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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 ملخص البحث

الحمد هلل رب العالمين كالصالة كالسالـ على اشرؼ الخلق كخاتًم االنبياء كالمرسػلين 
 سيًدنا محمدو كعلى آلًو كصحًبًو أجمعين.

 كبعد:
تميػػ ت الل ػػع العربيػػع بميػػ ة ايعػػراب كىػػا مػػن الل ػػات الحيػػع ال ػػا سػػم  علػػى  يرىػػا  

 بمي ات كثيرة كمنها ىذه المي ة )ايعراب(.
 ظاىر ,كمقدر.  :كاالعراب فا العربيع نوعاف

يخ ص ىذا البحث بدراسع االعراب ال قديرم فا األسماء ,اذ اف تقسيم البحث علػى 
 .اسع مفصلع لكل قسم منهااقساـ الكلمع يق ضا در 

كىذا البحث ي نػاكؿ أكؿ اقسػاـ الكلمػع كىو)األسػماء( إذ إفة 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 
درة النهػػا  يػػر ملحوظػػع ,أك ىػػو ايعػػراب الػػذم ال تظهػػر عالم ػػو فػػا آخػػر الكلمػػع, بػػل تقػػدر مقػػ

حرك و عليو , الف العالمع ايعرابيع ال تظهر على الحرؼ األخير من اللفظ  المعرب , كألفة ىػذا 
ء الحرؼ األخير حرؼ علةعو ال تظهر عليو الحركع ايعرابيع , كاأللف  فػا االسػم المقصػور ,كاليػا
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فا االسم المنقوص , ك يرىا من األسماء مما يدخل فػا إاػار ىػذا البحػث, ف بػين مػن ذلػ  أفة 
 .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 
 -سع مباحث ىا ما يأتا:ل ويع كاصطالحيع كىا مدخل لدراسع الموضوع ت بعو خم

االعػػراب فػػػا االسػػم المقصػػػور ,االعػػػراب فػػا االسػػػم المنقػػػوص ,االعػػراب فػػػا االسػػػم 
 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 

 كظهر فا ىذا البحث عدد من الن ائج المهمع ال ا ت علق بهذا الموضوع.بها 
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
 حا لعإعراب كنأأتو.المعنى الل وم كاالصطال -أ
 المعنى االصطالحا لعإعراب ال قديرم.  -ب

 ايعراب ل عن 
أعػػرب  :أبػػاف ,يقػػاؿ :ايبانػػع عٌمػػا فػػا الػػنفص ,كىػػو مصػػدر الفعػػل ))أعػػرب(( , كمعنػػاه

ىػػػػ( اف ايعراب))ايبانػػػع عػػػن ِّٗكقػػػد بػػػين ابػػػن جنػػػا تػػػػ) (ُ)الرجػػػل عػػػن حاج ػػػو,أم:أباف عنهػػػا
)إف النحويين لما رأكا فا أكاخر األسماء ك االفعاؿ حركات تدؿ علػى ثيمة ) (ِ)المعانا باأللفاظ((

المعػػانا,كتبين عنهػػا , سػػموىا إعرابػػان ام بيانػػان ,ككػػأفة 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 
(كىو على كزف ))تفعيل(( كىو مصدر للفعل الرباعا ))قىٌدر(( (مأ ق من مادة ))ؽ د ر

قاسػػو بػػو كجعلػػو علػػى  :,كقىػػٌدر الأػػاء أم حػػدةد مقػػداره كميٌػػ ه مػػن  يػػره ,كقػػدر الأػػاء بالأػػاء
مقياسو كالقدري:القضاء كالحكم  :مقداره , كقٍدر كلِّ شاء كمقداره

ا ي ػداخل الحػذؼ ككثيران م (ْ)
إسقاط كلمع بػال اج ػ اء و عنهػا بداللػع  يرىػا مػن الحػاؿ )مع ال قدير إذا ما عرفنا أف الحذؼ ىو)

 , (ٓ)((أك فحول الكالـ
 .(ٔ)أكىو إسقاط كلمع أك أكثر بأرط أالة ي أثٍر المعنى أكالصيا ع

,  كالحذؼ بمفهومو الذم سبق يل قا بال قدير فا مواضع محػددة,كيخ لف فػا أخػرل
 -:كذل ؛ألفة ال قدير فا ال راث النحوم يقاؿ فا حاالت ثالث

 .كىا ال ا نحن فا صدد بحثها:تقدير الحركع ايعرابيع :األكلى
 .تقدير الجملع كما فوقها :الثانيع
 .تقدير بعض أج ائها :الثالثع

 كالحػػذؼ كال قػػدير يل قيػػاف فػػا الحػػال ين الثانيػػع كالثالثػػع , كيخ لفػػاف فػػا بعػػض ج ئيػػات
إذ إف تقػػدير الحركػػع ايعرابيػػع يم ػػدف مػػن المفػػردات إلػػى الجمػػل, كمػػن المعربػػات الػػى  –األكلػػى 

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 ػػراض إعػػادة 

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

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

, فجػػذكره عميقػػع فػػا كلػػم يظهرايعػػراب فجػػأة  ظػػواىر العربيػػع,بل مػػن أبػػرز ىػػذه الظواىركأثراىػػا,
 .(ٖ)ال أريخ كىو معركؼ فا الل ات منذ القدـ دليالن على مواقع األسماء فا الكالـ 
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ىو نسبع الكلمات فا الجملع إلى كظائفها , كيكأف بػذل  جانبػان مػن :فايعراب إذف
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 كىًعره على الم علمين , الي يسر لهم بلوغ 

كان  الل ات ال ايع فيو أك إتقانو , كقد كرث  العربيع ظاىرة ايعراب من الل ع الساميع األـ ,كقد  
 .(ٗ)الساميع القديمع كلها معربع 

 -:اٌما ايعراب فا اصطالح النحويين فالخالؼ فيو على مذىبين
ىػ( كنسبو الى المحققين كحدةه فا شػرح ال سػهيل  ِٕٔأنو لفظا كاخ اره ابن مال  تػ): أحدىما
 .(َُ)((أكحذؼ ))كايعراب ماجاء بو لبياف مق ضى  العامل من حركع, أك حرؼ أك سكوف:بقولو

ىػػػ( إذ قاؿ:))ذىػػب أكثػػر النحػػويين الػػى  أف ايعػػراب معنػػى ُٔٔكاخ ػػاره العكبػػرم تػػػ)
يػػدؿ اللفػػظ عليػػو ,كقػػاؿ آخػػركف ىػػو لفػػظ داؿ علػػى الفاعػػل كالمفعػػوؿ مػػثال , كىػػذا ىػػو المخ ػػار 

))علػػػى أف :ىػػػػ(َُِٔكقػػػاؿ عنػػػو الصػػػبةاف ت) (ُِ)ىػػػػ( َٖٔكأيػػػده ابػػػن الفػػػالح تػػػػ)(ُُ)عنػػػدم((
 .(ُّ)ا كما ىو الصحيل(( ايعراب لفظ

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

كعبد القاىر الجرجػانا  (ُٔ)ىػ(ْٕٔكىذا اخ يار األعلىم تػ) (ُٓ)ىا دالئل ايعراب كعالمات لو 
اف تخ لػف  :أف تخ لػف أكاخػر الكلػم الخػ الؼ العوامػل, كقولػو((ىػ( الػذم عرفػو قػائال:ُْٕتػ)

, كإنمػا ىػو معنػىن ,كمػا أفة االسػوداد لػيص بعػينو كإنمػا  ,بمعنى االخ الؼ ,كليص االخ الؼ بلفظو
ودة ىػػو العىػػٍيني ال ػػا ت علػػقي برؤيػػًع ىػػو معنػػىن ييعػػرىؼي بالقلػػًب , فػػالمخ ًلفي ىػػو الٌلٍفػػظي كمػػا أف المسػػ

 .(ُٕ)((البصرً 
ع حكميع كالوقف لة عً كحج هم فا ذل  ىا لو كان  الحركات ىا ايعراب ,كحذف  لً 

نػو ال كاسػطع بػػين المعػرب كالمبنػا فػػ ذا لفعػل  يػر معػػرب ,ألاف يكػوف االسػػم أك أك يػره, لوجػب 
 . (ُٖ)خر حدىما ارتفع اآلأ دكج
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 محمد جماؿ الدين الحسين بن بدر بن إياز بن عبداهلل النحوم:ىو ابو ازإيكجعلو ابن 

نػػو يقػػاؿ حركػػات ايعػػراب أ:))كتػػدؿ عليػػو كجػػوه منهػػا:ىػػل العربيػػع إذ قػػاؿأكثػػر أقػػوؿ  ىػػػ(ُٖٔتػػػ)
أف الحركػع :كمنهػا,يضػاؼ الػى نفسػو ضافع ,إذ الأاء ال,فلو كان  الحركع ايعراب الم نع  اي
نػو قػد تػ كؿ أكمنهػا ,فيػو انػو الحركع بعػض ايعػراب لػم يك كالحرؼ يكوناف فا المبنا ,فلو كان 

  .(ُٗ)((كمنها أف السكوف قد يكوف إعرابان ,ايعراببحكم مع ال فالحركع فا الوق
,كمعلـو اف ايعراب أصل فا األسماء الح ياجها اليو من حيث  (َِ)كقد رده ابن مال 

ه العوامػػل مػػن انػػواع ايعػػراب تػػوارد العوامػػل ف حػػ م كجػػود ايعػػراب فيهػػا ,لبيػػاف مػػا تحدثػػو ىػػذ
كحركاتو بخالؼ الفعل ,كالحرؼ كىذا ما يوحا بو)شرح ال سهيل( فػا تعريػف ايعػراب اللفظػا 

  (ُِ)((كىو ))ماجاء بو لبياف مق ضى الفاعل
ّى ذل  أبو حياف االندلسا تػ) ٌّ ىػ(الذم يرل اف ايعراب معنوم ال لفظا ْٕٓكقد رٌد

نا إذا أالقنا ايعراب المصطلل عليػو علػى ال  ييػر , كنػا كىذا أكلى من حيث اللفظ فيقوؿ: ))أل
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  –
 .(ِِ)((بالكليعالل وم , كليص للمصطلحين نقل اللفظ عن معناه 

ىػ( فا أفة ))ايعراب صػوته يحدثيػو العامػل فػا آخػر َُٔكنقل لنا قوؿ ابن خركؼ تػ)
(كىػػذا فاسػػد عنػػده ,ألف ايعػػراب قػػد يكػػوف بحػػرؼ ال بصػػوت ,نحػػو إعػػراب األفعػػاؿ (الكلمػػع

  (ِّ)لم يفعال كلم يفعلوا:الخمسع فا حال ا النصب كالجـ 
))كقػػػػػػاؿ صػػػػػػاحب  :كأيػػػػػػده قػػػػػػاؿكارتضػػػػػػاه  (ِْ)كذكػػػػػػر لنػػػػػػا قػػػػػػوؿ صػػػػػػاحب البسػػػػػػي  

ىػػو قبػػوؿ الكلمػػع العػػوارض الحادثػػع فػػا آخرىػػا لفظػػان أك :البسػػي :))المخ ار فػػا رسػػمو أف نقػػوؿ
( فقولػػو (تقػػديران,المرثرة عػػن العوامػػل المخ لفػػع العمػػل ,المكافيػػع لهػػا تػػأثيران أكليػػان لفظػػا أك تقػػديران 

وىػػا عنػػو كبعػػض المعمػػوالت ال ))الداخلع((النػػو يػػرذف بخل :))المكافيػػع(( لهػػا أحسػػن مػػن قػػولهم
))تأثيران أكليان(( ليخرج ما يكوف تأثيران ثانيػان بسػبب ال ػأثير األكؿ كالكسػر  :كقولو .يخلو عن عامل

الكىلىٍو رفعان  :الل قاء الساكنين ,كما يلحقو من ال  يير بسبب ال حري  لعإعراب من االنقالب نحو
  (ِٓ)((, ك الكىلٍا جٌران 
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يػػذىب إلػػى لفظيػػػع ايعػػراب ىػػو األنسػػب لعإعػػراب فػػا معنػػػاه  كيبػػدك أف الػػرأم الػػذم
 .الل وم الذم يدكر حوؿ ايبانع كايفصاح
ىػػػ(:))....أف يكػػوف سيػػمِّاى إعرابػػان ؛ ألنػػو ت يٌػػر يلحػػق ٕٕٓقػػاؿ أبػػو البركػػات األنبػػارم تػػػ)

 :..فيكػػوف ايعػػراب مػػأخوذان منػػو قيػػل.أكاخػػر الكلػػم مػػن قػػولهم: عربػػ  معػػدة الفصػػيل إذا ت يػػرت
أعجم ي الك ابى إذا  :عنى قول  أعرٍب ي الكالـى , ام أزل  عىربىو كىو فساديه كصار ىذا كقول م

 . (ِٔ)((أزل ي عيجمى ىوي 
ظاىرة  -كنس طيع بعدي أف نقوؿ إف ايعراب فا االصطالح ىو: ماجاء بو من حركات

عػض ب يػع الوقػوؼ لعإبانع عن المعانا المخ لفع كالداللع عليهػا ,كتمييػ  بعضػها مػن ب -أك مقدرة 
كقد كضػع النحويػوف تعريفػاتهم لعإعػراب مػن خػالؿ نظػرىم فػا أسػباب  .على أ راض الم كلمين

كليص من النظر إلى قيمع ىذه الحركات  –العامل -حدكث الحركات ,أك موجدىا ,أك مق ضيها 
م كأثرىػػا فػػا المعػػانا ,فقػػالوا إف ايعػػراب ىػػو أثػػر ظػػاىر أك مقػػدر يجلبػػو العامػػل فػػا آخػػر االسػػ

 .  (ِٕ)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 

, لكنػو رأم  يػر دقيػق,إذ نصوص القػرآف الكػريم, كيػرل بعػض النحػويين أف النحػو ىػو ايعػراب 
من النحػو , كبينهمػا عمػـو كخصػوص, فػالنحو يأػمل ايعػراب كالعكػص  ءايعراب ماىو إال ج  

 . (ِٖ)ليص صحيحان,فال تسمى تل  القواعد نحوان كفيو ما فيو 
كلقػػد اخ صػػ  الحركػػات ايعرابيػػع فػػا أكاخػػر الكلمػػات ؛ألنهػػا ))دليػػلي علػػى المعػػانا 

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

كايعػراب بهػذا المفهػـو ىػو اىػػم خصػائص الل ػع العربيػع ال ػا ت ميػػ  بهػا مػن  يرىػا مػػن 
ين ال راكيب كالمعػانا فيهػا ,بػل الل ات, كىو أحد أكجو شرفها,كدليل سع ها كشمولها ,كالراب  ب

 .(َّ)))ىو عمودىا الذم تقـو عليو فالكالـ لولم يعرب الل بس  المعانا((
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كقد أكةٌد اكثر النحويين على أف أصل ايعراب للحركػات,كدليلهم علػى ذلػ  اف أكثػر 
لمج ـك المعربات انما أعرب  بالحركات ,كانما أعرب ب يرىا ما رفع بالنوف ل عذر الحركع فيو , كا

لكوف العالمات قد اس  رق  فجيعل ترؾ العالمع, كايعراب زائدان على الكلمػع كالحركػات بعػض 
كالكسػرة بعػض اليػاء ,كزيػادة –كالف حػع بعػض األلػف –حركؼ العلع فالضمع عندىم بعػض الػواك 

 .  (ُّ)البعض أىوف من زيادة حرؼ كامل
ا النحو يدكر عليها كأقاموا ذل  لقد بنى النحويوف نحوىم على العالمع ايعرابيع كجعلو 

 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 ,  

ر كالضػمائر )ضػػمائر فبنيػع االسػم كالفعػػل المضػارع كالمصػدر تقبػػل ايعػراب كبنيػع الماضػػا كاألمػ
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
كرحػػى كالمنقوصػػع قػػا -عصػػا:ثػػم قػػدةركا الحركػػع ايعرابيػػع فػػا األسػػماء المقصػػورة مثػػل

حال ا الٌرفع كالجر كحج هم فا ذل  أف حرؼ ايعراب لم تظهر عليو الحركع لنبٌوه عن  تحمل 
الػػى إعػػراب بالعالمػػع كإعػػراب بالمحػػل,  -كمػػا سػػنرل–أنهػػم قسػػموا ايعػػراب  :أمالحركػػات , 

إعػراب كىذا يعنا اف الحركع ايعرابيع تظهر على حرؼ ايعراب الصحيل كال تظهر على حرؼ 
معلوؿ, كحرؼ العلع ىذا إذا تحوةؿ الى حرؼ قد ظهرت الحركع ايعرابيع عليو كي م ذل  باألمر 

))ىذا ظىٍباه, رأي  ظٍبيان :إذا أيٍسًكن ما قبل حرفا العلع ))ك,م(( ظهرت الحركع عليها مثل :اآلتا
...((كيكوف ايعراب بحركات ثالث كان  الضٌمع إعرابان ضمه كف له ككسره , ف ذا   :, مررتي بظٍبا و

تدخل فا أكاخر األسماء كاألفعاؿ كت كؿ منها سمي  رفعان,ف ذا كان  الف حع سمي  نصبان, كإذا  
ىذا زيده يارجلي, كرأي   :كان  الكسرة سمي  خفضان كجران ,ىذا إذا كينة بهذه الصفع نحو قول 

الحركػػات ال ػػا تلحقهػػا , فػػ ذا  زيػػدان ياىػػذا , كمػػررتي ب يػػدو فػػاعلم , االتػػرل ت يػػر الػػداؿ كاخػػ الؼ 
 .   (ِّ)كان  الحركات مالزمع سما االسم مبنيان 

 ايعراب ال قديرم 
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فاللفظا إما بالحركع أك بالحرؼ, كىذا ليص من صلب  .إما لفظا أك تقديرم:ايعراب
كىػو أثػر  يػر ظػاىر علػى آخػر الكلمػع ,  :بحثنا كالذم يهمنا فا ىذا البحث ايعػراب ال قػديرم

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

يػػػػػع,كاأللف فػػػػػا قولػػػػػو تعػػػػػالى:))إف الهػػػػػدل ىػػػػػدل اهلل(( , كاليػػػػػاء مثل:اسػػػػػ جب لػػػػػداعا ايعراب
 . (ّّ)الهدل

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

أحػػػدىما األلػػػف كاآلخػػػر ال نػػػوين كىػػػو فػػػا  :محذكفػػػع فػػػا النطػػػق الل قػػػاء السػػػاكنينعصػػػان  فألفػػػوي 
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 اس يٍثًقل كػ)قاضو

 .(ّٓ)رفعا أك جرا كنحو)مسلماة(رفعا؛كاللفظا فيما عداه((
إمػػػا تعػػػٌذر النطػػػق بػػػو كاسػػػ حال و ,كإمػػػا تعسػػػره :ف بػػػين أٌف تقػػػدير ايعػػػراب ألحػػػد شػػػييين

 كاس ثقالو, كال يكوف تقديريان إال إذا لم يقم شاء مقاموي.
  -ديرم يأتا لثالثع أسباب كىا:كمن ىذا ي بيني لنا أف ايعراب ال ق

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

 قػديرم كايعراب ال قديرم لل عذر ال يكوف إال فا ايعػراب بالحركػع ؛كأمػا ايعػراب ال
للثقل فيكوف ايعراب بالحركات,كفا ايعراب بالحرؼ كما فػا جمػع المػذكر السػالم المضػاؼ 
الػػى يػػاء المػػ 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
عالمػػػع فػػػا اللفػػػػظ كىػػػا الػػػواك فصػػػػارت حالػػػع الرفػػػػع تقديريػػػع كىػػػذا ال يخػػػػ ص بجمػػػع المػػػػذكر 

فيػػػوهي, إذا أضػػػيف الػػػى يػػػاء المػػػ كلم , إذ  :السػػػالم,بل ماشػػػأنيو ذلػػػ  يكػػػوف إعرابػػػو كػػػذل  نحػػػو
 .(ّٕ))فوم( كمسلموم , فقلب  كأد م  مثلو:أصلو

 
 المبحث األول

 اإلعراب التقدٌري فً االسم المقصور

. كإنمػا (ّٖ)مقصور:ىواالسم المعرب الذم آخره ألف الزمع,نحو))الف ى(( ك))العصػا(( االسم ال
 -سيٌماى مقصوران ألكجو منها:

إذ إفة ام ػػػػػداد الصػػػػػوت بألفػػػػػًو أقصػػػػػر مػػػػػن ام ػػػػػداًده بػػػػػألف ,الوجػػػػػو األكؿ:لكونػػػػػو ضػػػػػد الممػػػػػدكد
 (ّٗ).الممدكد

ؿ أكلػػى , النػػو اليسػػمةى المنػػع ,كاألك :كالقصػػر,لكونػػو ممنوعػػا مػػن مطلػػق الحركات:الوجػػو الثػػانا
 .  (َْ))) الما(( مقصوران , كإف كاف ممنوعان من الحركات ايعرابيع أيضان :نحو

 :))المقصور سما بذل  لوجهين:ىػ(ّٗٔقاؿ ابن الخٌباز تػ)
 .إفة إعرابو مقدره فا آخره ال يظهر,فهو كالمحبوس فيو كمعنى القصر:الحبص:أحدىما
كد,ألفة بناءىهي أاوؿ من بنائًًو,كسيبويو يسميو المنقوص((:أنو قصر عن  ايع المحدكالثانا

(ُْ)   . 
أف يكػػوف القصػػر ممػػا يػػدؿ علػػى النقصػػاف , فقػػد يكػػوف مػػن )قىصىػػٍرتىو(  :الوجػػو الثالػػث

  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئی  ی   ی  چ  ام:نػىقىٍصػػ ىو, مػػن قىٍصػػًر الصػػالًة , مػػن قولػػو تعػػالى:

 (ِْ) چ   جئ  جئ  جئ   جئ         جئ  جئ    جئ  جئجئ  جئ   جئ  جئ   جئ      جئ  جئ
؛أم تػػنقص مػػػن عػػػدد ركعاتهػػا أك ىيأتهػػػا , كإٍف كانػػػا يػػركالف إلػػػى أصػػػل كاحػػد, أال تػػػرل أفة قصػػػر 
ػػا  ػػٍبصه عىمة الصػػالة إنمػػا ىػػو حبسػػها عػػن ال مػػاـ فػػا األفعػػاؿ, كذلػػ  أفة االسػػم المقصػػور كأىنةػػوي حى

 .(ّْ)اس حقةوي من ايعراًب 
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اف يكوف فا الرفع كالنصب كالجر على صورة كاحػدة,  كحكم ىذا االسم من ايعراب
كإنٌما كاف كذل  , ألف األلف م ى حيرِّكىٍ  انقلبٍ  كاكان, أك ياءن ,كالواك كالياء إذا كان ا فا موضع 
ػػٍ  ىػػذه األلفػػات ال ػػا فػػا أكاخػػر ىػػذه األسػػماء  حركػع كانفػػ ل مػػا قبلهمػػا انقلب ػػا ألفػػين , فلػػو حيرِّكى

الواك, ثم لن يعدف ألفاتو ألفة ما قبلها مف وح, كلو فعلنػا ىػذا لكػاف ضػربا مػن النقلٍبنى الى الياء ك 
العبث , ف رك  األسماء المقصورة على صورة كاحدة لهذه العٌلع , كايعراب فيها مقدر ال يجوز 

 .  (ْْ) ير ذل  
كيسػػ ثنى مػػن ذلػػ  االسػػم الػػذم ال ينصػػرؼ , فيقػػدر فيػػو الضػػمع كالف حػػع , كال يلحقػػو 

)ىػػػػذًه حيٍبلى(ك)ىػػػػذه بيأػػػػرل( ك)ذكرتيػػػػو :, فيثبػػػػ  األلػػػػف فػػػػا الوقػػػػف كالوصػػػػل , تقػػػػوؿ ال نػػػػوين
 . (ْٓ)ذكرل(

يظهػػػر ممػػػا تقػػػٌدـ أف االسػػػم المقصػػػور ين هػػػا بػػػألف الزمػػػع, كىػػػذه األلػػػف تقػػػدةر عليهػػػا 
))إفة األلػف لػم يقبػل الحركػع , :الحركات الثالث على األلػف , كعلٌػلى النحويػوف سػبب ذلػ  فػا

يجػرم مػع الػنفص كال يع مػد علػى مواضػع مػن الفػم , كالحركػع تىحػًبص الحػرؼ  ألنو حرؼ ىػوائا
عنػػد مخرجهػػا كتمنعػػو مػػن الجػػرم , فلػػو حيرِّكػػ  النقلبػػ  الػػى أصػػلها أك ىمػػ ة فيل ػػبص المقصػػور 

 .(ْٔ)بالمهموز((
 ال قدير فا االسم المقصور 

لل عػذر تقدر الحركات الثالث ام الرفع كالنصب كالجر مطلقان على كل معرب مقصور 
أنػػو ال يسػػ طيع إظهػػار عالمػػات ايعػػراب علػػى الحػػرؼ األخيػػر منػػو, كذلػػ  ألف  :, كمعنػى ال عػػذر

))كألنهػػا حػػرؼ ىػػوائا يخػػرج مػػن أقصػػى الحلػػق ي سػػع لػػو (ْٕ)ذات األلػػف ال تقبػػل الحركػػع لذاتػػو 
يػو الحلق كالفم أشىٌد من اتساعهما مع  يره,فلو حيٌرؾى لقطع  الحركػع ام ػداده كاالم ػداد ابيعػع ف

 .(ْٖ)((,فال سبيل الى الحركع
 علع عدـ ظهور الحركات:

عرفنا أف االسم المقصور ين ها بألف الزمع , كىذه األلف تقٌدر عليها الحركات كعلػل 
))إٌف األىلف لم يقبل الحركع ؛ ألىنػو حػرؼ ىػوائا  يجػرم مػع الػنفص :بعض النحويين ذل  بالقوؿ
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الحرؼ عند خركجها كتمنعو مػن الجػرم, فلػو   كال يع مد على موضع من الفم , كالحركع تحبص
 .(ْٗ)حرك  النقلب  الى أصلها أك ىيًم ىت فيل بص المقصور بالمهموز((

كفا ىذا الصدد قاؿ ابػن جنػا: ))المقصػور كلٌػو ال يدخيليػو شػاءه مػن ايعػراب ألفة فػا 
ا النصػب )رأيػ ي آخره ألفان , كاأللف ال تكوف إال ساكنع ,تقوؿ فا الرفع )ىذه عىصنا يا ف ػى( كفػ

عصنا يا ف ى(كفا الجر)مررتي بعصىان يا ف ى( كلو بلفظ كاحد كسقط  األلف من اللفظ لسػكونها 
 . (َٓ)كسكوف ال نوين بعدىا , كبقي  قبلها الف حع ل دؿ على األلف المحذكفع((

 آراء النحاة فا تقدير الحركع على االسم المقصور 
علػػى االسػػم المقصػػور , كمػػن المعلػػـو أف االسػػم تباينػػ  آراءي النحػػاًة فػػا تقػػدير الحركػػع 

المقصػػور ال يخلػػو مػػن أف يكػػوف منونػػان أك  يػػر منػػوفو , فػػ ف لػػم يكػػن منونػػان ف مػػا ل لػػف ك الػػالـ, 
نحو)العصػػا( أك,لعإضػػافع, نحو:)عصػػا زيػػدو(, أك لكونػػو ال ينصرؼ,نحو)حيبلىى(ك)بيٍأػػرل( , فانػػو 

أعجب نػػا العصػػاى( ك)رأيػػ  العصػػا(ك)مرىرىتي )حػػو يقػػدةر عليػػو ايعػػراب مطلقػػان مػػع ثبػػوت األلػػف ,ن
 -:بالعصا(, خالفان لمن منع ال قدير كحج و من كجهين

 احدىما:أف الجاـز يحذؼ الـ الفعل فا نحو:)يخأى(فلو أفة فيو حركع مقدةرة لحذؼ شييين.
قدةر الحركع أف األلف ال يقبل الحركع فهو بمن لع الحركع ال ا ال تقبل الحركع , فكما ال ت:كالثانا

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: إفة العامل يق ضا ال أثير , ف ذا تعػذر تػأثيره اللفظػا رجػع ال قػدير قياسػان علػى المضػاؼ 

 .الى ياء الم كلم
فة األلف قد يكوف منقلبا عػن حػرؼ م حػرِّؾ ف قػدةر حرك ػو عليػو, فػ ذا زاؿ عاملهػا خىلىفىػوي إ :الثانا

 . (ِٓ)عامل آخر يق ضا ال قدير
كلعإيضػػػاح كبيػػػاف العلٌػػػع لمػػػا تقػػػدـ يػػػرل بعػػػض النحػػػويين ))أفة المقػػػٌدر لػػػيص لػػػو حكػػػم 

لحركػػع, فالفػػارؽ الملفػػوظ بػػو كأٌف الػػذم حكػػم بال قػػدير عػػدـ قبولػػو الحركػػع , كأمػػا قياسػػو علػػى ا
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 ( ّٓ)موجود , ألنو يقـو بنفسو كالحركع ال تقـو بنفسها ألنها بعضو,كبعض الأاء م اير لجمل و((
)حيبلى( ف حوي فػا حالػع الجػر قياسػان علػى :كمن الدارسين من يقدِّر على ألف ماال ينصرؼ , نحو

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

)ىػػػػذه عصنػػػػا(ك)رأي  :لعػػػػدـ العلػػػػع المق ضػػػػيع للحمػػػػل  , كأمػػػػا إذا كػػػػاف المقصػػػػور منونػػػػان ,نحػػػػو
 .(ْٓ)لساكنين عصنا(ك)مىرىٍرتي بعصنا(, فال قدير كما تقدـ , كال بد من حذؼ األلف الل قاء ا

كإنمػػػا لػػػم يػػػدخل ىػػػذه األسػػػماء ايعػػػرابي ؛ الف آخرىػػػا ألػػػف سػػػاكنعه أبػػػدان, كاأللػػػف ال 
( ت حػػرؾ ؛ الف تحريكهػػا يػػردم الػػى قلبهػػا كاكان أك يػػاءن , الف األصػػل فػػا )عصػػا( كشػػبهها )عىصىػػوه

مػػع ك)ف ى(,)فػى ىػػاه( فقلبهػػا يػػردم الػػى ثقػػل اسػػ عمالها فػػ ف كػػاف مػػذكرا منكػػرا, دخلػػو ال نػػوين عال
 .(ٔٓ()ٓٓ) چپ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  للصرؼ , قاؿ تعالى:

كإذا كقفنػػػػػا علػػػػػى المقصػػػػػػور المرفػػػػػوع أك المنصػػػػػػوب أك المجػػػػػركر فػػػػػػا حػػػػػاؿ تنوينػػػػػػو  
 -:)ىًذًه عصان( ك)رأي  عصنا(ك)مررتي بعصنا(  , ففيو للنحويين ثالثع أقواؿ:كقول 
اف :م  المع ػػل مجػػرل الصػػحيل , كمعنػػى ذلػػ مانيسػػب الػػى سػػيبويو , كمفػػاده أنػػ  تجػػر  :أحػػدىا

الوقػػف علػػى الصػػحيل فػػا حػػال ا الرفػػع كالجػػر علػػى حػػرؼ ايعػػراب كفػػا النصػػب علػػى حػػرؼ 
 :ىػذا زيػد ,كرأيػ  زيػدان , كمػررتي ب يػد , فػ ف قلػ  :األلف ال ا  ىا بػدؿ مػن ال نػوين , كقولػ 

قاة ال نوين, فلما ىذه عصا , كمررت بعصا, حكم  باف األلف حرؼ ايعراب ال ا حذف  لمال
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 
ىػ(, كىو أف األلف فا األحواؿ الثالثػع ِْٗقوؿ ابا عثماف المازنا تػ) :كالقوؿ الثانا

 .(ٖٓ)ال نوين ف حع فا كل حاؿ فأبدؿ منو األلف بدؿ من ال نوين ,الف قبل 
ىػػػ(, كىػػو اف األلػػف فػػا األحػػواؿ الثالثػػع ّٖٔقػػوؿ ابػػا سػػعيد السػػيرافا تػػػ) :كالثالػػث

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ې  ې  ۉ  ۉ  ې  چ حرؼ إعراب كحج و اف القراء أمالوىا فا النصب لقولو تعالى

ان  بدالن من ال نوين لم تيمىلٍ فلو ك (ٗٓ)  چې  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ       ۅ  ى  ى     ې  ې  
(َٔ). 
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))الف قياس المع ل على الصحيل , كنحن قد حذفنا فا الصحيل  :كالقوؿ قوؿ سيبويو
ال نػوين , فػػ ذا حػذفنا ىاىنػػا عػادت األلػػف , كفػا الصػػحيل المنصػػوب  :فػا موضػػع الرفػع كالجػػر

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

 المبحث الثانً

 اإلعراب التقدٌري فً االسم المنقوص

 يػاءه :قلنػا كإنمػا ألػفه أك  ةياءه قبلهػا كسػر  آخرهاالسم المع ل الذم فا  أماـكقف النحاة 
ما قبلها كاف االسم الذم فيػو فػا حكػم الصػحيل نحػو: ظٍبػا ,  نى كِّ الياء إذا سي  فة , ألةه قبلها كسر 
منقوصػػان ,كإنمػػا سيػػٌما منقوصػػان , ألف  :قبلهػػا كسػػرة ف نػػو يسػػمى فأمػػا ماكػػاف آخػػره يػػاءن ,(ِٔ)كنٍحػػا

 . (ّٔ)الرفع كالجر قد نقصا منو , كدخلو النصب فا موضع النصب , كذل  ًلخفًِّ ًو 
 منٌوف ك  ير منوف. :كىذا المنقوص على ضربين

موصوؿ , كموقوؼ عليو , ف ذا كاف موصوال ككػاف منونػان , فنحػو  :فالمنوف على ضربين
( فا موضع الجر , إنما األصل فيو: )ىذا :اقولن ( فا موضع الرفع , ك )مررتي بقاض و )ىذا قاضو

( اسػػ ثقل  الضػػمع كالكسػػرة  فػػا اليػػاء فحػػذف ا منهػػا ,  فسػػكن  اليػػاء  قاضػاه( ك)مػػررتي بقاضػػا و
كال نوين بعدىا ساكنع ,فحذف  الياء الل قاء الساكنين, ككاف حذؼ الياء أكلى من حذؼ ال نوين 

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

ك )أحببػػ ي داعيػػان(, كإنمػػا اح مػػل النصػػب  ()رأيػػ ي قاضػػيان :أمػػا فػػا حالػػع النصػػب فنقػػوؿ
 .(ٓٔ)لخفةً ًو , كىذا على جرياف المنقوص مجرل الصحيل 

)ىذا قاٍض( ك)مررتي بقػاٍض( :فأما فا حالع الوقف , ف ننا نقوؿ فا حال ا الرفع كالجر
 .(ٔٔ), فيحذؼ ال نوين كما حذف  فا زيد كعمرك كتقف على الضاد ساكنع 

كيجػوز للأػػاعر ضىػػم المنقػوص فػػا حالػػع الرفػع , ككسػػريهي فػػا حالػع الجػػر للضػػركرة كمنػػو 
 :(ٕٔ)قوؿ الأاعر
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                      مػػػػػػػػػػػػػػػػاة كأنةػػػػػػػػػػػػػػػػػونػػػػػػػػػػػػػػػػراهي كقػػػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػػػػاتى اٌلر 
 ف

ػػػػػػػػػػدِّ أٍصػػػػػػػػػػلىمي                      أمػػػػػػػػػػاـ الًكػػػػػػػػػػالًب ميٍصػػػػػػػػػػ اي الخى
 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 
المضاؼ الى ياء الم كلم , كذل  لل عذر أيضان, ألفة إعراب المضاؼ م أخر ايعراب فا االسم 

عن إضاف و , كذل  ألف االسم إنما يس حق ايعراب بعد تركيبو مع عاملو , كما تقرةر فػا قولػ  
)جػػاء  ػػالـي زيػػدو( مػػثال, لػػم يسػػ حق المضػػاؼ ايعػػراب إال بعػػد كونػػو مسػػندان ؛أم: كونػػو عمػػدة 

ضػػا لرفػػع األسػػماء , ككونػػو مسػػندان إليػػو بثبوتػػو أكالن فػػا نفسػػو , المسػػند إليػػو الكػػالـ إذ ىػػو المق 
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
ث علػػػى االسػػػم المضػػػاؼ إلػػى يػػػاء المػػػ كلم , ال لكػػػوف كتقػػدةري حركػػػاتي ايعػػػراب الػػثال

الحرؼ األخير منو ال يقبل الحركع لذاتو, بل ألجل ما اتصػل بػو , كىػو االسػم المضػاؼ إلػى يػاء 
المػػػػ كلم ,نحػػػػو) الما(ك)أخا(, كذلػػػػ  ألف يػػػػاء المػػػػ كلم تسػػػػ دعا انكسػػػػار مػػػػا قبلهػػػػا ألجػػػػل 

اسبع , كمنع مػن ظهػور حركػات ايعػراب المناسبع , فاش  اؿ آخر االسم الذم قبلها بكسرة المن
 . (ٗٔ)فيو

كالذم منع من ظهور الحركات ايعرابيع فا االسم المضاؼ الى ياء الم كلم أنهم لمةػا 
أضافوا االسم المضاؼ إلى ياء الم كلم ال  موا أف تكوف حركع ماقبل الياء كسرة ل وافقها , فلما 

أػػػ  ال بحركػػػع الزمػػػع , كاح مػػػاؿ الحػػػرؼ أرادكا ايعػػػراب بعػػػد ذلػػػ  , كجػػػدكا محػػػل ايعػػػراب م
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
))يعػػرب االسػػم المضػػاؼ الػػى يػػاء :ىػػػ( علػػى ذلػػ  بقولػػؤّْكقػػد نػػص ابػػن يعػػي  تػػػ)

مقصوران أك منقوصان أك مثنى أك جمع مػذكر سػالم فػا حػال ا الرفػع كالنصػب الم كلم إف لم يكن 



 
آذار           (ّ) العدد         (ُٗ) المجلد 

(َُِِ) 

ُٖٗ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 يةاإلنسان

 

بضػمع كف حػع مقػدرتين علػى آخػره يمنػع مػػن ظهورىػا كسػرة المناسػبع مثػل )ربػا اهلل( ك)أاعػػ ي  –
 .رٌبا(

أما فػا حالػع الجػر فقػد اخ لػف النحويػوف حػوؿ الكسػرة , فمػنهم مػن ذىػب  إلػى أنهػا 
 .(ُٕ)لى أنها مقدرة كالكسرة الموجودة ىا كسرة المناسبع((الكسرة الظاىرة كمنهم من ذىب إ

 االسم المثنى المضاؼ إلى ياء الم كلم
اما االسػم المثنػى المضػاؼ إلػى يػاء المػ كلم فيعػرب بػالحركؼ كال تقػدر عليػو حركػات 

ف قػػوؿ عنهمػػا فاعػػل مرفػػوع  (ايعػػراب , ف قػػوؿ فػػا حالػػع الرفػػع )جػػاء صػػديقامى( ك)ىػػذاف ك ابػػامى 
 .خبر مرفوع باأللف , فألف المثنى تسلم كتف ل ياء الم كلم بعدهباأللف ك 

 :كأمػػا فػػا حالػػع النصػػب ف نػػو يظهػػر ايعػػراب , لكػػن يػػاءيه تػػد م فػػا يػػاء المػػ كلم مثػػل
 .كيعرباف مفعوؿ بو منصوب بالياء المد مع فا ياء الم كلم .)رأي ي صديقاة( ك)عٌلٍم ي كىلىدىمة(

و كتد م ياؤه قا ياء الم كلم , فنقوؿ فا مثل )مررتي كفا حالع الجر أيضان يظهر إعراب
( فنقوؿ فا إعرابهما اسم مجركر بحرؼ الجر كعالمع جٌره الياء  :بصديقاة(ك)سلم ي على معلماة

 .(ِٕ)المد مو فا ياء الم كلم
 االسم المجموع جمع مذكر سالم المضاؼ الى ياء الم كلم

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

 .(ّٕ)الياء
ا, فيكوف ايعراب على ىػذه كفا ىذه الحالع عالمع ايعراب ليس  بموجودة,بل بدله

الحالػػػػع مقػػػػدةران,ككما فػػػػا قولنػػػػا:)ميعىٌلًماة ييحبٌػػػػوف أدبا(,فانقلبػػػػ  الػػػػواك يػػػػاءن كأد مػػػػ  فػػػػا يػػػػاء 
 (.ْٕالم كلم)

,كاع ػػػرض بعػػػض (ٕٔ)كابػػػن مالػػػ (ٕٓ)ىػػػػ( ْٔٔكىػػػذا مػػػا ذىػػػب إليػػػو ابػػػن الحاجػػػب تػػػػ)
 .(ٕٕ)العارض الييع د بوالم أخرين على ذل , كحج هم فا ىذا ,إف انقالب الواك ياءن عارضه , ك 



 ايعراب ال قديرم فا األسماء
   علاـ. د. عبد الرزاؽ فياض  

َُٗ 

 

 

امػػػا فػػػا حػػػال ا النصػػػب كالجػػػر فاليػػػاء باقيػػػع كتػػػد م فػػػا يػػػاء المػػػ كلم نحو:)أكرمػػػ ي 
( مػػػػن المقػػػػدةر حرفػػػػو,لظهور عػػػػركض الحػػػػذؼ ألفة الكلم ػػػػين  معلًماة(ك)مػػػػررتي بصػػػػالًحاِّ القػػػػـو

 .(ٖٕ)مس قل اف,بخالؼ نحو:)مسلًما(,ف ف المضاؼ إليو,لكونو ضميران م صالن كج ء المضاؼ
يعربػاف بػالحركؼ,   -المضاؼ الػى يػاء المػ كلم–لذا ف ف المثنى كجمع المذكر السالم 

 .(ٕٗ)كما كانا يعرباف قبل ايضافع
))ممػػا ذىػػب إليػػو المحققوف,كقػالوا أف األصػػل بقػػاء إعػػراب المعػػرب :كيمكػن القػػوؿ إف

معو منصوبان عند إضاف و الى ياء الم كلم ,ثم إف كاف مثنى ف عرابو ظاىر كمثلو المجموع جمع سال
 .(َٖ)اك مجركران((

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

عػػػرب جعليػػػو  إذا كػػػاف المضػػػاؼ إلػػػى يػػػاء المػػػ كلم اسػػػما مقصػػػوران فالمأػػػهور فػػػا ل ػػػع ال
 .)عصام( ك)ف ام(:كالمثنى المرفوع فنقوؿ

أمةػػػػػا ىػػػػػذيلي ف قلػػػػػب ألفػػػػػو يػػػػػاءن كتػػػػػد مها فػػػػػا يػػػػػاء المػػػػػ كلم , كتفػػػػػ ل يػػػػػاء المػػػػػ كلم 
ف قوؿ:)عىصىاة(, كيكوف ايعراب كفق المأهور مػن كػالـ العػرب, بػأف تبقػى ألػف المقصػور علػى 

)ىذًه :اتصالو بياء الم كلم ف قوؿحالها , كيعرب بحركات مقدرة على األلف كما كاف يعرب قبل 
عصامى( ك)أمسك ي عصامى(ك)توكأتي على عصامى(
(ُٖ). 
 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 
)حمدتي اهلل :ـ , فنقوؿفا حالع النصب بف حع مقدرة على يائو , يمنع من ظهورىا سكوف ايد ا

 .(ِٖ)ميٍعطٌا الرزؽ(
كايد اـ الحاصل ىنا تىمة ب د ػاـ يػاء المنقػوص فػا يػاء المػ كلم , كألفة اليػاءين حرفػاف 

 .م جانساف م جاكراف تم إد امهما , ف ف الحرؼ األكؿ منهما )ياء الم كلم( ييسىٌكن
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ق من لفظ الجاللع )اهلل( كيعرب االسم المنقوص )معطاة( فا المثاؿ السابق: بدؿ مطاب
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 

الثقػػل أكال , كسػػكوف   -المػػ كلم بضػػمةع أك كىسػػرىة مقػػدرتين علػػى يائػػو,يمنع مػػن ظهورىمػػا سػػبباف:
) ( ك)شكرتي لمعًطٌا الرزؽى  .(ّٖ)ايد اـ ثانيا , فنقوؿ:)اهللي معًطٌا الرزؽى

 
 المبحث الرابع

 اإلعراب التقدٌري فً االسم المثنى والملحق به

, اسمه : الميثنى , ياءو  أك كنوفو  ألفو  ب يادةً  كمعننى, لفظان  اتفقا ميفردينً  عن ناب ميعربه  كنوفو
 .(ْٖ)منهما ل جريده صالحان  ككاف

كيلحػػػق بػػػالمثنى فػػػا إعرابػػػو,ماجاء علػػػى صػػػورة المثنػػػى,كلم يكػػػن صػػػالحان لل جريػػػد مػػػن 
قرأتي الك ابين كليهما , :عالم و, كذل  مثل )كال ككل ا( مضاف ين إلى الضمير )ىما( كذل  نحو

 .كالقص ين كل يهما
رأت كػال الك ػابين أما إذا لم ي صػل بهمػا ضػمير,ف نهما يعربػاف بعالمػات تقديريػع نحػو:ق

 .(ٖٓ)تعرباف مفعوالن بو منصوبان كالعالمع الف حع المقدرة-ىنا-كل ا(-ككل ا القص ين,فهما)كال
كالنحاة ىم الذين يطلقوف اسم:)الملحق بالمثنى(  لى كػل كلمػع تعػرب إعػراب المثنػى 

يػػػوف كليسػػ  مثننػػػى حقيقيػػػان , بسػػبب فقػػػدىا أحػػػد الأػػركط الخاصػػػع بػػػالمثنى الحقيقػػا ,أمػػػا الل و 
فيطلقوف)المثنى( على كل ما يعرب إعراب المثنى سواء أكاف مثننى حقيقيا أـ ملحقان بو , كشػبهيوي 
ما اصطلل عليو النحاة من)الجمع( ك)اسم الجمع( فا حين يطلق الل ويوف عليهما اسما كاحػدا 

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

 .(ٖٔ)فيكوف ىناؾ اسم للمثنى كما يكوف ىناؾ اسم للجمع
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)كػػال ككل ػػا( إعػػراب المثنػػى إال بأػػرط إضػػاف هما إلػػى الضػػمير الػػداؿ :كال يجػػوز إعػػراب
 .على ال ثنيع

 .كيعرب المثنى كملحقاتو بالحركؼ ,كىو أشهر المذاىب النحويع كأقواىا
جميػع أحوالػو مػع إعرابػو بحركػات  كيلـ  المثنى كملحقاتو , ير:)كال ككل ػا( األلػف فػا

مقدرة عليها ,تقوؿ:عندم ك اباف نافعاف ,اش ري  ك اباف نافعاف ,قرأتي فا ك اباف نافعاف, فيكوف 
المثنى مرفوعان بضمع مقػدرة علػى األلػف ,كمنصػوبان بف حػع مقػدرة عليهػا ,كمجػركران بكسػرة مقػدرة  

 .(ٕٖ)الحاالت كذل  ,فهو يعرب اعراب المقصور ,كالنوف لل ثنيع فا كل
أما)كال,ككل ا(ففيهما مذاىب أيضان,أشػهر ىػذه المػذاىب كأفضػلها باالتٌبػاع,ىو إعرابهػا 
بػػػػالحركؼ شػػػػرط إضػػػػاف هما إلػػػػى ضػػػػػمير يػػػػدؿ علػػػػى ال ثنيػػػػع فػػػػػال تضػػػػافاف مطلقػػػػان الػػػػى ضػػػػػمير 

كال يضػػػافاف إلػػػى –للمفرد,نحػػػو:كالم ككل ػػػام ,كال إلػػػى ضػػػمير للجمػػػع ,نحػػػو:كالىم ككل ػػػاىم
 .(ٖٖ)إاٌل أيعربا معو كالمقصورالظاىر أيضان,ك 

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

,مررت بكػال أضف  إلى المظهر لم يكن لو إعراب ,تقوؿ:جاءنا كال الرجلين,رأي  كال الرجلين
,فقلبوا ألفو ياءن فا حاؿ الجػر  -على-بػ  –ًكال –الرجلين,كانما كاف ذل  كذل  ,ألنٌهم شبهوا 

,نحو:مررت بهما كليهما ,كما تقوؿ:عليهما ,كلما كقع ىذا ال أبيو لم يجعل القلب مس مران فا 
رابػان ,اذ  األحواؿ كلهػا ,فلػم يقلػب فػا حػاؿ الرفػع ليحصػل االخػ الؼ فػا آخػره فيكػوف ذلػ  اع

مػػػػررت بهمػػػػا كليهمػػػػا ,رأي همػػػػا  :كػػػػاف )كػػػػال( اسػػػػمان ,ككانػػػػ  األسػػػػماء تسػػػػ حق االعػػػػراب ,فقيػػػػل
 .(ٖٗ)كليهما((

اف داللع )كال( علػى المثنػى بهػذه الهييػع مػن  يػر إعػراب أك حركػات ىػا داللػع معنويػع 
ر, كيمكػػػن اف ت عػػػدل إلػػػى داللػػػع الجمػػػع , أمػػػا دالل هػػػا اللفظيػػػع فهػػػا داللػػػع علػػػى ايفػػػراد ال  يػػػ

مفرد اللفظ مجمػوع المعنػى,  -كياٌلن -اسم مفرد اللفظ مثنى المعنى ,كما أف  -ًكال-كلذا))ف ف 
  جئ  جئ  جئچ  :كيعػػود الضػػمير إليػػو علػػى اللفػػظ كعلػػى المعنػػى ,فعػػوده علػػى اللفػػظ كقولػػو تعلػػى
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كىػػذا كقولػػ : ىنػػده ضىػػرىبىٍ , فػػا أنػػو مفػػرد ,كلػػو كػػاف علػػى المعنػػى ,لقيل:آت ػػا, كمػػا   (َٗ) چ  جئ
وؿ:الهنداًف ضىرىبػى ىا((تق

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

 أك مضمر.
 قيدِّرى ايعراب عليها كالمقصور–ف ف أيضيفا إلى مظهر
ففيهما ل  اف ,أقلهما اس عماال كىا القويع قياسان ,ثبػوت األلػف –كإف أضيفا إلى مضمر

الػػػى المضػػػمر كالل ػػػع الكثيػػػرة  وقػػػدير ايعػػػراب , ألف ألػػػف المقصػػػور ال ت  يػػػر ب ضػػػاف مطلقػػػان, كت
اس عماالن المخالفع للقياس , قػىٍلبي ألفيهما فا حالع النصب كالجر((
(ِٗ). 

أمػػا فيمػػا ي علػػق بػػالخالؼ النحػػوم بػػين البصػػريين كالكػػوفيين فيهمػػا ,فهػػم م فقػػوف علػػى 
فػا تثني همػا فػا اللفظ,فػالكوفيوف يػركف أنهمػا مثنيػاف تثني همػا فػا المعنػى لكػن االخػ الؼ بيػنهم 

 لفظان كمعننى ,كالبصريوف يركف أنهما مثنياف معنى ال لفظان.
 .(ّٗ)كيأبههما البصريوف بكلمع )زكج( ال ا ىا لفظها لفظ المفرد كيقع على اثنين

ىػػ(فا بيػاف آراء كػل مػن الفػريقين قولو:))كاسػ دؿ أىػل ٗٔٔكمما ذكره ابن عصػفور تػػ)
لكوفػػع علػػى انهمػػا مثنيػػاف لفظػػا كمعنػػى باسػػ عماؿ العػػرب لهمػػا فػػا حالػػع إضػػاف هما إلػػى ضػػمير ا

بػاأللف فػا الرفػػع كباليػاء فػػا النصػب كالخفض,ف قػوؿ جػػاءنا الػرجالف كالىيمػػا ,كرأيػ  الػػرجلين  
 كليهما,كمررتي بالرجلين كليهما.

 كاس دؿ أىل البصرة على أنهما مفرداف فا اللفظ بأربعع أدلع:
:أنهما إذا كانا مثنيين فا اللفظ كجب أف يجعال من بػاب المثنػى الػذم ال كاحػد أحدىا

كذلػ   .اثن , ككذل  ال يقولوف كًػلي كال ًكلػٍ  فػا الواحػد:لو نحو اثنين ,أال ترل أنهم ال يقولوف
فأمػا الب ػداديوف ف عمػوا أف  .قليل فػا بػاب ال ثنيػع اف يكػوف مبنيػا علػى كاحػد ملفػوظ بػو كػرجلين

  ا ًكلٍ  كاس دلوا على ذل  بقولو:كاحد ًكل
ه                     (ْٗ)كل اىمػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػد قيرنىػػػػػػػػػػػػػػػػ  ب ائػػػػػػػػػػػػػػػػده                       فػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػ ى رجلىٍيهػػػػػػػػػػػػا سيػػػػػػػػػػػػالمى كاحػػػػػػػػػػػػدى
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 ف ف
ففاسػػػػد ,ألفة ًكلػػػػ ى فػػػػا البيػػػػ  محذكفػػػػع مػػػػن كل ػػػػا كليسػػػػ  بمفردىػػػػا ,أال تػػػػرل أف   

إحػدل رجليهػا ,كذلػ   يػر م صػور :المعنػى كلػو كانػ  مفػردة كل ػا لكػاف .فا كل ا رجليها:المعنى
 .كل اىما قد قرن  ب ائده:بدليل قولو بعدىا

كػال رجلين,لػيال :انهما لو كانا مثنيين لم تج  إضاف هما إلى اثنين فنقػوؿ:كالدليل الثانا
 -كػال ككل ػا-تكوف قد أضف  الأاء الى نفسو من  ير مسػوِّغ , كإنمػا سػوغ ذلػ  عنػدنا كػوف 

كمػػا بعػػدىما مثنػػى ,فلمػػا خالفػػا مػػا بعػػدىما بهػػذا القػػدر مػػن المخالفػػع سػػا   مفػػردين فػػا اللفػػظ 
ايضافع,األ ترل أنو ال يجوز: اثنا رجلين فا ضركرة كال فا فصيل كالـ كقد جاء فا الأعر مثل 

 :قولو
 (ٓٗ)ظػرؼ عػجػوز فػيػو ثػنػػ ػا حػنػظػل

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

األحواؿ مػن رفػع كنصػب كخفػض ,كلػو كانػا مثنيػين لكانػا بػاأللف فػا الرفػع ك باليػاء فػا النصػب 
 كالخفض.

ال يػداف ,بػاأللف فػا االحػواؿ كلهػا فػالجواب: :ف ف قيل:فلعل ذل  على ل ػع مػن يقػوؿ
عض العرب كأكثر ما يوجد ذل  فػا خػثعم كىػا فخػذ مػن ايػي ,كجميػع أف ذل  إنما ىا ل ع لب

العػػرب تسػػ عمل كػػال ككل ػػا بػػاأللف فػػا كػػل حػػاؿ إذا أضػػيف إلػػى الظػػاىر كلػػم تسػػ عمل باليػػاء فػػا 
 .النصب كالخفض فا حاؿ من االحواؿ ,فدؿ ذل  على أنهما ليسا بمثنيين

  جئ  جئ  جئ  جئچ  عػالى:كوف العرب تخبر عنهما اخبار المفػرد قػاؿ ت:كالدليل الرابع

چ
الهنداف قام  :,كلم يقل آت ا كلو كانا مثنيين لم يخبر عنهما بالمفرد ,اال ترل ان  التقوؿ (ٔٗ)

 .(ٕٗ),كال يداف قاـ((
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 المبحث الخامس

 اإلعراب التقدٌري فً األسماء الستة

األسماء الس ع ىا:)ابه ,اخه ,حمه ,فو ,ىني ,ذك:بمعنى صاحب(
(ٖٗ). 

سػػػماء بػػػػ)األسماء السػػػ ع المع لػػػع( كذلػػػ  ,ألف عػػػددىا سػػػ ع, كألفة فػػػا تسػػػمى ىػػػذه األ
 آخرىا كاكان محذكفع تخفيفا , إال فا )ذك(.

كمن النحاة من يحذؼ مػن ىػذه األسػماء كلمػع )ىىػني( , فيسػميها )األسػماء الخمسػع(, 
ػػني( ىػػا ل ػػع )الػػنقص( أم : كلعػػل ىػػذا الحػػذؼ يعػػود إلػػى أف الل ػػع األشػػهر فػػا إعػػراب  كلمػػع )ىى

 . (ٗٗ)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 يأػػ رؾ فػػا خصػػائص عامػػع, كبعضػػها اآلخػػر يم ػػاز بخصػػائص منفػػردة ال يأػػ رؾ معػػو فيهػػا 

 -: ا تعرب بها األسماء الس ع يره من األسماء , كفيما يأتا الل ات ال
 كىو األشهر كاألقول , إالة فا كلمع )ىىني(.  :ايعراب بالحركؼ أكالن:

كمعنػػػى إعػػػراب األسػػػماء السػػػ ع بػػػالحركؼ , أم بنيابػػػع الحػػػركؼ عػػػن الحركػػػات كنيابػػػع   
الواك عن الضمع فا حالع الرفع , كنيابع األلػف عػن الف حػع فػا حالػع النصػب  , كنيابػع اليػاء عػن 

 كأسهلها فا إعراب األسماء الس ع.  تالكسرة فا حالع الجر, كىذه الل ع ىا أقول الل ا
: كىػا ل ػػع تلػػا ل ػع ايعػػراب بػػالحركؼ مػن حيػػث الأػػهرة كالقػوة , كتكػػوف فػػا ل ػػع القصػػر ثانيػا:

 ثالثع أسماء, ىا: )أب ,أخ, حم( كال يدخل فا ىذه الل ع إعراب األسماء:)ذك,ىن,فم(.
األلػػف فػػا آخػػػر كػػل اسػػم مػػن األسػػػماء الثالثػػع األكلػػى فػػا جميػػػع كالقصػػر:ىو إثبػػات 

أحوالها , مع إعرابها بحركات مقدرة على األلف رفعان كنصبان كجران , مثل: )أباؾى كػريمه(ك)إفة أبػاؾى  
(, فكلمػػع )أبػػا( ,قػػد ل م هػػا األلػػف فػػا أحوالهػػا الػػثالث , كمػػا تلػػـ  فػػا  كريمه(ك)اثنيػػ ي علػػى أبػػاؾى

لمقصور , كىا مرفوعع بضمع مقدرة علػى األلػف أك منصػوبع بف حػع مقػدرة آخر االسم المعرب ا
 .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 
 ا ايعراب أيضان.مالزماف فا ايعراب للحرؼ , كال يدخل االسم)ىني( فا ىذ

: كمعناىا: أف يحذؼ حرؼ العلع , كيكوف إعرابو بحركات ظاىره ,كاألشهر فػا ثالثان: ل ع النقص
 .إعراب االسم )ىني( أف يكوف على ىذه الل ع أك أف يعرب بالحرؼ

محذكفػع المػيم( فػا ايعػراب علػى ىػذه الل ػع أيضػان , ألف :كال يدخل االسماف )ذك,فم
 الأركط. اف لعإعراب بالحركؼ عند اس يفائهمىذين االسمين مالزما

كتقدةر العالمع ايعرابيع , إذا لم توجد عالمع إعرابيع ظاىرة مناسبع , فقولنػا مثالن:)كػاف 
أبو بىٍكػرو الصػدِّيق رفيػقى الرسػوًؿ عليػو الصػالة كالسػالـ( تعػرب كلمػع)أبو( اسػم كػاف مرفػوع بػالواك 

ة لوجػػود الػػواك الظػػاىرة ال ػػا تصػػلل أف تكػػوف عالمػػع الظػػاىرة كال داعػػا لل قػػدير فػػا ىػػذه الصػػور 
 .(ََُ)إعرابيع مناسبع

كتقػػدةر الحػػركؼ ال ػػا تعػػرب بهػػا األسػػماء السػػ ع , إذا جػػاء بعػػد تلػػ  الحػػركؼ سػػاكن 
)جاءى أبو الفضلً ( كذل  لحذفها فا النطق ال فا الك ابع , كحذفو الل قاء الساكنين , فهو :مثل

عند ايعراب نقوؿ )أبو( مرفوع بواك مقػدةرة نطقػان فيكػوف ىػذا مػن محذكؼ لعلةعو فكأنو موجوده, ك 
 .ال قديرم( بحسب مراعاة النطق بنوع )ايعرا

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

عالمع مقٌدرة , سواءه أكان  العالمع حرفان اـ حركع كمهما اخ لف  العوامل ايعرابيع يكوف إعرابوي ب
 ., على حسب الل ات المخ لفع السالفع

أمػا إذا أضػيف  ىػذه األسػماء ككانػ  إضػاف ها إلػى يػاء المػ كلم ,ف نهػا تعػرب بحركػات 
 .اق دي ي بأبا فا ذل (-إفة أبا ييًحبف الحقة -أصليع مقدةرة قبل الياء,مثل: )أبا ييًحبف الحقة 

لمػػع: )أب( فػػا األمثلػػع الثالثػػع مرفوعػػع بضػػمع مقػػدرة قبػػل اليػػاء ,أك منصػػوبع بف حػػع فك
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
سػػماء السػػ ع علػػى مػػذاىب ك ممػػا نقلػػو النحويػػوف عػػن اخ لػػف النحويػػوف فػػا إعػػراب األ

سيبويو أف ىذه األسماء ليس  معربع بالحركؼ , بل بحركات مقدةرة على الحركؼ , كإعرابها ال 
يخ لػػف عػػن إعػػراب االسػػم المقصػػور, لكػػن أتبعػػ  ىػػذه األسػػماء حركػػات ماقبػػل حػػركؼ إعرابهػػا 

(, ثػم حركات إعرابها, كحملوىا على )إمرئ( فا ايتباع , ف ( فأصػلو: )أىبػىػويؾى ـى أبػيٍوؾى  ذا قل : )قا
(, ثم  اس ثقل  الضمع  فا الواك فحذف . :أتبع  حرك  الباء لحركع الواك فقيل  )أبػيويؾى

(, فأصػػلو ( , ثػػم  أتبعػػ  حركػػع البػػاء بحركػػع الػػواك ,  :كإذا قلػػ : مػػررتي )بًأىبًٍيػػ ى )بًػػأىًبٍوؾى
(, ثػم انقلبػ  الػواك يػاءان بًأًبًوؾى , ثم اس ثقل  الكسرة  فا الو :فصار اك فحذف  , فصار: )بًػأًبٍوؾى

(.:(لكسر ما قبلها  ,فصار  بًأىبًٍي ى
,فقيل:تحرك  الػػػواك كانفػػػ ل مػػػا قبلهػػػا فقلبػػػ   :كإذا قلػػػ  (,فأصػػػلو:أىبػىوىؾى )رأيػػػ ي أىبىاؾى

,كىذا المذىب من إتباع ما قبػل اآلًخػر لًِخػر, ك مػذاىب النحػاة فػا إعػراب  األسػماء (َُِ)ألفا
 -ما يأتا: الس ع

كأيدىم  (َُّ)ىػ( كجمهور البصريينّٕٕكىو ما ذىب اليو سيبويو ك الفارسا تػ): المذىب األكؿ
كاعلػم اف الػواك كاأللػف كاليػاء ال ػا ت يػري  )كاخ ػاره الصػيمرم معلػالن ذلػ  بقولػو: )( َُْ)ابن مالػ 

ؼ , ألفة  ايعػػراب إنمػػػا ىذه األسماء  بهن لسٍػن إعػرابان , كإنةمػػا ايعراب  مقػدةر فا ىذه الحرك 
ػػلي فػػا الكلمػػع بعػػد تمامػػػها , كىػػذه الحػػػركؼ  مػػن تمػػاـ ىػػذه األسػػماء , فػػايعراب يجػػب اف  يىحِّ

 .(َُٓ)((يكوف بعدىا مقدةران 
ىػػػ( مػػن البصػػريين , ّّٕىػػػ( كال جػػاجا تػػػ)ِْٗىػػػ( كال يػػادم تػػػ)َِٔ: مػػذىب قطػػرب تػػػ)الثػػانا

ىػذه الحػركؼ ىػا نفػص ايعػراب نائبػع عػن الحركػات ىػ( من الكوفيين ,الػى  أفة َِٗكىأاـ تػ)
(َُٔ). 

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

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

جػػػل الضػػػمع , كانقلبػػ  يػػػاءن ألجػػػل ال ػػا كانػػػ  فيهػػا قبػػػل اف تضػػػاؼ ,فثب ػػ  الػػػواك فػػػا الرفػػع أل
 .(َُٗ)كألفان ألجل  الف حع الكسرة ,
ىػػ(,كىو أنهػا معربػع بالحركػات كالحػركؼ َِٕىػػ( كالفػٌراء تػػ)ُٖٗ: مذىب الكسائا تػ)السادس

 . (َُُ)معان كىو الذم  يعنوف بو,أنو: معرب من مكانين
ربػع بػال  يير كاالنقػالب فػا  ىػ( كىأاـ فا أحًد قوليو كىوأنةهػا معِِٓمذىب الجرما تػ) :السابع

 .(ُُُ)حال ا النصب كالجر , كبعدـ ذل  فا حالع الرفع
, الػى أفة )فػاؾ كذا (ُُِ)ىػ( كتلميذه أبو علا الرنػدمّٖٓكىو ما ذىب إليو السهيلا تػ) :الثامن

نػػػاؾ(, معربػػػػع :مػػػاؿ( , معربػػػاف بحركػػػات مقػػػدرة فػػػػا الحػػػركؼ , كأف )أبػػػاؾ, كأخاؾ,كحمػػػاؾ, كىى
 .(ُُّ)ىػ( الى أنٌها دالئل ايعراب ُِٓألخف  تػ)بالحركؼ , كذىب ا

 
 الخاتمة ونتائج البحث

بعػػد أف أنهيػػ  ىػػذا البحػػث أكد أف أذكػػر اىػػم الن ػػائج ال ػػا توصػػل  إليهػػا مػػن خػػالؿ 
 -الدراسع فا ىذا الموضوع كىا مايأتا:

نسػػ طيع القػػوؿ إف االعػػراب فػػا اصػػطالح النحػػويين ىػػو مػػاجاء بػػو مػػن حركػػات ظػػاىرة اك  .ُ
بانػع عػن المعػانا المخ لفػع ,كالداللػع عليهػا كتمييػ  بعضػها مػن بعػض ب يػع الوقػوؼ مقدرة لعإ

علػػى أ ػػراض الم كلمػػين كلهػػذا كضػػع النحويػػوف تعريفػػاتهم لعإعػػراب 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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ُٗٗ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
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اكثػػر النحػػويين, أف االصػػل فػػا االعػػراب ىػػو للحركػػع ,اسػػ دلوا علػػى ذلػػ  بػػأف اكثػػر يركػػد  .ِ
المعربات إنما أيٍعربىٍ  بالحركات ,كإنما أيعرب ب يرىا ماريًفعى بالنوف اك األلف اك الواك, كذل  

 .ل عذر ظهور الحركع عليو

لػػى إاالقػػًو, نػػادل بعػػض النحػػويين ب ل ػػاء ايعػػراب ال قديرم,كىػػذا األمػػر ال يمكػػن قبولػػو ع .ّ
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 اخػػ الؼ النحػػويين فػػا الحركػػع المقػػدرة  .ْ
 .كسبب تعذرىا

نحػػويين ,اخ لفػػ  رؤاىػػم أك كجهػػات نظػػرىم حػػوؿ تقػػدير الحركػػع نظػػران الخػػ الؼ مػػذاىب ال .ٓ
ايعرابيع فا بعض األسماء تبعان لػذل  ,فمػنهم مػن يػرل اف الحركػعى قػد تظهػر علػى اسػم مػن 
األسماء ,فا حػين يػرل اآلخىػر أف الحركػع مقػدرة عليًو,كىػذا األمػر ي جسػد كثيػران فػا إعػراب 

 األسماء الس ع.

عراب عند النحويين يػأتا ألحػد شػييين ,إمةػا تعػذر النطػق بػو, خلص البحث إلى أف تقدير اي .ٔ
كإما اس حال ًو ,فقالوا فا ذل  اس ثقاال ن 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  .ٕ
من الموضوعات ال ا لم تحسم إلى اآلف كىذه دعوة ه لدراسع ىػذه الظػاىرة ألىمي ها ,كىا 

 ألنها تع ز الدراسات النحويع كالل ويع فا العربيع.

كأخيػػػػران يجػػػػدر بنػػػػا القػػػػوؿ إلػػػػى أف ىػػػػذا البحػػػػث ركػػػػ  فػػػػا دراسػػػػع االعػػػػراب ال قػػػػديرم فػػػػا  .ٖ
ردين, األسػػماء,كعدؿ عػػن دراسػػ و فػػا األفعػػاؿ كالحػػركؼ , ألف ذلػػ  يق ضػػا بحثهمػػا منفػػ

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
   علاـ. د. عبد الرزاؽ فياض  

ََِ 

 

 

 البحث: هوامش
_____________________ 

 مادة)عرب(.  ٖٓٓ/ُينظر: اللساف:  (ُ)
 . ٖٗ/ُالخصائص:  (ِ)
 . ُٗفا علل النحو:  اييضاح (ّ)
 . ّٕ/ِقدر: –,كينظر: اللساف: مادة  ٕٓٔ( ينظر: مفردات ألفاظ القرآف: ْ)
 . ّْٖلفركؽ الل ويع: االكليات معجم فا المصطلحات ك  (ٓ)
 . َُِ/ّ, كالبرىاف فا علـو القرآف: ُِٔ/ُلفوائد: ا( ينظر: بدائع ٔ)
 . ِّٖ-ِِٖ( ينظر: اصوؿ ال فكير النحوم: ٕ)
,كنحػو ال يسػير  د. أحمػد  ٓ( ينظر: ظاىرة ايعػراب فػا النحػو ,د. احمػد سػليماف يػاقوت: ٖ)

 . ِٓ عبد الس ار الجوارم:
 . ِٔ,نحو ال يسير ُِْ( ينظر: دراسات فا فقو الل ع ,د. صبحا الصالل: ٗ)
,كينظػػػػر: ال ػػػػذييل كال كميػػػػل فػػػػا شػػػػرح ال سػػػػهيل البػػػػا حيػػػػاف: ّْ/ُشػػػػرح ال سػػػػهيل: (َُ)

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

َُِ 
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 . ّٓ-ّْ/ُرح ال سهيل: ( ينظر: شَِ)
 . ُُٕ/ُ( ال ذييل كال كميل: ُِ)
 . ّّٖ/ُ,كينظر: ارتأاؼ الضرب:  ُُٔ/ُ(ال ذييل كال كميل: ِِ)
 . ُُٔ/ُال ذييل كال كميل: ينظر:  (ِّ)
( ىػػو محمػػد أبػػو عبػػداهلل ضػػياء الػػدين بػػن العلػػج صػػاحب ك ػػاب البسػػي  فػػا النحػػو ,انظػػر: ِْ)

,كينظر: ِٖٗبن شهبع تحقيق د. محسن عياض: ترجم و فا ابقات النحاة كالل ويين ال
 للمحقق.  ْىام   ْ-ّال ذييل كال كميل: 

 . ُُٕ/ُ( ال ذييل كال كميل: ِٓ)
 . ُْ( اسرار العربيع: ِٔ)
,  ُٓتبصػرة المب ػدم كتػذكرة المن هػا للصػيمرم :  ,كْٕبػن عصػفور: الالمقرب : ( ينظرِٕ)

 . ِْ/ُ, ك ىمع الهوامع: َُمسائل خالفيع فا النحو: 
 . ُٔ-ُٓ/ُحاشيع الصباف على شرح االشمونا: ينظر: ( ِٖ)
 . َٔ-ٗٓ/ُماـ محمد بن أبا بكر بن القيم الجوزيع: لفوائد: لعإا( بدائع ِٗ)
 . ُٕىػ: َُْٓجدة–تهامو  ,ُيلا ,طضلفا. عبد الهادم د( دراسات فا ايعراب ,َّ)
 . ُْْ-ُّْ/ُينظر: ال ذييل كال كميل فا شرح ك اب ال سهل: ( ُّ)
 . ٕٗ, كتوجيو اللمع:  ْٕ-ْٔ/ُينظر: ك اب االصوؿ فا النحو: ( ِّ)
 . َٖ/ُك النحو الوافا:  ْٖٔ/ِ( ينظر: ارتأاؼ الضرب: ّّ)
 . ِٖ-ُٖو البن كماؿ باشا: ح( ينظر: اسرار النّْ)
 . ٕٗ/ُ( شرح الكافيع للرضا: ّٓ)
 . ُِجحا: ا( ينظر: ال طبيق النحوم: د. عبده الر ّٔ)
 . ِٖنحو: ( ينظر: اسرار الّٕ)
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 ٓٔشذكر الذىب: شرح , ّّ/ْ( ينظر: شرح المفصل: ّٖ)
 ِٗٓ/ُر: الم نا فا النحو: ظ( ينّٗ)
 . َٖ/ُشرح الكافيع للرضا: : ( ينظرَْ)
 . ّٔٓ/ّالك اب: : رظ, كين ْٖ-ّٖتوجيو اللمع:  (ُْ)
 . َُُ( النساء: ِْ)

 . ّٔ/ْ( ينظر: شرح المفصل: ّْ)
 . ٕٗ/ُ,شرح الكافيع:  ُِٔ/ُا فا النحو: , كالم نَِ( ينظر: تبصرة المب دم: ْْ)
 . ُُٔ/ُ: اييضاحفا شرح  د( ينظر: المق صْٓ)
 . ُِٔ/ُ( الم نا فا النحو: ْٔ)
 . َُٗ, كشرح قطر الندل كبل الصدل: ٕٗ/ُ( ينظر: شرح الرضا على الكافيع: ْٕ)
 . ْٖ( توجيو اللمع: ْٖ)
 . ٕٗ/ُع: ,ينظر: شرح الرضا على الكافئُِ/ُ( الم نا فا النحو: ْٗ)
 . ٖٓ( توجيو اللمع: َٓ)
 . ُّٓ/ِ, كينظر: موسوعع علم الل ع العربيع: ُْٗ/ْينظر: حاشيع الصباف لالشمونا:  (ُٓ)
 . ّْ/ْ, كينظر: شرح المفصل: ِّٔ/ُ( ينظر: الم نا فا النحو: ِٓ)
 . ِّٔ/ُ( الم نا فا النحو: ّٓ)
 . ُْٗ/ْشيع الصباف: , كحأْٖ/ِاف االندلسا: رب البا حيٌ ض( ينظر: ارتأاؼ الْٓ)
 . ُْ(الدخاف: ٓٓ)
 . ُٓ( ينظر: كأف المأكل فا النحو: ٔٓ)
 . ٖٓينظر: توجيو اللمع:  ,ُٖٖ-ُٕٖ/ْ(كالك اب : ٕٓ)
 . ٖٖ, كشرح اللمع:  ِٖٕ/ُ, ىمع الهوامع: ُٖٖ/ْ( ينظر: الك اب: ٖٓ)
 . َُاو: (ٗٓ)
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 . ٖٖاللمع:  ح, كشر ٖٔ( ينظر: توجيو اللمع: َٔ)
 . ٖٖ( شرح اللمع: ُٔ)
 . ٕٗ( ينظر: توجيو اللمع: ِٔ)
 . ٖٔلفوائد كالقواعد: ا( ينظر: ّٔ)
 . ٖٔشرح اللمع فا النحو: : ( ينظرْٔ)
 . ٕٖلفوائد كالقواعد: اينظر: ( ٓٔ)
 . ٖٔ( ينظر: شرح اللمع: ٔٔ)
ػػػذلاًخػػػبػػػا أل البيػػػ  (ٕٔ) الخصػػػائص: ,كفػػػا ُُِٗ/ّ, فػػػا شػػػرح أشػػػعار الهػػػذليين: راش الهي

ُ/ِٖٓ . 
 . َٖ/ُضا على الكافيع: ( ينظر: شرح الر ٖٔ)
-ُِ, كال طبيػق النحػوم: َُٗ, كشػرح قطػر النػدل:  ْٔ( ينظر: شرح شذكر الذىب: ٗٔ)

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

 . َٖ/ُ( ينظر: شرح الرضا على الكافيع: ٕٓ)
 . ْٖ/ِ,كال وضيل كال كميل: ِْْ/ِ, حاشيع الصباف: ْٕ/ِ( ينظر: حاشيع الخضرم: ٕٔ)
 . ْٕٓ( ينظر: شرح االجركميع فا علم العربيع: ٕٕ)
 . ُٖ/ُشرح الرضا على الكافيع:  ( ينظر:ٖٕ)
 . ُْ/ُ( ينظر: جامع الدركس العربيع: ٕٗ)
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 . ْٕٓ( ينظر شرح االجركميع فا علم العربيع: َٖ)
 . َِ/ُ, جامع الدركس العربيع: ْٔ/ِ( ينظر: حاشيع الخضرم: ُٖ)
 . ِّ, ال طبيق النحوم:  َٓ-ْٗ/ ِ( ينظر: ال وضيل كال كميل: ِٖ)
 . ِْْ/ِ,حاشيع الصباف: ْٕ/ِالكافيع: ( ينظر: شرح الرضا على ّٖ)
 . ِٕ/ِ(جامع الدركس العربيع: ْٖ)
 . ِٖ/ِ( ينظر: المصدر نفسو: ٖٓ)
 . َُُ/ُ( النحو الوافا ٖٔ)
 . َُُ/ُ(ينظر: النحو الوافا: ٕٖ)
 . ُُٓ/ُالنحو الوافا: (ٖٖ)
 . َُْ-َُّ/ُالمق صد فا شرح اييضاح: (ٖٗ)
 . ّّالكهف: (َٗ)
 . َُْ/ُاح: ( المق صد فا شرح اييضُٗ)
 . ِٕٓ -ِْٕ/ُ( الم نا فا النحو: ِٗ)
 ِٖٔ, اسػػػرار العربيػػػع:  ّْٗ/ِ -ِٔ( ينظػػػر: االنصػػػاؼ فػػػا مسػػػائل الخػػػالؼ: مسػػػألع ّٗ)

 . ِٕٗ-ِٕٓ/ُ,شرح جمل ال جاجا: 

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

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

  ّّالكهف: (ٔٗ)
فذكر  ُِٖ-ِْٕ/ُ, ينظر: الم نا فا النحو: ِٕٕ-ِٕٓ/ُ( شرح جمل ال جاجا: ٕٗ)

 يين من ثالثع أكجو. المرلف حجع البصر 

 . ْْ/ُ( شرح ابن عقيل: ٖٗ)
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 . َُٕ/ُ, النحو الوافا:  َْٖ/ِر: ارتأاؼ الضرب: ظ( ينٗٗ)
 . َُٗ-َُٕ/ُالنحو الوافا: : ( ينظرََُ)
 . َُٗ-َُْ/ُ, النحو الوافا:  َْ/ُ( ينظر: أكضل المسال : َُُ)
, شػػػرح  ُْٕ/ُ, كال ػػذييل كال كميػػػل:  ُّٗ( ينظػػر: ال بيػػػين عػػن مػػػذاىب النحػػػويين: َُِ)

 . ّٖٗ/ِ, ك ارتأاؼ الضرب: ّٔ/ُالكافيع للرضا: 
 . ُِِ/ُ,كشرح جمل ال جاجا: ُٕ/ِ,كاالنصاؼ: ُِّ/ْ( ينظر: المق ضب: َُّ)
 . ُُٖ/ُ,ال ذييل كال كميل: ٕٓ/ُ( ينظر: شرح ابن عقيل: َُْ)
 . ُِ: كال ذكرة بصرة ال( َُٓ)
 . ُٕٔ/ُ,ال ذييل كال كميل: ّٖٔ/ُ( ينظر: ارتأاؼ الضرب: َُٔ)
 . ُْٗمذاىب النحويين:  عن, ال بيين ُٕ/ُ( ينظر: االنصاؼ فا مسائل الخالؼ: َُٕ)
 . ُٕٕ/ُ, ال ذييل كال كميل: َّْ/ُ( ينظر: الم نا فا النحو: َُٖ)
 . ّٖ/ُ( ينظر: ىمع الهوامع: َُٗ)
 . ّٖٖ/ِ( ينظر: ارتأاؼ الضرب: َُُ)
 . ُِٓ/ِ( ينظر: المق ضب: ُُُ)
,انظر النحػوم األسػ اذ علػا النػوف, أبػو كسػكوف الػراء مبضػ الرندم المجيد عبد بن عمر(ُُِ)

 . َِِ/ِة: الوعا ب يعترجم و فا: 
 . ّٖٖ/ِ( ينظر: ارتأاؼ الضرب: ُُّ)
 

 المصادر كالمراجع
ىػػػ(, ْٕٓإرتأػػاؼ الضػػرب مػػن لسػػاف العػػرب: محمػػد بػػن يوسػػف أبػػو حيػػاف األندلسػػا تػػػ) -1

 . ـُٖٗٗ-ىػُُْٖ, ُتحقيق: د. رجب عثماف محمد,مطبعع المدنا, ط



 ايعراب ال قديرم فا األسماء
   علاـ. د. عبد الرزاؽ فياض  

َِٔ 

 

 

 
ىػػػ(, ٕٕٓاسػػرار العربيػػع: أبػػو البركػػات عبػػد الػػرحمن بػػن محمػػد بػػن أبػػا سػػعيد االنبػػارم تػػػ) -2

 ـ. ُٕٓٗتحقيق: محمد بهجع البيطار, مطبعع ال رقا, دمأق,
ىػػػ( , َْٗأسػػرار النحػػو: شػػمص الػػدين احمػػد بػػن سػػليماف المعػػركؼ بػػابن كمػػاؿ باشػػا تػػػ)  -3

 ـ. ََِِ,  ِتحقيق: د. احمد حسن حامد , ط
سالم  ؿىػ(, تحقيق: د. عبد العاُُٗكالنظائر فا النحو: جالؿ الدين السيواا تػ)األشباه   -4

, مرسسع الرسالع, ط  ـ. ُٖٓٗ-ىػَُْٔ, ُمكـر
 ـ. ُّٕٗ: عأصوؿ ال فكير النحوم: د. علا أبو المكاـر ,منأورات الجامعع الليبي  -5
د. عبػػد ىػػػ(, تحقيػػق: ُّٔاألصػػوؿ فػػا النحػػو: أبػػو بكػػر محمػػد بػػن سػػهيل بػػن السػػراج تػػػ)  -6

 ـ. ُٗٗٗ-قَُِْ, ْالف لا , مرسسع الرسالع,ط نالحسي
اينصػػاؼ فػػا مسػػائل الخػػالؼ بػػين النحػػويين البصػػريين كالكػػوفيين: أبػػو البركػػات االنبػػارم  -7

, ُىػػػ(,تعليق: محمػػد محيػػا الػػدين عبدالحميد,المك بػػع ال جاريػػع الكبرل,مصػػر,طٕٕٓتػػػ)
 ـ. ُُٔٗ-ىػَُّٖ

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

(, تحقيػق: ّّٕال جػاجا تػػ) إسػحاؽ بػن الػرحمن عبد القاسم بوفا علل النحو: ا حاييضا  -9
 ـ. ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ, ّمازف مبارؾ,دار النفائص,ط

, تحقيػػق: ىػػػ(ُٕٓتػػػ)قػػيم الجوزيػػع البكػػر بػػن  أبػػابػػن  دمحمػػ عبػػد اهلل أبػػولفوائػػد: ابػػدائع   -11
 ـ. ََِْ-ىػ ُِْٓ, ُمحمد العمراف , دار عالم ألفوائد , ط

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

كرة: أبػػو محمػػد عبػػد اهلل بػػن علػػا بػػن اسػػحاؽ الصػػيمرم ,مػػن نحػػاة القػػرف ال بصػػرة كال ػػذ  -12
 ـ. ََِٓ-ىػُِْٔ, ُالرابع, تحقيق: يحيى مراد, دار الحديث, القاىرة,ط



 
آذار           (ّ) العدد         (ُٗ) المجلد 

(َُِِ) 

َِٕ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 يةاإلنسان

 

 
ال بيػػػين عػػػن مػػػذاىب النحػػػويين: أبػػػو البقػػػاء عبػػػداهلل بػػػن الحسػػػين بػػػن عبػػػداهلل العكبػػػرم   -13

 ـ. َََِ-ىػُُِْ, ُىػ(, تحقيق: عبد الرحمن العثيمين , طُٔٔتػ)
ىػػ(, تحقيػق: د. حسػن ْٕٓال ذييل كال كميل فا شرح ال سهيل: أبو حيػاف األندلسػا تػػ) -14

 ـ. ُٕٗٗ-ىػُُْٖ,  ُ, دار القلم ,طُىنداكم ,ط
 ـ. ُٕٗٗال طبيق النحوم: د. عبده الراجحا ,)د. ط(, دار النهضع العربيع, بيركت, -15
دار  ,ُطزكػا , فػاي د. , تحقيػق: ىػػ(ّٗٔتػػ)حمد بن الحسين بػن الخبػاز أتوجيو اللمع:  -16

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

 ـ. ََِّالقاىرة,
ىػػػػػػػ(,تحقيق: احمػػػػػػد ُّْٔجػػػػػػامع الػػػػػػدركس العربيػػػػػػع: الأػػػػػػيخ مصػػػػػػطفى ال اليينػػػػػػا تػػػػػػػ) -18

 ـ. ََِٓ,دار الحديث,القاىرة,ُفريد,ط
م علػػػى شػػػرح ابػػػن عقيػػػل علػػػى ألفيػػػع ابػػػن مالػػػ : تحقيػػػق: تركػػػا فرحػػػاف حاشػػػيع الخضػػػر  -19

 ـ. ََِٓ,دار الك ب العلميع, بيركت لبناف ,ِالمصطفى,ط
حاشػػيع الصػػباف علػػى شػػرح األشػػمونا علػػى ألفيػػع ابػػن مالػػ : أبػػو العرفػػاف محمػػد بػػن علػػا  -21

 ـ. ََِِ,مك بع الصفا,القاىرة,ُىػ(,تحقيق: محمد بن الجميل,طَُِٔتػ)
,مطبعػع ُىػػ(,تحقيق: محمػد علػا النجػار,طِّٗبوالف ل عثماف بن جنا تػػ)الخصائص: ا -21

 ـ. ُٔٓٗدار الك ب, 
 ىػ. َُْٓدراسات فا ايعراب: د. عبدالهادم الفضلا,تهامع ,جدة, -22
 ـ. ُٖٕٗ, دار العلم للماليين , بيركت , ٕدراسات فا فقو الل ع: د. صبحا الصالل,ط -23
بػػػػداهلل محمػػػػد جمػػػػاؿ الػػػػدين بػػػػن مالػػػػ  شػػػػرح ابػػػػن عقيػػػػل علػػػػى ألفيػػػػع ابػػػػن مالػػػػ : أبػػػػو ع -24

,دارالهػػػػػػدل للطباعػػػػػػع ُْىػػػػػػػ(,تحقيق: محمػػػػػػد محيػػػػػػا الػػػػػػدين عبدالحميػػػػػػد,طِٕٔتػػػػػػػ)
 ـ. ُْٔٗ-ىػُّْٖكالنأر,



 ايعراب ال قديرم فا األسماء
   علاـ. د. عبد الرزاؽ فياض  

َِٖ 

 

 

 
شرح األجركميع فا علـو العربيع: لعإماـ أبا عبداهلل محمد بن صالل بن داككد الصنهاجا  -25

(,تحقيػػق: الأػػيخ محمػػد بػػن صػػالل الِّٕتػػػ) ,دار ُعثيمػػين ,طىػػػ( المعركؼ)بػػأبا أجرـك
 ـ. ََِْالك ب العلميع ,بيركت ,

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

ىػػػػ(, تحقيػػػق: د. ِٕٔشػػػرح ال سػػػهيل: أبػػػو عبػػػداهلل محمػػػد جمػػػاؿ الػػػدين بػػػن مالػػػ  تػػػػ) -27
 عبدالرحمن السيد, مك بع االنجلو المصريع ,)د. ت(. 

اللمػػػػع فػػػػا النحػػػػو: الأػػػػيخ أبػػػػو الحسػػػػن علػػػػا بػػػػن الحسػػػػين البػػػػاقولا االصػػػػبهانا شػػػػرح  -28
, تحقيػػػق: د. محمػػػد خليػػػل مػػػراد,طّْٓتػػػػ) , دار الك ػػػب ُىػػػػ( المعػػػركؼ بجػػػامع العلػػػـو

 ـ. ََِٕالعلميع بيركت لبناف,
شػػػػرح جمػػػػل ال جػػػػاجا: علػػػػا بػػػػن مػػػػرمن بػػػػن محمػػػػد بػػػػن علػػػػا بػػػػن عصػػػػفور االشػػػػبيلا  -29

 ـ. ُِٖٗناح ,دار احياء ال راث العربا, )د. ط(,ىػ(,تحقيق: د. صاحب أبو جٗٔٔتػ)
شرح شذكر الذىب فا معرفع كالـ العرب: أبومحمد عبػداهلل جمػاؿ الػدين بػن يوسػف بػن  -31

ىػػػ(,تحقيق: محمػػد محيػػا الػػدين ُٕٔاحمػد بػػن عبػػداهلل بػػن ىأػػاـ االنصػػارم المصػػرم تػػػ)
 ـ. ََِْ,دار الطالئع , القاىرة, َُعبدالحميد ,ط

الصػػدل: أبومحمػػد عبػػداهلل جمػػاؿ الػػدين بػػن يوسػػف بػػن احمػػد بػػن شػػرح قطػػر النػػدل كبػػل  -31
, ِىػ(,تحقيق: عبد الجليل العطػا البكػرم,طُٕٔعبداهلل بن ىأاـ االنصارم المصرم تػ)

 ـ. ََُِمك بع دار ألفجر,دمأق, 
ىػػػػ(, ٖٔٔشػػػرح كافيػػػع ابػػػن الحاجػػػب: رضػػػا الػػػدين محمػػػد بػػػن الحسػػػن االسػػػ رابادم تػػػػ) -32

 ت. -ك بع ال وقيفيع , القاىرة مصر ,دتحقيق: احمد السيد احمد, الم
ىػػػ(, تحقيػػق: المجلػػص ّْٔشػػرح المفصػػل: موفػػق الػػدين يعػػي  بػػن علػػا بػػن يعػػي  تػػػ) -33

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



 
آذار           (ّ) العدد         (ُٗ) المجلد 

(َُِِ) 

َِٗ 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 يةاإلنسان

 

 
ابقػػات النحػػاة كالل ػػويين: محمػػد بػػن عمػػر بػػن محمػػد بػػن عبػػدالوىاب بػػن قاضػػا شػػهبع  -34

 ـ. ُْٕٗلنعماف,النجف , ىػ(,تحقيق: محسن عياض,مطبعع إٕٗتػ)
ابقػػػػػػػات النحػػػػػػػويين كالل ػػػػػػػويين: أبػػػػػػػو بكػػػػػػػر محمػػػػػػػد بػػػػػػػن الحسػػػػػػػن ال بيػػػػػػػدم االندلسػػػػػػػا  -35

 ـ. ُْٓٗ-ىػُّّٕىػ(,تحقيق: محمد أبو الفضل ابراىيم, مطبعع الخانجا,ّٕٗتػ)
ظاىرة ايعراب فا النحو العربا كتطبيقهػا فػا القػرآف الكػريم: د. أحمػد سػليماف يػاقوت,  -36

 ـ. ُُٖٗ-ىػَُُْ, ُع السعوديع الرياض طشركع الطباعع العربي
, ُىػ(, تحقيػق: عبػدالوىاب الكحلػع,طِْْالفوائد كالقواعد: عمر بن ثاب  الثمانينا تػ) -37

 ـ. ََِّ-ىػُِْْ, ُمرسسع الرسالع, ط
ىػػ(,تحقيق: عبدالسػالـ محمػد َُٖك اب سيبويو: أبو بأػر عمػرك بػن عثمػاف بػن قنبػر تػػ) -38

 ـ. ُّٖٗ,القاىرة,ِىاركف,ط
ىػػ(, تحقيػق: ٗٗٓمأكل فا النحو: أبػو الحسػن علػا بػن سػليماف بػن اسػعد تػػ)كأف ال -39

 ـ. ََِْ-ىػُِْْ, ُد. يحيى مراد , دار الك ب العلميع, بيركت, ط
 ىػػػ(َُْٗتػػػ) مفػػو البقػػاء الك أبػػولفػػركؽ الل ويػػع(: االكليػػات )معجػػم فػػا المصػػطلحات ك  -41

-ىػػػػػػ ُُْٗ, ِط,,تحقيػػػػػق: عػػػػػدناف دركيػػػػػ  ,كمحمػػػػػد المصػػػػػرم , مرسسػػػػػع الرسػػػػػالع 
 ـ. ُٖٗٗ

 األفريقػػا المصػػرم بػػن منظػػورابػػو الفضػػل جمػػاؿ الػػدين محمػػد بػػن مكػػـر لسػػاف العػػرب:  -41
 ـ. ََِٓ, ْ,دار صادر بيركت لبناف طىػ(ُُٕتػ)

ىػػػػػػػ(,تحقيق: د. محمػػػػػػد ُٔٔمسػػػػػػائل خالفيػػػػػػع فػػػػػػا النحػػػػػػو: أبػػػػػػو البقػػػػػػاء العكبػػػػػػرم تػػػػػػػ) -42
 اراكلوانا,مك بع الأهباء,حلب,)د. ت(. 

الأػػػػيخ تقػػػػا الػػػػدين ابػػػػا الخيػػػػر بػػػػن فػػػػالح اليمنػػػػا النحػػػػوم الم نػػػػا فػػػػا النحػػػػو: لالمػػػػاـ  -43
 ـ. ُٗٗٗ,دار الأركف الثقافيع ب داد,ُىػ(,تحقيق: د. عبدالرزاؽ السعدم ,طَٖٔتػ)



 ايعراب ال قديرم فا األسماء
   علاـ. د. عبد الرزاؽ فياض  

َُِ 

 

 

 
صفواف عدناف , دار القلم : تحقيقىػ(,ِْٓتػ)القرآف: الرا ب االصفهانا  ألفاظمفردات  -44

 ـ. ُٔٗٗ-ىػ ُُْٔ, ُ, دمأق بيركت ,ط
ىػػػػ(,تحقيق: د. كػػػاظم بحػػػر ُْٕاح: عبػػػدالقاىر الجرجػػػانا تػػػػ)المق صػػػد فػػػا شػػػرح االيضػػػ -45

 . ُِٖٗالمرجاف, المطبعع الوانيع, عماف,كزارة الثقافع كاالعالـ ,دار الرشيد,
ىػػػػ(,تحقيق: محمػػػد عبػػػدالخالق ِٖٓالمق ضػػػب: أبػػػو العبػػػاس محمػػػد بػػػن ي يػػػد المبػػػرد تػػػػ) -46

 ـ. ُّٔٗعضيمع, عالم الك ب,بيركت, 
ىػػ(,تحقيق: احمػد عبػد السػ ار الجػوارم كعبػداهلل ٗٔٔتػػ) المقرب: ابن عصػفور االشػبيلا -47

 ـ. ُٖٔٗالجبورم, مطبعع العانا, ب داد,
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