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اإلعراب التقديري يف األمساء

م .د .عبد الرزاق فٌاض علً
جامعة تكرٌت /كلٌة التربٌة /قسم
اللغة العربٌة
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ملخص البحث

ً
كخاتم االنبياء كالمرسػلين
الحمد هلل رب العالمين كالصالة كالسالـ على اشرؼ الخلق
و
ً
محمد كعلى ً
آلو كصحبً ًو أجمعين.
سيدنا
كبعد:
تميػ ت الل ػػع العربيػػع بميػ ة ايعػػراب كىػػا مػػن الل ػػات الحيػػع ال ػػا سػػم علػػى يرىػػا
بمي ات كثيرة كمنها ىذه المي ة (ايعراب).
كاالعراب فا العربيع نوعاف :ظاىر ,كمقدر.
يخ ص ىذا البحث بدراسع االعراب ال قديرم فا األسماء ,اذ اف تقسيم البحث علػى
اقساـ الكلمع يق ضا دراسع مفصلع لكل قسم منها.
كىذا البحث ي نػاكؿ أكؿ اقسػاـ الكلمػع كىو(األسػماء) إذ إ ةف صػفع ايعػراب ال قػديرم
تظهر فا األسماء أكثر من ظهورىا فا القسمين اآلخرين للكلمع(:االفعاؿ ك الحركؼ).
كاالعراب ال قديرم :ىو أثر ير ظاىر فػا آخػر الكلمػع يجلبػو العامػل ,ف كػوف الحركػع

مقػ درة النهػػا يػػر ملحوظػػع ,أك ىػػو ايعػراب الػػذم ال تظهػػر عالم ػػو فػػا آخػػر الكلمػػع ,بػػل تقػػدر
حرك و عليو  ,الف العالمع ايعرابيع ال تظهر على الحرؼ األخير من اللفظ المعرب  ,كأل ةف ىػذا
الحرؼ األخير حرؼ علة وع ال تظهر عليو الحركع ايعرابيع  ,كاأللف فػا االسػم المقصػور ,كاليػاء

ُٕٓ

ايعراب ال قديرم فا األسماء
ـ .د .عبد الرزاؽ فياض علا

فا االسم المنقوص  ,ك يرىا من األسماء مما يدخل فػا إاػار ىػذا البحػث ,ف بػين مػن ذلػ أ ةف
ايعراب ال قديرم يعمل على الحرؼ األخير من الكلمع.
كقد اق ض ابيعع البحػث أف يقسػم علػى تمهيػد ي نػاكؿ ايعػراب كال قػدير فػا دراسػع
ل ويع كاصطالحيع كىا مدخل لدراسع الموضوع ت بعو خمسع مباحث ىا ما يأتا-:
االع ػراب فػػا االسػػم المقصػػور ,االع ػراب فػػا االسػػم المنقػػوص ,االع ػراب فػػا االسػػم
المضاؼ الى ياء الم كلم ,االعراب فا االسم الملحق بالمثنى ,ثم ايعراب فا األسماء الس ع.
كقد حاكل أف ادرس كل ما ي علق بهذه األسماء كما يع ريهػا مػن إعػراب مقػدر ي صػل
بها كظهر فا ىذا البحث عدد من الن ائج المهمع ال ا ت علق بهذا الموضوع.
كال أدعا الكماؿ لهذا البحث إنما ىو خطوة للدراسات المسػ قبليع كنقطػع فػا سػطور
كثيرة من ك ب العربيع كبحورىا الم الامع كاهلل الموفق كعلى اهلل قصد السبيل.

التمهٌد
أ -المعنى الل وم كاالصطالحا لعإعراب كنأأتو.
ب -المعنى االصطالحا لعإعراب ال قديرم.
ايعراب ل عن
عمػػا فػػا الػػنفص ,كىػػو مصػػدر الفعػػل ((أعػػرب))  ,كمعنػػاه :أبػػاف ,يقػػاؿ :أعػػرب
ايبانػػع ٌ

الرجػػل ع ػػن حاج ػػو,أم:أباف عنه ػػا(ُ) كقػػد ب ػػين ابػػن جن ػػا ت ػػ(ِّٗى ػػ) اف ايعراب((ايبانػػع ع ػػن

المعانا باأللفاظ))(ِ) ثي ةم ((إف النحويين لما رأكا فا أكاخر األسماء ك االفعاؿ حركات تدؿ علػى
المعػػانا,كتبين عنهػػا  ,سػػموىا إعرابػان ام بيانػان ,ككػػأ ةف البيػػاف بهػػا يكػػوف .كمػػا يسػػمى الأػػاء باسػػم

الأاء إذا كاف يأبهو أك مجاكران لو .كيسمى النحو إعرابان  ,كايعراب نحوان سماعان ,ألف ال ػرض
الب علم كاحد))(ّ).
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ال قدير ل عن

مأ ق من مادة ((ؽ د ر))كىو على كزف ((تفعيل)) كىو مصدر للفعل الرباعا ((قى ٌدر))

,كقىػ ٌدر الأػػاء أم ح ػدةد مقػػداره كميٌػ ه مػػن يػػره ,كقػػدر الأػػاء بالأػػاء :قاسػػو بػػو كجعلػػو علػػى

كالقدر:القضاء كالحكم (ْ) ككثيران ما ي ػداخل الحػذؼ
كل شاء كمقداره :مقياسو
مقداره  ,كق ٍدر ِّ
ي
مع ال قدير إذا ما عرفنا أف الحذؼ ىو((إسقاط كلمع بػال اج ػ اءو عنهػا بداللػع يرىػا مػن الحػاؿ

أك فحول الكالـ))(ٓ) ,

أثر المعنى أكالصيا ع(ٔ).
أكىو إسقاط كلمع أك أكثر بأرط ةأال ي ٍ

كالحذؼ بمفهومو الذم سبق يل قا بال قدير فا مواضع محػددة,كيخ لف فػا أخػرل ,
كذل ؛أل ةف ال قدير فا ال راث النحوم يقاؿ فا حاالت ثالث-:
األكلى :تقدير الحركع ايعرابيع:كىا ال ا نحن فا صدد بحثها.
الثانيع :تقدير الجملع كما فوقها.
الثالثع :تقدير بعض أج ائها.
كالحػػذؼ كال قػػدير يل قيػػاف فػػا الحػػال ين الثانيػػع كالثالثػػع  ,كيخ لفػػاف فػػا بعػػض ج ئيػػات
األكلػػى – إذ إف تقػػدير الحركػػع ايعرابيػػع يم ػ فد مػػن المفػػردات إلػػى الجمػػل ,كمػػن المعربػػات الػػى
المبنيات  ,كمعنى ىذا أف بين الحذؼ كال قػدير فرقػان كاضػحان فػا المضػموف كإف اتفقػا فػا بعػض

المسػػائل  ,إذ يصػػدؽ ال قػػدير علػػى حػػاالت ال حػػذؼ فيهػػا  ,بػػل كػػل مػػا فيهػػا ىػػو اف ػراض إعػػادة

صيا ع المفردات أك الجمل  ,كسبكها من جديد بهدؼ الوصػوؿ إلػى تصػحيل الحركػع ايعرابيػع

(ٕ).

ايعراب بين الل ع كاالصطالح-:
كىو إحدل الوسائل الأكليع ال ا تعبٌر بها بعض الل ات عن معانيها النحويع  ,كىو من

ظػػواىر العربيػػع,بل مػػن أبػػرز ىػػذه الظواىركأثراىػػا ,كلػػم يظهرايع ػراب فجػػأة  ,فجػػذكره عميقػػع فػػا

ال أريخ كىو معركؼ فا الل ات منذ القدـ دليالن على مواقع األسماء فا الكالـ (ٖ).
ُٕٕ

ايعراب ال قديرم فا األسماء
ـ .د .عبد الرزاؽ فياض علا

فايعراب إذف:ىو نسبع الكلمات فا الجملع إلى كظائفها  ,كيكأف بػذل جانبػان مػن

المعنى  ,فحين ت حوؿ الكلمات بال حليل ايعرابا الى أبػواب ت ضػل العالقػات ال ػا بينهػا ,ألف

ىذه العالقات مقررة فا قواعد النحو ,كيبدك أف أمر ايعراب كاف فا النحو العربا أىم من كل
شاء ,النو فا العربيع مظهر من مظاىر الصعوبع كجانب ىك ًع هر على الم علمين  ,الي يسر لهم بلوغ
ال ايع فيو أك إتقانو  ,كقد كرث العربيع ظاىرة ايعراب من الل ع الساميع األـ ,كقد كان الل ات
الساميع القديمع كلها معربع (ٗ).

ٌاما ايعراب فا اصطالح النحويين فالخالؼ فيو على مذىبين-:

أحدىما :أنو لفظا كاخ اره ابن مال تػ(ِٕٔىػ) كنسبو الى المحققين كحدةه فا شػرح ال سػهيل
بقولو((:كايعراب ماجاء بو لبياف مق ضى العامل من حركع ,أك حرؼ أك سكوف أكحذؼ))(َُ).
كاخ ػػاره العكبػػرم ت ػػ(ُٔٔى ػػ) إذ قاؿ((:ذىػػب أكثػػر النحػػويين الػػى أف ايع ػراب معنػػى

يػػدؿ اللفػػظ عليػػو ,كقػػاؿ آخػػركف ىػػو لفػػظ داؿ علػػى الفاعػػل كالمفعػػوؿ مػػثال  ,كىػػذا ىػػو المخ ػػار

عنػػدم))(ُُ)كأيػػده ابػػن الفػػالح ت ػػ(َٖٔى ػػ) (ُِ) كقػػاؿ عنػػو الص ػبةاف ت(َُِٔى ػػ)((:عل ػػى أف
ايعراب لفظا كما ىو الصحيل)) (ُّ).

كالثانا :أنو معنوم كالحركات إنٌما دالئل عليو كىو ظاىر قوؿ سيبويو تػ(َُٖىػ)(ُْ) كىذا يعنػا
اف ايعراب ت يير فا آخر الكلمع لعامل داخل عليها فا الكالـ الذم ىا فيو ف كوف الحركػات

ىا دالئل ايعراب كعالمات لو (ُٓ) كىذا اخ يار األعلىم تػ(ْٕٔىػ)(ُٔ) كعبد القاىر الجرجػانا

تػ(ُْٕىػ) الػذم عرفػو قػائال)):أف تخ لػف أكاخػر الكلػم الخػ الؼ العوامػل ,كقولػو :اف تخ لػف
,بمعنى االخ الؼ ,كليص االخ الؼ و
بلفظ ,كإنمػا ىػو معن نػى ,كمػا أ ةف االسػوداد لػيص بعػي ون كإنمػا
ؼ بالقلػ ً
العػ ٍػي ين ال ػػا ت علػ يػق برؤيػ ًػع
ف ىػػو اللٌ ٍف ػ ي
ىػػو معنػ نػى ييعػ ىػر ي
ػب  ,فػػالمخ لً ي
ظ كمػػا أف المس ػو ةد ىػػو ى
البص ًر))(ُٕ).
كحج هم فا ذل ىا لو كان الحركات ىا ايعراب ,كحذف لً ًعلةع حكميع كالوقف

ك يػره ,لوجػب أف يكػوف االسػػم أك الفعػل يػر معػػرب ,ألنػو ال كاسػطع بػػين المعػرب كالمبنػا فػ ذا

كجد أحدىما ارتفع اآلخر (ُٖ).
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كجعلو ابن إياز:ىو ابو محمد جماؿ الدين الحسين بن بدر بن إياز بن عبداهلل النحوم

تػػ(ُٖٔىػػ) قػػوؿ أكثػػر أىػػل العربيػػع إذ قػػاؿ((:كتػػدؿ عليػػو كجػػوه منهػػا:أنػػو يقػػاؿ حركػػات ايعػراب
,فلو كان الحركع ايعراب الم نع ايضافع ,إذ الأاء ال يضػاؼ الػى نفسػو,كمنهػا:أف الحركػع

كالحرؼ يكوناف فا المبنا ,فلو كان الحركع بعػض ايعػراب لػم يكونػا فيػو,كمنهػا أنػو قػد تػ كؿ
الحركع فا الوقف مع الحكم بايعراب,كمنها أف السكوف قد يكوف إعرابان))(ُٗ).

كقد رده ابن مال (َِ) ,كمعلوـ اف ايعراب أصل فا األسماء الح ياجها اليو من حيث

تػػوارد العوامػػل ف ح ػ م كجػػود ايع ػراب فيهػػا ,لبيػػاف مػػا تحدثػػو ىػػذه العوامػػل مػػن انػػواع ايع ػراب
كحركاتو بخالؼ الفعل ,كالحرؼ كىذا ما يوحا بو(شرح ال سهيل) فػا تعريػف ايعػراب اللفظػا

كىو ((ماجاء بو لبياف مق ضى الفاعل))

(ُِ)

رد ٌّ ىّ ذل أبو حياف االندلسا تػ(ْٕٓىػ)الذم يرل اف ايعراب معنوم ال لفظا
كقد ٌ

كىذا أكلى من حيث اللفظ فيقوؿ(( :ألنا إذا أالقنا ايعراب المصطلل عليػو علػى ال ييػر  ,كنػا
قد خصصناه ببعض ال يرات  ,ففا ذل تخصيص لو ببعض مطلقاتو كإذا االقنػاه علػى اللفظػا

– كىا الحركات أك الحركؼ أك السػكوف أك الحػذؼ كػاف ذلػ نقػال للفػظ بالكليػع عػن مدلولػو
الل وم  ,كليص للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه بالكليع))(ِِ).

ػوت يحدثيػو العامػل فػا آخػر
كنقل لنا قوؿ ابن خركؼ تػ(َُٔىػ) فا أ ةف ((ايعراب ص ه

الكلمػػع) )كىػػذا فاسػػد عنػػده ,ألف ايع ػراب قػػد يكػػوف بحػػرؼ ال بصػػوت ,نحػػو إع ػراب األفعػػاؿ
الخمسع فا حال ا النصب كالج ـ:لم يفعال كلم يفعلوا

(ِّ)

كذكػ ػ ػػر لنػ ػ ػػا قػ ػ ػػوؿ صػ ػ ػػاحب البسػ ػ ػػي (ِْ) كارتضػ ػ ػػاه كأيػ ػ ػػده قػ ػ ػػاؿ(( :كقػ ػ ػػاؿ صػ ػ ػػاحب

البسػػي ((:المخ ار فػػا رسػػمو أف نقػػوؿ:ىػػو قبػػوؿ الكلمػػع العػػوارض الحادثػػع فػػا آخرىػػا لفظ ػان أك

تقػػديران,المرثرة عػػن العوامػػل المخ لفػػع العمػػل ,المكافيػػع لهػػا تػػأثيران أكلي ػان لفظػػا أك تقػػديران)) فقولػػو
((المكافيػػع)) لهػػا أحسػػن مػػن قػػولهم(( :الداخلع))النػػو يػػرذف بخلوىػػا عنػػو كبعػػض المعمػػوالت ال

يخلو عن عامل .كقولو(( :تأثيران أكليان)) ليخرج ما يكوف تأثيران ثانيػان بسػبب ال ػأثير األكؿ كالكسػر

الل قاء الساكنين ,كما يلحقو من ال يير بسبب ال حري لعإعراب من االنقالب نحو :ال ىكلى ٍو رفعان
(ِٓ)
جران))
لا ٌ
 ,ك ال ىك ٍ
ُٕٗ

ايعراب ال قديرم فا األسماء
ـ .د .عبد الرزاؽ فياض علا

كيبػػدك أف الػػرأم الػػذم يػػذىب إلػػى لفظيػػع ايعػػراب ىػػو األنسػػب لعإع ػراب فػػا معنػػاه
الل وم الذم يدكر حوؿ ايبانع كايفصاح.
قػػاؿ أبػػو البركػػات األنبػػارم تػػ(ٕٕٓىػػ)....((:أف يكػػوف يسػ ِّػم ىا إعرابػان ؛ ألنػػو ت يٌػػر يلحػػق

أكاخػػر الكلػػم مػػن قػػولهم :عربػ معػػدة الفصػػيل إذا ت يػػرت...فيكػػوف ايعػػراب مػػأخوذان منػػو قيػػل:

اب إذا
معنى قول أعربٍ ي
الكالـ  ,ام أزل ىعربىو كىو ي
ى
فساده كصار ىذا كقول  :أعجم ي الك ى
جمىوي))(ِٔ) .
أزل ي يع ى

كنس طيع بع يد أف نقوؿ إف ايعراب فا االصطالح ىو :ماجاء بو من حركات -ظاىرة

أك مقدرة  -لعإبانع عن المعانا المخ لفع كالداللع عليهػا ,كتمييػ بعضػها مػن بعػض ب يػع الوقػوؼ

على أ راض الم كلمين .كقد كضػع النحويػوف تعريفػاتهم لعإعػراب مػن خػالؿ نظػرىم فػا أسػباب
حدكث الحركات ,أك موجدىا ,أك مق ضيها -العامل – كليص من النظر إلى قيمع ىذه الحركات
كأثرىػػا فػػا المعػػانا ,فقػػالوا إف ايع ػراب ىػػو أثػػر ظػػاىر أك مقػػدر يجلبػػو العامػػل فػػا آخػػر االس ػم

الم مكن كالفعل المضارع(ِٕ).

كيرل بعض النحويين اف الحركات مرتبطع ارتبااان كثيقان بػالمعنى كىػو رأم أكثػر العلمػاء

 ,كالذم ينسجم تمامان مع كاقع العربيع ال ا كصل إلينا فا النصوص الموثوؽ بصح ها كالسيما

نصوص القػرآف الكػريم ,كيػرل بعػض النحػويين أف النحػو ىػو ايعػراب  ,لكنػو رأم يػر دقيػق,إذ

ايعراب ماىو إال ج ء من النحػو  ,كبينهمػا عمػوـ كخصػوص ,فػالنحو يأػمل ايعػراب كالعكػص

ليص صحيحان,فال تسمى تل القواعد نحوان كفيو ما فيو (ِٖ).

ػل علػػى المعػػانا
كلقػػد اخ ص ػ الحركػػات ايعرابيػػع فػػا أكاخػػر الكلمػػات ؛ألنهػػا ((دليػ ي

الالحقػػع للمعػػرب كتل ػ المعػػانا التلحقػػو إالٌ بعػػد تحصػػيلو كحصػػوؿ العلػػم بحقيق ػػو ,فوجػػب أف
ي رتب ايعراب بعده كما ترتب مدلولو الذم ىو الوصف فا المعرب))(ِٗ).

كايعػراب بهػذا المفهػوـ ىػو اىػػم خصػائص الل ػع العربيػع ال ػا ت ميػ بهػا مػن يرىػا مػػن

الل ات ,كىو أحد أكجو شرفها,كدليل سع ها كشمولها ,كالراب بين ال راكيب كالمعػانا فيهػا ,بػل
((ىو عمودىا الذم تقوـ عليو فالكالـ لولم يعرب الل بس المعانا))(َّ).

َُٖ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
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المجلد (ُٗ)
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العدد (ّ)

كقد أ ةك ٌد اكثر النحويين على أف أصل ايعراب للحركػات,كدليلهم علػى ذلػ اف أكثػر

المعربات انما أعرب بالحركات ,كانما أعرب ب يرىا ما رفع بالنوف ل عذر الحركع فيو  ,كالمج كـ

فجعل ترؾ العالمع ,كايعراب زائدان على الكلمػع كالحركػات بعػض
لكوف العالمات قد اس رق
ي

حركؼ العلع فالضمع عندىم بعػض الػواك –كالف حػع بعػض األلػف –كالكسػرة بعػض اليػاء ,كزيػادة

البعض أىوف من زيادة حرؼ كامل(ُّ).

لقد بنى النحويوف نحوىم على العالمع ايعرابيع كجعلوا النحو يدكر عليها كأقاموا ذل
على نظريع العامل كجعلوا ايعراب عبارة عن اخ الؼ أكاخر الكلمات يبانع معانيها.
كأبانوا أف المعرب ماكاف فيو إعراب أك قابل لعإعراب كيظهػر ذلػ جليػان فػا البنيػع ,

فبنيػع االسػم كالفعػػل المضػارع كالمصػدر تقبػػل ايعػراب كبنيػع الماضػػا كاألمػر كالضػمائر (ضػػمائر
الأخص كاالشارة كالموصوؿ) كاألدكات كالحركؼ كالظركؼ ال تقبلو ,كالكلمع فا حالع ايفراد
كأعنا بذل خركجها عن السياؽ ال إعػراب فيهػا ,كإف كانػ البنيػع فػا بعػض الحػاالت تبػين لنػا

المعرب كالمبنا.

ثػػم ق ػدةركا الحركػػع ايعرابيػػع فػػا األسػػماء المقصػػورة مثػػل:عصػػا-كرحػػى كالمنقوصػػع قػػا

لنبوه عن تحمل
الرفع كالجر كحج هم فا ذل أف حرؼ ايعراب لم تظهر عليو الحركع ٌ
حال ا ٌ
الحركػػات  ,أم :أنهػػم قسػػموا ايع ػراب –كمػػا سػػنرل -الػػى إع ػراب بالعالمػػع كإع ػراب بالمحػػل,
كىذا يعنا اف الحركع ايعرابيع تظهر على حرؼ ايعراب الصحيل كال تظهر على حرؼ إعػراب

تحوؿ الى حرؼ قد ظهرت الحركع ايعرابيع عليو كي م ذل باألمر
معلوؿ ,كحرؼ العلع ىذا إذا ة
اآلتا :إذا أ ً
ظبيان
يسكن ما قبل حرفا العلع ((ك,م)) ظهرت الحركع عليها مثل((:ىذا ظىٍب ها ,رأي ٍ
ٍ
كسر  ,ف ذا كان
الضمع إعرابان
 ,ي
مررت ٍ
ٌ
ضم كف هل ك ه
بظباو ))...كيكوف ايعراب بحركات ثالث :ه
تدخل فا أكاخر األسماء كاألفعاؿ كت كؿ منها سمي رفعان,ف ذا كان الف حع سمي نصبان ,كإذا

يارجل ,كرأي
كان الكسرة سمي خفضان كجران ,ىذا إذا يك ةن بهذه الصفع نحو قول  :ىذا زي هد
ي
ػررت ب يػ وػد فػػاعلم  ,االتػػرل ت يػػر الػػداؿ كاخػ الؼ الحركػػات ال ػػا تلحقهػػا  ,فػ ذا
زيػػدان ياىػػذا  ,كمػ ي
كان الحركات مالزمع سما االسم مبنيان(ِّ).
ايعراب ال قديرم
ُُٖ

ايعراب ال قديرم فا األسماء
ـ .د .عبد الرزاؽ فياض علا

ايعراب:إما لفظا أك تقديرم .فاللفظا إما بالحركع أك بالحرؼ ,كىذا ليص من صلب

بحثنا كالذم يهمنا فا ىذا البحث ايعػراب ال قػديرم :كىػو أثػر يػر ظػاىر علػى آخػر الكلمػع ,

يجلبو العامل  ,ف كوف الحركع مقدةرة ؛ ألنها ير ملحوظع كقيل:ايعراب ال قديرم ,ىو الذم ال

تظهر عالم و فا آخر الكلمع بل تقدةر حرك و عليها,الف العالمػع ايعرابيػع ال تظهػر علػى الحػرؼ
األخير مػن اللفػظ المعػرب ؛ بسػبب اف ىػذا الحػرؼ األخيػر حػرؼ علةػع ال تظهػر عليػو الحركػات

ايعراب يػ ػػع,كاأللف فػ ػػا قولػ ػػو تعػ ػػالى((:إف الهػ ػػدل ىػ ػػدل اهلل))  ,كاليػ ػػاء مثل:اس ػ ػ جب لػ ػػداعا
الهدل(ّّ).

كلقد خص النحويوف ايعراب ال قديرم فا كلم ين إحداىما ما فػا آخرىػا ألػف كعصػا
ف ف األلػف ىمػ سد سػاكن ال يقبػل الحركػع سػواء كانػ ملفوظػان بهػا كمػا فػا العصػا أك مقػدران كمػا فػا

عص ػان فألفػػوي محذكفػػع فػػا النطػػق الل قػػاء السػػاكنين :أحػػدىما األلػػف كاآلخػػر ال نػػوين كىػػو فػػا
األحواؿ الثالثع منػوف كثاني همػا يػاء المػ كلم ك المػا ؛ الف مػا قبػل يػاء المػ كلم يجػب أف يكػوف
مكسوران كىو محل ايعراب ف عذر ايعراب فوجب تقديره(ّْ).

قاؿ ابن الحاجب((:ال قدير فيما تعذر,كػ(عصا) ك( الما) مطلقان ؛أك اسيثٍ ًقل ك و
ػ(قاض)

كنحو(مسلما)رفعا؛كاللفظا فيما عداه))(ّٓ).
رفعا أك جرا
ة

ف بػػين أ ٌف تقػػدير ايعػػراب ألحػػد شػػييين:إمػػا تع ػ ٌذر النطػػق بػػو كاس ػ حال و ,كإمػػا تعسػػره

كاس ثقالو ,كال يكوف تقديريان إال إذا لم يقم شاء مقاموي.

بين لنا أف ايعراب ال قديرم يأتا لثالثع أسباب كىا-:
كمن ىذا ي ي

حمل عالمع ايعراب,لكونو حرؼ علع.
أكالن -عدـ صالحيع الحرؼ األخير من الكلمع ل ٌ
ثانيان -كجود حرؼ يق ضا حركع معينع تناسبو.
ثالثان -كجود حرؼ جر أك شبيو بو.

(ّٔ)

كايعراب ال قديرم لل عذر ال يكوف إال فا ايعػراب بالحركػع ؛كأمػا ايعػراب ال قػديرم

للثقل فيكوف ايعراب بالحركات,كفا ايعراب بالحرؼ كما فػا جمػع المػذكر السػالم المضػاؼ
الػػى يػػاء الم ػ كلم نحو(:مسػػلما) إذ أصػػلو (مسػػلموم) لسػػقوط النػػوف بايضػػافع فػػاج مع الػػواك
ُِٖ
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كالياء,كالساكن سابق,فانقلب الواك ياء كأد م األكؿ فا الثانا فكسر ماقبل الياء فلم يبق للرفع

عالم ػػع ف ػػا اللف ػػظ كى ػػا ال ػػواك فص ػػارت حال ػػع الرف ػػع تقديري ػػع كى ػػذا ال يخػ ػ ص بجم ػػع الم ػػذكر

الس ػػالم,بل ماش ػػأنيو ذلػ ػ يك ػػوف إعراب ػػو ك ػػذل نح ػػو :فيػػوهي ,إذا أض ػػيف ال ػػى ي ػػاء المػ ػ كلم  ,إذ

أصلو(:فوم) كمسلموم  ,فقلب كأد م مثلو(ّٕ).

المبحث األول
اإلعراب التقدٌري فً االسم المقصور
االسم ال مقصور:ىواالسم المعرب الذم آخره ألف الزمع,نحو((الف ى)) ك((العصػا)) (ّٖ) .كإنمػا
يس ٌم ىا مقصوران ألكجو منها-:

الوجػ ػػو األكؿ:لكونػ ػػو ضػ ػػد الممػ ػػدكد,إذ إ ةف ام ػ ػػداد الصػ ػػوت بألفػ ػ ًػو أقصػ ػػر مػ ػػن ام ػ ػ ً
ػداده بػ ػػألف

الممدكد.

(ّٗ)

الوجػػو الثػػانا:لكونػػو ممنوعػػا مػػن مطلػػق الحركات,كالقصػػر:المنػػع ,كاألكؿ أكلػػى  ,النػػو اليس ػ ةمى

نحو ((:الما)) مقصوران  ,كإف كاف ممنوعان من الحركات ايعرابيع أيضان (َْ).
قاؿ ابن الخبٌاز تػ(ّٗٔىػ)((:المقصور سما بذل لوجهين:

مقدر فا آخره ال يظهر,فهو كالمحبوس فيو كمعنى القصر:الحبص.
أحدىما:إ ةف إعرابو ه

بناءهي أاوؿ من بنائًًو,كسيبويو يسميو المنقوص))(ُْ).
كالثانا:أنو قصر عن ايع المحدكد,أل ةف ى

صػ ٍػرتىو)
الوجػػو الثالػػث :أف يكػػوف القصػػر ممػػا يػػدؿ علػػى النقصػػاف  ,فقػػد يكػػوف مػػن (قى ى
ص ػ ًر الصػػالةً  ,مػػن قولػػو تعػػالى :ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ
ص ػىو ,مػػن قى ٍ
ام:نىػ ىق ٍ

ﰀ ﰀ

ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﰀ ﰀ

ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ ﭼ

(ِْ)

؛أم تػػنقص مػػن عػػدد ركعاتهػػا أك ىيأتهػػا  ,كإ ٍف كانػػا يػػركالف إلػػى أصػػل كاحػػد ,أال تػػرل أ ةف قصػػر
ص ىع ةمػػا
الصػػالة إنمػػا ىػػو حبسػػها عػػن ال مػػاـ فػػا األفعػػاؿ ,كذل ػ أ ةف االسػػم المقصػػور كأىنػةػوي ىحػ ٍػب ه
ً
ايعراب (ّْ).
اس ح ةقوي من
ُّٖ

ايعراب ال قديرم فا األسماء
ـ .د .عبد الرزاؽ فياض علا

كحكم ىذا االسم من ايعراب اف يكوف فا الرفع كالنصب كالجر على صورة كاحػدة,

ياء ,كالواك كالياء إذا كان ا فا موضع
كإنٌما كاف كذل  ,ألف األلف م ى يح ِّرىك ٍ انقلب ٍ كاكان ,أك ن
حركػع كانفػ ل مػػا قبلهمػػا انقلب ػػا ألفػػين  ,فلػػو يح ِّرىكػ ٍ ىػػذه األلفػػات ال ػػا فػػا أكاخػػر ىػػذه األسػػماء
النقلبن الى الياء كالواك ,ثم لن يعدف و
ألفات أل ةف ما قبلها مف وح ,كلو فعلنػا ىػذا لكػاف ضػربا مػن
ٍى
العبث  ,ف رك األسماء المقصورة على صورة كاحدة لهذه العلٌع  ,كايعراب فيها مقدر ال يجوز
ير ذل (ْْ).

كيسػ ثنى مػػن ذلػ االسػػم الػػذم ال ينصػػرؼ  ,فيقػػدر فيػػو الضػػمع كالف حػػع  ,كال يلحقػػو
ال ن ػػوين  ,فيثبػ ػ األل ػػف ف ػػا الوق ػػف كالوص ػػل  ,تق ػػوؿ(:ى ػػذهً يح ٍبلى)ك(ى ػػذه بيأ ػػرل) ك(ذكرتي ػػو
ذكرل)(ْٓ).
يظهػػر مم ػػا تقػ ػ ٌدـ أف االسػػم المقص ػػور ين ه ػػا بػػألف الزم ػػع ,كى ػػذه األلػػف تقػ ػدةر عليه ػػا
ػل النحويػوف سػبب ذلػ فػا((:إ ةف األلػف لػم يقبػل الحركػع ,
الحركات الثالث على األلػف  ,كعلٌ ى
ألنو حرؼ ىػوائا يجػرم مػع الػنفص كال يع مػد علػى مواضػع مػن الفػم  ,كالحركػع تىحػبًص الحػرؼ

عنػػد مخرجهػػا كتمنعػػو مػػن الجػػرم  ,فلػػو يح ِّركػ النقلبػ الػػى أصػػلها أك ىمػ ة فيل ػػبص المقصػػور
بالمهموز))(ْٔ).
ال قدير فا االسم المقصور
تقدر الحركات الثالث ام الرفع كالنصب كالجر مطلقان على كل معرب مقصور لل عػذر

 ,كمعنػى ال عػػذر :أنػػو ال يسػ طيع إظهػػار عالمػػات ايعػػراب علػػى الحػػرؼ األخيػػر منػػو ,كذلػ ألف
ذات األلػػف ال تقبػػل الحركػػع لذاتػػو (ْٕ)((كألنهػػا حػػرؼ ىػػوائا يخػػرج مػػن أقصػػى الحلػػق ي سػػع لػػو

الحلق كالفم أ ىش ٌد من اتساعهما مع يره,فلو يح ٌر ىؾ لقطع الحركػع ام ػداده كاالم ػداد ابيعػع فيػو
,فال سبيل الى الحركع))(ْٖ).
علع عدـ ظهور الحركات:
عرفنا أف االسم المقصور ين ها بألف الزمع  ,كىذه األلف تق ٌدر عليها الحركات كعلػل

بعض النحويين ذل بالقوؿ((:إ ٌف األىلف لم يقبل الحركع ؛ ألىنػو حػرؼ ىػوائا يجػرم مػع الػنفص
ُْٖ
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كال يع مد على موضع من الفم  ,كالحركع تحبص الحرؼ عند خركجها كتمنعو مػن الجػرم ,فلػو
حرك النقلب الى أصلها أك يى ًم ىت فيل بص المقصور بالمهموز))(ْٗ).
يدخليػو شػاءه مػن ايعػراب أل ةف فػا
كفا ىذا الصدد قاؿ ابػن جنػا(( :المقصػور كلٌػو ال ي

صا يا ف ػى) كفػا النصػب (رأيػ ي
آخره ألفان  ,كاأللف ال تكوف إال ساكنع ,تقوؿ فا الرفع (ىذه ىع ن
بعصان يا ف ى) كلو بلفظ كاحد كسقط األلف من اللفظ لسػكونها
عصا يا ف ى)كفا
ي
الجر(مررت ى
ن
كسكوف ال نوين بعدىا  ,كبقي قبلها الف حع ل دؿ على األلف المحذكفع))(َٓ).

آراء النحاة فا تقدير الحركع على االسم المقصور

تباينػ آراءي النحػػاةً فػػا تقػػدير الحركػػع علػػى االسػػم المقصػػور  ,كمػػن المعلػػوـ أف االسػػم
المقصػػور ال يخلػػو مػػن أف يكػػوف منونػان أك يػػر منػ و
ػوف  ,فػ ف لػػم يكػػن منونػان ف مػػا ل لػػف ك الػػالـ,
ينصرؼ,نحو(حبلىى)ك(بي ٍأػػرل)  ,فانػػو
نحو(العصػػا) أك,لعإضػػافع ,نحو(:عصػػا زيػ وػد) ,أك لكونػػو ال
ي

ت
يق ػدةر عليػػو ايعػػراب مطلق ػان مػػع ثبػػوت األلػػف ,نحػػو (أعجب نػػا العص ػاى) ك(رأي ػ العصػ
ػا)ك(مرىر ي
ى
بالعصا) ,خالفان لمن منع ال قدير كحج و من كجهين-:
احدىما:أف الجازـ يحذؼ الـ الفعل فا نحو(:يخأى)فلو أ ةف فيو حركع مقدةرة لحذؼ شييين.
كالثانا :أف األلف ال يقبل الحركع فهو بمن لع الحركع ال ا ال تقبل الحركع  ,فكما ال تقدةر الحركع

على حركع أخرل  ,كذا ال تقدر على األلف  ,كألنو صار كجودىػا بمن لػع الحػرؼ الم حػرؾ تعػذر

تحريكها(ُٓ).

كحجع الجمهور فا ذل من كجهين-:
أحدىما :إ ةف العامل يق ضا ال أثير  ,ف ذا تعػذر تػأثيره اللفظػا رجػع ال قػدير قياسػان علػى المضػاؼ
الى ياء الم كلم.

الثانا :إ ةف األلف قد يكوف منقلبا عػن حػرؼ م ح ِّػرؾ ف قػدةر حرك ػو عليػو ,فػ ذا زاؿ عاملهػا ىخلى ىفػوي
عامل آخر يق ضا ال قدير(ِٓ).
كلعإيض ػػاح كبي ػػاف العلٌػػع لم ػػا تق ػػدـ ي ػػرل بع ػػض النح ػػويين ((أ ةف المقػ ػ ٌدر ل ػػيص ل ػػو حك ػػم

الملفػػوظ بػػو كأ ٌف الػػذم حكػػم بال قػػدير عػػدـ قبولػػو الحركػػع  ,كأمػػا قياسػػو علػػى الحركػػع ,فالفػػارؽ
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موجود  ,ألنو يقوـ بنفسو كالحركع ال تقوـ بنفسها ألنها بعضو,كبعض الأاء م اير لجمل و))

(ّٓ)

(حبلى) ف حوي فػا حالػع الجػر قياسػان علػى
كمن الدارسين من يقدِّر على ألف ماال ينصرؼ  ,نحو :ي

حالع ظهور الحركع كىو قوم  ,كيمكن اف يقاؿ :حمل الجر على النصب إنما يظهر فا الملفوظ
لػػيال يل ػػبص بالمبنيػػات أك بايضػػافع الػػى يػػاء المػ كلم ,كأمػػا المقػدةر فػػال حاجػػع إلػػى الحمػػل فيػػو ,

عصػ ػػا)ك(رأي
لعػ ػػدـ العلػ ػػع المق ضػ ػػيع للحمػ ػػل  ,كأمػ ػػا إذا كػ ػػاف المقصػ ػػور منون ػ ػان ,نحػ ػػو(:ىػ ػػذه ن

بعصا) ,فال قدير كما تقدـ  ,كال بد من حذؼ األلف الل قاء الساكنين (ْٓ).
ا)ك(م ىرٍر ي
ت ن
ن
عص ى

ػراب ؛ الف آخرىػػا ألػػف سػػاكنعه أبػػدان ,كاألل ػػف ال
كإنمػػا لػػم يػػدخل ىػػذه األسػػماء ايع ػ ي

صػ هػو)
ػاء  ,الف األصػػل فػػا (عصػػا) كشػػبهها ى
(ع ى
ت حػػرؾ؛ الف تحريكهػػا يػػردم الػػى قلبهػػا كاكان أك يػ ن

ك(ف ى)(,فىػىػ هػا) فقلبهػػا يػػردم الػػى ثقػػل اس ػ عمالها ف ػ ف كػػاف مػػذكرا منكػػرا ,دخلػػو ال نػػوين عالمػػع
للصرؼ  ,قاؿ تعالى :ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (ٓٓ)(ٔٓ).

كإذا كقفن ػ ػػا عل ػ ػػى المقص ػ ػػور المرف ػ ػػوع أك المنص ػ ػػوب أك المج ػ ػػركر ف ػ ػػا ح ػ ػػاؿ تنوين ػ ػػو
كقول ً :
بعصا)  ,ففيو للنحويين ثالثع أقواؿ-:
عص
(ىذهً عصان) ك(رأي
ي
ا)ك(مررت ن
ن

أحػػدىا :مانيسػػب الػػى سػػيبويو  ,كمفػػاده أن ػ تجػػرم المع ػػل مجػػرل الصػػحيل  ,كمعنػػى ذل ػ :اف
الوقػػف علػػى الصػػحيل فػػا حػػال ا الرفػػع كالجػػر علػػى حػػرؼ ايعػػراب كفػػا النصػػب علػػى حػػرؼ

ػررت ب يػد  ,فػ ف قلػ :
األلف ال ا ىا بػدؿ مػن ال نػوين  ,كقولػ  :ىػذا زيػد ,كرأيػ زيػدان  ,كم ي

ىذه عصا  ,كمررت بعصا ,حكم باف األلف حرؼ ايعراب ال ا حذف لمالقاة ال نوين ,فلما
زاؿ عادت  ,كإذا قل ,رأي عصا  ,حكمػ بػأف األلػف تػدؿ علػى ال نػوين القػ األلػف ال ػا

ىا حرؼ ايعراب  ,فحذف أكالىما كبقي ال ا ىا بدؿ (ٕٓ).

كالقوؿ الثانا :قوؿ ابا عثماف المازنا تػ(ِْٗىػ) ,كىو أف األلف فا األحواؿ الثالثػع

بدؿ من ال نوين ,الف قبل ال نوين ف حع فا كل حاؿ فأبدؿ منو األلف (ٖٓ).

كالثالػػث :قػػوؿ ابػػا سػػعيد السػػيرافا ت ػػ(ّٖٔى ػػ) ,كىػػو اف األلػػف فػػا األحػػواؿ الثالثػػع

حرؼ إعراب كحج و اف القراء أمالوىا فا النصب لقولو تعالىﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯤ ﯥ ﯢ ﯣ ﯦ
ﯧ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ
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كالقوؿ قوؿ سيبويو((:الف قياس المع ل على الصحيل  ,كنحن قد حذفنا فا الصحيل

فػا موضػػع الرفػع كالجػػر :ال نػوين  ,فػ ذا حػذفنا ىاىنػػا عػادت األلػػف  ,كفػا الصػػحيل المنصػػوب

أبدلنا من ال نوين ألفا نحو :رأي زيدان ,فليكن المع ل بهذه المثابع))(ُٔ).

المبحث الثانً
اإلعراب التقدٌري فً االسم المنقوص
كقف النحاة أماـ االسم المع ل الذم فا آخره ياءه قبلهػا كسػرة أك أل ه
ػف كإنمػا قلنػا:يػاءه
ظبػا ,
قبلها كسرةه ,أل ةف الياء إذا يس ِّك ىن ما قبلها كاف االسم الذم فيػو فػا حكػم الصػحيل نحػوٍ :
(ِٔ)
ػاء قبلهػػا كسػػرة ف نػػو يسػػمى :منقوص ػان ,كإنمػػا يسػ ٌػما منقوص ػان  ,ألف
ٍ
كنحػػا ,فأمػػا ماكػػاف آخػػره يػ ن
ً ً ً (ّٔ)
الرفع كالجر قد نقصا منو  ,كدخلو النصب فا موضع النصب  ,كذل ل ِّ
خف و .
منوف ك ير منوف.
كىذا المنقوص على ضربينٌ :
فالمنوف على ضربين :موصوؿ  ,كموقوؼ عليو  ,ف ذا كاف موصوال ككػاف منونػان  ,فنحػو
قولنا(:ىذا و
(مررت بقاضو ) فا موضع الجر  ,إنما األصل فيو( :ىذا
قاض) فا موضع الرفع  ,ك
ي
ػررت بقاضػػاو ) اسػ ثقل الضػػمع كالكسػػرة فػػا اليػػاء فحػػذف ا منهػػا  ,فسػػكن اليػػاء
قاض هػا) ك(مػ ي

كال نوين بعدىا ساكنع ,فحذف الياء الل قاء الساكنين ,ككاف حذؼ الياء أكلى من حذؼ ال نوين

 ,الف ال نػػوين جػػاء للفػػرؽ بػػين االسػػم المنصػػوب ك يػػر المنصػػوب كاليػػاء ال يفػػرؽ بػػين الأػػييين,
فكاف ال نوين بالبقاء أكلى من الياء بهذا المعنى (ْٔ).

أمػػا فػػا حالػػع النصػػب فنقػػوؿ(:رأيػ ي قاضػػيان) ك (أحببػ ي داعيػان) ,كإنمػػا اح مػػل النصػػب
لخ ةفً ًو  ,كىذا على جرياف المنقوص مجرل الصحيل (ٓٔ).
ػاض)
قاض)
ي
ك(مررت بق ٍ
فأما فا حالع الوقف  ,ف ننا نقوؿ فا حال ا الرفع كالجر(:ىذا ٍ

 ,فيحذؼ ال نوين كما حذف فا زيد كعمرك كتقف على الضاد ساكنع (ٔٔ).

ضػػم المنقػوص فػػا حالػػع الرفػع  ,ككسػ يػرهي فػػا حالػع الجػػر للضػػركرة كمنػػو
كيجػوز للأػػاعر ى

قوؿ الأاعر(ٕٔ):
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ػات الٌرمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاة كأنةػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػراهي كقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ى

ف

أم ػ ػ ػ ػػاـ ً
الك ػ ػ ػ ػ ً
أصػ ػ ػ ػ ػلى يم
صػ ػ ػ ػ ػ يا ال ىخ ػ ػ ػ ػ ِّػد ٍ
ػالب يم ٍ
ف

المبحث الثالث
اإلعراب التقدٌري فً االسم المضاف إلى ٌاء المتكلم
من األسماء ال ا تعرب إعرابا تقديريا  ,االسم المضاؼ إلى يػاء المػ كلم  ,كإنةمػا يقػدر
ايعراب فا االسم المضاؼ الى ياء الم كلم  ,كذل لل عذر أيضان ,أل ةف إعراب المضاؼ م أخر

عن إضاف و  ,كذل ألف االسم إنما يس حق ايعراب بعد تركيبو مع عاملو  ,كما تق ةرر فػا قولػ
ػالـ زيػ وػد) مػػثال ,لػػم يس ػ حق المضػػاؼ ايعػػراب إال بعػػد كونػػو مسػػندان ؛أم :كونػػو عمػػدة
(جػػاء ػ ي
الكػػالـ إذ ىػػو المق ضػػا لرفػػع األسػػماء  ,ككونػػو مسػػندان إليػػو بثبوتػػو أكالن فػػا نفسػػو  ,المسػػند إليػػو
المجاء فػا مثالنػا لػيص مطلػق ال ػالـ ,بػل ال ػالـ الم صػف بصػفع ايضػافع إلػى (زيػد) فػايعراب
مسبوؽ بايضافع فاألكؿ ايضافع ثم كوف المضاؼ عمدة أك فضلع ,ثم ايعراب(ٖٔ).

ػات ايعػػراب الػػثالث علػػى االسػػم المضػػاؼ إلػػى يػػاء الم ػ كلم  ,ال لكػػوف
ةر حركػ ي
كتق ػد ي

الحرؼ األخير منو ال يقبل الحركع لذاتو ,بل ألجل ما اتصػل بػو  ,كىػو االسػم المضػاؼ إلػى يػاء

المػ ػ كلم ,نح ػػو( الما)ك(أخا) ,كذلػ ػ ألف ي ػػاء المػ ػ كلم تسػ ػ دعا انكس ػػار م ػػا قبله ػػا ألج ػػل

المناسبع  ,فاش اؿ آخر االسم الذم قبلها بكسرة المناسبع  ,كمنع مػن ظهػور حركػات ايعػراب

فيو(ٗٔ).

كالذم منع من ظهور الحركات ايعرابيع فا االسم المضاؼ الى ياء الم كلم أنهم ل ةمػا

أضافوا االسم المضاؼ إلى ياء الم كلم ال موا أف تكوف حركع ماقبل الياء كسرة ل وافقها  ,فلما

أرادكا ايع ػراب بعػػد ذل ػ  ,كجػػدكا محػػل ايع ػراب مأ ػ ال بحركػػع الزمػػع  ,كاح مػػاؿ الحػػرؼ
لحرك ين م خػالف ين كان ػا أك م مػاثل ين  ,مسػ حيل ضػركرة ,ككػذا فػا نحو(:قاضػا) فػا المفػرد ,

يس حيل ظهور ايعراب فيو لوجود إد اـ حرؼ ايعراب(َٕ).
كقػػد نػػص ابػػن يعػػي

ت ػػ(ّْٔى ػػ) علػػى ذل ػ بقولػػو((:يعػػرب االسػػم المضػػاؼ الػػى يػػاء

الم كلم إف لم يكن مقصوران أك منقوصان أك مثنى أك جمع مػذكر سػالم فػا حػال ا الرفػع كالنصػب
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– بضػمع كف حػع مقػدرتين علػى آخػره يمنػع مػػن ظهورىػا كسػرة المناسػبع مثػل (ربػا اهلل) ك(أاعػ ي
ربٌا).

أما فػا حالػع الجػر فقػد اخ لػف النحويػوف حػوؿ الكسػرة  ,فمػنهم مػن ذىػب إلػى أنهػا

الكسرة الظاىرة كمنهم من ذىب إلى أنها مقدرة كالكسرة الموجودة ىا كسرة المناسبع))(ُٕ).
االسم المثنى المضاؼ إلى ياء الم كلم

اما االسػم المثنػى المضػاؼ إلػى يػاء المػ كلم فيعػرب بػالحركؼ كال تقػدر عليػو حركػات

ػام) ف قػػوؿ عنهمػػا فاعػػل مرفػػوع
ػديقام) ك(ىػػذاف ك ابػ ى
ايعػػراب  ,ف قػػوؿ فػػا حالػػع الرفػػع (جػػاء صػ ى

باأللف ك خبر مرفوع باأللف  ,فألف المثنى تسلم كتف ل ياء الم كلم بعده.

كأمػػا فػػا حالػػع النصػػب ف نػػو يظهػػر ايعػػراب  ,لكػػن يػػاءيه تػػد م فػػا يػػاء الم ػ كلم مثػػل:
م) .كيعرباف مفعوؿ بو منصوب بالياء المد مع فا ياء الم كلم.
صديقا) ك(عل ٌٍم ي ىكلى ىد ة
(رأي ي
ة
(مررت
كفا حالع الجر أيضان يظهر إعرابو كتد م ياؤه قا ياء الم كلم  ,فنقوؿ فا مثل
ي
جره الياء
بصديقا)ك(سلم ي على
ة
ة
معلما) فنقوؿ فا إعرابهما :اسم مجركر بحرؼ الجر كعالمع ٌ
المد مو فا ياء الم كلم(ِٕ).

االسم المجموع جمع مذكر سالم المضاؼ الى ياء الم كلم
يقػػدر الرفػػع فػػا االسػػم المجمػػوع جمػػع مػػذكر سػػالم المضػػاؼ الػػى يػػاء الم كلم,كالرفػػع
كحػده مقػػدر,كذل نحو(:جػػاءنا مسػ ً
ػلم ةا) كاالصل(مسػػلموف),جمع الػػواك كاليػػاء مػػع تماثلهمػػا
فا اللػين  ,كأكالىمػا سػاكنع مسػ عدة لعإد ػاـ  ,فقلػب أثقلهمػا إلػى أخفهمػا أم قلبػ الػواك إلػى

الياء(ّٕ).

كفا ىذه الحالع عالمع ايعراب ليس بموجودة,بل بدلها ,فيكوف ايعراب على ىػذه
ً
ػاء كأد م ػ ػ فػ ػػا يػ ػػاء
الحالػ ػػع مق ػ ػدةران,ككما فػ ػػا قولنػ ػ ي
ػا(:م ىعلٌم ةا ييحبٌػ ػػوف أدبا),فانقلب ػ ػ الػ ػػواك يػ ػ ن
الم كلم(ْٕ).
كى ػػذا م ػػا ذى ػػب إلي ػػو اب ػػن الحاج ػػب تػ ػػ(ْٔٔىػ ػػ) (ٕٓ)كاب ػػن مالػ ػ (ٕٔ),كاع ػػرض بع ػػض

عارض  ,كالعارض الييع د بو(ٕٕ).
ياء
ه
الم أخرين على ذل  ,كحج هم فا ىذا ,إف انقالب الواك ن
ُٖٗ
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ام ػػا ف ػػا ح ػػال ا النص ػػب كالج ػػر فالي ػػاء باقي ػػع كت ػػد م ف ػػا ي ػػاء المػ ػ كلم نحو(:أكرمػ ػ ي
ػررت بصػ ػ ً
ً
ػالح ِّا القػ ػػوـ) مػ ػػن المق ػ ػدةر حرفػ ػػو,لظهور عػ ػػركض الحػ ػػذؼ أل ةف الكلم ػ ػػين
معلم ةا)ك(مػ ػ ي
ً
نحو(:مسلما),ف ف المضاؼ إليو,لكونو ضميران م صالن كج ء المضاؼ(ٖٕ).
مس قل اف,بخالؼ
لذا ف ف المثنى كجمع المذكر السالم –المضاؼ الػى يػاء المػ كلم -يعربػاف بػالحركؼ,

كما كانا يعرباف قبل ايضافع(ٕٗ).

كيمكػن القػػوؿ إف((:ممػػا ذىػػب إليػػو المحققوف,كقػالوا أف األصػػل بقػػاء إعػراب المعػػرب
عند إضاف و الى ياء الم كلم ,ثم إف كاف مثنى ف عرابو ظاىر كمثلو المجموع جمع سال و
مع منصوبان

اك مجركران))(َٖ).

كخالصع القوؿ فا ىذا االمر إف ال قدير فا االعراب يكوف فا حالع الرفع كحػدىا امػا
ايعراب فيهما ظاىران.
فا حال ا النصب كالجر فيكوف
ي
االسم المقصور المضاؼ الى ياء الم كلم

إذا كػػاف المضػػاؼ إلػػى يػػاء الم ػ كلم اسػػما مقصػػوران فالمأػػهور فػػا ل ػػع العػػرب جعليػػو

كالمثنى المرفوع فنقوؿ(:عصام) ك(ف ام).

ػاء كت ػ ػػد مها ف ػ ػػا ي ػ ػػاء المػ ػ ػ كلم  ,كتفػ ػ ػ ل ي ػ ػػاء المػ ػ ػ كلم
ػذيل ف قل ػ ػػب ألف ػ ػػو ي ػ ػ ن
أ ةم ػ ػػا ى ػ ػ ي
ص ةا) ,كيكوف ايعراب كفق المأهور مػن كػالـ العػرب ,بػأف تبقػى ألػف المقصػور علػى
ف
ى
قوؿ(:ع ى
حالها  ,كيعرب بحركات مقدرة على األلف كما كاف يعرب قبل اتصالو بياء الم كلم ف قوؿ(:ىذهً

عصام)(ُٖ).
كأت على
عصام)ك(تو ي
عصام) ك(أمسك ي
ى
ى
ى
االسم المنقوص المضاؼ الى ياء الم كلم

إذا كاف المضاؼ إلى ياء الم كلم اسما منقوصا  ,ف د م ياؤه فا يػاء المػ كلم كيعػرب

(حمدت اهلل
فا حالع النصب بف حع مقدرة على يائو  ,يمنع من ظهورىا سكوف ايد اـ  ,فنقوؿ:
ي

طا الرزؽ)(ِٖ).
يم ٍع ٌ

كايد اـ الحاصل ىنا تى ةم ب د ػاـ يػاء المنقػوص فػا يػاء المػ كلم  ,كأل ةف اليػاءين حرفػاف
س ٌكن.
م جانساف م جاكراف تم إد امهما  ,ف ف الحرؼ األكؿ منهما (ياء الم كلم) يي ى
َُٗ
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المجلد (ُٗ)

آذار
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(معطا) فا المثاؿ السابق :بدؿ مطابق من لفظ الجاللع (اهلل)
كيعرب االسم المنقوص
ة

منصػػوب بال بعيػػع  ,كعالمػػع نصػػبو ف حػػع مقػػدرة علػػى آخػػره منػػع مػػن ظهورىػػا إد ػػاـ اليػػاءين (يػػاء
المنقوص فا ياء الم كلم) ,أما فا حال ا الرفع كالجر فيعرب االسم المنقوص المضاؼ الى ياء

المػ كلم بضػ ةمع أك ىكسػ ىػرة مقػػدرتين علػػى يائػػو,يمنع مػػن ظهورىمػػا سػػبباف -:الثقػػل أكال  ,كسػػكوف
ك(شكرت ً
ايد اـ ثانيا  ,فنقوؿ(:اهلل ً
لمعط ٌا الرز ىؽ)(ّٖ).
معط ٌا الرز ىؽ)
ي
ي

المبحث الرابع
اإلعراب التقدٌري فً االسم المثنى والملحق به

كنوف أك و
ياء و
ألف و
عرب ,ناب عن مفردي ًن اتفقا لفظان كمعننى ,ب يادةً و
كنوف,
اسم يم ه
ي
المثنى :ه
ي

ككاف صالحان ل جريده منهما(ْٖ).

كيلحػػق بػػالمثنى فػػا إعرابػػو,ماجاء علػػى صػػورة المثنػػى,كلم يكػػن صػػالحان لل جريػػد مػػن

قرأت الك ابين كليهما ,
عالم و ,كذل مثل (كال ككل ا) مضاف ين إلى الضمير (ىما) كذل نحو :ي

كالقص ين كل يهما.

أما إذا لم ي صػل بهمػا ضػمير,ف نهما يعربػاف بعالمػات تقديريػع نحػو:قرأت كػال الك ػابين

ككل ا القص ين,فهما(كال-كل ا)-ىنا-تعرباف مفعوالن بو منصوبان كالعالمع الف حع المقدرة(ٖٓ).

كالنحاة ىم الذين يطلقوف اسم(:الملحق بالمثنى) لى كػل كلمػع تعػرب إعػراب المثنػى

كليس ػ مثننػػى حقيقي ػان  ,بسػػبب فقػػدىا أحػػد الأػػركط الخاصػػع بػػالمثنى الحقيقػػا ,أمػػا الل ويػػوف

ػبهوي
فيطلقوف(المثنى) على كل ما يعرب إعراب المثنى سواء أكاف مثننى حقيقيا أـ ملحقان بو  ,كش ي
ما اصطلل عليو النحاة من(الجمع) ك(اسم الجمع) فا حين يطلق الل ويوف عليهما اسما كاحػدا

ىو(الجمع).
كيرل بعض النحاة أف يطلق على الملحق بالمثنى تسميع خاصػع بػو ,ىا(:اسػم المثنػى)

فيكوف ىناؾ اسم للمثنى كما يكوف ىناؾ اسم للجمع(ٖٔ).

ُُٗ
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كال يجػػوز إعػراب(:كػػال ككل ػػا) إعػراب المثنػػى إال بأػػرط إضػػاف هما إلػػى الضػػمير الػػداؿ
على ال ثنيع.
كيعرب المثنى كملحقاتو بالحركؼ ,كىو أشهر المذاىب النحويع كأقواىا.
كيل ـ المثنى كملحقاتو  ,ير(:كال ككل ػا) األلػف فػا جميػع أحوالػو مػع إعرابػو بحركػات

,قرأت فا ك اباف نافعاف ,فيكوف
مقدرة عليها ,تقوؿ:عندم ك اباف نافعاف ,اش ري ك اباف نافعاف
ي

المثنى مرفوعان بضمع مقػدرة علػى األلػف ,كمنصػوبان بف حػع مقػدرة عليهػا ,كمجػركران بكسػرة مقػدرة
كذل ,فهو يعرب اعراب المقصور ,كالنوف لل ثنيع فا كل الحاالت(ٕٖ).

أما(كال,ككل ا)ففيهما مذاىب أيضان,أشػهر ىػذه المػذاىب كأفضػلها باالتٌبػاع,ىو إعرابهػا

بػ ػػالحركؼ شػ ػػرط إضػ ػػاف هما إلػ ػػى ضػ ػػمير يػ ػػدؿ علػ ػػى ال ثنيػ ػػع فػ ػػال تضػ ػػافاف مطلق ػ ػان الػ ػػى ضػ ػػمير

للمفرد,نح ػػو:كالم ككل ػػام ,كال إل ػػى ض ػػمير للجم ػػع ,نح ػػو:كالىم ككل ػػاىم–كال يض ػػافاف إل ػػى

الظاىر أيضان,ك ٌإال أيعربا معو كالمقصور(ٖٖ).

قػػاؿ ايمػػاـ عبػػدالقاىر الجرجػػانا((:اعلم أف أصػػل ايعػػراب أف يكػػوف بالحركػػات كإنٌمػػا
يعػػدؿ عنهػػا بسػػبب...كأمػػا (كًػػال) ف نػػو يخ ػ ص بػػايعراب فػػا حػػاؿ ايضػػافع إلػػى المضػػمر ,ف ػ ف

أضف إلى المظهر لم يكن لو إعراب ,تقوؿ:جاءنا كال الرجلين,رأي كال الرجلين,مررت بكػال
ً
ياء فا حاؿ الجػر
الرجلين,كانما كاف ذل كذل ,ألنٌهم شبهوا –كال – بػ -على, -فقلبوا ألفو ن
,نحو:مررت بهما كليهما ,كما تقوؿ:عليهما ,كلما كقع ىذا ال أبيو لم يجعل القلب مس مران فا
األحواؿ كلهػا ,فلػم يقلػب فػا حػاؿ الرفػع ليحصػل االخػ الؼ فػا آخػره فيكػوف ذلػ اعرابػان ,اذ

ك ػػاف (ك ػػال) اس ػػمان ,ككانػ ػ األس ػػماء تسػ ػ حق االع ػػراب ,فقي ػػل:م ػػررت بهم ػػا كليهم ػػا ,رأي هم ػػا
كليهما))(ٖٗ).

اف داللع (كال) علػى المثنػى بهػذه الهييػع مػن يػر إعػراب أك حركػات ىػا داللػع معنويػع

كيمكػػن اف ت عػػدل إلػػى داللػػع الجمػػع  ,أمػػا دالل هػػا اللفظيػػع فهػػا داللػػع علػػى ايفػػراد ال ي ػر,
كلذا((ف ف -كًال -اسم مفرد اللفظ مثنى المعنى ,كما أف  -يك ٌالن -مفرد اللفظ مجمػوع المعنػى,
كيعػػود الضػػمير إليػػو علػػى اللفػػظ كعلػػى المعنػػى ,فعػػوده علػػى اللفػػظ كقولػػو تعلػػى :ﭽ ﰀ ﰀ ﰀ
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(َٗ)
ضػ ىػربى ٍ  ,فػػا أنػػو مفػػرد ,كلػػو كػػاف علػػى المعنػػى ,لقيل:آت ػػا ,كمػػا
ﰀ ﭼ
كىػػذا كقولػ  :ىنػ هد ى
ً
ض ىربىػىا))(ُٗ).
تق
وؿ:الهنداف ى

قاؿ ابن فالح اليمنا النحوم((:فا إعرابهما (كال ككل ا),ال يخلو أف يضافا إلى مظهر

أك مضمر.
ِّر ايعراب عليها كالمقصور
ف ف أيضيفا إلى مظهر–قيد ى

كإف أضيفا إلى مضمر–ففيهما ل اف ,أقلهما اس عماال كىا القويع قياسان ,ثبػوت األلػف

مطلق ػان ,كتق ػػدير ايعػ ػراب  ,ألف ألػػف المقص ػػور ال ت ي ػػر ب ض ػػاف و الػػى المض ػػمر كالل ػػع الكثي ػػرة
ٍب ألفيهما فا حالع النصب كالجر))(ِٗ).
اس عماالن المخالفع للقياس  ,قىػل ي

أمػػا فيمػػا ي علػػق بػػالخالؼ النحػػوم بػػين البصػػريين كالكػػوفيين فيهمػػا ,فهػػم م فقػػوف علػػى

تثني همػا فػا المعنػى لكػن االخػ الؼ بيػنهم فػا تثني همػا فػا اللفظ,فػالكوفيوف يػركف أنهمػا مثنيػاف
لفظان كمعننى ,كالبصريوف يركف أنهما مثنياف معنى ال لفظان.

كيأبههما البصريوف بكلمع (زكج) ال ا ىا لفظها لفظ المفرد كيقع على اثنين(ّٗ).

كمما ذكره ابن عصػفور تػػ(ٗٔٔىػػ)فا بيػاف آراء كػل مػن الفػريقين قولو((:كاسػ دؿ أىػل

الكوفػػع علػػى انهمػػا مثنيػػاف لفظػػا كمعنػػى باس ػ عماؿ العػػرب لهمػػا فػػا حالػػع إضػػاف هما إلػػى ضػػمير
كالىمػػا ,كرأيػ الػػرجلين
بػاأللف فػا الرفػػع كباليػاء فػػا النصػب كالخفض,ف قػوؿ جػػاءنا الػرجالف ي

كليهما,كمررت بالرجلين كليهما.
ي

كاس دؿ أىل البصرة على أنهما مفرداف فا اللفظ بأربعع أدلع:
أحدىا :أنهما إذا كانا مثنيين فا اللفظ كجب أف يجعال من بػاب المثنػى الػذم ال كاحػد
ً
ػل كال كًلػ ٍ فػا الواحػد .كذلػ
لو نحو اثنين ,أال ترل أنهم ال يقولوف:اثن  ,ككذل ال يقولوف ك ي
قليل فػا بػاب ال ثنيػع اف يكػوف مبنيػا علػى كاحػد ملفػوظ بػو كػرجلين .فأمػا الب ػداديوف ف عمػوا أف
كاحد كًل ا كًل ٍ كاس دلوا على ذل بقولو:
ف ػ ػ ػ ػ ػػا كلػ ػ ػ ػ ػ ػ ى رجلىٍيه ػ ػ ػ ػ ػػا يس ػ ػ ػ ػ ػػالمى كاحػ ػ ػ ػ ػ ػ ىده

كل اىمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا قػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد قيرنىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ب ائػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػده
ُّٗ
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ف

ف

ففاسػ ػػد ,أل ةف كًل ػ ػ ى فػ ػػا البي ػ ػ محذكفػ ػػع مػ ػػن كل ػ ػػا كليس ػ ػ بمفردىػ ػػا ,أال تػ ػػرل أف
المعنى:فا كل ا رجليها .كلػو كانػ مفػردة كل ػا لكػاف المعنػى:إحػدل رجليهػا ,كذلػ يػر م صػور
بدليل قولو بعدىا:كل اىما قد قرن ب ائده.
كالدليل الثانا:انهما لو كانا مثنيين لم تج إضاف هما إلى اثنين فنقػوؿ:كػال رجلين,لػيال

تكوف قد أضف الأاء الى نفسو من ير مس ِّػوغ  ,كإنمػا سػوغ ذلػ عنػدنا كػوف -كػال ككل ػا-
مفػػردين فػػا اللفػػظ كمػػا بعػػدىما مثنػػى ,فلمػػا خالفػػا مػػا بعػػدىما بهػػذا القػػدر مػػن المخالفػػع سػػا

ايضافع,األ ترل أنو ال يجوز :اثنا رجلين فا ضركرة كال فا فصيل كالـ كقد جاء فا الأعر مثل

قولو:
ظػرؼ عػجػوز فػيػو ثػن ػ ػا حػنػظػل

(ٓٗ)

لما لم يكن حنظل مثنى اللفظ كإف كاف إنما ي نا عن حنظلين.
كال دليل الثالث:كوف العرب تجعلها فػا حػاؿ إضػاف هما إلػى الظػاىر بػاأللف فػا جميػع

األحواؿ مػن رفػع كنصػب كخفػض ,كلػو كانػا مثنيػين لكانػا بػاأللف فػا الرفػع ك باليػاء فػا النصػب
كالخفض.
ف ف قيل:فلعل ذل على ل ػع مػن يقػوؿ:ال يػداف ,بػاأللف فػا االحػواؿ كلهػا فػالجواب:

أف ذل إنما ىا ل ع لبعض العرب كأكثر ما يوجد ذل فػا خػثعم كىػا فخػذ مػن ايػي ,كجميػع
العػػرب تسػ عمل كػػال ككل ػػا بػػاأللف فػػا كػػل حػػاؿ إذا أضػػيف إلػػى الظػػاىر كلػػم تسػ عمل باليػػاء فػػا

النصب كالخفض فا حاؿ من االحواؿ ,فدؿ ذل على أنهما ليسا بمثنيين.
كالدليل الرابع:كوف العرب تخبر عنهما اخبار المفػرد قػاؿ تعػالى :ﭽ ﰀ ﰀ ﰀ ﰀ

ﭼ(ٔٗ) ,كلم يقل آت ا كلو كانا مثنيين لم يخبر عنهما بالمفرد ,اال ترل ان التقوؿ:الهنداف قام
,كال يداف قاـ))(ٕٗ).
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المبحث الخامس
اإلعراب التقدٌري فً األسماء الستة
,ىن ,ذك:بمعنى صاحب)(ٖٗ).
األسماء الس ع
ىا(:اب ,ا ه
ه
خ ه
,حم ,فو ي

تسػػمى ىػػذه األسػػماء ب ػػ(األسماء الس ػ ع المع لػػع) كذل ػ ,ألف عػػددىا س ػ ع ,كأل ةف فػػا

آخرىا كاكان محذكفع تخفيفا  ,إال فا (ذك).
(ى يػن)  ,فيسػميها (األسػماء الخمسػع),
كمن النحاة من يحذؼ مػن ىػذه األسػماء كلمػع ى

(ىػ يػن) ىػػا ل ػػع (الػػنقص) أم:
كلعػػل ىػػذا الحػػذؼ يعػػود إلػػى أف الل ػػع األشػػهر فػػا إعػػراب كلمػػع ى
ايعراب بالحركات مع حذؼ الواك(ٗٗ).
ل ات إعراب األسماء الس ع
أشار النحاة إلى أف األسماء الس ع ال تعرب مفردة أك مج معع على حاؿ كاحدة بػل إف

بعضػػها يأػ رؾ فػػا خصػػائص عامػػع ,كبعضػػها اآلخػػر يم ػػاز بخصػػائص منفػػردة ال يأػ رؾ معػػو فيهػػا
يره من األسماء  ,كفيما يأتا الل ات ال ا تعرب بها األسماء الس ع-:
(ى ين).
أكالن :ايعراب بالحركؼ :كىو األشهر كاألقول  ,إالة فا كلمع ى

كمعنػػى إع ػراب األسػػماء الس ػ ع بػػالحركؼ  ,أم بنيابػػع الحػػركؼ عػػن الحركػػات كنيابػػع

الواك عن الضمع فا حالع الرفع  ,كنيابع األلػف عػن الف حػع فػا حالػع النصػب  ,كنيابػع اليػاء عػن
الكسرة فا حالع الجر ,كىذه الل ع ىا أقول الل ات كأسهلها فا إعراب األسماء الس ع.
ثانيػا :ل ػػع القصػػر :كىػا ل ػػع تلػػا ل ػع ايعػراب بػػالحركؼ مػن حيػػث الأػػهرة كالقػوة  ,كتكػػوف فػػا
ثالثع أسماء ,ىا( :أب ,أخ ,حم) كال يدخل فا ىذه الل ع إعراب األسماء(:ذك,ىن,فم).
كالقصػػر:ىو إثبػػات األلػػف فػػا آخػػر كػػل اسػػم مػػن األسػػماء الثالثػػع األكلػػى فػػا جميػػع
ػاؾ
ػريم)ك(إ ةف أب ى
أحوالها  ,مع إعرابها بحركات مقدرة على األلف رفعان كنصبان كجران  ,مثل :ى
(أباؾ ك ه

ػاؾ) ,فكلمػػع (أبػػا) ,قػػد ل م هػػا األلػػف فػػا أحوالهػػا الػػثالث  ,كمػػا تلػ ـ فػػا
كريم)ك(اثنيػ ي علػػى أبػ ى
ه
آخر االسم المعرب ا لمقصور  ,كىا مرفوعع بضمع مقدرة علػى األلػف أك منصػوبع بف حػع مقػدرة
عليها  ,أك مجركرة بكسرة مقدرة عليها  ,فها فا ىذا ايعراب كالمقصور.
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كال يدخل فا ىذا ايعراب االسػماف (ذك  ,فم:محذكفػع المػيم)  ,ألف ىػذين االسػمين
االسم(ىن) فا ىذا ايعراب أيضان.
مالزماف فا ايعراب للحرؼ  ,كال يدخل
ي

ثالثان :ل ع النقص  :كمعناىا :أف يحذؼ حرؼ العلع  ,كيكوف إعرابو بحركات ظاىره ,كاألشهر فػا
(ىن) أف يكوف على ىذه الل ع أك أف يعرب بالحرؼ.
إعراب االسم ي
كال يدخل االسماف (ذك,فم:محذكفػع المػيم) فػا ايعػراب علػى ىػذه الل ػع أيضػان  ,ألف

ىذين االسمين مالزماف لعإعراب بالحركؼ عند اس يفائهما الأركط.

كتقدةر العالمع ايعرابيع  ,إذا لم توجد عالمع إعرابيع ظاىرة مناسبع  ,فقولنػا مثالن(:كػاف
أبو بى ٍكػ ور الصػدِّيق رفي ىػق الرس ً
ػوؿ عليػو الصػالة كالسػالـ) تعػرب كلمػع(أبو) اسػم كػاف مرفػوع بػالواك

الظػػاىرة كال داعػػا لل قػػدير فػػا ىػػذه الصػػورة لوجػػود الػػواك الظػػاىرة ال ػػا تصػػلل أف تكػػوف عالمػػع

إعرابيع مناسبع(ََُ).

كتق ػدةر الحػػركؼ ال ػػا تعػػرب بهػػا األسػػماء الس ػ ع  ,إذا جػػاء بعػػد تل ػ الحػػركؼ سػػاكن

(جاء أبو الفضلً ) كذل لحذفها فا النطق ال فا الك ابع  ,كحذفو الل قاء الساكنين  ,فهو
مثل :ى
محذكؼ لعلة وع فكأنو موجو هد ,كعند ايعراب نقوؿ (أبو) مرفوع بواك مقػدةرة نطقػان فيكػوف ىػذا مػن
نوع (ايعراب ال قديرم) بحسب مراعاة النطق.

اما بحسب مراعاة المك وب فال تقدير.
ككػػل علػػم مضػػاؼ صػػدرهي مػػن األسػػماء الس ػ ع يل ػ ـ حالػػع كاحػػدة ال ي يػػر فيهػػا آخػػره,

كمهما اخ لف العوامل ايعرابيع يكوف إعرابوي بعالمع مق ٌدرة  ,سواءه أكان العالمع حرفان اـ حركع
 ,على حسب الل ات المخ لفع السالفع.

أمػا إذا أضػيف ىػذه األسػماء ككانػ إضػاف ها إلػى يػاء المػ كلم ,ف نهػا تعػرب بحركػات
ب الح ةق-اق دي ي بأبا فا ذل ).
ب الح ةق-إ ةف أبا يي ًح ف
أصليع مقدةرة قبل الياء,مثل( :أبا يي ًح ف
فك لمػػع( :أب) فػػا األمثلػػع الثالثػػع مرفوعػػع بضػػمع مقػػدرة قبػػل اليػػاء ,أك منصػػوبع بف حػػع

مقدرة قبل الياء  ,أك مجركرة بكسرة مقدرة أيضا ,إال (ذك) ف نها ال تضاؼ الػى يػاء المػ كلم كال

ل يرىا من الضمائر المخ لفع(َُُ).
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مذاىب النحاة فا إعراب األسماء الس ع
اخ لػػف النحويػػوف فػػا إعػراب األسػػماء السػ ع علػػى مػػذاىب ك ممػػا نقلػػو النحويػػوف عػػن

سيبويو أف ىذه األسماء ليس معربع بالحركؼ  ,بل بحركات مقدةرة على الحركؼ  ,كإعرابها ال

يخ لػػف عػػن إعػراب االسػػم المقصػػور ,لكػػن أتبعػ ىػػذه األسػػماء حركػػات ماقبػػل حػػركؼ إعرابهػػا

(قاـ أبيػ ٍو ىؾ) فأصػلو( :أىبىػ يػو ىؾ) ,ثػم
حركات إعرابها ,كحملوىا على (إمرئ) فا ايتباع  ,ف ذا قل  :ى

أتبع حرك الباء لحركع الواك فقيل( :أبيػ يو ىؾ) ,ثم اس ثقل الضمع فا الواك فحذف .

ػررت (بًأىبًٍيػ ى ) ,فأصػػلو( :بًػأىبً ٍو ىؾ)  ,ثػػم أتبع ػ حركػػع البػػاء بحركػػع الػػواك ,
كإذا قلػ  :مػ ي
فصار:بًأبً ًو ىؾ  ,ثم اس ثقل الكسرة فا الواك فحذف  ,فصار( :بًػأبً ٍو ىؾ) ,ثػم انقلبػ الػواك يػاءان
لكسر ما قبلها ,فصار):بًأىبًٍي ى ).

اؾ),فأص ػػلو:أىبىػ ىو ىؾ,فقيل:تحرك ال ػػواك كانفػ ػ ل م ػػا قبله ػػا فقلبػ ػ
كإذا قلػ ػ ( :رأيػ ػ ي أىبى ى
اآلخػر ً
ألفا(َُِ),كىذا المذىب من إتباع ما قبػل ً
لِخػر ,ك مػذاىب النحػاة فػا إعػراب األسػماء
الس ع ما يأتا-:
المذىب األكؿ :كىو ما ذىب اليو سيبويو ك الفارسا تػ(ّٕٕىػ) كجمهور البصريين(َُّ) كأيدىم

ابن مالػ (َُْ) كاخ ػاره الصػيمرم معلػالن ذلػ بقولػو(( :كاعلػم اف الػواك كاأللػف كاليػاء ال ػا ت ي يػر
ىذه األسماء بهن لسػٍن إعػرابان  ,كإنةمػػا ايعراب مقػدةر فا ىذه الحركؼ  ,أل ةف ايعػػراب إنم ػػا
ػل فػػا الكلمػػع بعػػد تمام ػػها  ,كىػػذه الح ػػركؼ مػػن تمػػاـ ىػػذه األسػػماء  ,فػػايعراب يجػػب اف
يى ِّحػ ي

يكوف بعدىا مقدةران))(َُٓ).

الثػػانا :مػػذىب قطػػرب تػػ(َِٔىػػ) كال يػػادم تػػ(ِْٗىػػ) كال جػػاجا تػػ(ّّٕىػػ) مػػن البصػػريين ,
كىأاـ تػ(َِٗىػ) من الكوفيين ,الػى أ ةف ىػذه الحػركؼ ىػا نفػص ايعػراب نائبػع عػن الحركػات

(َُٔ).

الثالث :مذىب المازنا تػ(ِْٗىػ) ,كاخ اره ال جاج تػ(ُُّىػ)  ,كىو أنها معربع بالحركات ال ا
قبل ىذه الحركؼ كىذه الحركؼ اتباع (َُٕ).
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الرابع :مذىب قوـ منهم الربعا تػ(َِْىػ) كىػو أنهةػا معربػع بالحركػات ال ػا قبػل ىػذه الحػركؼ,
كىا حركات منقولع عن ىذه الحركؼ(َُٖ).

الخامص :مذىب قوـ من الم أخرين منهم أبو الحجاج األعلم تػػ(ْٕٔىػػ) كأبػو عبػد اهلل بػن أبػا
العافيع  ,كىو أنهػا معربػع بالحركػات ال ػا قبػل ىػذه الحػركؼ كليسػ منقولػع  ,بػل ىػا الحركػات

ػاء ألجػػل
ال ػػا كان ػ فيهػػا قبػػل اف تضػػاؼ ,فثب ػ الػػواك فػػا الرفػػع ألجػػل الضػػمع  ,كانقلب ػ يػ ن

الكسرة  ,كألفان ألجل الف حع(َُٗ).

السادس :مذىب الكسائا تػ(ُٖٗىػػ) كالف ٌػراء تػػ(َِٕىػػ),كىو أنهػا معربػع بالحركػات كالحػركؼ

معان كىو الذم يعنوف بو,أنو :معرب من مكانين(َُُ).

السابع :مذىب الجرما تػ(ِِٓىػ) كىأاـ فا ً
أحد قوليو كىوأنةهػا معربػع بػال يير كاالنقػالب فػا
حال ا النصب كالجر  ,كبعدـ ذل فا حالع الرفع(ُُُ).

الثامن :كىو ما ذىب إليو السهيلا تػ(ّٖٓىػ) كتلميذه أبو علا الرنػدم(ُُِ) ,الػى أ ةف (فػاؾ كذا
كىن ػػاؾ) ,معرب ػػع
م ػػاؿ)  ,معرب ػػاف بحرك ػػات مق ػػدرة ف ػػا الح ػػركؼ  ,كأف(:أب ػػاؾ ,كأخاؾ,كحم ػػاؾ ,ى

بالحركؼ  ,كذىب األخف

تػ(ُِٓىػ) الى أنٌها دالئل ايعراب (ُُّ).

الخاتمة ونتائج البحث
بعػػد أف أنهي ػ ىػػذا البحػػث أكد أف أذكػػر اىػػم الن ػػائج ال ػػا توصػػل إليهػػا مػػن خػػالؿ

الدراسع فا ىذا الموضوع كىا مايأتا-:

ُ .نس ػ طيع القػػوؿ إف االع ػراب فػػا اصػػطالح النحػػويين ىػػو مػػاجاء بػػو مػػن حركػػات ظػػاىرة اك
مقدرة لعإ بانػع عػن المعػانا المخ لفػع ,كالداللػع عليهػا كتمييػ بعضػها مػن بعػض ب يػع الوقػوؼ
علػػى أ ػراض الم كلمػػين كلهػػذا كضػػع النحويػػوف تعريفػػاتهم لعإع ػراب مػػن خػػالؿ نظػػرىم فػػا
أسػػباب حػػدكث الحركػػع ,أك موجػػدىا أك مػػا يق ضػػيو العامػػل كلػػيص مػػن النظػػر الػػى قيمػػع ىػػذه

الحركات كأثرىا فا المعانا.
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ِ .يركػػد اكثػػر النحػػويين ,أف االصػػل فػػا االع ػراب ىػػو للحركػػع ,اس ػ دلوا علػػى ذل ػ بػػأف اكثػػر
مارفً ىع بالنوف اك األلف اك الواك ,كذل
المعربات إنما أي ٍعربى ٍ بالحركات ,كإنما أيعرب ب يرىا ي
ل عذر ظهور الحركع عليو.
ّ .نػػادل بعػػض النحػػويين ب ل ػػاء ايع ػراب ال قديرم,كىػػذا األمػػر ال يمكػػن قبولػػو علػػى إاالقػ ًػو,
كذل لما لهذا ايعػراب مػن أىميػع فػا صػلب النحػو العربػا ,إذ إنػو يأػكل جػ ءان كبيػران مػن
ظاىرة ايعراب ال ا تأمل كثيران من مفردات النحو.

ْ .كػػاف ل نػػوع ل ػػات القبائػػل العربيػػع األثػػر الواضػػل فػػا اخػ الؼ النحػػويين فػػا الحركػػع المقػػدرة
كسبب تعذرىا.
ٓ .نظػػران الخػ الؼ مػػذاىب النحػػويين ,اخ لفػ رؤاىػػم أك كجهػػات نظػػرىم حػػوؿ تقػػدير الحركػػع
ايعرابيع فا بعض األسماء تبعان لػذل ,فمػنهم مػن يػرل اف الحركػعى قػد تظهػر علػى اسػم مػن
اآلخػر أف الحركػع مقػدرة ً
عليو,كىػذا األمػر ي جسػد كثيػران فػا إعػراب
األسماء ,فا حػين يػرل ى

األسماء الس ع.

ٔ .خلص البحث إلى أف تقدير ايعراب عند النحويين يػأتا ألحػد شػييين ,إ ةمػا تعػذر النطػق بػو,
كإما اس حال ًو ,فقالوا فا ذل اس ثقاالن أك تعذران,كال يكوف ايعراب تقديريا إال اذا لػم يقػم
شاءه مقاموي.

ٕ .جدير بالذكر أف ظاىرة ايعراب ال قديرم من الظواىر ال ا شػ ل الدارسػين قػديما كحػديثان
ألىمي ها ,كىا من الموضوعات ال ا لم تحسم إلى اآلف كىذه دعوةه لدراسع ىػذه الظػاىرة
ألنها تع ز الدراسات النحويع كالل ويع فا العربيع.
ٖ .كأخي ػػران يجػ ػػدر بنػ ػػا القػ ػػوؿ إلػ ػػى أف ىػ ػػذا البح ػػث رك ػ ػ فػ ػػا دراسػ ػػع االعػ ػػراب ال قػ ػػديرم فػ ػػا

األسػػماء,كعدؿ عػػن دراس ػ و فػػا األفعػػاؿ كالحػػركؼ  ,ألف ذل ػ يق ضػػا بحثهمػػا منف ػردين,
للوصوؿ بهمػا الػى ال ايػع المنأػودة كأرجػو أف ي حقػق لػػا ىػذا فػػا قػػابل األيػػاـ كاهلل الموفػق

كىو من كراء القصد.

ُٗٗ

ايعراب ال قديرم فا األسماء
ـ .د .عبد الرزاؽ فياض علا

هوامش البحث:
_____________________
(ُ) ينظر :اللساف ٖٓٓ/ُ :مادة(عرب).
(ِ) الخصائص.ٖٗ/ُ :

(ّ) اييضاح فا علل النحو.ُٗ :
(ْ) ينظر :مفردات ألفاظ القرآف, ٕٔٓ :كينظر :اللساف :مادة –قدر.ّٕ/ِ :
(ٓ) الكليات معجم فا المصطلحات كالفركؽ الل ويع.ّْٖ :
(ٔ) ينظر :بدائع الفوائد ,ُِٔ/ُ :كالبرىاف فا علوـ القرآف.َُِ/ّ :
(ٕ) ينظر :اصوؿ ال فكير النحوم.ِّٖ-ِِٖ :
(ٖ) ينظر :ظاىرة ايعػراب فػا النحػو ,د .احمػد سػليماف يػاقوت, ٓ :كنحػو ال يسػير د .أحمػد
عبد الس ار الجوارم.ِٓ :

(ٗ) ينظر :دراسات فا فقو الل ع ,د .صبحا الصالل,ُِْ :نحو ال يسير ِٔ.
(َُ)شػ ػػرح ال سػ ػػهيل,ّْ/ُ :كينظػ ػػر :ال ػ ػػذييل كال كميػ ػػل فػ ػػا شػ ػػرح ال سػ ػػهيل البػ ػػا حيػ ػػاف:
ُ.ُُٓ/

(ُُ) ال بيين عن مذاىب النحويين.ُٕٔ :
(ُِ) ينظر :الم نا فا النحو.ُِٖ/ُ :
(ُّ) حاشيع الصباف على شرح االشمونا.ْٖ/ُ :
(ُْ) ينظر :الك اب.ّ/ُ :
(ُٓ) ينظر :ال ذييل كال كميل فا شرح ال سهيل.ُُٔ/ُ :
(ُٔ) ينظر :ارتأاؼ الضرب ,ّّٖ/ُ :كال ذييل كال كميل.ُُٔ/ُ :
(ُٕ) المق صد فا شرح اييضاح.ٖٗ/ُ :
(ُٖ) ينظر :ال ذييل كال كميل.ُُٔ/ُ :
(ُٗ) األشباه كالنظائر.ُْٕ/ُ :
ََِ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُِِ)

المجلد (ُٗ)

آذار

العدد (ّ)

(َِ) ينظر :شرح ال سهيل.ّٓ-ّْ/ُ :
(ُِ) ال ذييل كال كميل.ُُٕ/ُ :
(ِِ)ال ذييل كال كميل, ُُٔ/ُ :كينظر :ارتأاؼ الضرب.ّّٖ/ُ :
(ِّ) ينظر :ال ذييل كال كميل.ُُٔ/ُ :
(ِْ ) ىػػو محمػػد أبػػو عبػػداهلل ضػػياء الػػدين بػػن العلػػج صػػاحب ك ػػاب البسػػي فػػا النحػػو ,انظػػر:
ترجم و فا ابقات النحاة كالل ويين البن شهبع تحقيق د .محسن عياض,ِٖٗ :كينظر:

ال ذييل كال كميل ْ-ّ :ىام

ْ للمحقق.

(ِٓ) ال ذييل كال كميل.ُُٕ/ُ :
(ِٔ) اسرار العربيع.ُْ :
(ِٕ) ينظر :المقرب البػن عصػفور,ْٕ :ك تبصػرة المب ػدم كتػذكرة المن هػا للصػيمرم , ُٓ :
مسائل خالفيع فا النحو ,َُ :ك ىمع الهوامع.ِْ/ُ :

(ِٖ) ينظر :حاشيع الصباف على شرح االشمونا.ُٔ-ُٓ/ُ :
(ِٗ) بدائع الفوائد :لعإماـ محمد بن أبا بكر بن القيم الجوزيع.َٔ-ٓٗ/ُ :
(َّ) دراسات فا ايعراب ,د .عبد الهادم الفضيلا ,طُ ,تهامو –جدةَُْٓىػ.ُٕ :
(ُّ) ينظر :ال ذييل كال كميل فا شرح ك اب ال سهل.ُْْ-ُّْ/ُ :
(ِّ) ينظر :ك اب االصوؿ فا النحو , ْٕ-ْٔ/ُ :كتوجيو اللمع.ٕٗ :
(ّّ) ينظر :ارتأاؼ الضرب ْٖٔ/ِ :ك النحو الوافا.َٖ/ُ :
(ّْ) ينظر :اسرار النحو البن كماؿ باشا.ِٖ-ُٖ :
(ّٓ) شرح الكافيع للرضا.ٕٗ/ُ :
(ّٔ) ينظر :ال طبيق النحوم :د .عبده الراجحا.ُِ :
(ّٕ) ينظر :اسرار النحو.ِٖ :
َُِ
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(ّٖ) ينظر :شرح المفصل, ّّ/ْ :شرح شذكر الذىبٔٓ :
(ّٗ) ينظر :الم نا فا النحوِٓٗ/ُ :
(َْ) ينظر :شرح الكافيع للرضا.َٖ/ُ :
(ُْ) توجيو اللمع , ْٖ-ّٖ :كينظر :الك اب.ّٓٔ/ّ :
(ِْ) النساء.َُُ :
(ّْ) ينظر :شرح المفصل.ّٔ/ْ :
(ْْ) ينظر :تبصرة المب دم ,َِ :كالم نا فا النحو, ُِٔ/ُ :شرح الكافيع.ٕٗ/ُ :
(ْٓ) ينظر :المق صد فا شرح اييضاح.ُُٔ/ُ :
(ْٔ) الم نا فا النحو.ُِٔ/ُ :
(ْٕ) ينظر :شرح الرضا على الكافيع ,ٕٗ/ُ :كشرح قطر الندل كبل الصدل.َُٗ :
(ْٖ) توجيو اللمع.ْٖ :
(ْٗ) الم نا فا النحو,ُِٔ/ُ :ينظر :شرح الرضا على الكافيع.ٕٗ/ُ :
(َٓ) توجيو اللمع.ٖٓ :
(ُٓ) ينظر :حاشيع الصباف لالشمونا ,ُْٗ/ْ :كينظر :موسوعع علم الل ع العربيع.ُّٓ/ِ :
(ِٓ) ينظر :الم نا فا النحو ,ِّٔ/ُ :كينظر :شرح المفصل.ّْ/ْ :
(ّٓ) الم نا فا النحو.ِّٔ/ُ :
(ْٓ) ينظر :ارتأاؼ الضرب البا حيٌاف االندلسا ,ْٖٔ/ِ :كحاشيع الصباف.ُْٗ/ْ :
(ٓٓ)الدخاف.ُْ :

(ٔٓ) ينظر :كأف المأكل فا النحو.ُٓ :
(ٕٓ)كالك اب  ,ُٖٖ-ُٖٕ/ْ :ينظر :توجيو اللمع.ٖٓ :
(ٖٓ) ينظر :الك اب ,ُٖٖ/ْ :ىمع الهوامع , ِٕٖ/ُ :كشرح اللمع.ٖٖ :
(ٗٓ)او.َُ :
َِِ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُِِ)

المجلد (ُٗ)

آذار

العدد (ّ)

(َٔ) ينظر :توجيو اللمع ,ٖٔ :كشرح اللمع.ٖٖ :
(ُٔ) شرح اللمع.ٖٖ :
(ِٔ) ينظر :توجيو اللمع.ٕٗ :
(ّٔ) ينظر :الفوائد كالقواعد.ٖٔ :
(ْٔ) ينظر :شرح اللمع فا النحو.ٖٔ :
(ٓٔ) ينظر :الفوائد كالقواعد.ٖٕ :
(ٔٔ) ينظر :شرح اللمع.ٖٔ :
ً
الهػػذلا ,ف ػػا شػػرح أشػػعار اله ػػذليين,ُُِٗ/ّ :كفػػا الخص ػػائص:
(ٕٔ) البي ػ ألبػػا خػ ػراش ي
ُ.ِٖٓ/
(ٖٔ) ينظر :شرح الرضا على الكافيع.َٖ/ُ :
(ٗٔ) ينظر :شرح شذكر الذىب , ْٔ :كشػرح قطػر النػدل ,َُٗ :كال طبيػق النحػوم-ُِ :
ِٓ.

(َٕ) ينظر :شرح االجركميع ,ْٕٓ :كال وضيل كال كميل لأرح ابن عقيل.ْٖ/ِ :
(ُٕ) شرح المفصل.ْٔ/ْ :
(ِٕ) ينظر :شرح االجركميع ,ْٕٓ :كحاشيع الخضرم,ْٔ/ِ :جامع الدركس.ُِ/ُ :
(ّٕ) ينظر :شرح الرضا على الكافيع.َٖ/ُ :
(ْٕ) ينظر :جامع الدركس العربيع.ُِ/ُ :

(ٕٓ) ينظر :شرح الرضا على الكافيع.َٖ/ُ :

(ٕٔ) ينظر :حاشيع الخضرم ,ْٕ/ِ :حاشيع الصباف,ِْْ/ِ :كال وضيل كال كميل.ْٖ/ِ :
(ٕٕ) ينظر :شرح االجركميع فا علم العربيع.ْٕٓ :
(ٖٕ) ينظر :شرح الرضا على الكافيع.ُٖ/ُ :
(ٕٗ) ينظر :جامع الدركس العربيع.ُْ/ُ :

َِّ
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(َٖ) ينظر شرح االجركميع فا علم العربيع.ْٕٓ :
(ُٖ) ينظر :حاشيع الخضرم ,ْٔ/ِ :جامع الدركس العربيع.َِ/ُ :
(ِٖ) ينظر :ال وضيل كال كميل , َٓ-ْٗ /ِ :ال طبيق النحوم.ِّ :
(ّٖ) ينظر :شرح الرضا على الكافيع,ْٕ/ِ :حاشيع الصباف.ِْْ/ِ :
(ْٖ)جامع الدركس العربيع.ِٕ/ِ :

(ٖٓ) ينظر :المصدر نفسو.ِٖ/ِ :
(ٖٔ) النحو الوافا ُ.َُُ/

(ٕٖ)ينظر :النحو الوافا.َُُ/ُ :
(ٖٖ)النحو الوافا.ُُٓ/ُ :

(ٖٗ)المق صد فا شرح اييضاح.َُْ-َُّ/ُ :
(َٗ)الكهف.ّّ :

(ُٗ) المق صد فا شرح اييضاح.َُْ/ُ :
(ِٗ) الم نا فا النحو.ِٕٓ -ِْٕ/ُ :

(ّٗ) ينظ ػػر :االنص ػػاؼ ف ػػا مس ػػائل الخ ػػالؼ :مس ػػألع ِٔ , ّْٗ/ِ -اس ػػرار العربي ػػعِٖٔ :
,شرح جمل ال جاجا.ِٕٗ-ِٕٓ/ُ :

(ْٗ )أنأده الفراء عن بعض العػرب كلػم ينسػبو كالرجػ فػا كصػف نعامػع .كركايػع الفػراء :مقركنػع
بواحدة  ,ينظر :معانا القراف للفراء.ُِْ/ِ :

(ٓٗ) البي من شػواىد سػيبويو كىػو مػن الرجػ كصػره (كػأف خصػييو مػن ال دلػدؿ) كىػو لخطػاـ
المجاشعا ينظر :الك اب ,ٓٔٗ/ّ :كشرح جمل ال جاجا.ِٕٔ ,َُْ/ُ :

(ٔٗ)الكهفّّ :

(ٕٗ) شرح جمل ال جاجا ,ِٕٕ-ِٕٓ/ُ :ينظر :الم نا فا النحو ُِٖ-ِْٕ/ُ :فذكر
المرلف حجع البصريين من ثالثع أكجو.

(ٖٗ) شرح ابن عقيل.ْْ/ُ :
َِْ

مجلة جامعة تكريت للعلوم
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(ٗٗ) ينظر :ارتأاؼ الضرب , َْٖ/ِ :النحو الوافا.َُٕ/ُ :
(ََُ) ينظر :النحو الوافا.َُٗ-َُٕ/ُ :
(َُُ) ينظر :أكضل المسال  , َْ/ُ :النحو الوافا.َُٗ-َُْ/ُ :
(َُِ) ينظػػر :ال بيػػين عػػن مػػذاىب النحػػويين , ُّٗ :كال ػػذييل كال كميػػل , ُْٕ/ُ :شػػرح
الكافيع للرضا ,ّٔ/ُ :ك ارتأاؼ الضرب.ّٖٗ/ِ :

(َُّ) ينظر :المق ضب,ُِّ/ْ :كاالنصاؼ,ُٕ/ِ :كشرح جمل ال جاجا.ُِِ/ُ :
(َُْ) ينظر :شرح ابن عقيل,ٕٓ/ُ :ال ذييل كال كميل.ُُٖ/ُ :
(َُٓ) ال بصرة كال ذكرة.ُِ :
(َُٔ) ينظر :ارتأاؼ الضرب,ّٖٔ/ُ :ال ذييل كال كميل.ُٕٔ/ُ :
(َُٕ) ينظر :االنصاؼ فا مسائل الخالؼ ,ُٕ/ُ :ال بيين عن مذاىب النحويين.ُْٗ :
(َُٖ) ينظر :الم نا فا النحو ,َّْ/ُ :ال ذييل كال كميل.ُٕٕ/ُ :
(َُٗ) ينظر :ىمع الهوامع.ّٖ/ُ :
(َُُ) ينظر :ارتأاؼ الضرب.ّٖٖ/ِ :
(ُُُ) ينظر :المق ضب.ُِٓ/ِ :

(ُُِ)عمر بن عبد المجيد الرندم بضػم الػراء كسػكوف النػوف ,أبػو علػا األسػ اذ النحػوم,انظر
ترجم و فا :ب يع الوعاة.َِِ/ِ :

(ُُّ) ينظر :ارتأاؼ الضرب.ّٖٖ/ِ :
المصادر كالمراجع
 -1إرتأػػاؼ الضػػرب مػػن لسػػاف العػػرب :محمػػد بػػن يوسػػف أبػػو حيػػاف األندلسػػا ت ػػ(ْٕٓى ػػ),
تحقيق :د .رجب عثماف محمد,مطبعع المدنا ,طُُُْٖ ,ىػُٖٗٗ-ـ.

َِٓ
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 -2اسػػرار العربيػػع :أبػػو البركػػات عبػػد الػػرحمن بػػن محمػػد بػػن أبػػا سػػعيد االنبػػارم ت ػػ(ٕٕٓى ػػ),
تحقيق :محمد بهجع البيطار ,مطبعع ال رقا ,دمأقُٕٗٓ,ـ.

 -3أسػػرار النحػػو :شػػمص الػػدين احمػػد بػػن سػػليماف المعػػركؼ بػػابن كمػػاؿ باشػػا ت ػػ(َْٗى ػػ) ,
تحقيق :د .احمد حسن حامد  ,طِ ََِِ ,ـ.

 -4األشباه كالنظائر فا النحو :جالؿ الدين السيواا تػ(ُُٗىػ) ,تحقيق :د .عبد العاؿ سالم
مكرـ ,مرسسع الرسالع ,طَُُْٔ ,ىػُٖٗٓ-ـ.

 -5أصوؿ ال فكير النحوم :د .علا أبو المكارـ ,منأورات الجامعع الليبيعُّٕٗ :ـ.
 -6األصػػوؿ فػػا النحػػو :أبػػو بكػػر محمػػد بػػن سػػهيل بػػن السػػراج تػػ(ُّٔىػػ) ,تحقيػػق :د .عبػػد
الحسين الف لا  ,مرسسع الرسالع,طَُِْْ ,قُٗٗٗ-ـ.

 -7اينصػػاؼ فػػا مسػػائل الخػػالؼ بػػين النحػػويين البصػػريين كالكػػوفيين :أبػػو البركػػات االنبػػارم
ت ػػ(ٕٕٓى ػػ),تعليق :محمػػد محيػػا الػػدين عبدالحميد,المك بػػع ال جاريػػع الكبرل,مصػػر,طُ,
َُّٖىػُُٗٔ-ـ.

 -8أكضل المسال الى الفيع ابن مال  :جماؿ الدين عبداهلل بن ىأاـ األىنصارم تػ(ُٕٔىػػ),
تحقيق :محمد محيا الدين عبد الحميد,طُ,دار الطالئعََِٓ,ـ.

 -9اييضاح فا علل النحو :ابو القاسم عبد الػرحمن بػن إسػحاؽ ال جػاجا تػػ(ّّٕ) ,تحقيػق:
مازف مبارؾ,دار النفائص,طُّّٗٗ ,ىػُٕٗٗ-ـ.

 -11بػػدائع الفوائػػد :أبػػو عبػػد اهلل محمػد بػػن أبػػا بكػػر بػػن القػػيم الجوزيػػع تػػ(ُٕٓىػػ) ,تحقيػػق:
محمد العمراف  ,دار عالم ألفوائد  ,طُُِْٓ ,ىػ ََِْ-ـ.

 -11البرىاف فا علوـ القرآف :بدر الدين بن محمد بن عبداهلل ال ركأػا تػػ(ْٕٗىػػ) ,تحقيػق:
محمد أبو الفضل ابراىيم  ,دار الجيل بيركت (د-ط) َُْٖقُٖٖٗ-ـ.

 -12ال بصػػرة كال ػػذكرة :أبػػو محمػػد عبػػد اهلل بػػن علػػا بػػن اسػػحاؽ الصػػيمرم ,مػػن نحػػاة القػػرف
الرابع ,تحقيق :يحيى مراد ,دار الحديث ,القاىرة,طُُِْٔ ,ىػََِٓ-ـ.
َِٔ
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 -13ال بي ػػين ع ػػن م ػػذاىب النح ػػويين :أب ػػو البق ػػاء عب ػػداهلل ب ػػن الحس ػػين ب ػػن عب ػػداهلل العكب ػػرم
تػ(ُٔٔىػ) ,تحقيق :عبد الرحمن العثيمين  ,طُُُِْ ,ىػَََِ-ـ.

 -14ال ذييل كال كميل فا شرح ال سهيل :أبو حيػاف األندلسػا تػػ(ْٕٓىػػ) ,تحقيػق :د .حسػن
ىنداكم ,طُ ,دار القلم ,طُ ُُْٖ ,ىػُٕٗٗ-ـ.

 -15ال طبيق النحوم :د .عبده الراجحا (,د .ط) ,دار النهضع العربيع ,بيركتُٕٗٗ,ـ.
 -16توجيو اللمع :أحمد بن الحسين بػن الخبػاز تػػ(ّٗٔىػػ) ,تحقيػق :د .فػاي زكػا ,طُ ,دار
السالـ القاىرةُِّْ ,ىػََِِ -ـ.

 -17ال وضػػيل كال كميػػل لأػػرح ابػػن عقيػػل :محمػػد عبػػدالع ي النجػػار ,طُ,مك بػػع ابػػن تيميػػع,
القاىرةََِّ,ـ.

 -18جػ ػ ػػامع الػ ػ ػػدركس العربيػ ػ ػػع :الأػ ػ ػػيخ مصػػ ػػطفى ال اليينػ ػ ػػا ت ػ ػ ػػ(ُّْٔى ػ ػ ػػ),تحقيق :احمػ ػ ػػد
فريد,طُ,دار الحديث,القاىرةََِٓ,ـ.

 -19حاش ػػيع الخض ػػرم عل ػػى ش ػػرح اب ػػن عقي ػػل عل ػػى ألفي ػػع اب ػػن مالػ ػ  :تحقي ػػق :ترك ػػا فرح ػػاف
المصطفى,طِ,دار الك ب العلميع ,بيركت لبناف ََِٓ,ـ.

 -21حاشػػيع الصػػباف علػػى شػػرح األشػػمونا علػػى ألفيػػع ابػػن مالػ  :أبػػو العرفػػاف محمػػد بػػن علػػا
تػ(َُِٔىػ),تحقيق :محمد بن الجميل,طُ,مك بع الصفا,القاىرةََِِ,ـ.

 -21الخصائص :ابوالف ل عثماف بن جنا تػػ(ِّٗىػػ),تحقيق :محمػد علػا النجػار,طُ,مطبعػع
دار الك بُٗٓٔ ,ـ.

 -22دراسات فا ايعراب :د .عبدالهادم الفضلا,تهامع ,جدةَُْٓ,ىػ.
 -23دراسات فا فقو الل ع :د .صبحا الصالل,طٕ ,دار العلم للماليين  ,بيركت ُٕٖٗ ,ـ.
 -24ش ػػرح اب ػػن عقي ػػل عل ػػى ألفي ػػع اب ػػن مالػ ػ  :أب ػػو عب ػػداهلل محم ػػد جم ػػاؿ ال ػػدين ب ػػن مالػ ػ

ت ػ ػ ػػ(ِٕٔى ػ ػ ػػ),تحقيق :محمػ ػ ػػد محيػ ػ ػػا الػ ػ ػػدين عبدالحميػ ػ ػػد,طُْ,دارالهػ ػ ػػدل للطباعػ ػ ػػع

كالنأرُّْٖ,ىػُْٗٔ-ـ.

َِٕ

ايعراب ال قديرم فا األسماء
ـ .د .عبد الرزاؽ فياض علا

 -25شرح األجركميع فا علوـ العربيع :لعإماـ أبا عبداهلل محمد بن صالل بن داككد الصنهاجا
ت ػػ(ِّٕى ػػ) المعركؼ(بػػأبا أجركـ),تحقيػػق :الأػػيخ محمػػد بػػن صػػالل العثيمػػين ,طُ,دار
الك ب العلميع ,بيركت ََِْ,ـ.

 -26شرح اشعار الهذليين للسكرم :تحقيق :عبدالس ار احمد فراج,مك بع دار العركبع بالقاىرة
ُٓٔٗ.

 -27ش ػػرح ال س ػػهيل :أب ػػو عب ػػداهلل محم ػػد جم ػػاؿ ال ػػدين ب ػػن مالػ ػ تػ ػػ(ِٕٔىػ ػػ) ,تحقي ػػق :د.
عبدالرحمن السيد ,مك بع االنجلو المصريع (,د .ت).

 -28ش ػػرح اللم ػػع ف ػػا النح ػػو :الأ ػػيخ أب ػػو الحس ػػن عل ػػا ب ػػن الحس ػػين الب ػػاقولا االص ػػبهانا
ت ػػ(ّْٓى ػػ) المعػػركؼ بجػػامع العلػػوـ ,تحقيػػق :د .محمػػد خليػػل مػػراد,طُ ,دار الك ػػب
العلميع بيركت لبنافََِٕ,ـ.

 -29شػ ػػرح جمػ ػػل ال جػ ػػاجا :علػ ػػا بػ ػػن مػ ػػرمن بػ ػػن محمػ ػػد بػ ػػن علػ ػػا بػ ػػن عصػ ػػفور االشػ ػػبيلا
تػ(ٗٔٔىػ),تحقيق :د .صاحب أبو جناح ,دار احياء ال راث العربا( ,د .ط)ُِٖٗ,ـ.

 -31شرح شذكر الذىب فا معرفع كالـ العرب :أبومحمد عبػداهلل جمػاؿ الػدين بػن يوسػف بػن
احمػد بػػن عبػػداهلل بػػن ىأػػاـ االنصػػارم المصػػرم تػػ(ُٕٔىػػ),تحقيق :محمػػد محيػػا الػػدين

عبدالحميد ,طَُ,دار الطالئع  ,القاىرةََِْ ,ـ.

 -31شػػرح قطػػر النػػدل كبػػل الصػػدل :أبومحمػػد عبػػداهلل جمػػاؿ الػػدين بػػن يوسػػف بػػن احمػػد بػػن
عبداهلل بن ىأاـ االنصارم المصرم تػ(ُٕٔىػ),تحقيق :عبد الجليل العطػا البكػرم,طِ,
مك بع دار ألفجر,دمأقََُِ ,ـ.

 -32شػػرح كافي ػػع ابػػن الحاج ػػب :رضػػا ال ػػدين محم ػػد بػػن الحس ػػن االس ػ رابادم ت ػػ(ٖٔٔى ػػ),
تحقيق :احمد السيد احمد ,المك بع ال وقيفيع  ,القاىرة مصر ,د-ت.

 -33شػػرح المفصػػل :موفػػق الػػدين يعػػي

بػػن علػػا بػػن يعػػي

األعلى ل زىر  ,عالم الك ب  ,بيركت لبناف ,د-ت.

َِٖ

ت ػػ(ّْٔى ػػ) ,تحقيػػق :المجلػػص

مجلة جامعة تكريت للعلوم
اإلنسانية (َُِِ)

المجلد (ُٗ)

آذار

العدد (ّ)

 -34ابقػػات النحػػاة كالل ػػويين :محمػػد بػػن عمػػر بػػن محمػػد بػػن عبػػدالوىاب بػػن قاضػػا شػػهبع
تػ(ٕٕٗىػ),تحقيق :محسن عياض,مطبعع النعماف,النجف ُْٕٗ ,ـ.

 -35ابقػ ػ ػػات النحػ ػ ػػويين كالل ػ ػ ػػويين :أبػ ػ ػػو بكػ ػ ػػر محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػن الحسػ ػ ػػن ال بيػ ػ ػػدم االندلسػ ػ ػػا
تػ(ّٕٗىػ),تحقيق :محمد أبو الفضل ابراىيم ,مطبعع الخانجإُّّ,ىػُْٗٓ-ـ.

 -36ظاىرة ايعراب فا النحو العربا كتطبيقهػا فػا القػرآف الكػريم :د .أحمػد سػليماف يػاقوت,
شركع الطباعع العربيع السعوديع الرياض طَُُُْ ,ىػُُٖٗ-ـ.

 -37الفوائد كالقواعد :عمر بن ثاب الثمانينا تػ(ِْْىػ) ,تحقيػق :عبػدالوىاب الكحلػع,طُ,
مرسسع الرسالع ,طُُِْْ ,ىػََِّ-ـ.

 -38ك اب سيبويو :أبو بأػر عمػرك بػن عثمػاف بػن قنبػر تػػ(َُٖىػػ),تحقيق :عبدالسػالـ محمػد
ىاركف,طِ,القاىرةُّٖٗ,ـ.

 -39كأف المأكل فا النحو :أبػو الحسػن علػا بػن سػليماف بػن اسػعد تػػ(ٗٗٓىػػ) ,تحقيػق:
د .يحيى مراد  ,دار الك ب العلميع ,بيركت ,طُُِْْ ,ىػََِْ-ـ.

 -41الكليػػات (معجػػم فػػا المصػػطلحات كالفػػركؽ الل ويػػع) :أبػػو البقػػاء الكفػػوم ت ػػ(َُْٗى ػػ)
,تحقيػ ػػق :عػ ػػدناف دركي ػ ػ

ُٖٗٗـ.

,كمحمػ ػػد المصػ ػػرم  ,مرسسػ ػػع الرسػ ػػالع ,طُُِْٗ ,ىػ ػ ػ -

 -41لسػػاف العػػرب :ابػػو الفضػػل جمػػاؿ الػػدين محمػػد بػػن مكػػرـ بػػن منظػػور األفريقػػا المصػػرم
تػ(ُُٕىػ),دار صادر بيركت لبناف طََِْٓ ,ـ.

 -42مس ػ ػػائل خالفيػػ ػػع فػ ػ ػػا النحػػ ػػو :أبػػ ػػو البقػ ػ ػػاء العكبػ ػ ػػرم ت ػ ػ ػػ(ُٔٔى ػ ػ ػػ),تحقيق :د .محم ػ ػػد
اراكلوانا,مك بع الأهباء,حلب(,د .ت).

 -43الم ن ػػا ف ػػا النح ػػو :لالم ػػاـ الأ ػػيخ تق ػػا ال ػػدين اب ػػا الخي ػػر ب ػػن ف ػػالح اليمن ػػا النح ػػوم
تػ(َٖٔىػ),تحقيق :د .عبدالرزاؽ السعدم ,طُ,دار الأركف الثقافيع ب دادُٗٗٗ,ـ.

َِٗ

ايعراب ال قديرم فا األسماء
ـ .د .عبد الرزاؽ فياض علا

 -44مفردات ألفاظ القرآف :الرا ب االصفهانا تػ(ِْٓىػ),تحقيق :صفواف عدناف  ,دار القلم
 ,دمأق بيركت ,طُُُْٔ ,ىػ ُٗٗٔ-ـ.

 -45المق صػػد فػػا شػػرح االيض ػاح :عبػػدالقاىر الجرجػػانا ت ػػ(ُْٕى ػػ),تحقيق :د .كػػاظم بحػػر
المرجاف ,المطبعع الوانيع ,عماف,كزارة الثقافع كاالعالـ ,دار الرشيد.ُِٖٗ,

 -46المق ضػػب :أبػػو العبػػاس محمػػد بػػن ي يػػد المبػػرد ت ػػ(ِٖٓى ػػ),تحقيق :محمػػد عبػػدالخالق
عضيمع ,عالم الك ب,بيركتُّٗٔ ,ـ.

 -47المقرب :ابن عصػفور االشػبيلا تػػ(ٗٔٔىػػ),تحقيق :احمػد عبػد السػ ار الجػوارم كعبػداهلل
الجبورم ,مطبعع العانا ,ب دادُٖٗٔ,ـ.

 -48موسوعع علوـ الل ع العربيع :أ .د .ايميل بديع يعقوب ,دار الك ب العلميع  ,بيػركت,طُ,
ََِٔـ.

 -49نحو ال يسر دراسع كنقد منهجا :د .احمد عبد الس ار الجوارم  ,مطبعع المجمع العلما
العراقا  ,طَُِْْ ,ىػُْٖٗ-ـ.

 -51النحو الوافا :عباس حسن,دار احياء ال راث العربا,طََُِْ ,ـ.
 -51ىمع الهوامع فا شرح جمع الجوامع :جالؿ الدين السيواا تػ(ُُٗىػ),تحقيق :د .عبػد
العاؿ سالم مكرـ دار البحوث العلميع  ,الكوي ُّٕٗ ,ىػُٕٕٗ-ـ.

َُِ

