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 ةنصوبلامساء  االنحوي لألالتوجيه أدلة 
 : التي تؤيد المعنى النحوي لألسماء المنصوبة ما يأتيمن األدلة 

 
 كثرة االمستعاءلـ 1
 .[47نبياءاأل] ﴾ونضُع الموازيَن القسطَ ﴿قوله تعءلى :  

 فيه وجهان :القمسط 
 ـ نعت للموازين.2ـ مفعول ألجله.   1

الثاني بأْن النعت بالمصدر أكثر استعمااًل من نصب المفعول واستدلوا على المعنى 
 ألجله مقروًنا بأل.

 
واهد فصيحة تثبت صحة رب وأْن تذكر شوهذا الدليل يصدق إْن تم استقراء كالم الع

 شاهد واحد في موطن الترجيح النحوي.ذكر الدليل المذكور ولم يُ 
 

 الثعلبُ  الطريقَ كما عسَل  :  الشءهد الشعري
 الطريق فيه وجهان :

 ه.ـ منصوب بنزع الخافض. والتقدير عسل في الطريق أي مضى في1
 بأّنه استعمال مشهور في كالم العرب ومقيس.؛ ورجح هذا المعنى ـ ظرف مكان 2

 إلى شواهد تصدق شهرة االستعمال. وهو دليل يحتاج
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. ومن الشواهد التي جعل االجماع دلياًل على هو من أدلة النحو العامة اإلجاءعـ 2
 صدقه :

 ونميمةً  جمعَت وفحًشا غيبةً 
 

 إّن "وفحًشا" يحتمل معنيين :
 ـ معطوف مقّدم.2ـ مفعول معه مقّدم.   1

في الضرورة الشعرية مجمع عليه ف و عطمالتقديم وفضل العطف على المعية ؛ ألن 
 وال يوجد إجماع على تقديم المفعول معه.

 
 ـ القيءس3
 

 قال تعالى 
 [.4]النساء :  ﴾فكلوه هنيًئا مريًئا﴿

 : أوجه أربعة ًئا"ي"مر يحتمل 
 حال لفاعل الفعل المحذوف "هنأ هنيًئا".ـ  1
 ـ حال للمفعول به الهاء في "كلوه".2
 ـ صفة لمصدر محذوف "أكاًل هنيًئا" .3
 ـ مصدر مفعول مطلق للدعاء.4
 

؛ ألّنه نائب عن الفعل والفعل ال قياًسا على الفعل "هنيًئا"  لوقد منع كونه صفة 
 .م النائب عن الفعل ال يوصفيوصف . فكذلك االس

 
 ـ الصيغة الصرفية4
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تعّد الصيغة الصرفية قرينة لفظية لتمييز األسماء بعضها عن بعض . والمعنى 
أثر  هفيّون قاعدة أساسية في تكوينه. ومما الصرفي يتفاعل مع المعنى النحوي ويك

 المعنى الصرفي في تحديد الوجه النحوي ما يأتي :
 

 َوَسًطا:  إذا ركبُت فاجعلوني  الشعري الشءهد
 

 ـ ظرف مكان.2ـ مفعول ثاٍن الجعلوا.    1"وَسط" يحتمل معنيين : 
 ى األول دليله الصيغة الصرفية ؛ ألّن "وَسط" المفتوح السين اسم وليس ظرًفا. والمعن

 
 .جميًعا: جاء الزيدان  الاثءل

 ـ مفعول مطلق. ؛ ألّنه مصدر على وزن فعيل مثل رحيل.1يكون :  جميًعا""
ـ حال ؛ ألّنه صفة على وزن فعيل مثل رحيم . ويؤيد الحال استعماله مؤنثًا في 2

 قيس :قول امرئ ال
 فلو أّنها نفٌس تموُت جميعةً 

 .ث مثل عليمة وسميعة بخالف المصدرؤنت " جميع" ةففالص
 
 ـ الاعنى العءم 5

يمثل المعنى الكلي للنص دليل ذاتي في قبول المعنى النحوي ورفضه وصحة المعنى 
المعاني األخرى في انتاجه على الصورة  أْن تتفاعل غيالعام للنص غاية أساسية ينب

 المثلى . ومن ذلك :
وواعدنا موسى ثالثين ليلًة وأتممناها بعشٍر فتمَّ ميقاُت رّبه أربعيَن ﴿قال تعالى : 

 ﴾ليلةً 
 يحتمل "أربعين" معنيين نحويين :
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 حال.ـ 2ـ ظرف زمان.   1
والحال أنسب للمعنى العام لآلية ؛ ألّن الميقات قد تّم بعد انقضاء األربعين . وليس 

 تمامه فيها. فال يكون ظرًفا.
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