائز فارس    :حقّقه  .   معاين القرآن  :) ٢١٥/٨٣٠(
  .مج ٢/ج٢ ، ١٤٠١/١٩٨١ ، ٢ط

مفردة ) : ١٠٥٥-٤٤٦/٩٧٢-٣٦٢(األهوازي ، أبو علي احلسن بن علي بن إبراهيم          
 أمحد خالد   :تقريظ  . الغين محدان   يوسف عبد    عمر   :دراسة وحتقيق   . يصن املكّي   ابن حم 

دار ابـن كـثري     : عمان  . تغريد حممد عبد الرمحن محدان      : مراجعة وتدقيق   . شكري  
  .ص ٤٤٧ ، ١٤٢٨/٢٠٠٧ ، ١للنشر ، ط

معاين ) : ٩٢٣-٣١١/٨٥٥-٢٤١(الزجاج ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل          
 ،  ١دار احلديث ، ط   : القاهرة  . ليل عبده شليب    عبد اجل : شرح وحتقيق   . القرآن وإعرابه   

  .مج ٥/ج٥ ، ١٤١٤/١٩٩٤

:  )٧٥٦/١٣٥٥( يوسف بن عبد الدامي بن السمني احلليب ، أبو العباس شهاب الدين أمحد       
دار القلم ،   :  دمشق. أمحد حممد اخلراط     : حتقيق . الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون     

  .مج ١١ /ج١١ ، ٩٤-١٥/١٩٨٦-١٤٠٦ ، ١ط

جامع البيان  ) : ٩٢٣-٣١٠/٨٣٩-٢٢٤(بن يزيد   الطربي ، أبو جعفر حممد بن جرير        
  .مج ١٢ ، ١٤١٢/١٩٩٢ ، ١دار الكتب العلمية ، ط: بريوت .  يف تأويل القرآن

               الدين عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا البغدادي أبو البقاء حمب ، ٦١٨-٥٣٨(العكربي/ 
. الدين   مشس حسني حممد:  وضع حواشيه  . إعراب القرآن  يف يانالتب) : ١٢١٩-١١٤٣
  .مج ٢/ج٢،  ١٤١٩/١٩٩٨ ، ١، طدار الكتب العلمية : بريوت 

               اء حيىي ين زياد بن عبد اهللا بن منظور الـديلمياء ، أبو زكري٢٠٧/٧٦١-١٤٤(الفر-
. د. [لنجـار   أمحد يوسف جنايت ، حممد علي ا      : حتقيق  ) ١ج. (معاين القرآن   ) : ٨٢٢
حممد علـي   : حتقيق ومراجعة   ) ٢ج (.ص  ٥٠٩ ،   ١٩٩٥]/١٣٧٦[،  .] ن. د.] : [م

) ٣ج. (ص  ٤٢٥،  .] س. د[الدار املصرية للتأليف والترمجـة ،       ] : القاهرة. [النجار  
. د.] : [م. د. [ ناصـف     النجدي علي: مراجعة  . عبد الفتاح إمساعيل شليب     : حتقيق  

  .ص ]٣٩٥[، .] س. د[، .] ن
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