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 :اآليـــــــــة

 

َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي َوَلَقْد َنْعَلُم }
{َذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ ُمِبينٌ ــَجِميٌّ َوهَ ـِحُدوَن ِإَلْيِه َأعْ ْـ ُيل  

 

 صدق اهلل العظيم
 (014)سورة النحل اآلية  
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 :داءــــــإه
 ذي علمني النجاح والصبرونبراسي الإلى قدوتي 
 كافح ِمْن أجلي ألصل إلى ما أنا فيهإلى َمْن 

 أبي... إلى النور اّلذي ينير لي الطريق
 

 إلى َمْن تتسابق الكلمات لتخرج معّبرة عن مكنون ذاتها
 أمي... إلى َمْن علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف

 
 إلى فرح الدواخل اّلذي يغمر كياني

 خوانيإ... إلى القلب النابض
 

 في كبرياء إلى الشموع التي ذابت
 ...أمامي لتنير كل خطوة

 أساتذتي... حرفا   َمْن عّلمني كل إلى
 

 ...إلى َمْن أثرى وزرع التفاؤل في دربي
 إصدقائي... إلى َمْن تذوقت معهم أجمل اللحظات
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 الشكر والتقدير
 

أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلدارة جامعة النيلين وجميع القائمين على 
 .أمرها، والشكر لكلية الدراسات العليا على إتاحة الفرصة لنيل درجة الماجستير

جعلني أسطر كلمات الوفاء هذه عرفانًا مني ي ذيال   كما أتقدم بالشكر والتقدير
قد مت لي توجيهًا ونصحًا ودعمًا في أمر هذا البحث بعين الرضا واالعتبار  إلى َمن  

على هذا البحث ورعايته له ومالحظاتها  اافهشر بإ الدكتورة مها محّمد عبده
وتوجيهاتها العلمية منُذ بداية البحث مرورًا بكل مسار البحث وفصوله حتى النهاية، 

 .الشكر والتقدير كلفلها مني 
زكي . د سلوى عثمان، و. د والشكر إلى قسم الل غة العربية على رأسه

 رحاب باشري. ، و دفاروق أحمد أبوكساوي. و د محّمد حمدين،. د عثمان، و
لى جميع أساتذة القسم  .وا 

على  وشجعني وبذل العطاء وقف معي وحفزنيو والشكر إلى كل َمن  أعانني 
 .إتمام هذا البحث، فلهم مني خالص الشكر
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 :المستخلص
 

هدف هي تتناولت هذه الدراسة الحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه الد اللة، ف
 ري بتغي  تالو  النحوية التي تحملها، الحركات اإلعرابية على المعانيإلى دراسة داللة 

 .يتغي ر المعنى هذه الحركات
يان وبمعاني النحوية، هذه ال ىالتي تدل عللحركات اإلعربية هي افكانت 

وتوزيعها وفق مقاصد المعنى ال ذي يريده المتكلم، ومنح هذه  ،أثرها في الجملة العربية
 ،هاعناصر أجزاء مفردات تقديم وتأخير تركيب  في مرونةالعربية الجملة ال الحركات

مفردات  نيب يةحركات اإلعرابهذه الوالكشف عن الوظائف النحوية التي تؤديها 
، التحليلي الوصفي الدراسة تتبع المنهج فر العامل على هذه الحركات، وأث ،الجلمة

بيان قرينة المعانى  مهم فيدور اإلعرابية حيُث توصلت الدراسة إلى أن  للحركات 
براز سماتو  النحوية وموقعها داخل الجملة، وفهم المعنى المراد اإلبانة  ها النحوية،ا 

 .تركيب الجملة العربيةفي نه ع
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ABSTRACT: 

This Study Examined the movements character and its impact 

on the routing guide, they are to study the connotation of 

movement of the character on cognitive grammar, that are 

protected by which cover of these movements changes the 

meaning. 

the movements are that are indicative of these on my grammar, 

and statement of impact, on Arabic sentence, And These 

movements gave the Arabic sentence flexibility in presenting 

and delaying the composition of the parts of the elements of its 

elements, and the discovery of the grammatical functions 

performed by these syntactic movements between the words of 

the sentence, and the impact of working on these movements, 

the study Follow the descriptive analytical approach, where the 

movements and character play an important role in astatement to 

the village on my way and its location within the community 

and its location within the community, and accentuate their 

feature, as understanding the intended meaning of the 

expression about through the installation of through the 

installation of the Arabic sentences. 
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 :تــــرســــــــالفه

 الصفحة الموضوع

 أ اآلية
 ب اإلهداء
 ج والتقديرالشكر 

 د المستخلص
ABSTACT هـ 

 و فهرست الموضوعات
 1 المقدمة

  تغيُّر الحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه الّداللة: الفصل األّول
 7 الحركات اإلعرابية وتطورها: التمهيد

 11 عبر العصورعند النحاة  يةرابــاإلع الحركات مفهوم: المبحث األّول
 82 عنىـــالم رابية فيــــــاإلع الحــــركاتأثر : المبحث الثاني
  الحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه داللة الجملة العربية: الفصل الثاني
 04 معاني الحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه صورة المعنى: المبحث األّول
 18 التقديم والتأخير ظاهرةالحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه  :المبحث الثاني

  وظائف حركات اإلعراب النحوية وأثر العامل عليها: الفصل الثالث
 60 وظائف حركات اإلعراب النحوية: المبحث األّول
 76 أثر العامل على الحركات اإلعرابية: المبحث الثاني

 04 التوصيات –النتائج  -الخاتمة 
 08 فهرست اآليات

 00 فهرست األحاديث
 00 فهرست األشعار
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 00 فهرست األعالم
 01 فهرست المصادر والمراجع
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 :المقدمة

وأنزل بحروفها الذكر  ،وزادها شرفًا وبياناً  ،الذي جعل لنا العربية لساناً  الحمدهلل
ومن  ،صحابته الغر الميامينو  آله وعلى ،الصالة والسالم على سيد المرسلينو ، قرآناً 

 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
 :أم ا بعد

غة العربية للحفاظ على لغتهم من هتم  علماء العربية منُذ القدم بدراسة الل  اف
 ،وكان من تلك دراسة اإلعراب ،ن الخطأ في الكالم العربيعللسان وصون ا ،اللحن
إتجه العلماء لدراسة اإلعراب، والبحث عن الرموز التي تؤدي قيمة المعنى  حيثُ 

من خالل مفردات عناصر الجملة العربية دون لبس أو الكشف عنه النحوي المراد 
 .المراد لفهم المعنى غموض

فهو متعل ق ( اللةالدالحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه : )فكان عنوان البحث
حركات ويدور حول إبانة هذه ال ،اإلعرابية على المعاني النحويةت بداللة الحركا

قديم والتأخير في اع والمرونة في ظاهرة التست  االمدى و  ،وأهميتها في تصوير المعاني
 .ووظائف هذه الحركات النحوية وأثر العامل عليها ،الجملة العربية

وأثر الحركات  ،العربيةغة الدراسة تحاول الكشف عن أصالة اإلعراب في الل  ف      
ير هذه الحركات على اإلعرابية في الجملة ومدى ارتباطها بنظرية العامل ومدى تأث

فالبحث يحاول  ،بية هي التي تُفهم المعنى المرادالحركات اإلعراو  ،تركيب الجملة
 .وأهميته في اللغة العربية يةاإلعراب الحركات الكشف عن
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 :أهداف البحث
الداللية لحركات اإلعراب ودورها في إزالة اللبس بين مفردات التعرض للسمة  -

 .الجملة
 .النظر للمراحل التي مرت بها الحركات اإلعرابية منُذ القدم -
في فهم الصلة ودورها وظائفها النحوية وبيان  اإلعرابيةالبحث عن داللة الحركات  -

 .العربية الجملة مفردات بين معاني
 .في بنية الجملة العربية النحوية اإلعراب على المعانيتأكيد داللة حركات  -
الجملة تركيب سمات اإلعراب ومدى تأثيرها في فهم الصلة النحوية بين ل التطرق -

 .ةالعربي
 :أهمية البحث

 :تتمثل أهمية البحث فيما يلي
 .تبيان وظيفة حركات اإلعراب وأثرها في الجملة العربية -

 .اإلعرابية وعناصر جمالها في توجيه الداللةإبراز خصائص الحركات  -

 .البحث عن أصالة الحركات اإلعرابية في اللغة العربية -

 :ختيار الموضوعاأسباب 
 .في الكشف عن داللة المعنى وأثرها الحركات اإلعرابية التعرف على -
 .وقيمتها الداللية في إظهار المعنى ن ما للحركات اإلعرابية من وظائف نحويةبيا -
 . الدراسات الن حوية التي اهتمت بداللة الحركات اإلعرابية بعض قلة -

 :منهج البحث
الظاهرة وبيان  وتحليل على وصف، ال ذي يقوم التحليلي الوصفيتبع البحث المنهج ي

 .خصاصئها
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 :الدراسات السابقة
به من االهتمام  نو يولى الباحثم ه لأن   الموضوع على الرغم من أهميته إال   هذا

لكن هنالك بعض الدراسات إال  أن ها تختلف عن هذا  ،والمدارسةحيث الدرس 
 :الموضوع مثل دراسة

إبراهيم آدم إسحق، جامعة القاهرة فرع الخرطوم، رسالة ماجستير، عنوان  .1
م عا ،دالليةدراسة وصفية صوتية صرفية (مطل الحركات وداللته في العربية)الرسالة
لف األ)ث تناول فيها الحركات الطوال طالتها حيإيعني ومطل الحركات  م1071

 َفاعال، :َفَعلَ :عتبارها صوتًا يلفظ والصفة الناشئة عنها مثال ذلكاب (والواو والياء
 .َفعَلى فاَعَل، ِفعال،

لكن هذه الدراسة تتناول الحركات القصيرة التي في آخر الكلمة، وأثر هذه   
 . الحركات في توجيه داللة المعنى

، هلقاهرة فرع الخرطوم رسالة دكتوراد أحمد علي الشامي، جامعة امحم  : دراسة. 8
 .م1072 عام ،المنهج التاريخي (حركات اإلعراب في العربية: )عنوان الرسالة
تعرض لداللة الحركة اإلعرابية عند القدماء والمحد ثين بي ن فيها آراء  حيثُ 

معاني، لكن هذه الدراسة ال تقوم ية على الالمنكرين والمثبتين لداللة الحركة اإلعراب
عرض آراء الفريق المعارض لصاحبه من ناحية اإلثبات واإلنكار لداللة على 
نما هي دراسة تقوم بإيضاح أثر هذه الحركات في توجيه ال ،المعاني داللة اإلعرابية وا 

 على تلك المعاني
: بعنوانم، دار الشروق، 8444(1)عبداللطيف حماسة، طبعة: دراسة -3

تعرض من خاللها للعالقة بين ( مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي)النحو والداللة 
المعنى النحوي والداللي، بين فيها العالقة بين الدال والمدلول، لكن هذه الدراسة تقوم 

 .على بيان أثر هذه الحركات في توجيه داللة المعنى
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تيزي وزو، رسالة دكتوراه،  -عمر بورنان، جامعة مولود معمري: دراسة -0
م، حيث تعرض من خالل 8410عام  (وظائف عالمات اإلعراب : ) عنوان الرسالة

ظائف دراسته للوظائف الداللية والبالغية واالتساقية والجمالية، بين من خاللها و 
 .عالمات اإلعراب، ولكنه لم يتعرض للوظيفة النحوية لهذه العالمات

 :هيكل البحث
 :البحث من تمهيد وثالثة فصولن هيكل يتكو  
 .الحركات اإلعرابية وتطورها: يتناول فهو أّما التمهيد

 تغيُّر الحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه الداللة : الفصل األولو 
 .مفهوم الحركات اإلعرابية عند النحاة عبر العصور: المبحث األول
 .المعنىرابية في ــــــركات اإلعــــالح أثر :المبحث الثاني

 .الحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه داللة الجملة العربية: الفصل الثانيو 
 .معاني الحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه صورة المعنى: المبحث األول
 .الحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه ظاهرة التقديم والتأخير: المبحث الثاني

 .نحوية وأثر العامل عليهاوظائف حركات اإلعراب ال: الفصل الثالثو 
 .وظائف حركات اإلعراب الن حوية: لالمبحث األو 

 .يةأثر العامل على حركات اإلعراب: المبحث الثاني

 :أهّم المصادر والمراجع

كمال  ، األنصاريأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل ،أسرار العربية -1
 م1000 -هـ1084(1)دار األرقم بن أبي األرقم ط، الدين األنباري

عبدالرحمن بن اسحاق البغدادي الزجاجي أبوالقاسم / االيضاح في علل الن حو  -8
 0ط/ دار النفائس / مازن المبارك : تحقيق/ 
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محم د علي : يققتح/  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي /  الخصائص  -3
ار   (1)ط / بيروت لبنان / الهدى للطباعة والنشر دار / النج 

دار الكتب / أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي / سر صناعة اإلعراب  -0
 م8410_  هـ 1081/  1ط / لبنان ، بيروت/ العلمية 

عبدالسالم محمد :تحقيق /عمر بن عثمان بن قنبر أبو بشر سيبويه/الكتاب  -1
 م1022-هـ  1042-3ط / القاهرة / مكتبة الخانجي /هارون 

 –دار صادر /  ابن منظور/  ن علي جمالمحم د بن مكرم ب/  لسان العرب  -6
 هـ1010( 3)ط /   بيروت

بن سعيد بن عثمان بن عمر  أبو عمرو عثمان/ المحكم في نقط المصاحف  -7
 (8)ط / دمشق  –دار الفكر /  عزة حسن .د: تحقيق   / الداني

أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري  /مسائل خالفية في النحو  -2
 –دار الشرق العربي  /محمد خير الحلواني : تحقيق / البغدادي محب الدين 

 .م1008 - هـ1018 (1)ط  / بيروت
مؤسسة / سمير نجيب اللبدي / معجم المصطلحات النحوية والصرفية  -0

 م1026/ هـ 1046( 8)ط / دار الفرقان/  الرسالة
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد / صل في صنعة اإلعراب المف -14

/  1ط / مكتبة الهالل بيروت / علي بوملحم : تحقيق/ الزمخشري جاراهلل 
 .م1003
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 :لالفصل األوّ 

 اللةدّ لـثرها في توجيه ارابية وأــركات اإلعـحلاتغيُّر 

 ورهاــــــرابية وتطــــــركات اإلعـــــالح :يدـــــهالتم

 صورـركات اإلعرابية عند النحاة عبر العحمفهوم ال: لمبحث األوّ لا

 عنىـالمرابية في ــــــــاإلعات ـركـــــحال أثر :المبحث الثاني
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 :التمهيد
 ة وتطورهاالحركات اإلعرابيّ 

ن   ،اليسيرِ  ليس بالسهلِ  غةِ هرة في الل  أي  ظا إَن البحث عن بدايةِ            يتطلب ما وا 
خالل البحث عن من  وهذا ال يتم إال   تلك الظاهرة،  ذلك معرفة ودراية تامة عن بدايةِ 

عن  البحثَ  ن  أذلك  ،وتختفي حينًا آخر وهذه البداية تبدو ظاهرة حيناً  ،ةبداية النشأ
مر ت به هذه الحركات ال يتم  ذيومحاولة معرفة التطور ال   ة،الحركات اإلعرابي   جذورِ 

طلق اآلن لقب يُ  حيثُ " غة السامية األم وما تفرع منها من لغاتالل   ىلإلرجوع با إال  
 الشعوب اآلرامية والفينيقية والعبرية والعربية واليمنية والبابلية واألشورية ىالساميين عل

 (1)"ن هذه الشعوبنحدر ماوما ( األكادية)
الفصيلة السامية األم ها تنتمي إلى يجد أن   غة العربيةي دراسة الل  ف المتأم لو          

نحدرت منه الل غة العربية ذي االجذر ال  " بها ذلك أن   القرابة صالتوهي من أقرب 
عن  وليس جديدًا نجم سمة لغوية موروثة في لغة العرب، أن  اإلعراب ىعل يدل  

 (8)"ىحتكاك بلغة أخر اتطور و 
حفظ  فكما ورثوا   قديم الزمان، منذُ  مهسالفِ ن أمه العرب فاإلعراب كنز ورث        

خالدة  لغوية كذلك اإلعراب ظل  سمة جياًل بعد جيل، شعارساب ورواية األناأل
 .في العربية ةرثاو مت

ظاهرة  أن   نجدع منها من لغات وما تفر  الل غة السامية  ىلإوعند النظر        
 أن  هنالك بعض العناصر ىعل وهذا يدل  ، تنتشر بين أفرع هذه ال لغاتاإلعراب 

من حيُث  تتطابق مع الَلغة العربيةوالتي الل غات السامية  غوية المشتركة بينلال  
 .الصفات

                                                           
 (6)ص  /م  8440( 3)ط / نهضة مصر / علي عبد الواحد وافي / فقه الل غة ( 1)

 (133)م ص 1023( 8)ط  / الناشر األطلسي / محم د خير الحلواني / أصول النحو العربي ( 8)
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خاصة مقارنة العربية بأخواتها الساميات تتجلى لنا سمات اإلعراب  في حالو        
 السامية غاتل  ال فصيلةمن  ن غيرهاوضوحًا ع بصورة أكثرعند ال لغة األكادية 

في  ة ظاهرة لغويةولذا ُيعد وجود أي  نت، دو  فاألكادية أقدم لغة سامية " األخرى
وبذلك  ،الل غة السامية األولى كون الظاهرة موروثة عن ىاألكادية والعربية دلياًل عل

 (1)"خ ألقدم الظواهر في العربية عن طريق المقارنة باألكاديةر نؤ أن  ستطيع ن
أن  هنالك بعض الظواهر الل غوية المشتركة بين الل غات  نالحظهذا على و        

سماء في فالبحث عن األ"ة وهي التي تساعدنا على تفسير الحالة اإلعرابي   السامية،
طلق الن حاة العرب على هذه الحاالت أوقد  تنوع ثالثي، ذات نجدهالل غات السامية ا

اإلعراب على هذا النحو  وُيعد ،والجر النصب،و  ،الرفع :ة مصطلحاتاإلعرابي  
حتفظت الل غة األكادية بظاهرة اإلعراب وقد ا ألولى،دًا لل غة السامية امتدااالثالثي 

 (8)"فالخط األكادي يثبت الحركات دائماً ، يضًا على هذا النحو أ
ذي ينظر وال   ،الِقدممنُذ  سامية قديمة عرفتها لغاتها لغوية اإلعراب ظاهرةكان       

وهي  عراب جاءتنا من الل غة األكادية،صورة لإلأن  أقدم "األكادية يجد  الل غةِ  ىلإ
 (3)"ر من النضجيصورة من اإلعراب تشتمل على كث

ة وعند مقارنة الل غة األكادية بالل غة العربية نجد أن  هنالك اشتراك في ظاهر       
 حالة الرفع،في ( Kalbum)نجدها ( كلب)كلمة : "اإلعراب بين الل غتين وذلك مثل

سم األكادي يظهر فاال في حالة الجر،( Kalbim)و في حالة النصب،( Kalbam)و
ويطابق أحد  سم في الجملة،تتحد بوظيفة اال ،شكالأثالثة  ىالمختلفة علفي النقوش 

 ،ربيةالثاني حالة النصب في الع ويطابق الشكل ،شكال حالة الرفع في العربيةهذه األ

                                                           
 (156)ص / ط .محمود فهمي حجازي ب/  مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللّغات / علم اللّغة بين القديم والحديث  (1)

 (144)المرجع السابق ص  (8)

 (873)م ص 1000( 6)ط / مكتبة الخانجي / رمضان عبد التو اب / فصول في فقه العربية ( 3)
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نحو ما عرفته  ىسم علكادية إعراب االفقد عرفت األ ،الجروالشكل الثالث حالة 
 (1)"بيةالعر 

وقت  ة  التي في العربية تتطابق واألشكال األكادية منذُ شكال اإلعرابي  هذه األ       
لكي تُبرز لنا مدى  ظاهرة اإلعراب كسمة من موروثاتهابالعربية  حتفظتقد او  ،تليد

 . معانيها، وأثره في إيضاح داللة أهميته
القديمة التي  رالرجوع لآلثا من خالل ال تتضح مالمح ظاهرة اإلعراب إال  و        

 حيثُ "عن الموطن األصلي لل غة األم البحث عند  وال يتم هذا إال   كتبت بها النقوش،
ن كان القسم الجنوبي الغربي من يل للساميالموطن األو   أن   يكاد يجمع العلماء على

من هذا المهد و ( ذلك ىلواليمن وما إ ،ونجد ،الد الحجازب)العربية شبه الجزيرة 
 (8)"ريق العراق والشام وما جاورهماط لىعت الهجرات السامية إتفر  

شبه من الجنوبي الغربي كانت تنتشر في الجزء  العربية هذا يعني أن  و            
 على وجود العربية في هذا المكان، ن  أآلثار التي وجدت تدل  حيث إ ،جزيرة العرب

بالد )ين يقدم مواطن السامعلى الرغم من أن  العربية قد نشأت في أ"ه ذلك أن  
اآلثار  ُيعد من أحدثِ  لينا من آثارهافإن  ما وصل إ( ونجد وما إليها الحجاز،
 (3)"السامية
           

 
 
 

                                                           
 (111-110)ص /  جازيمحمود فهمي ح/ علم الل غة بين القديم والحديث  (1)

 (1)م ص 1000/ ط.ب/ دار المعرفة الجامعية / أحمد سليمان ياقوت / ظاهرة اإلعراب في النحو العربي  ( 8)

 (72)ص  / علي عبدالواحد وافي/  فقه الل غة ( 3)
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جد فيها ي وآثارها العربيةتبت بها للنصوص الل غوية القديمة التي كُ  الناظرو  
نت بها هذه النقوش مع العربية الباقية في تتفق الل غة التي دُ " حيثُ  ،سمات اإلعراب و 

فهي تشتمل على  في األصوات والقواعد والمفردات، كثير من مقوماتها وخصائصها
 (1)"بها العربية الباقيةمعظم األصوات التي تمتاز 

 ا وصل إلينا من آثارهاوم المدونة العربية والكتابات حث عن النقوشاالبو             
من أشهر "جد أن  ي ثر عليها في تلك المواقع من شبه جزيرة العربالقديمة التي عُ 

ر بالشام والذي يعطينا صورة واضحة من آثار ثِ ارة الذي عُ هذه النقوش نقش النم  
بر ملك من وقد كتب شاهدًا لق صبح كاماًل في العربية الباقية،أاإلعراب الذي تطور و 

( 223)وُأر خ بشهر كسلول من سنة  أ القيس بن عمرو،مر االملوك اللخميين يسمى 
َري، وقصدي  ( م 328)ديسمبر من سنة  ل ،كانون األو   فق شهراوهو يو  بتقويم َبص 

 :والنقش هو  ُأبي ن ما فيه من آثار اإلعراب، هذا النقش أن  يراد إمن 
 .رو وملوكهم وهرب ُمد  حجو عكدي وجا ملك األسدين ونزا -
 .ونزارًا وملوكهم وشتت مذحجًا بالقوة وجاء( قبيلتي أسد)األسدين  ملك: أي 

: ألن ها مثنى ولم يقل ءامفعول به ونصبها بالي( ملك األسدين)نالحظ أن  
 .معطوف على المفعول به ( نزارو)أن  بالرغم من ( األسدان)

يزجي في جبح نجران مدينت شمر وملك معدو ونز ل بنيه الشعوب ووكلهن   -
 . فرسو لروم

ووكله  ى بنيه الشعوب،ندفاع في مشاف نجران مدينة شمر وملك معدًا وول  اب: أي
 .الفرس والروم

 على أن ها من وألحق الواو دليالً  دون تنوين النصب،( ملك معدو)ن  نالحظ أ
 :فيها مالحظتان( نز ل بنيه)كذلك أن  ونجد ، األعالم المعربة

                                                           
 (24)ص /  علي عبدالواحد وافي/  فقه الل غة ( 1)
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فنصبت بالياء ألن ها ملحقة بجمع المذكر  على أن ها مفعول به،( بنيه)نصب : ولىاأل 
 .السالم 
( بنيه)فت النون صارت ذفلم ا ح( بنينه)النون من المضاف فاألصل  حذف: الثانية

 .وهذه قاعدة من القواعد العربية الهامة 
بنيه، )فعولين وهما قد عد ي بالتضعيف فنصب م( نز ل)نالحظ كذلك أن  الفعل 

 (1)"(والشعوب
أن ها نشأت  ىيل علودلغة، ل  لودورها في ا هذه الظاهرةبرهن لنا هذا النقش يُ ف         

 .في العربية في ذلك العهدعلى وجود اإلعراب  كما يدل منذ وقت مبكر،
أن   ىلإشيئًا فشيئًا ة تخطو نحو مرحلة النمو والتطور وظل ت الحركات اإلعرابي  

عرف باألدب أقدم ما وصل إلينا من آثار وهو ما يُ "ذلك أن   ،وصلت العصر الجاهلي
من شعراء العصر الجاهلي وحكمائه،  وهي آثار أدبية تنسب لطائفة الجاهلي،
 الميالد على أبعد تقدير،خامس بعد في القرن ال ولكنها لم تجمع وتدون إال   وخطبائه،
جتازت مراحل كثيرة في اكتمالها وعظمتها بعد أن  انفوان ل الل غة في عوهي تمث  

 (8)"رتقاءالتطور واال
د وح  نزول القرآن الكريم ال ذي حيُث  العصر اإلسالمي ىنأتي إل وعندما        

لهجاتها، فكان سببًا في نشأة علوم العربية كالنحو والصرف واألصوات والبالغة 
 القرآن الكريم قد نقل نقالً " حيُث تشير الدراسات إلى أن  وغيرها من علوم العربية، 
ة الحركات اإلعرابي   ىوكانت قرآءاته وما يرجع منها إل أمينًا كما يعرف أي  إنسان،

الطريقة المتوارثة في تاريخ  ة القرآن الكريم كانت معربة علىلغإيضًا على أن   يدل  
 (3)"نبوي جاء تام التكوين اإلعرابيكذلك نجد أن  الحديث ال ...هذه الل غة 

                                                           
 (2 -7)ص / أحمد سليمان ياقوت / و العربي ظاهرة اإلعراب في النح( 1)

 (26)ص / احد وافي علي عبد الو / فقه الل غة ( 8)

 (130)ص / م1023( 8)ط  / الناشر األطلسي ، خير الحلواني  محم د/ أصول النحو العربي ( 3)
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نوع من النمو  ىوصل إلوهذا دليل على أن  اإلعراب في العصر اإلسالمي 
 أفواجا،في دين اهلل أصبح الناس يدخلون  -اإلسالمي  -وفي هذا العصر ،واإلزدهار

أصبح  ىشاع اللحن بين العامة والخاصة حتف وأصبح غير العربي ينطق بالعربية
 .يتخلل دور الحكام واألمراء

بأمر من أمير  يؤلبي األسود الد  ويعود الفضل في وضع حركات اإلعراب أل
أن أبتديء بإعراب  أرى: "األسود وأب قال وذلك عندما ،المؤمنين علي بن أبي طالب

المصحف وصبغًا ذ خُ : رجاًل من عبدالقيس وقال له" فطلب أن  يختار (1)"القرآن أو ال
ذا ضممتها  فأنقط نقطة واحدة فوق الحرف، يفتفإذا فتحت ش يخالف لون المداد، وا 

 أتبعتُ  فإن  ، ذا كسرتها فأجعل النقطة في أسفلهوا   جانب الحرف، ىالنقطة إلفأجعل 
 (8)"ن ة فأنقط نقطتينغُ  شيئًا  من هذه  الحركات

بلون ة كانت عبارة عن نقاط توضع على الحرف الحركات اإلعرابي  نالحظ أن    
ا حركات اإلعراب األسود الد ؤلي هنا يضع لن بووأ يخالف لون أحرف الكلمات،

لكنه لم يذكر السكون بل  ،ويضع التنوين كذلك( والكسر الفتح، والضم،)الثالث 
ل َمن  تكلم الوقوف عليها برهة من الزمنتلزم الم؛ ألن ه حركة عارضة أهمله ، وهو أو 

 . لكن التسمية باإلعراب ُأطلقت فيما بعد (إعراب)ذكر لفظ 
لى صون كتاب اهلل تعا"أن  يقول ذلك هو  إلى األسود بوأوالسبب الذي دعا       

قرآن لحفظه من توثيق نص الو " من القرآن الكريم (3)"حنمن التحريف والتصحيف والل  
 (0)"له؛ وذلك بمعرفة إعرابه وتركيب جمالخطأ في قراءاته، وفهم كتاب اهلل ومعرفته

   
                                                           

 111ص/  3جـ/  دار الكتب العلمية، بيروت / القلقشندي ثم القاهري  أحمد بن علي بن أحمد الفزاري / صبح األعشى في صناعة اإلنشاء( 1)

 (0)ص ( 8)ط  دمشق –دار الفكر ،  حسن :تحقيق/ عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني / المحكم في نقط المصاحف( 8)

 (67)م ص 8440( 1)ط ، مكتبة الرشد ، سليمان يوسف خاطر . د، ب سيبويه التوجيه النحوي لوجوه القراءات القراني ة المشكلة في كتا( 3)
 (74)ص ، المرجع السابق ( 0)
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 ا  كان ذلك طبيعيًا بعد أن  رسمو "أن ه لم ا  ذلك أم ا سبب تسميتها بنقط اإلعراب

عن بعضهما  اإلعراب تمييزًا لهمابي األسود اسم نقط أن  يضعوا لنقط أ نقط اإلعجام،
لذلك عكف العلماء  ،س بين نقط اإلعراب ونقط اإلعجاملتباوخوف اال (1)"بعض

كان ضبطًا للكلمات قبل  -بنقط اإلعراب -الضبط المذكور "ينهما ذلك أن  تمييز بلل
على يد شيخ العربية الخليل ( الضمة والفتحة والكسرة)لمعروفة أن  تبتكر الحركات ا

تطيلة التي نستخدمها هذه الحركات المس ىالفراهيدي الذي طور هذا النقط إلبن أحمد 
: حيث يقول الخليل، ة اآلنالشكل الذي نراه عليه الحركات اإلعرابي   على (8)"اليوم

 ،و في الرفع والنصب والجر والجزمإذ كان جميع النح ،هذا كتاب فيه جملة اإلعراب"
 (3)"وجوه الرفع والنصب والجر والجزم وقد ألفنا هذا الكتاب وجمعنا فيه جمل

بو يقول أ، ة بصورة واضحة جليةفالخليل هنا يذكر لنا هذه الحركات اإلعرابي  
وهو مأخوذ من ، في الكتب من عمل الخليل بن أحمد ذيالشكل ال  : "عمرو الداني

، لئال تلتبس بالواو المكتوبة صور الحروف فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف
 (0)"الفتحة ألف مبطوحة فوق الحرفو  ،والكسرة ياء صغيرة تحت الحرف

أم ا رموز الحركات القصيرة : "جاء فيه اً واب نصويذكر الدكتور رمضان عبدالت      
الموجودة في الخط العربي حاليًا فهي من عمل الخليل بن أحمد الل غوي المشهور في 

 ر في ضبط الكتابة ل من فك  و  أولم يكن الخليل بن أحمد  ،هجريالالقرن الثالث 

                                                           
 (17)ص / دار المعارف /  شوفي ضيف  /المدارس النحوية ( 1)

 (67)ص / م 8440 (1)ط / مكتبة الرشد /  سليمان يوسف خاطر / التوجيه النحوي لوجوه القراءات القراني ة المشكلة في كتاب سيبويه ( 8)

 (63)ص /م 1001( 1)ط /  فخرالدين قباوة : تحقيق /  أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمر الفراهيدي / الجمل في النحو ( 3)

 (7)ص( / 8)ط / دمشق  –دار الفكر/  عزة حسن : تحقيق، سعيد بن عثمان بن عمر الداني أبو عمرو عثمان بن/ المحكم في نقط المصاحف ( 0)
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من علماء القرن  األسود الد ؤلي بوأذلك  ىفقد سبقه إل ؛القصيرة حركاتالالعربية ب
 (1)"ل الهجرياألو  
ية كما عرفتها يتبين لنا مم ا سبق أن  اإلعراب ظاهرة عربية قديمة عرفتها العرب     

ذلك أن  ظاهرة اإلعراب في عهد الخليل وصلت إلى مرحلة تتسم  ،أخواتها الساميات
وهذا يدل على  ،ةبنوع من النمو والتطور من حيث توظيف داللة الحركات اإلعرابي  

 ذين أتوا  وعلى هذا النهج سلك العلماء ال   ،ةكتمال ونضوج مصطلح الحركات اإلعرابي  ا
من صنع تي وصلت إلينا هي ال رموزفال ،عد الخليل طريقة الخليل بن أحمدمن ب

  .الخليل بن أحمد الفراهيدي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (873)ص / م 1000(6)ط /مكتبة الخانجي / رمضان عبد التو اب / فصول في فقه العربية ( 1)
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 :المبحث األول  
 مفهوم الحركات اإلعرابية عند النحاة عبر العصور

 : ركة لغة  ــالح
َحَرَك "غة يعني في الل  ( َحَركَ )الثالثي لمادة  ذكرت مصادر الل غة أن  الجذر

كًا وَحَركةً  ُرُك َحر  كًا : تقول، وكذلك يتحر ك ،الشيء َيح  َركُه َحر  ُت بالسيف َمح  : أيَحَرك 
 (1)"أعلى الكاهل: كوالحارِ  ،َرك منتهى العنق عند مفصل الرأسوالَمح   ،ضربته

ما : قالويُ  ك كته فتحر  وحر   ،ضد  السكون: الحركة: "لصحاحوقال صاحب ا  
َراكُ  ،حركة: به حراٌك أي  (8)"النارالمحراث الذي تحرك به : والِمح 

ُرُك َحَركةً : "عربوقال صاحب لسان ال         قال  ،تُه فتحر كوحرك ،َحُرك َيح 
اك رَ وما به حِ : سيدة قال ابن ،اكرَ قد أعيا فما به حِ : وتقول ،كوكذلك يتحر  : األزهري

 (3)"حركة: أي
َرى على َسِبيل  َي ان ِتَقال ال ِجس م من َهي َئة وضعية ِإَلىهِ : "وال َحَرَكة ِفي ال َوضع      ُأخ 

                           (0)"التدريج َكَما ِإذا َكاَن للجسم َحَرَكة
 ، ومن مكان إلى مكان آخرنتقال من حالة إلى حالة أخرىفالحركة تعني اال

لم لمعاٍن مقصودة متمي ز رابي ة عـألن  اإلع؛ بي ة مع كونها طارئةوالحركة اإلعرا"

                                                           
(/  الحاء والراء والكاف)باب ( / 3)جـ /  دار ومكتبة الهالل /  مهدي المخزومي :  تحقيق/  من الخليل بن الفراهيدي أبو عبدالرح/ العين ( 1)

 (61)ص

دار العلم للماليين / أحمد عبد الغفور عط ار : تحقيق /  أبو نصر إسماعيل بن حم اد الجوهري الفارابي/ ية تاج الل غة وصحاح العرب، الصحاح ( 8)

 (1170)ص  (/حرك) باب ( / 0)جـ (/  0)ط / بيروت  –

( / لحاء المهملةا)فصل ( / 14)ج /  هـ 1010( 3)ط /  بيروت –دار صادر / ابن منظور /  محم د بن مكرم بن علي جمال/  لسان العرب ( 3)

 (014)ص 

/  بيروت /  دار الكتب العلمية /  القاضي عبد النبي بن عبد الرسول األخمد نكري /  جامع العلوم في اصطالحات الفنون ، دستور العلماء ( 0)

 (12)ص( / الحاء مع الراء ) باب (/  8)ج /  هـ1081( 1)ط
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تباس المعاني وفوات ما هو في ـلافاإلخالل بها يقضي إلى ، عن بعض بعضها
 (1)"ني اإلبانة عم ا في الضميرـأع ،يأتهاـفاظ وهـالغرض األصلي من وضع األل
إلى حالة الجر لتؤدي غرضًا معينًا ومعاني  الرفع والحركات اإلعرابي ة تنتقل من حالة

      .من خالل تركيب الجملة العربية ترمز وتدل عليها
 ،، خرج عن سكونهتحر ك: أو الشخصَحُرك الشيء ": أحمد مختار عمر. وقال د    

 (8)"حروفهابالشكل بوضع الحركات على  ضبطها: وحر ك الكلمة
ركة تطلق على ما كان أن  الح( حرك)التعريف الل غوي لمادة  لنستخلص من خال    

 ردت أكثر التعريفات تدل  حيُث و  ،رىنتقال من هيئة إلى هيئة أخاالو  ،ضد  السكون
من حالة إلى حالة  فالكلمات العربي ة تدخلها الحركات اإلعرابي ة وتنتقل ،على ذلك

 .معاني النحوية المراد الكشف عنهالتباس بين الوعدم اال ،لتسهيل النطق
 :الحركة في االصطالح 

مفهوم الحركة ات النحوية نجد أن ه قد ورد حمن خالل النظر في معاجم المصطل     
رًا إعرابيًا هوقد تكون مظ ،كهي أثر التحر  " :أن  الحركةوهو النحويين  اصطالحفي 

فظية فتجلب للكلمات الداخلة عليها إحدى الحركات تحققه العوامل المعنوية أو الل  
فالضمة : معينةمنها تمث ل حالة إعرابي ة  وكل ،ثالث الضمة أو الفتحة أو الكسرةال

لمؤنث والكسرة تمثل الجر والنصب في جمع ا ،، والفتحة تمثل النصبتمثل الرفع
 (3)"السالم

                                                           
: تحقيق ( / هـ1400: المتوفى)أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي   /معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، الكليات ( 1)

 (372)ص ( الحاء ) فصل /  بيروت  –مؤسسة الرسالة /  عدنان درويش 

 -هـ  1080، (1) ط/ بمساعدة فريق عمل عالم الكتب ( هـ1080: المتوفى)أحمد مختار عبد الحميد عمر / معجم اللغة العربية المعاصرة ( 8)

 (070)ص ( / ك ، ر ، ح )باب (/   1) جـ /  م 8442

 (63)ص ، م 1021/ هـ 1041( 1)ط / دار الفرقان ، مؤسسة الرسالة / سمير نجيب اللبدي / معجم المصطلحات النحوية والصرفية ( 3)
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لى الكلمات ي تحرك أحرف الكلمة نتيجة لبعض العوامل الداخلة عه: والحركة
ري حروف الكلمة في بنيتها فتكون وهي قد تعت ،ذلك أن  التحر ك حالة تضاد للسكون"

 ،الفتح والكسرالضم و : ثالث وهي ك في حاالتويقع التحر   ،نائياً أو بضبطًا إعرابيًا 
 (1)"ويعتبر الضم أعلى هذه الحركات وأشرفها

التي  نالحظ مما سبق أن  الحركة في االصطالح هي عبارة عن تلك الحركات     
وُيراد بها كيفية عارضة " سواء أكانت إعرابي ة أم بنائي ة توضع على أحرف الكلمة

؛ اض حروفوهي أبع ،لفتحة والكسرة، ويقابلها السكونالضم ة وا: ت وهيللصو 
 (8)"والكسرة بعض الياء ،األلف، والضمة بعض من الواو فالفتحة بعض من

 ( :حرك)العالقة بين المعنى اّللغوي واالصطالحي لمادة 
أن  هنالك تداخل بين المعنى الل غوي سبق خالل ما  نستخلص من        

ضد  على ما كان( حركة) مادة معنىلحركة حيث يدور واالصطالحي لمعنى ا
كما نستخلص ، في أواخر الكلماتحالة أخرى من حالة إلى  الحركة نتقالوا ،السكون
مم ا يحملنا القول بأن  الحركات  ،نتيجة أثر عامل يجعلها تتحرك تنشأ كةأن  الحر 

 .العربية الكلماتأثر لعامل يجلبه في آخر هي اإلعرابي ة 
 :اإلعراب لغة  واصطالحا   ممفهو 

 :اإلعراب لغة  
أعرب "إلبانة عن ما كان مخفي ومن ذلك في اإلعراب اإلفصاح وااألصل         
والعروبة يوم ... أي فصيح وهو عرباني الل سان  ،أفصح القول في الكالم: لالرج

 (3)"العروبة وأستقر  المنيريوم ... ياحسنه عبدالعزيز إذا  : قال، الجمعة

                                                           
 ( 63)ص / سمير نجيب اللبدي/ معجم المصطلحات النحوية والصرفية (  1)

 (114)ص/م 8411( 1)ط /  القاهرة –مكتبة اآلداب / محم د إبراهيم عبادة دار المعارف/ طلحات النحو والصرف والعروض والقافية معجم مص( 8)

 (182)ص (/  العين والراء والباء)باب (/  8)جـ / لفراهيدي أبو عبدالرحمن الخليل بن ا/  العين ( 3)
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 :وفي الحديث ،صح عنهاأعرب الرجل بحجته إذا أف" :وقال صاحب الجمهرة   
عراب الكالم إيضاح فصيو ( الثي ب ُتعرب عن نفسها) إذا كان ورجل معرب  ،حها 

 (1)"فصيحاً 
باً : "لقاويُ       إذا بي نته له يكون فيه  وأعربته له إعراباً  ،عر بُت له الكالم تعر 

عربي   رجلٌ : ويقال ...ًة وأفصح كالمه إفصاحًا وُفصح الرجل فصاح: قال ،حضرمة
عر بت عن القوِم  قال يُ  ،إن ما هو يعر ب بالتشديد: ر اءوقال الف ،الل سان إذا كان فصيحاً 

حتججت لهممت إذا تكل   اإلبانة، تعريب معناهما واحد وهو قلت اإلعراب وال ،عنهم وا 
: أعرب عم ا في ضميرك أي: يقال ،أبان وأفصح: ، عر ب أيأعرب عنه لسانه: يقال
 (8)"قد أعرب: إذا أفصح في الكالم للرجل: ومن هذا ُيقال ،ن  أبَ 

ب هو اواإلعر  ،بانة واإلفصاح عن ما هو مكمونإلتدل على ا( أعرب)فمادة       
 .المكمون الشيء هذاعن  بين لنافصح ويُ ذي يُ ال  

ع ال إله إال  اهلل سب: يستحب حين يعرب الصبي  أن  يقول ): وجاء في الحديث      
؛ ألن  باإلعراب إعراب الكالم من هذا القياس"و ،حين ُيبين عن نفسه: أي( راتم
ام وسائر أبواب ستفهاعل والمفعول والنفي والتعجب واالق بين المعاني في الفيفر  

 (3)"النحو من العلم

                                                           
، (1)بيروت ط  –دار العلم للماليين ، رمزي منير بعلبكي : تحقيق ( هـ381: المتوفى)د األزدي أبو بكر محمد بن الحسن بن دري /جمهرة اللغة ( 1)

 (310)ص ( ب ر ع ) باب ( 1)م جـ 1027

 –دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعب : تحقيق ، ( هـ374: المتوفى)محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور ، تهذيب اللغة ( 8)

 (810 – 812)ص ( العين والراء مع الباء ) باب ( 8)م جـ 8441، (1)ط  بيروت

 / (أعرب)باب / (0) جـ/  م1070/  دار الفكر / عبد السالم محم د هارون : تحقيق / أحمد بن ذكريا القزويني الرازي / معجم مقاييس الل غة ( 3)
 (344)ص
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يضاحهو تبيينه سمي اإلعراب إعرابًا لإن ما " :(1)وقال ابن منظور        كال : وقال ،ا 
هو اإلعراب الذي هو النحو إن ما ... القولين متساويان بمعنى اإلبانة واإليضاح 

 (8)"كالمه إذا لم يلحن في اإلعراب وأعرب ،اإلبانة عن المعاني باأللفاظ
وبي ن وض ح : أعرب الجملة أي: ومن ذلك"اإليضاح و يعني اإلبانة  فاإلعراب       

 (3)"موقع كل كلمة من اإلعراب
... أتى به على وفق العربية  ،كشفه وبي نه وأوضحه: عرب كالمهأ"وكذلك       

بواسطة  ،نى النحوي كالفاعلية والمفعوليةوطب ق عليه قواعد النحو للكشف عن المع
 (0)"القرائن كاإلعراب ونحوه

 ؛ ألن  عن المعاني النحوية ويوضحهابين فصح ويُ فاإلعراب هو الذي يُ            
وبما  ،لحركات تتجلى وتظهر كوضح النهاروعند إعرابها با ،سم بالغموضتت المعاني

دراك ألمن اللبس في  ،اإلعراب سمة لإلبانة عم ا خفي أن   المعنى وعدم اللحن فهم وا 
مفردات التي بين ن المعاني النحوية لتباس بي؛ إذن فهو درع متين لمنع االفي الكالم

 .الجملة العربية
 
 

                                                           
من  ،اإلمام اللغوي الحجة(  لسان العرب)عي اإلفريقي، صاحب نظور األنصاري الرويفمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن م( 1)

 .ثم ولي القضاء في طرابلس ،م في ديوان اإلنشاء بالقاهرةوخد( في طرابلس الغرب: وقيل)ولد بمصر . نسل رويفع بن ثابت األنصاري

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي ل / األعالم: انظر/.ي آخر عمرهوعاد إلى مصر فتوفي فيها، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وعمي ف

 142ص/  7ج/  م 8448 مايو/ أيار  -11ط/دار العلم للماليين/ بن فارس، الزركلي 

/ فصل العين المهملة ( / 1)جـ  /هـ 1010( 3)ط / بيروت  -دار صادر / ابن منظور، محم د بن مكرم بن علي جمال / لسان العرب ( 8)

 (122)ص

باب ( / 1)جـ /  م8442/ ـ ه1080( 1)ط /  القاهرة ، عالم الكتب / أحمد مختار عمر / دليل المثقف العربي ، معجم الصواب الل غوي ( 3)

 (11)ص ( / أعرب)

 (1076)ص ( / ر ب  ع) باب (/  8)جـ /  أحمد مختار عبدالحميد عمر / معجم الل غة العربية المعاصرة ( 0)
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 :طالحا  ــراب اصـــــاإلع
مفهوم  نجد أن   ،ل النظر في كتب النحاة األوائل، والتتبع لصفحاتهامن خال        

وصار  ،مراحل ةبعد ةمفهوم اإلعراب مر  أن   ذلك اإلعراب يتسم ببعض الغموض،
  .كتمالحتى وصل إلى طور النمو وااليتطور شيئًا فشيئًا 

أحمد  بن (1)الخليلل مفهوم وصل إلينا نجده عند البحث عن أو  عند و         
يث ورد في ح( الجمل في النحو)تابه الموسوم ب وذلك في ك (ـه174)الفراهيدي ت

النحو في  إذ  كان جميع: هذا كتاب فيه جملة اإلعراب: "مقدمة هذا الكتاب قوله
 (8)"الرفع والنصب والجزم

النصب و  الرفع) ةعراب يتمثل في الحركات الثالثهنا يذكر لنا أن  اإلالخليل و         
وهذا  ،ألقاب خاصة باإلعراب دون البناءوهذه الحركات هي  ،والرابع السكون( والجر

(  ـه124) (3)لكن عندما نأتي إلى تلميذه سيبويه ،دليل على بداية نشأة هذا المصطلح
: أستاذه الخليل حينما يقول سيبويهمما كان عليه  بياناً  مر صار أكثرنجد أن  األ

وحروُف اإلعراب لألسماء المتمك نة،  ،حروِف اإلعرابالرفع والجر والنصب والجزم ل"

                                                           
روض، وهو أستاذ سيبويه من أئمة اللغة واألدب، وواضع علم الع: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن( 1)

األعالم : انظر/ النحو، والعروض ، والجمل في جملة آالت العرب)و ( معاني الحروف)و ( في اللغة( العين)له كتاب ولد ومات في البصرة، .النحوي  

 310ص/  8ج/ الزركلي 

 (63)ص / م 1001( 1)ط / فخرالدين قباوة : تحقيق / أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمر الفراهيدي / الجمل في النحو ( 8)

ولد في إحدى قرى شيراز، وقدم . بسط علم النحوإمام النحاة، وأول من : عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه( 3)

. ورحل إلى بغداد، فناظر الكسائي. في النحو، لم يصنع قبله وال بعده مثله" كتاب سيبويه"كتابه المسمى  وصنف. البصرة، فلزم الخليل بن أحمد ففاقه

/ الزركلي  خير الدين بن محمودل / األعالم: انظر رسية رائحة التفاحبالفا" سيبويه " وعاد إلى األهواز فتوفي بها، و . وأجازه الرشيد بعشرة آالف درهم

 21ص/  1ج
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الهمزة، والتاء، :  ولألفعال المضاِرعة ألسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائُد األربع
 (1)"أنَت أو هي، وَيفعل هو، وَنفعل نحنأف َعُل أنا، وَتفعل : وذلك قولك، والياء، والنون

ركات وقد بي ن أن  هذه الح ،خاصة باإلعرابهذه الحركات  أن   سيبويه هنا يشير      
؛ أي أن  هذه ألفعال المضارعة ألسماء الفاعلينوا ،تدخل على االسماء المتمكنة

 .ضارعةسماء المتمكنة واألفعال المالحركات خاصة باأل
: نجده يذكر مفهوم  اإلعراب بقوله (هـ316)وعندما نصل إلى ابن السر اج ت      

وأعني بالمتمكن ما لم يشبه الحرف  ،حق االسم المفرد السالم المتمكنهو الذي يل"
 ،ضم وفتح وكسر: كون بحركات ثالثوي ،ية والجمع  الذي على حد التثنيةقبل التثن

 ،رفعاً عنها سميت األسماء واألفعال وتزول فإذا كانت الضمة إعرابًا تدخل في أواخر 
ذا كانت ،ميت نصباً ذا كانت الفتحة كذلك سفإ  (8)"الكسرة كذلك سميت جرًا وخفضاً  وا 

حيث ُيبي ن لنا أن  الحركات  ،اج هنا يوضح لنا مفهوم اإلعرابوابن السر         
كما أن ه قد  ،تى قبلهيذكره َمن  أ لم   وهذا ما ،األسماء واألفعال تدخل أواخري ة اإلعراب

ن ما تزول وتتغي  حركات غير ثابتة في آخر ابي ن أن  هذه ال ذا ثبتت  ،رلكلمات، وا  وا 
 .لحقت البناء

نجده يذكر مفهوم اإلعراب بصورة  (هـ377)لي الفارسي توعندما نأتي ألبي ع      
 (3)"ختالف العاملالاإلعراب أن  تختلف أواخر الكلم : "قولأكثر وضوحًا عندما ي

                                                           
 (1)جـ/ م 1022/هـ 1042( 3)ط / اهرة الق/ مكتبة الخانجي / عبدالسالم محم د هارون : تحقيق /  عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه / الكتاب ( 1)

 (13)ص /  
/ بيروت ، لبنان /  مؤسسة الرسالة / عبدالحسين الفتلي : تحقيق /  السري بن سهل النحوي بن السر اج أبو بكر محم د بن / األصول في النحو ( 8)

 (00)ص ( / 1)جـ 

( / 1)ـج/ م 1060/ هـ 1320( 1)ط / رهود حسن شاذلي ف: تحقيق / أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي / اإليضاح العضدي ( 3)

 (11)ص
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اإلعراب أن   ذكر أن   حيثُ  ،رسي  هنا قد بي ن مفهوم اإلعراببو علي الفاأو       
 وهذا ما لم  ( ختالف العاملا)فذكر لفظ  ،ختالف العامللك ال؛ وذتختلف أواخر الكلم

 .ه إليه َمن  أتى قبله من العلماءيتنب  
فاإلعراب إن ما هو بحركة : "مفهوم اإلعراب بقوله( هـ321)ويذكر ابن الور اق ت      
وال يمكن أن  توجد حركة  ،ا أن  تكون ضمة أو فتحة أو كسرةوالحركة إم   ،وسكون
 (1)"ة لهذه األربعة والسكون الرابعمخالف
بالحركات الثالث نالحظ أن  ابن الور اق من خالل تعريفه لإلعراب أن ه يكون       

ح موضع لكن ه لم يوض   ،ه الحركاتكة مخالفة لهذهنالك حر وليست  ،والسكون الرابع
 . العامل المؤث ر على هذه الحركات هذه الحركات وال

مفهوم اإلعراب  يوضحنجده ( هـ320)الحسن الر ماني ت يبأنصل إلى  وعندما      
ختالف ي الكلمة عن طريق المعاقبة الاإلعراب هو موجب لتغيير ف: "بقوله

غيير في الكلمة عن ويبي ن أن ه ت ،مفهوم اإلعرابني هنا يوض ح لنا والر ما (8)"المعنى
ُتحسب وهذه إضافة جديدة  ،لم  يذكره النحاة األقدمين( يرالتغي)ولفظ  طريق المعاقبة
ن  كاو  ،لمفهوم اإلعراب بو علي الفارسي قد ذكر لفظ االختالف إال  أن ه قصد به أن ا 

 .ختالف العاملا
مفهوم اإلعراب وذلك من خالل كتابه  (هـ308)ت (3)ويذكر ابن جني      

إن ك إذا اإلعراب هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ أال ترى : "يقول حيثُ  (الخصائص)

                                                           
/ الرياض  -مكتبة الرشد / محمود جاسم محمد الدرويش : تحقيق /  محمد بن عبد اهلل بن العباس، أبو الحسن، ابن الوراق/ علل النحو ( 1)

 (108)ص /  م1000 -هـ  1084، (1)ط / السعودية 

 (60)ص/ عمان –دار الفكر /  ئيلسامراإبراهيم ا: تحقيق / علي بن عيسى بن علي بن عبد اهلل، أبو الحسن الرماني المعتزلي / رسالة الحدود ( 8)

وكان أبوه مملوكا . عاما 61ولد بالموصل وتوفي ببغداد، عن نحو . من أئمة األدب والنحو، وله شعر: عثمان بن جني الموصلي، أبو الفتح( 3)

واذ في ش" المحتسب " و "  ن المتنبيشرح ديوا" و " من نسب إلى أمه من الشعراء  "  من تصانيفه رسالة في. روميا لسليمان بن فهد األزدي الموصلي

840ص/  0ج/ األعالم للزركلي : انظر/  الخصائص" األول منه، في اللغة، و " سر الصناعة " ت، و اءاالقر 
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ا ونصب اآلخر برفع أحدهم ،، وشكر سعيدًا أبوه علمتًا أباهسمعت أكرم سعيد
 (1)"احدًا إلستبهم أحدهما عن صاحبهولو مان الكالم شرجًا و  ،الفاعل من المفعول

وهذه اإلبانة تكون  ،المعنىإلعراب هو الذي ُيبين عن فابن جني هنا يذكر أن  ا
ذلك أن  الكالم إذا كان نوعًا واحدًا  ،بألفاظ معينة، ويقصد بها الحركات اإلعرابي ة

 .فال ُيعلم الفاعل من المفعول ،إلستبهم المعنى وخفي
 يقول   (الل مع في العربي ة)ص آخر لمفهوم اإلعراب في كتابه ُيورد ابن جني نو       

فاالسم  ،على ضربين أحدهما االسم المتمكن، واآلخر الفعل المضارعفالمعرب : "فيه
، هذا زيدٌ : قولك شابه الحرف نحوالمتمكن ما تغي ر آخره بتغي ر العامل فيه ولم يُ 

 ،لبناء في المعنى ومثله في اللفظفاإلعراب ضد ا ...ومررُت بزيٍد  ،ورأيت زيداً 
بناء الحادث من غير لولزوم ا ،نتقالهاو  نهما زوال اإلعراب لتغي ر العاملوالفرق بي

 (8)"عامل وثباته
( زوال اإلعراب –العامل -تغي ر: )جني قد ذكر ألفاظ وهي نالحظ أن  ابن

الذي ضد البناء  ولكن ه أضاف أن  اإلعراب هو ،سبقهذه األلفاظ نجدها عند َمن  وه
علي بو ألكن ( تغي ر العامل)وذكر لفظ  ،ضافة جديدة لإلعرابوهذه إ ،ومثله في اللفظ
ن  ا ،فهذا قريٌب من ذاك( املختالف العا: )الفارسي يقول أن   إال   ،ختلفت األلفاظوا 
 .المعنى واحد

العوامل اإلعراب هو ما اختلف آخره باختالف : "(هـ132)ويقول الزمخشري
  (3)"ظًا أو تقديرًا بحركٍة أو بحرفلف

                                                           
ار : تحيق / أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي /  الخصائص ( 1) (/  1)جـ( / 1)ط /  بيروت لبنان/ لنشر دار الهدى للطباعة وا/ محم د علي النج 

 (31)ص

 (14-0)ص / الكويت  –دار الكتب الثقافية /  فائز فارس : تحقيق /  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي /  اللمع في العربية ( 8)

/ بيروت  –مكتبة الهالل / ملحم علي بو : تحقيق / أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل / المفصل في صنعة اإلعراب ( 3)

 (33)ص / م 1003( 1)ط
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أن ه يختلف عنه بإضافة  سي إال  علي الفار  يبأوتعريف الزمخشري قريب من تعريف 
؛ فاإلعراب ذه إضافة ُتحسب في دراسة اإلعرابوه( لفظًا أو تقديرًا بحركٍة أو بحرف)

 واإلعراب، فتقد ر الضمة، هذا غالمي :نحو والتقديري ،محم دٌ جاء  :اللفظي مثل
ت يعني بها األحرف النابئة عن الحركا( بحرف)أو  ،بحركة يعني الحركات اإلعرابي ة
 .كالتي في األسماء الستة ونحوها

بصورة أكثر ( هـ616)بي البقاء العبكري أإلعراب عند ويتجل ى مفهوم ا
 ،فيها ختالف العاملاإلعراب هو اختالف آخر الكلمة ال: "وحًا حينما يقولوض
 (1)"ال لفظ ىختالف معنواال

لكن ه زاد ب من تعريف الفارسي والزمخشري رُ ق  العبكري يَ بو البقاء أوتعريف 
يكون في معنى الكلمة ختالف أن  اال: أي( ختالف معنى ال لفظواال)عليهما بإضافة 

 .ال في لفظها
ده القدماء من ستفاد مما أور انجده قد ( هـ783)إلى ابن آجروم ت وعندما نأتي      

لداخلة عليها ختالف العوامل اأواخر الكلم الاإلعراب هو تغي ر : "تعريفات حيُث يقول
منها مفهومًا  فوضعوم استفاد من تعريفات القدماء آجر ابن فإن   (8)"لفظًا أو تقديرًا 
 .جديدًا لإلعراب

اإلعراب ما : "مفهوم اإلعراب بقوله( هـ700)بو محم د المرادي تأويوض ح      
 (3)"سكون أو حذفن حركٍة أو حرف أو جيء به لبيان مقتضى العامل م

                                                           
دار الشرق /  محمد خير الحلواني : تحقيق / أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري البغدادي محب الدين / مسائل خالفية في النحو ( 1)

 (147)ص/ م 1008هـ 1018(1)ط /  بيروت –العربي 

 (6)ص /  م1002-/دار الصميعي / الصنهاجي أبو عبداهلل ابن آجروم محم د بن داؤد /   متن اآلجرومية( 8)

عبد / أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علي  المرادي المصري المالكي /  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ( 3)

 (806)ص / م 8442 -هـ 1082( 8)ط، دار الفكر العربي /  الرحمن علي سليمان 
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، ولكنه زاد عليه بإضافة ذكره المرادي نجده عند ابن جني الذي( البي ان)ولفظ 
ه الحركات ويقصد ب: أي ما يصنعه العامل من حركةٍ ( مقتضى العامل: )قوله

أو  ،ويقصد به الجزم: ي، أو سكونويقصد به اإلعراب النياب: حرفأو  ،اإلعرابي ة
   .يشرع في تفاصيل اإلعراب الداخليةفهو  ،المعتلويقصد به إعراب : حذف
أثر يحدثه اإلعراب : "اإلعراب بقوله( هـ1360)وُيعرف مصطفى الغالييني ت    

مجرورًا حسب ما يقتضيه  العامل في آخر الكلمة فيكون آخرها مرفوعًا أو منصوبًا أو
، الكلمة يجة ألثر العامل في آخرفالغالييني يرى أن  اإلعراب يحدث نت (1)"العامل
ل مرةالذي استخدمه الغ( أثر)ولفظ   .الييني هنا يطرأ علينا ألو 
تغي ر العالمة التي في آخر : "أن  اإلعراب هو( هـ1302)ت ويذكر عب اس حسن    

 (8)"داخلة عليه وما يقتضيه كل عاملاللفظ بسبب تغي ر العوامل ال
 . عند َمن  سبقه س حسن هنا لم نجدهالذي ذكره عب ا( تغي ر العالمة)ولفظ  
هو العالمة التي في آخر  :اإلعراب( : "هـ1084)لراجحي تويقول عبده ا  

البد  أن  وهذه العالمة  ظيفتها فيها،تحدد و : يأ وتحدد موقعها من الجملة، الكلمة 
حسب المراد كما تتغي ر  ولم ا كان موقع الكلمة يتغي ر يتسبب فيها عامل معين،

 (3)"اإلعراب تتغير كذلكفإن  عالمة  العوامل،
معنى بحركة فاإلعراب هو الذي يحدد وظيفة الكلمة ودورها في إبراز سمات ال  

ر بتغي ر العوامل الداخلة بل تتغي   حركة غير ثابتة،وهذه ال تظهر على آخر الكلمة،
 .عليها

 
 

                                                           
 (12)ص/  م 1003 -هـ  1010، (82)ط /  بيروت –المكتبة العصرية، صيدا /  مصطفى بن محمد سليم الغاليينى /  امع الدروس العربية ج( 1)

 (70)ص (/  1)ج / م 1302( 11)ط /  دار المعارف / عب اس حسن / النحو الوافي ( 8)
 (10)ص / م 1000/ هـ1084( 1)ط /  وزيعمكتبة المعارف للنشر والت/ عبده الراجحي / التطبيق النحوي  ( 3)
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 :م اإلعراب عند القدماء والمحدثينالعالقة بين مفهو 
اإلعراب في االصطالح عند القدماء من خالل العرض السابق لمفهوم  -

يتمثل في الحركات الثالث ماء كان والمحدثين نجد أن  اإلعراب عند القد
أم ا عند المحدثين  ،خاصة عند الخليل وسيبويه( الكسرة الفتحة، الضمة،)

  .نجدأن  اإلعراب أثر لعامل يحدثه في آخر الكلمة
لي النحو الذي النحاة األوائل لم يتأثر بالدرس الفلسفي عاإلعراب عند بعض  -

 .نجده عند المحدثين
  :إلعرابمفهوم االعالقة بين المعنى الّلغوي واالصطالحي ل

 :لغًة واصطالحًا أن  اإلعراب يعنينستخلص من خالل من مفهوم اإلعراب  
 وأظهر،إذا أبان : أعرب زيٌد عن نفسه  أي: وذلك كقولك: اإلبانة واإلظهار -

 .المعاني الملتبسة مع بعضها البعضعن فاإلعراب ُيبين وُيظهر 
يحسن فاإلعراب  ،أي ما صادفت شيئًا حسناً  ؛جارية حسناء: كقولك: التحسين -

 .الكالم وُيجليه من اللحن
عراب ُيزيل وكذلك اإل ،معدت البعير إذا تغي رت لفسادهاأعربُت : مثل: ييرالتغ -

 .فساد اللحن في الكالم
الحركة لغًة واصطالحًا كما نستخلص من خالل العرض السابق لمفهوم       

مصطلح الحركة الذي هو ضد السكون ثم   واإلعراب لغًة واصطالحًا أن  النحاة أخذوا  
في نفس  عم ا هو مكمون ألحقوه بمصطلح اإلعراب الذي يعني اإلبانة واإلفصاح

:  الحركات تضاف إلى اإلعراب فيقال أن  "ذلك  ،يريد التعبير عنها من معانٍ  المتكلم
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فلو كانت الحركات ونحوها إعرابًا لم تضف  إليه  (1)"حركات اإلعراب وضم ة إعراب
 (8)حركات اإلعراب: في قولهم 

الحركة التي تظهر على آخر الكلمة وتتغير : "وحركات اإلعراب يراد بها
التركيب التي هي فيه؛ وذلك بتغير العوامل السابقة عليها وتدل على موقعها من 

الدال حركة إعراب دل ت  ، فضم ةجاء محم ٌد، ورأيت محم دًا، ومررت بمحم دٍ : مثل
ت على كة إعراب دل  ر على أن  الكلمة في موقع رفع، وفتحة الدال في الجملة الثانية ح

أن  الكلمة في موقع نصب، وكسرة الدال في الجملة الثالثة حركة إعراب دل ت على 
 (3)"الكلمة في موقع جر أن  

: لكن عندما ُيقال ،، وحركة بناءحركة إعراب: لفظ الحركة عام لذلك ُيقالو 
 .صة باإلعراب فقطتالحركة اإلعرابي ة فهي مخ

 
 

 
 
 

 
 

                                                           
دار /  عبد اإلله النبهان :  تحقيق /  أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري البغدادي محب الدين/  اللباب في علل البناء واإلعراب ( 1)

 (10)ص (/  1)ج / م 1001هـ 1016، (1)ط / دمشق  –الفكر 

 –المكتبة التوفيقية /  عبد الحميد هنداوي : تحقيق /  عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي/  الجوامع  همع الهوامع في شرح جمع( 8)

 (61)ص (/  1)ج /  مصر 

113ص/  محم د إبراهيم عبادة/ معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ( 3)
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 :المبحث الثّاني
 ـرابّية في المـــعنىـــــــــالحـــــركات اإلع أثر

 :ّداللةــــال
ِء َيُدل ه َدالا وَداللًة فان َدل  : "ال لغة هي من قولهم الّداللة في : َدل ه َعَلى الش ي 

َتَدل  ِبهِ : والد ِليل...  سد ده ِإليه َوَقد  َدل ه َعَلى الط ِريِق َيُدل ه َداللة وِداللة وُدلولة، ، َما ُيس 
 .وهي بفتح الد ال وكسرها وضمها (1)"َوال َفت ُح َأعلى

َلي ِه داَلَلة أرشد َوُيَقال دل  دل  "وقال صاحب المعجم الوسيط  ه على َعَلي ِه َواِ 
وه سدده ِإَلي هِ  َشاد َوَما َيق َتِضيِه الل ف ظ ِعن د ِإط اَلقه و ...  الط ِريق َوَنح  ر   معجت)الد اَلَلة اإل ِ

َتدل  ِبِه ( على معجت)المرشد ( الد ِليل)و  ... َداَلِئل ودالالت( على َأِدل ة وأدالء َوَما يس 
 (8)"َأِدل ة( على معجيُ )

هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء : "والد اللة في االصطالح
 (3)"آخر، والشيء األول هو الدال، والثاني هو المدلول

ما اصطلح عليه أهل الميزان واألصول والعربية "على  في االصطالح تطلق هيو 
 (0)"العلم به العلم بشيء آخروالمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من 

من خالل العرض الس ابق نالحظ أن  هنالك ِعالقة بين المعنى الل غوي 
 به واالصطالحي لمعنى الد اللة فكما أن  الد اللة في الل غة معنى لمن يستدل  وُيرشد

                                                           
 800-802ص/ الدال المهملة  باب/  11ج/ محم د بن مكرم، ابن منظور / لسان العرب  (1)

 / 1ج/ دار الدعوة ( / محمد النجار/ حامد عبد القادر / أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى )مجمع اللغة العربية بالقاهرة : المؤلف/ المعجم الوسيط ( 8)
 800ص/ باب الدال 

دار الكتب العلمية  / جماعة من العلماء بإشراف الناشرضبطه وصححه  /علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني  / كتاب التعريفات( 3)

 140ص/  م1023-هـ 1043 / 1ط/  لبنان –بيروت 

شراف / ي التهانوي محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر الفاروقي الحنف/  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم( 0) تقديم وا 

 / جورج زيناني. د: الترجمة األجنبية/ عبد اهلل الخالدي. د: نقل النص الفارسي إلى العربية/  علي دحروج .د: تحقيق/  رفيق العجم. د: ومراجعة

 727ص/  1ج/  .م1006 - ط/ بيروت –مكتبة لبنان ناشرون 
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شيء بإلى ما هو مراد، كذلك الد اللة في االصطالح هي حالة للد اللة على العلم 
 . النص خالل من آخر ُيفهم

بي ة التي في اركات اإلعر تتغي ر معاني الحركات اإلعرابي ة وفقًا لتغي ر الححيُث   
؛ وذلك الل غوي الذي يهدف إليه المتكلمُيلزمها هذا التغيير نوعًا من الثراء ف أواخرها،

 .الكشف عنه عنى المرادزالة الغموض عن المإل
بانة المعانيثر كبير الحركات اإلعرابي ة لها أو   وذلك أن  أي   ،في توضيح وا 

حيُث أن  المعاني  ،ؤدي إلى تغيير في داللة المعنىتغيير في هذه الحركات يُ 
 .فُيميز بها بين المعاني النحوية بالحركات اإلعرابي ة تتجلى

المعنى و البحث عن خصائصها و  الحركات اإلعرابي ة إن  النظر في طبيعة 
لمعاني الملتبسة مع هي التي تُفر ق بين هذه االحركات  هذه ال ذي تؤديه يتضح لنا أن  

والمثال التالي إذا  ،نهملم ُيفهم المراد و عنى غامضًا ولوالها لكان الم بعضها البعض،
أكلُت السمكة حتى  : "وذلك نحو ،لتباس المعانيان خاليًا من اإلعراب ألد ى إلى اك

 حتى بقي رأُسها،: والرفع ،أكلُت رأَسهاحتى : فالنصب( هابنصبها ورفعها وجر ) رأَسها
   (1)"وأكلُت السمكة مع رأِسها ،هاحتى وصلت إلى رأسِ : والخفض

لو تركت الناقة وفصيَلها لرضعها، إن ما و  ،صنعُت وأباك ما: "ومن ذلك قولك
 ،مفعول به فالفصيل ،، ولو ُتركت الناقة مع فصيِلهاما صنعُت مع أبيك: أردت

 (8)"واألب كذلك
ديها كل حركة عن األخرى في تختلف الحركات اإلعرابية في المعاني التي تؤ 

باإلعراب الل غة العربي ة  إمتازترها يتغي ر المعنى، لذلك الجملة، وال ذي بتغي   تركيب
الذي جعله اهلل لها وشيًا لكالمها وحليًا لنظامها وفارقًا في بعض األحوال بين "

                                                           
 (841 – 840)ص / م 1001( 1)ط / فخرالدين قباوة : تحقيق / أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمر الفراهيدي / الجمل في النحو ( 1)

( 3)جـ / م 1022/هـ 1042( 3)ط / القاهرة /  مكتبة الخانجي /  عبدالسالم محم د هارون : تحقيق / عمر بن عثمان بن قنبر سيبويه / الكتاب ( 8)

 (807)ص / 
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ا تساوت المختلفين كالفاعل والمفعول ال ُيفر ق بينهما إذالكالمين المتكافئين والمعنيين 
: لقاقائاًل  ولو أن   ،باإلعراب منهما إال  ون كل واحد أن  يك ،حاالهما في إمكان الفعل
فدل  التنوين على أن ه  ،هذا قاتُل أخي باإلضافة: وقال آخر ،هذا قاتٌل أخي بالتنوين

َلُم )ولو أن  قارئًا قرأ  ،دل  حذف التنوين أن ه قد قتلهو  ،لم يقتله ُلُهم  ِإن ا َنع  ُزن َك َقو  َفال َيح 
ِلُنونَ  وَن َوما ُيع  بالنصب على وترك طريق اإلبتداء بإن ا وأعمل القول فيها  (1)(ما ُيِسر 
ه زالأو  ،صبها بالظن لقلب المعنى من جهتهبالقول كما ين( إن  )مذهب َمن  ينصب 

اهلل يعلم ما يسرون وما  إن  : )السالم محزونًا لقولهمعليه النبي وجعل  ،عن طريقته
وال يجوز  ،اللحن ال تجوز الصالة به وضرٌب من وهذا كفر ممن تعمده،( يعلنون

 (8)"ن  يتجو زوا  الصالة فيهللمأمومين أ
 ذلك أن ه ،الحركات تختبىء وراء هذهيجدها المعاني النحوي ة عن  والباحثُ 

أن  اإلعراب  ذلكفعلمنا ب"المعاني لنا ت في آخر الكلمة تتجلى عند ظهور هذه الحركا
  (3)"الكالم لمعنى يوجده ويدل عليه عرض خاص في

لذا ُتعد الحركات هي التي تمنح التمييز بين المعاني النحوية في تركيب 
ذلك أن  "توجيه داللة المعنى  كون معينًا لها فيفي ،عناصر الجملة العربية مفردات
ولم  ،لة ومفعولة ومضافة ومضافة إليهاالمعاني فتكون فاع لم ا كانت تعتورهااألسماء 

ُجعلت حركات  ،أبنيتها أدل ة على هذه المعاني، بل كانت مشتركةتكن في صورها و 
ل وا برفع زيد على فد ،ضرب زيٌد عمراً : عاني، فقالوااإلعراب فيها تُنبىء عن هذه الم

بتغي ر فدل وا  ،ُضِرَب زيدٌ : أن  الفعل واقع به، وقالوا ىلنصب عمرو عوب ،أن  الفعل له
ل الفعل وُرفِ  : له، وأن  المفعول قد ناب منابه، وقالواعلى أن  الفعل ما لم يسم  فاع عَ أو 

                                                           
 (67)اآلية / سورة يس ( 1)

/  لبنان –بيروت /  كتب العلميةدار ال/  إبراهيم شمس الدين : تحقيق /  أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري/ تأويل مشكل القرآن ( 8)

 (12)ص

 (67ص ( / 0)ط /  دار النفائس /  رك مازن المبا: تحقيق /  أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق البغدادي الزجاجي /  اإليضاح في علل النحو ( 3)
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وكذلك سائر المعاني جعلوا  ،بخفض زيد على إضافة الغالم إليهفدل وا  ،هذا غالم زيدٍ 
المفعول  ويقد موا الفاعل إن  أرادوا ذلك أو ،مداللة عليها ليتسعوا في كالمه الحركات

 (1)"دالة على المعاني ،تكون الحركاتو  ،عند الحاجة إلى تقديمه
نالحظ مما سبق أن  الحركات اإلعرابي ة لها أثر كبير في مجال التوسع في 

ن عونًا ، فتكو التي تُنبىء عن هذه المعاني، وتجعل األمر ُمبينًا واضحاً الكالم وهي 
ي معاني ذلك أن  أي تغيير في هذه الحركات يؤدي إلى تغيير ف ،فهم المعانيعلى 

أن ك إذا  أال ترى"لتدل على هذه المعاني  وجد إال  الحركات اإلعرابي ة لم تو  ،الكلمات
ا ونصب اآلخر الفاعل علمت برفع أحدهم ،سعيدًا أبوهوشكر  ،سمعت أكرم سعيٌد أباهُ 

  (8)"تبهم أحدهما من صاحبهاحدًا إلسولو كان الكالم الكالم شرجًا و  ،من المفعول
همت لوالها لما فُ  ،لنا هذه المعاني اإلعرابي ة هي التي تظهرفالحركات   

ظهار المعنى المراد الدالالت التي تحملها  .بين طياتها، وا 
الجليلة من العلوم : "أحمد ابن فارس حينما يقول حديث سبقما م لنا ؤيدويُ   

 ،بين المعاني المتكافئة في اللفظت بها العرب اإلعراب الذي هو الفارق التي ُخص  
، وال مضاف م ولواله ما ُميز فاعل من مفعولذي هو أصل الكالوبه ُيعرف الخبر ال  

  (3)"وال نعت من تأكيد ،در من مصدروال ص ،ستفهاماوال تعجب من  من منعوت،
لملتبسة مع بعضها الحركات اإلعرابي ة هي التي تفر ق بين المعاني ا إذن

، وتنبىء عنها المقصودة النحوية عن المعاني لنا بينهي التي تُ و ، البعض وُتميزها
معاني ويوقف على أغراض تتميز ال"توجيه داللة المعنى إذ  بها  لىوتهدف إ

                                                           
 (74-60)ص /  الزجاجي  حاققاسم عبدالرحمن بن إسأبو ال/  اإليضاح في علل النحو ( 1)

( 1)جـ ( / 1)ط / بيروت لبنان / دار الهدى للطباعة والنشر / محم د علي النج ار : تحيق /  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي /  الخصائص ( 8)

 (36)ص / 

محمد علي : الناشر/ زكرياء القزويني الرازي أبو الحسن أحمد بن فارس بن/ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ( 3)

 (03)ص/ م 1007-هـ1012( 1)ط /  بيضون
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عرب لم يوقف على مراده، غير م يد  ما أحسن  ز : وذلك أن  قائاًل لو قال ،المتكلمين
 (1)"باإلعراب عن المعنى الذي أرادهأبان  ،ما أحسَن زيداً : فإذا قال

إذ   ،سيلة تعبيرية عن المعاني النحويةالحركات اإلعرابي ة أداة بيانية وو تعتبر 
قد ُعلم أن  "ذلك أن ه إذا كان  ،لذي يهدف إليه المتكلم إلى مرادهبها يتميز الغرض ا

يكون  أن  األغراض كامنة حتىو  ،هو يفتحهااأللفاظ مغلقة حتى يكون اإلعراب الذي 
ان كالم ورجحانه حتى وأن ه هو المعيار الذي ال يتبين نقص ،هو المستخرج لها

 (8)"رف صحيح من سقيم حتى يرجع إليهوالمقياس الذي ال ُيع ،ُيعرض عليه
اح عبور للمعنى المراد مفتعبارة عن مما سبق أن  الحركات اإلعرابي ة  الحظن

وأن ها هي المعيار الذي ُيعرف به  المستخرج عن المعاني المكمونة،و الكشف عنه، 
ن  األسماء تتضم ن معاني ذلك أ"لسقيم في نطق الكلمات العربي ة الصحيح من ا

يدلك على ذلك أن ك لو  ،ببعض لتبست هذه المعاني بعضهاالفلو لم تعرب  مختلفة،
: ولو قلت ما أحسَن زيٌد، لكنت نافيًا،: لكنت متعجبًا، ولو قلت! ما أحسَن زيداً  :قلت

لتبس التعجب فلو لم تعرب في هذه المواضع ال زيٍد؟ لكنت مستفهمًا، ما أحسنَ 
زالة اال، ا ببعضشتبهت المعاني بعضهاوالنفي باإلستفهام و ، بالنفي  (3)"لتباس واجبوا 

وفهم معاني  نالحظ مما سبق أن  الحركات اإلعرابي ة تعين على إزالة اللبس 
 : تعالى ولهفمثاًل ق، ختلف المعنى بإعرابهاافكم من آية "الكلم 

                                                           
 (104)ص /   الرازي أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسن/ الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ( 1)

المكتبة / اسين األيوبي  ي: تحقيق / الرحمن بن محمد الفارسي الجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد / دالئل اإلعجاز في علم المعاني ( 8)

 (87)ص ( / 1)ط / العصرية

 -هـ1084(1)ط/دار األرقم بن أبي األرقم / أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، كمال الدين األنباري /  أسرار العربية ( 3)

 (02)ص/ م 1000
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ِسُلوا ُوُجوَهُكم  َوَأي ِدَيُكم  ِإلَ ) َسُحوا ِبُرءو َفاغ  ُجَلُكم  ى ال َمراِفِق َوام  فالنصب عطفًا  (1)(ِسُكم  َوَأر 
لكان ينبغي أن  تكون ( برءوِسُكم  : )لجر لو كان معطوفًا على قولهوا، على الوجوه

 (8)"إلجماع أئمة السلف والخلفوهو مخالف ، األرجل ممسوحة ال مغسولة
لكن  ،الغسل بالمسح في حكم غسل األرجل لتبسفهذه اآلية لو لم ُتعرب ال 
 .المعانيهو الذي يفصح لنا عن هذه اإلعراب 

ع والجزم ما ُعرف النفي من لوال الرف ،زيٌد عمراً  ال يضربُ : "وكذلك إذا قلنا
اللبن  لوال النصب والجزم والرفع لما  ال تأكل السمك وتشربَ : ا قلناذوكذلك إ ،النهي

ل ،من النهي عن الجمع ،ُعرف النهي عنهما متفرقين ومجمعين  ،ومن النهي عن األو 
 (3)"أن  يشرب اللبنالفاعل من شأنه وأن  

هذه  انى الذي تحملهااإلعرابي ة دورًا مهمًا في إبراز المع اتالحركتلعب 
 ،؛ ذلك أن  أي  تغيير في هذه الحركات يؤدي إلى تغيير في معنى الكلمةالكلمات

سمع "وقد ، في حيرة من أمرهوالمستمع وظل  القارىء  ،ض المعنى المراداوأغم
فأستنكر  (0)"؟ويحك يفعل ماذا: فقال ،هللأن  محم دًا رسوَل اأشهد : إعرابي مؤذنًا يقول

؛ ذلك أن ه عند عرابي ةغيير الحركة اإلتلحن بال  هذا القول الذي فيه من األعرابي  
 .ر المعنىتغي  تغييرها 

                                                           
 (6)اآلية /   سورة المائدة( 1)

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، كمال الدين /  البصريين والكوفيين : اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين( 8)

 (003)ص ( / 3)ج/ م 8443 -هـ1080( 1)ط / المكتبة العصرية / األنباري 
دار / محمد إبراهيم البنا: دراسة وتحقيق/ الرحمن بن محمد، ابن َمَضاء، ابن عمير اللخمي القرطبيأبو العباس أحمد بن عبد / الر د َعلى الن حاة( 3)

 (131)ص / م  1070 -هـ  1300، ( 1)االعتصام ط 

 (61)ص (/  0)جـ / هـ  1018، ( 1)ط / بيروت / مؤسسة األعلمي/ جار اهلل الزمخشري / ربيع األبرار ونصوص األخيار( 0)
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ن  أ ُيعد لذا ،نية كبيرة في توجيه داللة المعنىلها قيمة بيافالحركات اإلعرابي ة 
لمرء وقع اوهذا التغي ر قد يُ  ،الحركات يؤدي إلى تغيير في المعنىأي  تغيير في هذه 

 :قول عتبان الحروري من بحر الطويلومن ذلك "في مسألة ال ُيحمد عقباها 
 بيبحنه           وعمرو ومنكم هاشم و فإن  يُك منكم كان مروان واب

 (1)شبيبالمؤمنين  ومن ا  أميرَ    فمن ا حصين  والُبطين  وقعنب        
 :أنت القائل: قال له ،الشعر هشامًا وظفر بهفإن ه لم ا بلغ 

 ؟ومن ا أميُر المؤنين شبيب
ن ما قلت لم أقل كذا،: فقال له فتخل ص بفتح الراء ، ومن ا أميَر المؤنين شبيب :وا 

 (8)"بعد ضمها

بنصب الر اء على النداء  ،يا أميَر المؤمنين: أي ،أميَر المؤمنين: الشاهد
، المعنى جزرياً ر الحركة من الرفع إلى النصب أد ى إلى اختالف فتغي   ،المضاف

 ،مؤمنين لشبيب الخارجي الذي قتله الحجاج من قبلمارة الفالرفع يعني إسناد أ
يب على المذكورين في والنصب يجعل أمير المؤمنين منادى مضاف مع عطف شب

وأن  تغيير هذه الحركة ، واحدة كادت ُتفني بحياة الشاعر هذه حركة، فالمصدر فقط
 .كان سببًا لنجاته من ذلك الموِقف

 ،عمراً ( بالجزم والنصب والرفع) وتمدح  ال ُتع َن بالجفاء : "ومن ذلك قولك  
 .ال ُتع َن بالجفاء ومدح  عمراً : أي ،إذا نهيت عن الفعلين مطلقاً : الجزمف

 .ال تعن بالجفاء مادحًا عمراً : في الجمع بينهما أي: والنصب
 

                                                           
 (123)ص / م  1070، ( 3)ط / لبنان  –بيروت  /  دار الثقافة/ إحسان عباس / ارج شعر الخو ( 1)
: تقديم وتحقيق / ن ظافر ابن أبي اإلصبع العدوانيعبد العظيم بن الواحد ب، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن ( 8)

 (814-800)ص / لجنة إحياء التراث اإلسالمي -المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  -الجمهورية العربية المتحدة ، الدكتور حفني محمد شرف 
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 (1)"ولكن مدُح عمربالجفاء  التعن: أي ،في اإلستئناف: رفعوال

 ،والسياق واحد( دحتم)ق أن  الحركات تعاقبت على كلمة نالحظ مما سب
 .لتباس هذه المعاني هي الحركات اإلعرابي ة والذي أزال ا

فاألولى نص في  ،وال رجٌل في الدارِ  ،ال رجَل في الدارِ : "ومن ذلك إذا قلنا
هي  وحركات اإلعراب (8)"حدةوأم ا الثانية فتحتمل نفي الجنس ونفي الو  ،نفي الجنس

لمات دون إعراب والك ،ر المعنىوأن ه عند تغييرها يتغي   ،التي تبين عن ذلك المعنى
الحركات هذه و  ،ء اإلعراب ليفصح عن المعاني المراد إبانتهايتظل غامضة حتى يج

فهي ذات  ،عبارة عن حلقة وصل تصل بيننا وبين المعنى المراد الذي يريده المتكلم
على وجود هذه الظاهرة واألسلوب القرآني يدل   ،تأثير كبير في إبراز سمات المعنى

ومن  ،عرابي ة المناسبةاإلحريك األواخر بالحركة تب ال يعين قراءة ما إال  "ذلك أن ه 
َشى الل َه ِمن  ِعباِدِه ال ُعَلماءُ : )ذلك قوله تعالى أوضح األمثلة على  (3)(ِإن ما َيخ 

؛ ألن  اسم الجاللة مفعوالً  ونصب، فالمعنى نفسه يفرض رفع العلماء فاعالً 
فإن ما  ،ال حصر الخوف من العلماء في اهلل ،المراد حصر الخوف من اهلل في العلماء

وتناقل هذا الوجه المواتر في قراءة ، يخشى اهلل حق خشيته العلماء العارفون بجالله
على الحكم بشذوذ اآلية بمرعاة حركات اإلعراب مشافهًة وتلقينًا هو الذي حمل القر اء 

ن  )القراءة األخرى  الجاللة ونصب العلماء  برفع اسم( ما يخشى اهلُل من عباده العلماءَ وا 
 (0)"مفعوالً 

                                                           
 (181-180)ص ( / 1)ج / دمشق ، دار العلم / حسين هنداوي : تحقيق /  أبوحي ان األندلسي/ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل( 1)

( 1)ط /  لبنان-بيروت/  دار الكتب العلمية/  فان محمد بن علي الصبان الشافعي أبو العر / حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك( 8)

 14-0ص(/ 8)ج/ م1007-هـ  1017

 (82)اآلية / سورة فاطر( 3)

 (184 -110) ص /  م1064/هـ 1370( 1)ط / دار العلم للماليين / صبحي إبراهيم صالح / دراسات في فقه الل غة ( 0)
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يضاحه      من  وللحركات اإلعرابي ة أثر كبير يتمث ل دوره في توجيه داللة المعنى وا 
َوات ُقوا الل َه ال ِذي َتَساَءُلوَن ِبِه : )عالىقوله ت: ومثال ذلك  ،ربيةالع من تركيب الجملة

َحامَ  َر   (1)(َواأل 
ثم  ذكر قراءة إبراهيم  ،عوهاتقطأن  وأتقوا األرحاَم : ريديُ  قال الفر اء نصب األرحامَ      

( به)ر عطفًا على الضمير المجروريتابعه في ذلك حمزة بالج لها وكان (8)النخعي
  (3)"بدون إعادة الجار

واألرحاُم مما : بالرفع على اإلبتداء أي( واألرحامُ ) (0)بن يزيد الرحمن وقرأ عبد    
 (1)"ألنفسكم فيه اقوه وتحتاطو أن  تتيوجب 
تالف يختلف هذا المعنى باخ ،مما سبق أن  أي حركة تؤدي معنًا معين نالحظ    

قرطبي عن ابن أبي مليكة ما وقد روي ال ،فيما بينهارها الحركات اإلعرابي ة عند تغي  
َمن  يقرئني : فقال –رضي اهلل عنه  -بن الخطاب  قدم أعرابي  في زمان عمر"نصه 

 ؟ وسل مهلل عليه صلى ا –ى محم د مم ا نز ل عل
ِرِكيَن َوَرُسوِلهِ : )فقال( براءه)فأقرأه رجل : قال  وهو بالجر،( َأن  الل َه َبِريٌء ِمَن ال ُمش 
 ؟أوقد برىء اهلل من رسوله: األعرابي   فقال

 .هلل برىء من رسوله فأنا أبرأ منهفإن  يكن ا

                                                           
 ( 1) اآلية / سورة النساء ( 1)

ِرو ب ِن َرِبيَعَة ب ِن َحاِرَثَة ب ِن سَ ( 8) َوِد ب ِن َعم  َس  َرانَ ِإب َراِهيُم الن َخِعي  َوُهَو ِإب َراِهيُم ب ُن َيِزيَد ب ِن األ  َنى َأَبا ِعم  ِحٍج َوُيك  / ع ِد ب ِن َماِلِك ب ِن الن َخِع ِمن  َمذ 

 874ص/ 6ج/ م1062 1ط/ بيروت–دار صادر / احسان عباس:تحقيق/ ابوعبداهلل محمد بن سعد/ الطبقات الكبرى:انظر

 (884)ص /  دار المعارف/ أحمد شوقي عبد السالم ضيف الشهير بشوقي ضيف / المدارس النحوية( 3)

اية في طبقات غاية النه:انظر/عبداهلل بن يزيد أبوعبدالرحمن القرشي المقرىء القصير البصري إمام كبير في الحديث ومشهور في القراءات( 0)

 . 063ص/ 1ج/ هـ1311ط/ مكتبة بن تيمية/شمس الدين أبوالخير بن الجزري/القراء

/  مكة المكرمة   /جامعة أم القرى/ عبدالمنعم أحمد هريدي : تحقيق / ابن مالك الطائي جمال الدين ، محم د بن عبداهلل / شرح الشافية الكافية( 1)

 (1811ص ( / 3)جـ /   (1)ط
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صلى اهلل  -اهلل سول أتبرأ من ر  ،يا أعرابي  : فقال ،فدعاه ،فبلغ عمر مقالة األعرابي  
 ؟عليه وسل م

 ،فسألُت َمن  ُيقرئني ،وال علم لي بالقرآن ،المؤمنين إن ي قدمُت المدينة فقال يا أمير
ِرِكيَن َوَرُسوِلهِ إ: )فقال، فأقرئني أحدهم سورة براءة  (ن  الل َه َبِريٌء ِمَن ال ُمش 

 .فأنا أبرأ منههلل برىء من رسوله إن  يكن ا ،أوقد برىء اهلل من رسوله: فقلت
 .بي  اليس هكذا يا أعر : فقال عمر

 ؟فكيف هي يا أمير المؤنين: قال
ِرِكيَن َوَرُسو إ: )قال  (1)(ُلهُ ن  الل َه َبِريٌء ِمَن ال ُمش 

 .ا أبرأ ممن برىء اهلل ورسوله منهوأن: فقال األعرابي  
 (8)"عالم بالل غة قرىء الناس إال  يُ  أال   -رضي اهلل عنه  -فأمر عمر 

لها تأثير كبير في ففي هذه اآلية داللة واضحة على أن  الحركات اإلعرابي ة 
وهذا التغيير قد ، ؛ وذلك أن ه عند تغيير حركة واحدة تغي ر المعنى تماماً نفس األعرابي  
 .إثٍم عظيم يوقع  المرء في

... المعنى حسب أحواله، ومالبساته"الحركات اإلعرابي ة ُجعلت لتنويع هذه و     
تفاق في الحروف األصلية يؤدي اختالف جزئي في فاختالف الحركة مع اال

 (3)"عنىالم
يتضح لنا مما سبق أن  التغيير الذي يحصل إن ما تغيير جزئي في معنى 

بينما ذاك هو المعنى  ،وهذا هو المعنى النحوي الذي تؤديه هذه الحركات ،الكلمة
وأثر في اإلفصاح  ةفونيم في الكلمة له قيما شأن أي شأنه"فالحركة اإلعرابي ة  ،الل غوي

                                                           
 ( 3) اآلية /لتوبة سورة ا( 1)

، 146- 141، العددان (82)السنة ، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة / عبد الرزاق بن فراج الصاعدي/ العربية في المدينة أصول علم( 8)

 (827)ص / م 1022-1027/هـ 1012 -هـ 1017

 (121-124)ص / م1021/ هـ 1041( 1)ط / دار الفكر/ محم د المبارك / فقه الل غة وخصائص العربية( 3)
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فيكون تغي رها محققًا لما في نفس المتكلم من  ،واإلبانة عم ا في النفس من معنى
 (1)"نى ُيريد اإلبانة واإلفصاح عنهمع

والحركات اإلعرابي ة هي التي تساعد المتكلم على إبانة المعنى الذي ُيريد 
 .د من عبارة المتكلمو قصمإبانة اللى كما تساعد السامع ع ،التعبير عنه

وأثرها في توجيه داللة المعنى  وبما أن  الحديث يدور عن تغي ر الحركات
لها ( أكرم محم ٌد علياً : )، فالجملةوتوضيحه عرابي ة مهمة لبيان المعنىفالمواقع اإل"

 ، والمفعول فاعالً فلم ا تغي ر حكمها النحوي بأن  ُجعل الفاعل مفعوالً  ،معنى خاص
 (8)"ماً كان المعنى مختلف تما( أكرم علٌي محم داً ):فقيل

؛ ذلك أن ه عرابي ة دليل على إيضاح المعانينالحظ مما سبق أن  الحركات اإل
ة إذا كانت ُغفاًل من فإن  الجملة التالي ،وهذه نظرة سليمة"ر المعنى عند تغييرها يتغي  

أكرم الناُس : معنى واحد ُأعربت َنِصب  إلىفإن  ، حتملت معاني عدةااإلعراب 
 (3)"، أكرم الناَس محم داً محم دأكرم الناِس ، أكرم الناَس محم دٌ  ،محم داً 

الذي لوال الحركات لما فهمت، و  هذه الكلماتمتعاقبة على المعاني ال هذه
المعنى الُمراد لفهم مفتاح الالحركات اإلعرابي ة هي كانت ف ،زها هو اإلعرابمي  

تعاقبها على أواخر  خالل هذه الحركات تتخذ سياًل مستفيضًا منأن  و  ،اإلفصاح عنه
زالة اال ،الكلمات  .ان واإلفصاحوصبغها بلون البي ،شتباه الذي يكمن بين المعانيوا 

 

 

                                                           
ط / مؤسسة علوم القرآن/ خليل أحمد عمايرة" /  دراسة وتطبيق في الداللة " دراسات وآراء في ضوء علم الل غة المعاصر في نحو الل غة وتراكيبها ( 1)

 (117)ص / م 1004/ هـ  1084( 8)

 (841)م ص 1026/ هـ 1046( 8)ط / عبد الغف ار حامد هالل/ الل غة بين القديم والحديث ( 8)

 (378)ص / القاهرة/م 1000/ هـ 1084/ مكتبة الخانجي   /رمضان عبدالتو اب/ فصول في فقه العربية ( 3)
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 :الفصل الثاني

 الحركات اإلعرابّية وأثرها في توجيه داللة الجملة العربية

 ورة المعنىــيه صـــوأثرها في توج رابّيةـاإلعركات ــمعاني الح :المبحث األّول  
 اهرة التقديم والتأخيرــرها في توجيه ظــرابّية وأثــركات اإلعـالح :الثانيالمبحث   
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 :المبحث األّول

 معاني الحركات اإلعرابّية وأثرها في توجيه صورة المعنى

نستعرض عنى عندما تستبين معاني الحركات اإلعرابي ة وأثرها في توجيه صورة الم    
دورها  اتالحركي اإلطار المحوري لمعاني هذه قيمتها الد اللية من خالل عرضها ف

الرفع والنصب والجر وجوه اإلعراب التي هي "ذلك أن   ،في تركيب الجملة العربية
 اأم   ،إال   سواحد ليوالفاعل  فالرفع علم الفاعلية،، على معنىلكل واحد منها علم 

وخبر إن   ،واسم كان وأخواتها ،وخبر إن  وأخواتها وال التي لنفي الجنس ،المبتدأ وخبره
 .ملحقات بالفاعل على سبيل التشبيهوال المشبهين بليس ف ،وما ،وأخواتها

عول فوالم ،المفعول المطلق: والمفعول أضرب ،وكذلك النصب علم المفعولية
والخبر في  ،والمستثنى المنصوب ،والحال والتمييز ،والمفعول له ،والمفعول معه ،به

 وخبر ما وال ،والمنصوب بال التي لنفي الجنس ،واالسم في باب إن  ، باب كان
أم ا التوابع فهي رفعها  ،علم اإلضافة والجر، المشبهين بليس ملحقات بالمفعول

 (1)"وجرها داخلة تحت أحكام المتبوعاتونصبها 
 ،أن  لكل حركة إعرابي ة معنى يظهر من خالل تركيب الجملة يعني وهذا

؛ ألن ها عمد الكالم، عكس المنصوبات التي ُتعد فضالت، وا  من األسماء بالرفعوبدأ
، واسم كان ة بالفاعل خبر إن  وأخواتها، وخبر ال التي لنفي الجنسهوالمقصود بالمشب

ويختلف حسب ى غير ثابت يتنوع وهذا المعنالمشبهات بليس،  وأخواتها واسم ما وال
؛ ألن  فرع في األفعال ذلك أن  اإلعراب أصل في األسماء"ختالف حركات اإلعراب ا

فلوال  ،الفاعلية والمفعولية واإلضافة :وهي سم يقبل بصيغة واحدة معاني مختلفةاال

                                                           
/ بيروت  –الل مكتبة اله/  علي بو ملحم:  تحقيق / أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل / المفصل في صنعة اإلعراب( 1)

 (37)ص   /م1003( 1)ط
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بالنصب في ، ما أحسن زيد: وذلك نحو ،ما ُعلمت هذه المعاني من الصيغةاإلعراب 
 (1)"فلوال اإلعراب لوقع اللبس ،ستفهاموالجر في اال ،والرفع في النفي ،التعجب
أن  الحركات اإلعرابي ة هي التي ُتجلي لنا صورة المعنى نالحظ مما سبق  

ولوال هذه الحركات الختفت صورة  ،ة العربيةالمراد الكشف عنه في سياق الجمل
 .لتباس المعانيفحينها يقع ا ،المعنى

النظر إلى الحركات اإلعرابي ة نجدها تستدعي اإلشارة لمعاٍن في نفسها وعند  
ألن  الحاجة إلى اإلعراب توجد "خالل عرضها في الجملة العربية  وتدل عليها من

 (8)"توجد المعاني التركيبية األساسيةحيث 
هو الذي يصور  ذلك أن  اإلعراب ،باإلعراب والمعاني النحوية ال تظهر إال  

؛ ألن  أحد اإلعرابين يقوم مقام فال حاجة أن  يجمعوا بين إعرابين"لنا هذه المعاني 
 (3)"ة أن  يجمع بينهما في كلمة واحدةفال حاج ،اآلخر

جتماع الرفع فا( برفع علي ونصبه)موسى  ضرب عليٌ : إذا قلنا ذلكمثال 
أن  اجتماع  المفعول، ذلكوالنصب في كلمة واحدة أد ى إلى التباس الفاعل من 

اإلعراب في األصل إن ما دخل  ألن  "  المعنى المرادة واحدة لم ُيفهم إعرابيين في كلم
فلو  ،للفصل بين المعاني بعضها من بعض من الفاعلية والمفعولية على ما بي نا

ألن  كل ؛ ن مختلفان ألد ى ذلك إلى التناقضجوزنا أن  يجتمع في اسم واحد إعربا
أال ترى أن ا لو قد رنا الرفع  يدل على نقيض ما يدل عليه اآلخر، ن اإلعرابينواحد م

، وكل منهما والنصب على المفعولية ،والنصب في اسم واحد لدل  الرفع على الفاعلية

                                                           
/ مصر –المكتبة التوفيقية / عبد الحميد هنداوي: تحقيق / عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي / همع الهوامع في شرح جمع الجوامع( 1)

 68ص( 1)ج 

 (76)ص ( / 1)جـ ( / 11)ط / دار المعارف/  عب اس حسن/ النحو الوافي( 8)

أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، كمال الدين األنباري / البصريين والكوفيين: النحوييناإلنصاف في مسائل الخالف بين ( 3)

 (10)ص  /  (1)ج /م 8443 -هـ1080( 1)ط / المكتبة العصرية / 
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ذلك أن  "فهمنا المعنى وتعب ر عنه والحركة اإلعرابية هي التي تُ  (1)"نقيض اآلخر
ولم تكن في ، وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ،المعانياألسماء لم ا كانت تعتريها 

بىء عن هذه ُجعلت حركات اإلعراب ُتن ،صورها وأبنيتها أد لة على هذه المعاني
 (8)"المعاني وتدل  عليها

كما تدل  ،نبئنا عن هذه المعاني وتدل عليهاالحركات اإلعرابي ة هي التي تُ و 
ودورها ، أيضًا على وظيفة هذه الكلمة وعالقتها بما عداها من عناصر الجملة العربية

من  والجملة العربية بدون إعراب تحمل عدة أوجه ،في تصوير المعنى النحوي
 .ضح على حقيقتهت  او  فإذا ُأعربت تبين لنا المعنى ،المعاني النحوية

كل "نجد أن   أواخر الكلماتحركات والنظر في  اإلعراب في حال دراسةو   
 (3)"النحو كما تشهد لذلك قوانين علم ،واحد من وجوه اإلعراب دال على معنى
وما كان "التي تدل عليها حركات اإلعراب  فاإلعراب ُجعل وسيلة للتمييز بين المعاني

ي ال تعمل في ويحرصوا عليها ذلك الحرص كله وه، يلتزموا هذه الحركاتللعرب أن  
 (0)"تصوير المعنى شيئاً 

إهتم  علماء العربية بهذه الحركات وأولوها بالدرس والمدارسة ُمنُذ وقت  حيثُ 
فالحركات  ،ذي ُتعب ر عنه تلك الجملةلم ُيفهم المعنى ال   ذلك أن ه بدونها ؛مبكر

خالل هذا ومن  رة المعنى النحوي من خالل الجملة،اإلعرابي ة مرآة تعكس لنا صو 
وأن  نبحث في ، أن  ندرس عالمات اإلعراب على أن ها دوال على معانٍ وجب علينا "

ختالف ونعلم أن  هذه الحركات تختلف با، ثنايا الكالم عم ا ُتشير إليه كل عالمة منها

                                                           
 (84)ص / (1)جـأبو البركات عبد الرحمن بن محمد / البصريين والكوفيين: اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين( 1)

 (60)ص ( / 0)ط / دار النفائس/ مازن المبارك: تحقيق / أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق البغدادي الزجاجي/  اإليضاح في علل النحو( 8)

/ زرزورنعيم : ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه/ يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب / مفتاح العلوم( 3)

 (811)ص / م 1027 -هـ  1047( 8)ط / لبنان –بيروت / دار الكتب العلمية

 (01)ص  /مؤسسة هنداوي / إبراهيم مصطفي / إحياء النحو ( 0)
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ة فأحرى أن  تكون مشير  ، وصلتها بما معها من الكلمات،موضع الكلمة من الجملة
  (1)"إلى معنى في الجملة وربط الكلم

فهم المعاني النحوية دورها في و  ،وعلى هذا يمكن أن  نستعرض هذه الحركات      
يضاحها من خاللوأثر هذه الحركات في تصوير المعاني  ،التي تؤديها  تركيب وا 

 .الجملة العربية
 :ـــرابّية معاني الحــركات اإلعــ

 :رفع ــــال -
والرفع في اإلعراب  ،رتفعارفعته ف: ُيقال ،خالف الوضع" :الرفع لغة         

وهو  ،ورفع فالن على العامل رفيعة ،ينوهو من أوضاع النحوي، كالضم في البناء
  (8)"ما يرفعه من قصة ويبلغها

الرفع في اإلعراب كالضم في البناء وهو من أوضاع : "ويقول ابن منظور  
ألن  كل ر والمبتدأ ُمرافع للخب ،والرفع في العربية خالف الجر والنصب ،النحويين

 (3)"واحد منهما يرفع صاحبه

 
 
 
 
 

                                                           
 (08)ص / إبراهيم مصطفي / إحياء النحو ( 1)

 –دار العلم للماليين / أحمد عبد الغفور عطار :تحقيق/ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي / الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( 8)

 (1881)ص ( /رفع) باب ( / 3)ج/م  1027 -  هـ1047( 0)ط / بيروت 

 (131)ص ( / الراء)فصل (/  2)محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور ج  أبو الفضل/ لسان العرب( 3)
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 :الرفع اصطالحا  
حالة من حاالت اإلعراب تكون في : "الرفع في اصطالح النحويين هو

  (1)"وما سواهما ينوب عنها ،وهي العالمة األصلية على ذلك ،األسماء واألفعال
كالمبتدأ والخبر والفاعل  ،موقع إعرابي خاص بالمسند والمسند إليه"وُيراد به   

 (8)"وعالمته الضمة أو ما ينوب عنها ،الفاعلونائب 
؛ ين المعنيين الل غوي واالصطالحيأن  هنالك تداخل بنالحظ مما سبق            

ألن  المتكلم بالكلمة المضمومة "نيان ترافع األشياء بعضها ببعض إذ  أن هما يع
حركة  ُجعل ما كان منه بغير ،بين شفتيهويجمع ، يرفع حنكه األسفل إلى أعلى
  (3)"؛ ألن ها هي األصلموسومًا أيضًا بسمة الحركة

وا  اإلعراب بالرفع ما سبق نجد أن  علماء النحولكل         ن ما خص  " خص   ا  و وا 
: الرفعو  تلحق أواخر الكلمات، (0)"؛ ألن  الرفع ضمة مخصوصةاإلعراب بالرفع

إذ   ،ألن ها أقل   ،أن  الرفع ثقيل فُخص  به إعراب العمدذلك ... إعراب العمد "هو 
  (1)"هي راجعة إلى الفاعل والمبتدأ أو الخبر

ب ر بالرفع عن المعنى فعُ ، وهذا يعني أن  المرفوعات عمدة في الكالم        
فأعربوه بأثقل  ،رفعوا المبتدأ لتقدمه"لذلك  ،؛ ألن  الرفع أثقل في الكالماألقوى

 (6)"وهي الضمةالحركات 
                                                           

 (00)ص /  سمير نجيب اللبدي/ ة والصرفية معجم المصطلحات النحوي( 1)

 (103)ص /  محم د إبراهيم عبادة/ معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ( 8)

 (03)ص (/ 0)ط /  دار النفائس/ مازن المبارك : تحقيق /  أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق البغدادي الزجاجي/ اإليضاح في علل النحو( 3)

دار / عبد اإلله النبهان : تحقيق/ لبقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري البغدادي محب الدين أبو ا/  اللباب في علل البناء واإلعراب( 0)

 (61)ص( / 1)جـ/ م 1001هـ 1016، (1)ط / دمشق –الفكر 

 (21)ص ( / 1)ج / السيوطي / همع الهوامع ( 1)

ارمحم د علي الن: تحيق / أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي / الخصائص( 6)  ( /1)جـ ( /1)ط / بيروت لبنان / دار الهدى للطباعة والنشر/ ج 
 (16)ص
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فكان مغنيًا عن  ،رتفع إلسناد الفعل إليهاوالفاعل إن ما "فالرفع عالمة الفاعلية      
وِلَم ...رتفع لها الفاعلاعن العلة التي  فيما بعدرتفع بفعله حتى تسأله اإن ما : قوله

؟ ذلك أن  صاحب الحديث أقوى األسماء والضمة أقوى صار المسند إليه مرفوعاً 
  (1)"فجعل األقوى لألقوى ،الحركات

لذلك  ،والضم كذلك أقوى الحركات ،ءفابن جني يرى أن  الفاعل أقوى األسما       
أقوى األسماء وهو ال ذي يقوم بالفعل،  الفاعل ا كانأن ه لم  ذلك ؛ عطي األقوى لألقوىأُ 

كالم ألن  الفاعل عمدة في الوالضمة أقوى الحركات من حيُث الجهد عند النطق بها، و 
فرًقا بينه : ع؟ قيلَفِلَم كان إعرابه الرف: فإن قيل"ُأعطي الفاعل الرفع  ،لهذه األسباب
 :لخمسة أوجه: ن الفرق واقًعا؟ قيلفهال  عكسوا، وكا: فإن قيل، وبين المفعول

ل  فاعل واحد، ويكون له مفعوالت وهو أن الفعل ال يكون له إال  : الوجه األو 
ن، ومنه ما يتعدى ى إلى مفعوليإلى مفعول واحد، ومنه ما يتعد  ى كثيرة؛ فمنه ما يتعد  

، وظرف الزمان، رالمصد: ؛ وهي، مع أنه يتعدى إلى خمسة أشياءاعيلإلى ثالثة مف
 فاعل واحد، وكذلك كل فعل الزم وظرف المكان، والمفعول له والحال ، وليس له إال  

 واحد، فإذا ثبت هذا، وأن  إال  فاعل  -أيًضا-تعدى إلى هذه الخمسة، وليس له ي
األقل األثقل، واألكثر  ، فأعطوا  من المفعول، فالر فع  أثقل، والفتح أخف   الفاعل أقل  

 .األخف؛ ليكون ثقل الرفع موازًيا لقلة الفاعل، وخفة الفتح موزاية لكثرة المفعول
الفاعل يشبه المبتدأ، والمبتدأ مرفوع، فكذلك ما أشبهه،  أن  : والوجه الثاني
الفاعل يكون هو والفعل جملة، كما يكون المبتدأ مع الخبر  أن  : ووجه الشبه بينهما

 .ا ثبت للمبتدأ الرفع؛ حمل الفاعل عليهجملة، فلم  
؛ فُأعطي الفاعل الذي هو األقوى، الفعل أقوى من المفعول أن  : لثالثوالوجه ا

 .وهو النصباألقوى وهو الر فع، وُأعطي المفعول الذي هو األضعُف، األضعَف 

                                                           
 ( 170) ص /  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي/ الخصائص(  1)
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؛ ع أول، والمفعول آخر، والنصب آخر، والرفالفاعل أول أن  : والوجه الرابع
َل، واآلخُر اآلخرَ  ُل األو   .فأعطي األو 

 مجرد ن الغرض إال  ه لم يك؛ ألن  هذا السؤال، ال يلزم أن  : الخامسوالوجه 
ورده أألن ا لو عكسنا على ما : ، وبان أن هذا السؤال ال يلزمالفرق، وقد حصل

؟ فيؤدي ذلك  عكستمفهال  : ، ورفعنا المفعول؛ لقال اآلخرالسائل، فنصبنا على الفاعل
؟ وهذا الوجه ينبغي أن يكون ، كان مردوًداينقلب السؤال، والسؤال متى انقلب إلى أن  

نما أخرناهُمقد ًما من جهة النظر    (1)"؛ ألنه بعيد من التحقيقإلى ترتيب اإليراد، وا 
 ،؛ ذلك ألن  الفاعل أثقل والرفع كذلكهذه األسباب أعطي الرفع للفاعليةل         

 .فأعطي األثقل لألثقل
 ،عمدة؛ ذلك أن كليهما يشتركان في أن هما عالقة الشبه بين الفاعل والمبتدأو        

ق بينهما بعدم جواز حذف الفاعل مع تجويز حذف لكن فر   ،وأن  كليهما مسند إليه
َضَرَب : بدون فاعل نحو ؛ ألن  الجملة لن تكون مفيدةلم يحذف ، والفاعلأالمبتد

الجملة ن و تكُيذكر الفاعل،  م  َضَرَب عليًا، ول: محم ٌد عليًا، فلو حذفنا الفاعل وقلنا
: َمن  معكما؟ فتقول :لكن بشرط إذا دل  عليه دليل نحو أم ا المبتدأ فيحذف ،ناقصة

 .زيٌد عندنا: أي ،زيدٌ 
 
 
 
 
 

                                                           
 -هـ1084( 1)ط/  دار األرقم بن أبي األرقم/ أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاريكمال الدين األنباري / أسرار العربية ( 1)

 (70 -72)ص / م 1000
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 :ب ــنصـال
 ،والفعل َنِصَب ينصُب وأنصبني هذا األمر ،اإلعياء والتعب" :النصب لغة    

  (1)"عالمة كانت لهم: أي ،وهي عالمة تنصب للقوم... ِصٌب ُمن  : وأمر ناصٌب أي
: تقول منه ،كالفتح في البناء وهو من مواصفات النحويين"والنصب في اإلعراب     

 (8)"نصبت الحرف فأنتصب
والكلمة المنصوبة يرفع  ،قائمًا منتصباً  ،تنصبهالنصب رفعك شيئًا ": وقال الليث     

  (3)"الغار األعلى صوتها إلى
وهو ، حالة من حاالت اإلعراب تلحق األسماء واألفعال" :النصب اصطالحا  

  (0)"تدل عليهوللنصب عالمات  ،بذلك قسيم الرفع والجر
حرف منتصب يمتد إلى : واأللف ،من األلفألن  الفتح "؛ وسمي الفتح نصباً     

  (1)"أعلى الحنك
وعالمته الفتحة أو  ،الموقع اإلعرابي للمفعوالت وما ُشب ه بها"في النحو راد به ويُ     

 (6)"الفتحوقد يطلق على البناء   ،ما ناب عنها
نالحظ مما سبق أن  هنالك تداخل بين المعنيين الل غوي واإلصطالحي لمعنى     

نتصاب او  ،اإلعرابية نحو الحنك األعلى رتفاع الحركةايعني  ذلك أن ه ،النصب

                                                           
 (136-131)ص (/  الصاد والنون والباء معهما) باب ( / 7)جـ / أبو عبدالرحمن الخليل بن الفراهيدي / العين( 1)

 (811)ص ( / نصب)باب ( / 0)جـ / نصر إسماعيل بن حم اد الجوهري الفارابي/ الصحاح ( 8)

 ( /النون)فصل ( /1)ج / هـ 1010( 3)ط / بيروت  -دار صادر / ابن منظور ، ي جمال أبو الفضل محم د بن مكرم بن عل/ لسان العرب( 3)
 (881)ص

 (881)ص /  سمير نجيب اللبدي/ معجم المصطلحات النحوية والصرفية ( 0)

/ بيروت ، صيدا / صرية المكتبة الع/ بركات يوسف هبود: تحقيق /  إلبي محمد القاسم بن علي بن محم د الحريري البصري/ شرح ملحة اإلعراب( 1)

 (01)ص / م8441-هـ 1086/ط.ب

 (824-870)ص / محم د إبراهيم عبادة/  معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ( 6)
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فيبين حنكه ، بالكلمة المنصوبة يفتح فاهالمتكلم "ذلك أن  ، اللسان تحت قاع الفم
 (1)"قد نصبه إلبانة أحدهما عن صاحبه فيبين للناظر إليه كأنه ،األسفل من األعلى

 ،والمستثنى والحال ،إذ  هي المفاعيل الخمسة... والنصب هو إعراب الفضالت     
ى ما ال والحال إل وكذلك المستثنى ،وثالثةوقد يتعدى المفعول به إلى اثنين ، والتمييز

 (2)"نهاية له وما كثر تداوله
 :ــــر الجــ

: وأنجر  الشي ،الحبل وغيره أجر ه جر اً  وجررتُ  ،جر ه يجر ه جراً ، الجذب" :لغة      
 (3)"إنجذب

ِريِر، "وهو     راِر والت ج  ِتج  ِدراِر واالس  ِتراِر واالج  راِر، و كاالج  َتُجر  الناقُة وَلَدها  أن  اإِلج 
 (0)"بعَد تماِم الس َنِة شهرًا أو َشه ريِن، أو أربعيَن يومًا،وهي َجرورٌ 

من حاالت اإلعراب التي تخص  األسماء وُتميزها من  حالة"هو  :اصطالحا    
ولهذا  ،توصيلها إليها: أي ،والجر يعني جر معاني األفعال إلى األسماء ،غيرها

 ،ألن ها ُتضيف معاني األفعال ،يون على حروف الجر حروف اإلضافةأطلق الكوف
 ،الحروف: ويتحقق الجر بأحد أمور خمسة هي ،يلها إلى األسماءتوص: أي
 (5)"أو العوض ،والتوهم ،والمجاورة ،والتبعية ،اإلضافةو 

                                                           
 (03)ص /  رحمن بن إسحاق البغدادي الزجاجيأبو القاسم عبدال/ اإليضاح في علل النحو( 1)

 (21)ص ( 1)ج /جالل الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر، / همع الهوامع ( 8)

 (181)ص ( الجيم)فصل ( 0)ج ، ابن منظور، أبو الفضل محم د بن مكرم بن علي جمال / لسان العرب ( 3)

/  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق (هـ217: المتوفى)مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : القاموس المحيط( 0)

 363ص /  1جـ  م 8441 -هـ  1086، 2 ط لبنان –ة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت مؤسس

 (03)ص / مؤسسة الرسالة /  سمير نجيب اللبدي/ معجم المصطلحات النحوية والصرفية ( 1)
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وعالمته الكسرة أو ما ينوب  ،لألسماء أو ما يحل محلها"وُيراد به الموقع اإلعرابي 
أو تابعًا  ،أو كان مضافًا إليه ،وذلك إذا سبق اإلسم بحرف من حروف الجر ،عنها

 (1)"رلمجرو 
حيُث ، نالحظ مما سبق أن  هنالك عالقة بين المعنى الل غوي واإلصطالحي     

؛ ألن  معنى إن ما سمي الجر بالجر"، ذلك نجذاب الشىء لشىء آخرا: يعني الجر
 (2)"جر ما قبلها فتوصله إلى ما بعدهاوذلك أن  الحروف الجارة ت ،الجر اإلضافة

  :ـزمالجـــــــ
مُ " :لــغة          ماً . ال َقط عُ : الَجز  ِزُمُه َجز  َء َأج  ُت الش ي  ُت ال َيِميَن . َقَطع ُتهُ : َجَزم  وَجَزم 

ماً  ماً َأمضيتها، وَ : َجز  ٍر َقَطع َتُه َقط ًعا اَل عَ  ،َحَلَف َيِميًنا َحت مًا َجز  َدَة ِفيِه، َفَقد  َوُكل  َأم  و 
َته ُت َما َبي ِني َوَبي َنُه َأي  َقَطع ُتهُ  ،َجَزم  ِف، َوُهَو ِفي اإِلعراب وَجَزم  ُم الَحر  ؛ َوِمن ُه َجز 

َف فان َجزمَكالس ُكوِن ِفي ال ِبَناِء، َتقُ  ُت ال َحر   (3)"وُل َجَزم 
فالحرف المجزوم آخره ال  ،الجزم عزيمة في النحو في الفعل": قال الليثو 
 (4)"إعراب له

الخاصة باألفعال من حاالت اإلعراب حالة "الجزم في اإلصطالح  :اصطالحا     
"إذا ما سبقت بأدوات معينة ُيطلق عليها أدوات الجزم ،المضارعة

(5)  

                                                           
 (71)ص /  محم د إبراهيم عبادة/ معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ( 1)

 (03)ص ( / 0)ط / دار النفائس/ مازن المبارك : تحقيق / أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق البغدادي الزجاجي/ علل النحو  اإليضاح في( 8)

 07ص /  18جـ / فصل الجيم  / ابن منظور، أبو الفضل محم د بن مكرم بن علي جمال / لسان العرب ( 3)

( 1)ط / بيروت  –دار إحياء التراث العربي / محمد عوض مرعب: تحقيق/ لهرويأبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري ا/ تهذيب اللغة( 0)

 (331)ص/ باب الجيم والزاي( / 1)ج / م8441

 (01)ص / م1026/ هـ 1046( 8)ط / دار الفرقان/  مؤسسة الرسالة/ سمير نجيب اللبدي / معجم المصطلحات النحوية والصرفية ( 1)
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أو حذف  ،اآلخر ،تسكين آخر الفعل المضارع المعرب الصحيح"وُيراد به         
أو واو  ،أو حذف النون إذا كان مسندًا إلى ألف األثنين، آخر المضارع المعتل

 (1)"يقتضي ذلكأو ياء المخاطبة لعامل  ،الجماعة
الل غوي واالصطالحي لمادة  أن  هنالك عالقة بين المعنى نستخلص مما سبق        

ن بأداة مؤثرة عليها الزمحيُث ُتعني القطع والوقف على آخر الكلمة برهة من ( جزم)
 ثم  ُجعل ،معنى الجزم قطع الحركة عن الحرف ن  فكأ ...ن  الجزم أصله القطع ذلك أ"

؛ ألن  حذف الحركة وحذف الحرف جميعًا بحذف حرف على هذامنه ما كان 
فمعنى جزم الفعل  ،الجزم قطع اإلعراب: يقول (2)وكان المازني ،يجمعهما الحذف

أي تسكين الحرف األخير والوقوف عليه بحركة  (3)"المضارع قطع اإلعراب عنه
 .السكون

مات داخل في وصف الكلوالقيمة النحوية التي تؤديها هذه الحركات ودورها         
المعنى " الجملة العربية تخدم لنا معنى الجملة المراد من خالل النص، ذلك أن  

ليه وهو ما تدل ع ،النحوي هو محصلة العالقات القائمة بين الكلمات في الجملة
فمثاًل ، عتبارها رموزًا لألشياء واألحداث واألفكار كما يتمثلها المتحدث بالل غةاالكلمة ب

ها بين أيدينا من ينجده فلها معنى معجمي  (ولد، ضرب ،كرة: )ات مثلكلمال
توضع في تركيب معين  ولكن مثل هذه الكلمات ليس لها معنى نحوي حتى ،المعاجم

، كأن  عن طبيعة العالقات النحوية بينها بطريقة معينة، حيث يكشف هذا التركيب

                                                           
 (77)ص / محم د إبراهيم عبادة / والعروض والقافية معجم مصطلحات النحو والصرف ( 1)
أبو عثمان بكر بن محمد بن عدي بن حبيب أبو عثمان المازني النحوي من بني مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي ( 8)

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت /  تاريخ بغداد: أنظر/، وهو أستاذ أبي العباس المبرد (هـ836: وقيل ، هـ 800)بن بكر بن وائل من أهل البصرة ت 

 579ص /  7ج/ م 8448 -هـ 1088 1ط/  بيروت –دار الغرب اإلسالمي  / بشار عواد معروف: قيحقت/ بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 

 (00-03)ص / أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق البغدادي الزجاجي/  في علل النحواإليضاح ( 3)
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هر العالقات النحوية وهنا فقط تظ( الولُد ضرب الكرةَ )أو ( ضرب الولُد الكرةَ : )تقول
 (1)"بين الكلمات

 ،حتى تدخل في تركيب الجملة ؟نحويإذن الكلمات وحدها ليس لها معنى        
ذلك أن  المعاني التي يكتسبها "صورة المعاني النحوية  يكشف هذا التركيب عنحيُث 

 ،أو مضافًا إليهمفعولة فاعلة أو : كيب دالالت تكشف عنها مواقعه فيهسم في التر اال
وقد جاءت حركات ، وليس لصور هذه األسماء أو أبنيتها عالقة بهذه المعاني

  (2)"إلعراب لتكشف عن المعاني النحويةا
ختالف حركات اإلعراب التي هي الفارق فصورة المعنى النحوي تختلف با         

القيم  لىع الذي يدلو  ،بين عنها في تركيب الجملةالنحوية في الكالم المُ بين المعاني 
سلوب نظم الكلمات أالل الداللية للمعاني اإلعرابية وأثرها في توجيه صورها من خ

؛ ذلك أن  النظم مبني على فهم المعاني النحوية التي تؤديها الكلمات في في الجملة
فالحركات "اسها فهم العوامل فهمًا عميقًا التركيب الل غوي المفيد ومعاني النحو أس

منها ختالف إلى عدة عوامل أسباب االتحمل معاٍن نحوية مختلفة ويرجع  ي ةاإلعراب
 ،لهارتباط الداخلي بين الوحدات بين الوحدات المكونة موقع الكلمات في الجملة واال

  (3)"ختالف ويظهر في صورة اإلعرابوفي النهاية يتبلور هذا اال
، وتكشف عن دالالتهاوالحركات اإلعرابي ة هي التي تُفسر لنا هذه المعاني 

ة استطاعت في كثير من المواضع أن  تتصرف والجملة العربية بالحركات اإلعرابي  
التي يعب ر عنها المتكلم هي والحركات اإلعرابي ة ، في تصوير المعاني ودقة التعبير

 .كيب الجملة العربيةان لنا صورة المعاني النحوية وأهميتها داخل تر التي تُبي  

                                                           
 ( 136-131)ص / جامعة األسكندرية، آلداب كلية ا/ خليل حلمي/ دراسة لغوية ومعجمية ، الكلمة ( 1)

 (803)ص / موقع اتحاد كتاب العرب/  صالح الدين الزعبالوي/ دراسات في النحو( 8)

 (120)ص / دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع/ كمال بشر/ درسات في علم الل غة ( 3)
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 :الثانيالمبحث 

 التقديم والتأخير ظاهرةالحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه 
، وذلك من خالل ثبات في ترتيبها داخل الجملة العربية تختلف الكلمات

، حيث تمنحها في آخرها للداللة علي معنى معين الحركات اإلعرابية التي تلحقها
، ومن جزائهاأ رتيبالجمل العربية ومرونة في ت هذه الحركات حرية التنقل داخل

رتيب مفرداتها وموقع خالل هذه الحركات تعددت أشكال الجملة العربية من ناحية ت
 .كل جزء منها

؛ ذلك أن  اإلعراب هو محصلة لعربية باإلعراب امتازت بالمرونةالكلمات او 
، والكلمة وحدها دون أن  تدخل معها النحوية القائمة بين هذه الكلماتالعالقات 

توضع كلمات أخرى تربطها مع غيرها ال يظهر عليها أثر الحركات اإلعرابية حتى 
ات يكشف لنا هذا التركيب عن طبيعة العالق ، حيثُ في تركيب معين بطريقة معينة
اعل جرى إن  قدمت المفعول وأخرت الف"، ذلك أنه النحوية التي بين هذه الكلمات

ل، وذلك قولك اللفظ ؛ ألنك إنم ا أردت به ضرب زيدًا عبُداهلل: كما جرى في األو 
ن  كان مؤخرًا في ، ولم ترد أن  تشغل الفعل بأو  مقدماً ت به دمؤخرًا ما أر  ل منه وا 

هم إن ما ، كأن  ان حد اللفظ أن  يكون فيه مقدمًا، وهو عربي جيد كثير، فمن ثم  كاللفظ
ن  كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهمو نى عم ببيانه أوه يقدمون ال ذي بيانه أهم    (1)"ا 

يما هتمام مثله فًا أو يكون اسمًا في العناية واالفيما يكون ظرف"والتأخير هاهنا  التقديمو 
، فمن ذلك قوله عز  ذكرت لك من التقديم والتأخير، واإللغاء واالستقرار عربي جي د

 (8)(َوَلم  َيُكن  َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ ) :وجل  
 

                                                           
 30ص/1ج/م1022-هـ  1042-3ط/القاهرة/مكتبة الخانجي/محمد هارون عبدالسالم  :تحقيق/عمر بن عثمان بن قنبر أبو بشر سيبويه/الكتاب( 1)

 (0)اآلية / سورة اإلخالص ( 8)
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، كأنهم أخروها حيث كانت ولم يكن كفوًا له أحدٌ ": وأهل الجفاء من العرب يقولون
 (1)"غير مستقرة 

ال ذي بين مفردات زيل لنا هذا االشكال واللبس والحركات اإلعرابية هي التي تُ   
 :والتأخير فيما ال ُيشكل تقول يجوز التقديم" وبحسب مقامات األحوال ،الجملة العربية

 (8)"زيدًا عمُرو ألن  اإلعراب مبين زيٌد عمرًا وضرب ضرب"
م في ، والعرب تقد  ذه المعاني هي الحركات اإلعرابيةوال ذي دل  على فهم ه

، إال  أن  أهل دفهذا جي  "بعض اآلخر لبيان أهمية المذكور ر البعض كالمها وتأخ  
، مثلُ  هذا المعنىموضع من الكالم الشأن في أ ن ه ُيعرف في كل  شيٍء ُقد َم في 

: ظنون الناس أن ه يكفي أ ن  يقال ، وقد وضع فيس ر وجه العناية فيه هذا التفسيروُيف
ة ، وألن  ذكره أهم   من غير أن  يذكر من أين كانت تلك العناين ه قد م للعناية بذكرهأ

نوا ، وهفي نفوسهم( التقديم والتأخير)مر ، قد ُصغر أوَلم  كان أهم  ولتخيلهم ذلك و 
 (3)"ظنًا أزرى على صاحبه في هذا وشبهف ولم ترى الخطب فيه من التكل  

 ذكرها والتلذذ بلطفها وحسنهابكان للعناية  ابعض بعضهاعلى فتقديم الكلمات 
تقتضي : "فالكلمات كما يقول الجرجاني ،مقد  في الذكر أن  تُ  ن ها أهم  أو  وجمال رونقها

  (0)"حسب ترتيب المعاني في النفسيبها في نظمها آثار المعاني وترت
ُيعطيها المرونة و ظهرها ويُ اإلعراب هو ال ذي ُيبين لنا عن هذه المعاني إذن 

أن  اإلعراب في االستحقاق داخل "موضع آخر ذلك  ىن موضع إلوحرية االنتقال م

                                                           
 16ص/   1ج  /سيبويه / الكتاب ( 1)
 /3ج/ بيروت /عالم الكتب / محمد عبدالخالق عظيمة :حقيق ت/محمد بن يزيد بن عبداألكبر الثمالي األزدي أبوالعباس المبرد  /المقتضب ( 8)

 112ص

مطبعة /محمود محمد شاكر : تحقبق/ أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الفارسي األصل الجرجاني /دالئل اإلعجاز في علم المعاني  (3)

 142ص /م 1008 -هـ  1013- 3ط/ المدني بالقاهرة

 00ص / لمصدر السابقا( 0)
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ن  كانا لم يوجدا متفرقين الكالم لما توجبه  (1)"مرتبة كل واحد منهما في المعقول، وا 
كيب وهذا يعني أن  اإلعراب يدخل الجملة العربية للتفريق بين مرتبة كل كلمة في تر 

 .مفرداتها
ى توجيه تركيب هي التي تدلنا عليجد أن ها لحركات اإلعرابية والذي ينظر ل
ت هذه الحركا جعلوا  "ن  نظام العالقات بين المفردات ، ذلك أالكلمات في الجملة
و المفعول عند ذلك أ رادوا  أالفاعل إن   ، ويقدموا  مهمفي كال دالئل عليها ليستعوا  

 (8)"المعاني ىوتكون الحركات دالة عل ،تقديمة ىالحاجة إل
المتكلم خاصة عند الشعراء  ىلد عبيرب يمنح الجملة مرونة وحرية التفاإلعرا

الجملة العربية "يتناسب مع قافيتهم، لذلك كانت فيقدمون ويؤخرون من الكلمات ما 
، ، بسبب وجود اإلعراب في الفصحىحد ما في ترتيب أجزائها ىحرية إلب تظفر
، ومن هنا كتفاء به في كثير من األحيان للداللة على وظيفة الكلمة في الجملةواال

ضرب : )عربية من ناحية موقع كل جزء فيها؛ فجملة مثلشكال الجملة الأتعددت 
ضرب عليًا ) :؛ مثلبأوجه أخرىال في العربية الفصحى قيمكن أن  تُ ( محمٌد علياً 

تبعًا الختالف المقصود من  (محمدٌ عليًا ضرب )أو ( محمٌد ضرب علياً )أو ( محمدٌ 
، وقد ساعد كثر من غيرهأبرازه واالهتمام به ، والجزء ال ذي يعني المتحدث إالكالم

  (3)"على هذه الحرية في بناء الجملة وجود اإلعراب
ال ذي يقوم بالتمييز بنسق  باإلعراب تتسميرى أن ها لجملة العربية ل والمالحظ

هذه  رو ظهب يوالت، مرونة ترتيب عناصر الجملة اعتمادًا على الحركات اإلعرابية
ن  حل  عن الترتيب وفهم المعنى المراد ح غنينايالحركات  ت كلمة موقع كلمة تى وا 

 ( ًا محم دٌ ضرب محم ٌد عليًا، محم ٌد ضرب عليًا، ضرب علي: )وذلك نحو ،أخرى
                                                           

 62ص /أبوالقاسم عبدالرحمن بن اسحاق البغدادي الزجاجي / االيضاح في علل الن حو ( 1)

 74-60ص /المصدر السابق( 8)
 847ص /م 1004 -هـ 1084- 8ط /مكتبة الخانجي / رمضان عبدالتواب / التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه ( 3)
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 ا اَل ننَ وِ دُ  ن  م مِ هُ عُ نَ م  تَ  ةٌ هَ الِ ءَ  م  هُ م  لَ أَ : )التقديم والتأخير في قوله تعالى اسوقد ر ابن عب  
في الكالم تقديم : "قال ابن عب اس (1)(ونَ حُ بَ ص   ِمن ا يُ اَل وَ  م  هِ سِ فُ ن  أَ  رَ ص  نَ  ونَ يعُ طِ تَ س  يَ 

رية التقديم وال ذي دل  على ح (8)"أم لهم ءالهة من دوننا تمنعهم: تقديره وتأخير
 :أي (3)(َقاَل آُتوِني ُأف ِرغ  َعَلي ِه ِقط ًرا) :، ومن ذلك قوله تعاليوالتأخير هو اإلعراب
 (0)"آتوني قطرًا أفرغ عليه

الكلمات العربية تارة وتتأخر تارة أخرى باإلعراب على حسب نظام  متتقد  
والرجل القديم عندما " العربية الجملة تركيب عناصر ا بينها داخلممفردات فيعالقة ال

عمل كل لفظة بنهاية  ميزيع الوظيفي لأللفاظ داخل الجملة رأى أن  يُ ز ر في التو فك  
ب هذه األلفاظ داخل الجملة ي، وكانت له بذلك حرية واسعة في أن  ترتصوتية معينة

  (1)"والتأخير يجوز فيه التقديم متهكما يشاء باللفظ ما دام يحمل العالمة المميزة لمه
 وبما أن  الحديث يدور عن الحركات اإلعرابية وأثرها في توجيه ظاهرة التقديم

تركيب  والمرونة فيطلقت العنان للمفردات أ، نجد أن  الحركات اإلعرابية قد والتأخير
، وهذا قل ما نجده في بقية الحتفاظ بثبات الحركات اإلعرابيةالجملة مع اأجزاء 

لكل لغة نظام خاص تسير عليه في ترتيب كلمات في "ذلك أن   ،األخرىغات الل  
، ومنها ما يكون فيها الترتيب الترتيبالجمل فمنها ما يلتزم طريقة معينة في هذا 

، فترتيب والعربية وسطًا بين النوعين...  اختياريًا ومنها ما يقف وسطًا بين النوعين

                                                           
 (03)اآلية /سورة االنبياء( 1)

( 146()141)العددان – 82ط/ االسالمية بالمدينة المنورة نشر مجلة الجامعة / عبدالرازق بن فراج الصاعدي / أصول علم العربية في المدينة ( 8)

 313ص/م 1022-م 1027-هـ  1012-هـ  1017 –

 (06)آية / سورة الكهف( 3)

- 1ط/ احياء التراث العربي / عبدالرازق المهدي: تحقيق/ عبدالملك بن محمد بن اسماعيل أبو منصور الثعالبي / فقه اللغة وسر العربية ( 0)

 818- 811ص/م 8448-هـ  1088

 26ص /القاهرة / دار الفكر العربي  /حسن ظاظا / مدخل إلي معرفة اللغة  اللسان واإلنسان ،( 1)
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على الصفة والمضاف  وفالكلمات فيها مقيد في بعض األحيان كتقديم الموص
 (1)"م المفعول وتقديم الخبر ونحو ذلك، إختياري في أخرى كتقديوالمضاف إليه

جزاء الجملة أبالمرونة في تركيب  تمتازكلماتها يجد الل غة العربية الناظر إلى و 
وذلك من خالل الحركات اإلعرابية وهذا ما ال نجده في الل غات األخرى التي تسير 

تتفاوت الل غات في مدى المرونة التي "، حيث كلماتها بطريقة معينة وثابتةكيب في تر 
ساسه في الجملة فعلى سبيل ألمات على تسمح بها بالنسبة للترتيب ال ذي تنتظم الك

نجليزية تتطلب االبتداء بالفاعل قواعد بناء الجملة الخبرية في اإلالمثال فإن  
Subject  ث م الفعلverb  ذا كان بناًء على  objet  ل متعد يًا تبعه المفعول به الفعوا 

: م ا جملةأ  Ali Opened the Window:الجملة التالية سليمة البناء وهيذلك ف
Opened Ali the Window  فهي غير سليمة البناء واألمر في العربية يختلف

إن  العربية الفصحى تمتاز بقدر كبير من المرونة في ترتيب مكونات الجملة ... 
د يتحدد تبعًا ن  المعنى المقصو أ، ومرد  ذلك نجليزية وبعض الل غات األخرىباإلقياسًا 

 :ستثنينا مسألة التوكيدا لتان أدناه لهما نفس المعنى إذا، فالجمللحركات اإلعرابية
 .ضرب علٌي موسى -
 .  يٌ عل ضرب موسى -

؛ ألن  أي ًا المقصود المعنى فهم لم يؤثر على موسىو  يعل تبادل بين كلمتيالف
علي هو  النحوية وظل   اإلعرابية أو بعبارة أخرى وظيفته ر حركتهتغي  تمنهما لم 

 (8)"الفاعل والس اعة هي المفعول به
، وتأخذ كل تتبادل فيما بينهال فوجود الحركات اإلعرابية يمنح الحرية للكلمات 

تيب بين عناصر التركيب عتماد على قواعد التر وغني  عن اال مة موقع األخرى،كل

                                                           
 01-00ص / االسكندرية /م8447ط/ مؤسسة الثقافة الجامعية / صالح سليم عبدالقادر الفاخري / الداللة الصوتية في ال لغة العربية ( 1)

110-113، جهاد حمدان، موسى عمايرة، محم د العناني، دار وائل للنشر، صعشحدة فار / المعاصرة مقدمة في الل غويات ( 8)
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الجملة تلك كلمة في الوظيفة معنى  كل حركة ، ذلك أن  تؤديالعربية في الجملة
ا هو خروج ، وما يصيب تلك العالقات مم  بينهاشأ حين تأليف الكلمات فيما التي تن"

 (1)"لمألوف في التركيب النحوي للجملةعن ا
 الجملة وأن   مفردات اقع الكلمات في تركيباإلعراب وسيلة إليضاح مو كان ف

رية المتكلم في التقديم من ح حديدوت التخلص من اإلعراب يحدث دائمًا تغيير"
، فاللفظة وقد أصبحت ال تحمل في نهايتها العالمة الصوتية المميزة والتأخير

ابت في نظام أن  يكون لها مكان ث ىالجملة تحتاج بدل هذه العالمة إللوظيفتها في 
 يفتها من هذا المكان ال ذي تشغله، ولذلك فإن  تعرف وظ ، بحيثُ األلفاظ  داخل الجمل

، يفقد كثيرًا من مرونته القديمة في الل غات يزداد دقة وتعقيداً  Syntax))علم التركيب 
  (8)"الموقوفة أي التي ليس فيها إعراب

حرية و  العربية رونقها ةوهذا يعني أن  التخلص من حركات اإلعراب ُيفقد الجمل
، وهذا ما ابتاً ، وتسلك الكلمات في تركيبها الجملي نظامًا ثتبادل الكلمات فيما بينها
 .الكلمات في تركيب مفرداتها ةرونيؤدي إلى الجمود وعدم م
؛ المعانى النحوية قيمةبراز إفي  اً ممه اً لحركات اإلعرابية دور ومن المؤكد أن  ل
 ليس لها معنى وحدها الكلمة ال يظهر في الكلمة مفردة؛ ألن   ذلك أن  المعنى النحوي

 هذا التركيب عن طبيعة يظهر لنا ، حيثُ حتى توضع في تركيب جملي معين نحوي
فالكلمة المفردة ال "العالقة بين الكلمات ونظام ترابطها في تركيب مفردات الجملة 

ر دخولها مبنية إال  بتصو  يمكن الحكم عليها إن  كانت متغيرة معربة أو الزمة الشكل 
ال  ر آخرها من كالم آخر فهي مبنيةغي  ، فإذا دخلت جملة مفيدة ولم يتفي كالم ، وا 

  (3)"هي معربة
                                                           

 818/م 1000ط / دار المعرفة الجامعية /محمود سليمان ياقوت / نصوص ودراسات  –فقه الل غة وعلم الل غة ( 1)
 22ص/حسن ظاظا /الل سان واإلنسان( 8)
  07ص/ة الشباب مكتب/ محمد عيد / النحو المصفى ( 3)
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التقديم والتأخير ال يكون إال  بالنظر للبنية األساسية التي يحددها ذلك أن  
، فاإلعراب من أهم  وسائل ترابط أجزاء غوي لترتيب عناصر بناء الجملةل  لالنظام ا

الجملة ال ذي يهدف إلى وضوح العالقة بين الكلمات في الجملة العربية وعدم 
برز الترتيب من أ عديُ " ، حيث هاالنحوية المراد الكشف عن اإللتباس بين المعاني

ألن  المتكلم يعمد إلى مورفيم حقه التأخير فيما  ،عناصر التحويل وأكثرها وضوحاً 
لى ما حقه التقديم  فيؤخره طلبًا إلظهار ترتيب المعاني في  ،جاء عن العرب فيقد مه وا 

من أهم  الجوانب لتمييز عناصر الجملة  هو وهذا يعني أن  اإلعراب (1)"النفس
ك أن  الترتيب هو ذل ،والذي هو يمنحها حرية الترتيب بين أجزائها المختلفة ،المركبة

ب خاصة ستعمالي حسب رتمنطوقة أو المكتوبة في سياقها االوضع العالمات ال"
 (8)"اهرا موضع عناية فائقة من عبدالقالتأخير الل ذين كانتظهر بها فوائد التقديم و 

وليس  ،من عناصر نظام الجملة في العربية اً عنصر "اإلعراب  لذلك كان
ن  اإلعراب دليل الموقعيةو  ،منعزاًل عن هذا النظام دالئل  إن ه من أهم  : أو قل ،ا 

إلى  فهو يشير ،ربط الكلم بعضه ببعض على طريقة مخصوصة: أي ،التعليق
مهما يكن موقعها في رتباطها بما يسبقها أو يلحقها اة ومدى غالصيوظيفة 
 ، إذ  تمتاز من غيرها من الل غات –إلعراباخاصة -ربية بهذه الخاصة ، والعالجملة

هي تتصف بالمرونة في قواعد ترتيب الكالم ونظمه في الجملة من حيث التقديم 
جنس واحد وهي جميعها من  الثالثة اآلتية ةتأمل معي هذه األمثل... والتأخير 

 :، من حيث مكونات البناء األساسيةتقريباً 
 
 

                                                           
/ م 1004-هـ  1014- 8ط/  مؤسسة علوم القرآن / خليل أحمد عمايرة / منهج تطبيقي في الداللة / دراسات وآراء في نحو الل غة وتراكيبها ( 1)

  22ص
 847ص / م 8446 -هـ 1087 – 1ط / عالم الكتب / تمام حس ان / اللغة العربية معناها ومبناها ( 8)
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 .خاف رب ه عمرُ  :مثل ،الفاعل( + متصل بضمير الفاعل)به مفعول + فعل   -1
َذا }: فاعل متصل بمضير المفعول، مثل قوله تعالى+ مفعول به + فعل   -8 َواِ 

 (1) {اب َتَلى ِإب َراِهيَم َرب ُه ِبَكِلَماٍت 
 زان نوُره الشجرَ : ، مثلمفعول به (+المفعول متصل بضمير)فاعل  +فعل   -3

، ل كثير شائعفاعله وهو في األو   ىلم المفعول به عل والثاني تقد  ففي المثالين األو  
، وفي ال الفاعل المتأخر بضمير المفعولتصم واجب في الثاني اللكن هذا التقد  و 

  (8)"مفعواًل، أو هو مانع للبسواقعة لة الوظيفة للصيغة الكلتا الحالتين دلياًل من أد  
ُو َخاَف َرب ُه ُعَمر  : يقول ابن مالك ُرُه الش َجر  ... َوَشاَع َنح  ُو َزاَن َنو  َوَشذ  َنح 

(3) 
شاع في األساليب العربية عود الضمير من المفعول المتقدم على فاعله : أي

عود الضمير من الفاعل المتقدم على مفعوله  خاف رب ه عمر؛ وشذ  : المتأخر، نحو
 .زان نوره الشجر؛ ألنه يكون عائدا على متأخر لفظا ورتبة: المتأخر، نحو

َم اَل َين َفُع الظ اِلِميَن َمع ِذَرُتُهم  }: قوله تعالى نحوو  فاعل مؤخر،  (معذرتهم)فـ (0){َيو 
ن  مفعول مقد   (الظالمين)و المفعول فيهما لئال يعود ضمير ما وجب تقديم م وجوًبا، وا 

 .على المفعول، وهو متأخر لفظا ورتبة
 همدفتعلى حرية التقديم والتأخير  المتكلم الحركات اإلعرابية تساعدهذه 

فالموضع الواحد في الجملة "وحرية التعبير عنها  هالذكر باألغراض التي يهدف 
:  نت تقول، فأول مر ة ثالثةله الفاعل مر ة والفعل مر ة أخرى، والمفعالعربية قد يحت

التفاحَة الولُد )و ( التفاحَة أكَل الولدُ )و ( وأكَل التفاحَة الولدُ )و ( أكَل الولُد التفاحةَ )
  (1)("الولُد التفاحَة أكلَ )و ( الولُد أكَل التفاحةَ )و ( أكلَ 

                                                           
 (180)اآلية / سورة إبراهيم ( 1)

 862-867ص/ ب ط / دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع / كمال بشر / دراسات في علم الل غة ( 8)
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 (18)اآلية / سورة غافر ( 0)

 132ص/لبنان  –بيروت / م1028- 1ط/ دار العلم للماليين / اميل بديع يعقوب / الل غة العربية وخصائصها فقه ( 1)
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آخر كان بسبب وجود الحركات  ىنتقالها من موضع إلاومرونة هذه الكلمات و 
يم وهكذا أمكن في العربية تقد"في التركيب اإلعرابية التي تقوم بوظيفة داللة الكلمة 

، وكان التعبير ودعا إليه وجه األداء ةقما أملت د، كل  المفعول على الفاعل وتأخيره
فرنسية من شأن اإلعراب أن  يكشف عن الفاعل والمفعول على السواء خالفًا لل غتين ال

  (1)"بتا تقديم الفاعل وتأخير المفعولواإلنجليزية حين أوج
أهمية  لهذه الحركات أن  يتبين لنا من خالل دراسة هذه الحركات اإلعرابية 

وحفظ المعنى ال ذي تؤديه في مرونة تركيب مفردات عناصر الجملة العربية  ةكبير 
في قاعدة  بصورة مباشرة بمواقعهاأن  وظيفة الكلمة في الجملة ترتبط " ، ذلكالكلمات

   (8)"الكتابة إعادة الكتابة
كانت الحركات وهذه المرونة التي بين مفردات عناصر تركيب الجملة العربية 

ظيفة النحو ا كانت و م  ل"، ذلك أن ه ور األكبر في إبراز سمات المرونةاإلعرابية لها الد
، الواحدة بحسب المعنى المرادجملة في ال ببعض بعضها تعين على صلة الكلمات

ى هذا د  أ (3)"وكانت حركات اإلعراب في العربية تقوم بالجزء األكبر من تلك الوظيفة
 .بين مفردات أجزاء الجملة العربيةكله إلى الحرية في التنوع 

لمعنى ال ذي اب ويحتفظالمفردات  هذه معانيأن  يميز لنا  يفوجود اإلعراب غن 
ختيارية التركيب املة ولم ا كانت الجملة العربية ج"بعد أن  تتبادل الكلمات  تؤديه

 ، وقد يجوز تقديم المفعول على الفعلمثلما يجوز بدؤها بالفعليجوز بدؤها باالسم 
، وال رشد إلى المقصودلمعاني بعالمات تُ ، لذلك وجب ضبط اوالفاعل والخبر والمبتدأ

                                                           
  048ص/موقع إتحاد كتاب العرب / صالح الزعبالوي / دراسات في النحو( 1)

هـ 1048- 1ط/سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع المؤ / ميشال زكريا /  (الجملة البسيطة)األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد الل غة العربية ( 8)

 12ص/ م1023 -

 70ص/ م 1070 -هـ 1300ط/ مؤسسة الرسالة / مازن المبارك / نحو وعى لغوي ( 3)
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، وفي هذا دليل على أن  هذه الحركات اإلعرابى ذلك في العربية إال  بحركات يتأت  
 (1)"دوال على معانٍ 

نستنتج مما سبق أن  الحركات اإلعربية لها أهمية كبيرة على ظاهرة التقديم          
عناصر الجملة العربية وترتيبها ، وذلك من خالل مرونة مفردات تراكيب تأخيروال
يزاتها عبر وبيان وظائفها في الكشف عن الخصائص النحوية وبيان ممرتباطها او 

زالة اللمواقع الجملة العربية نتقال كلمة ا، و بس والغموض ال ذي يكتنف المفردات، وا 
ت غاية البالغة ، والل غة العربية ظل  فس المعنىحتفاظ بأداء نالمكان كلمة أخرى مع ا
 .عناصر جملتهارداتها وتنوع تركيب والفصاحة في بيان مف

لمقصورة ألسماء ابعض األسماء كاإعراب ورد في الجملة العربية لكن 
وذلك خشية  والمضاف إلى ياء المتكلم ال يجوز فيها التقديم التأخير؛ ،المنقوصة

 .االلتباس فيما بينها وعدم ظهور اإلعراب على آخرها، فتقد ر هذه الحركات
رضا : آخره ألف الزمة نحو في ال ذياإلسم المعرب "وهو : سم المقصورفاإل

ن  رضا الن اس غاية ال تدرك، وأحرص على رضا اهلل،اهلل أسمى الغايا فكلمة  ت، وا 
كات مقدرة منع من ظهورها بحر  (8)"جاءت مرفوعة ومنصوبة ومجرورة( رضا)

 .التعذ ر؛ ألن  األلف ال تقبل الحركة
ء الزمة غير مشددة قبلها ذي آخره يااالسم المعرب ال  "وهو : سم المنقوصواإل

الياء  كسرة، وهذا االسم تقدر عليه حركتان فقط هما الضمة والكسرة؛ وذلك ألن  
الممدودة يناسبها كسر ما قبلها، والضمة حركة ثقيلة فيعسر االنتقال من كسر إلى 

ا الكسرة جزء من الياء كما ذكرنا، ويستثقل تحريك الياء بجزء منها، أم   ضم، كما أن  
 :الفتحة فهي أخف الحركات؛ ولذلك تظهر على الياء، فنقول

                                                           
 101ص/االسكندرية / م8441ط / مؤسسة الثقافة الجامعية / صالح سليم عبدالقادر الفاخري / الدالله الصوتية في الل غة العربية ( 1)
 120ص/  1جـ /  11ط/  دار المعارف/  عباس حسن / النحو الوافي( 8)
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 (1)"بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل فاعل مرفوع( القاضي): جاء القاضي
 .فتقد ر هذه الحركات لمنع ظهورها من الثقل

شتغال سم المكسور ما قبل آخره الهو اإلو : سم المضاف إلى ياء المتكلمواإل

َياء ال ُمَتَكل م تستدعي انكسار َما قبلَها ألجل ال ُمَناسَبة فاشتغال َوَذِلَك أِلَن " المناسبة

م ال ِذي قبلَها بكسرة ال ُمَناسَبة منع من ُظُهور حركات االعراب ِفيهِ   (8)"آخر ااِلس 
 .جاء غالمي، ورأيت أخي، ومررُت بصاحبي: نحو 

 : ا نحون  في بعض األحيان التقديم والتأخير ال يحفظ للكلمة رتبتهكما أ
 .جاء زيُد المجتهُد؛ فزيد هنا فاعل، والمجتهد صفة
 .جاء المجتهُد زيُد؛ فالمجتهد هنا فاعل، وزيد بدل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 28ص /  م1999هـ 1421/  1ط/  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع / الدكتور عبده الراجحي / التطبيق النحوي( 1)
محمد محيى : قيحقت/ عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام /  شرح قطر الندى وبل الصدى( 2)

 56ص/ هـ  1383/  11ط/  القاهرة: الناشر/  الدين عبد الحميد
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 :الفصل الثالث

 وظائف حركات اإلعراب النحوية وأثر العامل عليها

 ويةـــراب النحــــركات اإلعــائف حـــوظ: المبحث األّول 

 رابيةـــركات اإلعـامل على الحـأثر الع: المبحث الثاني  
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 :المبحث األّول
 وظائف حركات اإلعراب النحوية    

وذلك من  ،أثرت الحركات اإلعرابية الدرس النحوي بمجموعة من القواعد
فكما أن  لكل حركة قاعدة تحكمها كذلك لها وظيفة نحوية ، خالل وظائفها النحوية

ارتباط عناصر الجملة العربية وتفاعل مفرداتها مع هذه تؤديها وتدل عليها من خالل 
 .الوظائف

ن  الوظيفة النحوية تحتل موقع خاص في تركيب الجملة لتعبر عن معنى إإذ  
أن  الكلمة "ذلك من المعلوم  ،وتحديد العالقات التي تربط مفردات الجملة العربية ،ما

ظائف الرفع أو النصب أو الجر حين تقع في وظيفة من و  –اسمًا أو فعاًل  -المعربة 
تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو ( إلخ...خبر، فاعل، مفعول مبتدأ،)الجزم  أو

محم ٌد : )كما في قولنا ،ائف النحوية المختلفةظويتغي ر شكلها بحسب الو  ،مجزومة
ل ( إن  محم دًا رسوُل اهلل)و( رسوَل اهلل وع مبتدأ مرف)فكلمة محم د في المثال األو 
فكأن ما وظائف الرفع والنصب ( وفي المثال الثاني اسم إن  منصوب  بالفتحة ،بالضمة

تلك الوظائف  ىإذ  يظهر على آخرها مقتضوالجر والجزم أصاًل للكلمات المعربة؛ 
 (0)"من الشكل اإلعرابي األصلي والفرعي

حسب لذلك نجد أن  للحركات اإلعرابية وظائف نحوية ذات داللة معينة 
نحو ذلك أن  القيم الخالفية بين أبواب ال"المعنى المراد الذي تشير إليه تلك الحركات 

ختالف بين وظيفة الفاعل ووظيفة المفعول فاال ،ختالف حركات اإلعرابابب في س
ل ونصب الثاني  في الجملة أد ى إلى رفع ختالف مؤثر في الجملة إلى الاف... األو 

ختالف االو  ،النحوية التي تؤديها هذه الحركات (7)"ختالف الوظيفةوذلك ال ،حد كبير

                                                           
 (141)ص/ م 8440( 8)ط /  القاهرة، تبكعالم ال/ محم د عيد/ حو المصفى الن( 1)

 (846)ص/ مكتبة األنجلو المصرية/ تمام حسان/  مناهج البحث في الل غة( 8)
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اختالف في الوظيفة النحوية التي بين مفردات في الحركات اإلعرابية ينتج عنه 
 فنالحظ أن  وقوع الفتحة موقع الضمة وتبادل هذه المواقع مع بعضها ،الجملة العربية

كما هو واضح من  ،ختالف المعنى في الحالتيناأد ى هذا التبادل إلى  قد"البعض 
لها القدرة  وهذا يعني أن  الفتحة والضمة والكسرة ذات وظائف نحوية ،خالل األمثلة

فاالختالف في حركات  ،في التفريق بين المعاني النحوية في اإلعراب المتشابة
والفتحة كما هو عالمة  ،للكلمة اإلعراب دليل االختالف في الوظائق النحوية

والمعنى  (0)"والكسرة عالمة الجر، مة عالمة الرفععلى حين أن  الض، النصب
الكشف عن و النحوي الذي تؤديه هذه الحركات مهم جدًا في إبراز الوظيفة النحوية 

ر شكل حين تتغير وظيفتها النحوية من جملة ألخرى يتغي  "ذلك أن  الكلمة  ،مضامينها
 :ومثال ذلك وضعها في الجمل الثالث اآلتية  ،آخرها أيضاً 

 .الحريُة أثمن شيء في الحياةِ  -
 .وتموت من أجلها راضيةً  ،تعشق النفوس العالية الحريةَ  -
 .فقد الحريِة يساوي فقدان الحياة -

وحين تغيرت وظيفتها  ،لضمةوهي مشكلة با ،فالكلمة في الجملة األولى مبتدأ
وظيفتها في رت وحين تغي  ، ُشكلت بالفتحة( مفعواًل به)في الجملة الثانية فصارت 

 ةمعرب( الحرية)وهذه الكلمة  ،ُشكلت بالكسرة( مضافة إليه)الجملة الثالثة فصارت 
 (7)"ر وظيفتها في الجمل المختلفةبتغي  

في الحركات اإلعرابية لها ارتباط وثيق بالوظائف النحوية للكلمات  أن   نالحظ
الذي  والمعنى الوظيفي ،وذلك للتميز بين هذه الوظائف النحوية فيما بينها، الجملة

 وعلى هذا ،تؤديه هذه الحركات له أثر كبير في الربط بين عناصر الجملة العربية

                                                           
 (848)ص / دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع/ كمال بشر/   دراسات في علم اللغة( 1)
 (81)ص /  م8440( 8)ط /  القاهرة، تبكعالم ال /  محم د عيد/ نحو المصفى ال( 8)
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في الوضوح من أو ل خطوة يتم فيها وضع من الواضح أن  العالقة النحوية تبدأ "أن ه 
ومن هذا التركيب الذي يكون بين عناصر الجملة  (0)"كلمة مع أخرى في جملة

 .ئف النحويةايمة الحركات اإلعرابية وأثرها في بيان الوظتظهر ق ،العربية

 :وظائف حركات اإلعراب النحوية 
الكشف وية للحركات اإلعرابية ودورها في حينما نستعرض هذه الوظائف النح

نجد أن  كل حركة إعرابية تحمل عدد من الوظائف التي  ،عن المعاني التي تحملها
المعنى ن  أنماط التعبير عن إإذ   ،عربيةالجملة المن خالل تركيب عناصر تؤديها 

ذلك أن  أي اختالف في هذه الحركات يؤدي اختالف وتباين  ؛تتعدد النحوي الواحد
 .في الوظيفة التي تؤديها للكشف عن الوظائف التي تحملها

إلى األخرى من كونها  هي ما تؤديه إحدى الكلمتين بالنسبة: الوظيفة النحويةف
تشغل "فهذه الحركات  ،(تمييزاً )أو ( حاالً )أو ( أو مفعوالً ( فاعالً )أو  لها (فعالً )

ر عليها عالمات اإلعراب التي يمنع الوظائف النحوية بحسب سياقها في الكالم، وتقد  
والوظيفة المقصود بها المعنى النحوي ال ذي  (8)"من ظهورها حكاية الجملة للتسمية بها

  .تؤديه الكلمة ضمن الجملة
 ،ن لنا المعانية تبي  والوظائف النحوية للحركات اإلعرابية ذات داللة  نحوي

لذلك نجد أن  لكل حركة إعرابية وظيفة نحوية  ،وعالقة الكلمات مع بعضها البعض
 .تدل عليها

 .والنون الضمة، والواو، واأللف، :للرفع أربع عالمات :الرفع 
ن كو سوف ت ،دون اإلعراب النيابي اإلعراب،حركات ا أن  الدراسة تتناول وبم

ة إعرابية ظاهرة فالضمة تكون حرك؛ فقط األصلية الدراسة على حركات اإلعراب
                                                           

 (76)ص/القاهرة / م 8444-هـ1084(1)ط/ دار الشروق / حماسة عبد اللطيف محمد/ مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي/   النحو والداللة( 1)

 030ص /  محم د عيد/ النحو المصفى ( 8)
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المضارع الذي لم  والفعل وجمع المؤنث السالم، االسم المفرد، وجمع التكسر، على
ئف وذلك إذا أخذ كل منهما في الجملة وظيفة نحوية من وظا" يتصل بآخره شيء

اعل أو اسم كان لالسم، وكذلك تجرد الفعل من الفالرفع كالمبتدأ  أو الخبر أو 
ويتحدُث الحمقى وهم يعرُف العقالُء وهم صامتون، : )لتقو  ،والجازم الناصب،
وهذا يعني أن  حركة الرفع لها وظائف نحوية مشتركة بين األسماء  (0)"جاهلون
 .واألفعال

ل لفظًا بحركة أو مما اختلف آخره باختالف العا"هو : عربمال فاالسم المفرد   
إعرابه صحيحًا أو جاريًا  بحركة في كل ما كانفاختالفه لفظًا  ،بحرف أو محالً 

  (7)("جاء الرجلُ : )كقولك مجراه،
على أكثر من اثنين  دل   ما": ر وهويجمع التكس والضمة تكون عالمة للرفع في     

لك للمفرد والجمع والضمة التي في المفرد كفُ ر بتغيير ظاهر كرجل ورجال أو مقد  
 وأوهو على قسمين جمع قلة  (سدأُ )والضمة التي في الجمع كضمة  (فلقُ )كضمة 

جمع كثرة فجمع القلة يدل حقيقة على ثالثة فما فوقها إلى العشرة وجمع الكثرة يدل 
 (3)"اً على ما فوق العشرة إلى غير نهاية ويستعمل كل منهما في موضع اآلخر مجاز 

 
 

                                                           
 (86)ص/  محم د عيد/ النحو المصفى  ( 1)

، محمد خير الحلواني  :تحقيق ( هـ616: ت)أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري البغدادي محب الدين ، مسائل خالفية في النحو ( 8)

 (33)م ص 1008هـ 1018، (1)بيروت ط  –دار الشرق العربي 

، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق / ابن عقيل ، عبد اهلل بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ، شرح  ابن عقيل على ألفية ابن مالك( 3)

 (100)ص( 0)ج1024 -هـ  1044( 84)السحار وشركاه ط القاهرة، دار مصر للطباعة ، سعيد جودة -دار التراث 
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ٍم َأَحق  َأن  َتُقوَم ِفيِه ِفيِه ِرَجاٌل : )نحو قوله تعالى ِل َيو  ِجٌد ُأس َس َعَلى الت ق َوى ِمن  َأو  َلَمس 
 ،جمع تكسير مرفوع وعالمة رفعه الضمة: (رجالٌ )فكلمة  (1)(ُيِحب وَن َأن  َيَتَطه ُروا

ما ُجمَع بألف وتاٍء  :وهو وتكون الضمة عالمة للرفع في جمع المؤنث السالم
ِضعات وفاِضالت: زائدتيِن، مثل ي َها الن ِبي  ِإَذا َيا أَ : )نحو قوله تعالى؛ هندات وُمر 

ِمَناتُ َجاءَك   جمع مؤنث سالم مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره: مؤمناتفال  (8)(ال ُمؤ 
وهو ما كان أحد : وتكون الضمة عالمة للرفع في الفعل المضارع المعرب

ويرفع بالضمة إذا لم يتصل بآخره  أللف أو النون أو الياء أو التاء،حروفه األولى ا
 .تصدُر الصحف في البالد العربية كل يوم: نحو يء،ش

مل التي والعوا ،زيٌد قائمٌ : والخبر نحو ويكون الرفع كذلك في باب المبتدأ
كان : اسم كان نحو فيدخل الرفع تدخل على المبتدأ والخبر، وهي كان وأخواتها،

ن  وأخواتها و  ،عمٌر منطلقاً   .إن  زيدًا كريمٌ : يدخل الرفع على خبرها نحوا 
والفعل  سم المفرد، وجمع التكسير،ون عالمته الفتح في االوتك :النصب

وذلك إذا أخذ كل منهما في "المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء 
وكذلك إذا  ،أو الظرف أو الحال بالنسبة لالسمبه  الجملة وظائف النصب كالمفعول

  (3)"وقع الفعل المضارع بعد أداة من أدوات النصب
 .ذلك أن  حركة النصب تقوم بوظيفتها النحوية في إعراب األسماء واألفعال

 

                                                           
 (142)اآلية  ،سورة التوبة ( 1)
 (18)اآلية  ،سورة الممتحنة ( 8)

 86ص / محم د عيد / النحو المصفى ( 3)
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َحاَق : )نحو قوله تعالى االسم المفرد الذي يدخله النصبف َوَوَهب َنا َلُه ِإس 
 (8)(َكِثيَرة تأخذونها َوعدُكم اهلل َمَغاِنمَ : )وجمع التكسير نحو قوله تعالى (1)(َوَيع ُقوبَ 

َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمر  َمر  الس َحابِ : )وقوله تعالى والفعل  (3)(َوَتَرى ال ِجَباَل َتح 
َلن  َيَناَل اهلَل : )المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء نحو قوله تعالى

: والمصدر نحو ،َضرب ُت زيداً : المفعول به نحو ويكون النصب في (0)(ُلُحوُمَها
 من الدهر شرقي جلست طوياًل : وفي ظرف الزمان والمكان نحو ،ضرب ُت زيدًا ضرباً 

مفعول فيهما منصوبان نصب ظرف الزمان والمكان؛  (شرقي)و (طوياًل )فـ الدار
االسم ": هوو  في الحال يكون النصبو  ،وصف بهما الزمان والمكان هماألن  

ركبُت )و (راِكَباً  جاء زيدٌ ): َم من الَهي ئاِت، نحو قوِلكَ الُمَفس ُر لما ان َبهَ  المنصوب،
َوَأن َهَذا }: ونحو قوله تعالى (1)"وما أشبه ذلك (َلِقيُت عبَد اهلِل راِكَباً )و (الَفَرَس ُمسَرَجاً 

َتِقيًما  االسم المنصوب،" هوو  :ويكون النصب كذلك في التمييز (6){ِصراطي ُمس 
 : ونحو قوله تعالى (7)"زيٌد َعَرَقاً  َتَصب بَ : َهَم من الذ َواِت، نحو قولكالُمَفس ُر لما ان بَ 

ءُ مِ } ويكون النصب بعد   (0){اماً يَ صِ  َذِلكَ  لٍ د  عَ  َأو  }: وقوله تعالى (2){َذَهباً  اأَلر ضِ  ل 
ال  إَما َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل ٍم }: إذا كان الكالم تام موجبا نحو قوله تعالى (إال  )اإلستثناء ب

                                                           
 (20)اآلية / سورة أألنعام ( 1)

 (84)اآلية / سورة الفتح ( 8)

 (22)اآلية / سورة النمل ( 3)

 (37)اآلية / سورة الحج ( 0)

وم، محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، أبو عبد اهلل  /  متن اآلجرومية( 1)  12ص /  م1002-هـ1010 ط/  دار الصميعي/ ابن آُجر 

 (113) اآلية/ َعامن  األ َ  سورة( 6)

وم، محمد بن محمد بن داود الصنهاجي /  متن اآلجرومية( 7)  10ص /  ابن آُجر 

 (01)اآلية / سورة آل عمَران( 2)

 (01)اآلية : سورة ال َماِئَدة( 0)
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ويكون النصب أيضًا في المنادى المضاف  ،قام القوُم إال  زيداً : وقولك (1){ات َباَع الظ ن  
فكنز منصوب على أنه منادى مضاف إليه والمشبه بالمضاف نحو ( كيا كنَز الغنى)"
يا ) :وكذلك النكرة غير المقصودة كقول الواعظ ،ويا حسنًا وجهه( بالعباديا رحيمًا )

ويدخل النصب المفعول من أجله وهو ما فعل ألجله فعل،  (8)"(غفاًل والموت يطلبه
وهو المنصوب بعد  :بعد المفعول معه كذلك ويكون النصب، فيك رغبةً  جئتُ : مثل

ن ما ينصب إذا تضمنبالواو الكائنة  الكالم فعاًل كقولك ما صنعت وأباك،  معنى مع وا 
َرُكم  َوُشَرَكاَءُكم  }: ونحو قوله تعالى (3)"أسير والنيل وما زلتُ  ِمُعوا َأم   (0){َفَأج 

ِمِنينَ ): نحو قوله تعالى خبر كان على نصبدخل الوي ُر ال ُمؤ   (1)(َوَكاَن َحقاا َعَلي َنا َنص 
َم ال ِقَياَمةِ : )ويقع النصب على اسم إن  نحو قوله تعالى  (6)(ِإن  الل َه َيف ِصُل َبي َنُهم  َيو 

ذلك أن   ،إعرابية تؤدي وظائفها النحوية في تركيب الجملة العربيةحركة فالنصب 
الفتحة من وجه النظر الوظيفية وحدة صوتية تكون جزءًا من نظام الحركات في "

  (7)"الل غة العربية
 ،تكمن في إبراز المعاني النحوية التي تحملهاوحركة النصب وظيفتها األساسية    

الل تركيب مفردات فهي تؤدي دورًا مهمًا في بيان وظيفتها النحوية وفهمها من خ
 .الجملة العربية

                                                           
 (117)اآلية : سورة النساء( 1)

 07ص /  أبو عبد اهلل محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري المالكي / التحفة الوسيمة شرح على الدرة اليتيمة( 8)

 بيروت -مكتبة الهالل  / علي بو ملحم. د: قيحقت/ أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل  / المفصل في صنعة اإلعراب( 3)

 23ص /  1ج / م 1003/  1 الط

 (71)اآلية / سورة يونس ( 0)

 (07)اآلية / سورة الروم ( 1)

 (17)اآلية / سورة الحج ( 6)

 (26)ص / كمال بشر / دراسات في علم الل غة ( 7)
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، مررت بزيدٍ  :ويكون عالمة للكسرة في االسم المفرد المنصرف نحو: الجـــر

وجمع التكسير  (1)(َل َعَلى ُمَحم دٍ َوآَمُنوا ِبَما ُنز  ): نحو قوله تعالىو  ،والقاضي، وغالمي
وجمع  ،باألسارى ومررتُ  بالرجالِ  مررتُ و  (8)(ِللر َجاِل َنِصيبٌ ) :قوله تعالى نحو

َن ِمن  َوُقل  ) :قوله تعالى المؤنث السالم نحو ِمَناِت َيغ ُضض   الجرف (3)(َأب َصاِرِهن   ِلل ُمؤ 
ن ما يكون االسم مجرورًا إذا جاء في جملته في إحدى  ،من خصائص األسماء" وا 

بعد اسم ( مضافًا إليه)أو وقع  ،وذلك بعد حرف من حروف الجر ،وظائف الجر
َمُلونَ }: فمثال بعد حرف الجر قوله تعالى (0)"آخر   (1){َوَعَلي َها َوَعَلى ال ُفل ِك ُتح 

ِض آَياتٌ } :نحو قوله تعالىو  َر  مررُت : والجر باإلضافة والتبعية نحو (6){َوِفي األ 
الدواعي النحوية عرفنا أن ها رأينا كلمة مجرورة لداعي من "فإذا ، بغالِم زيٍد الفاضلِ 

وهذا يعني أن  الجر خاص باألسماء  (7)"كنُت في زيارِة صديٍق كريم: مثل اسم
قبلها ضعفت عن إن ما جر ت األسماء من قبل أن  األفعال التي "ألن ه  ،المعربة فقط

فضائها إلى األسماء التي بعدها والجر قد يكون عالمة إعرابية ناشئة   (2)"وصولها وا 
 ،فاالسم يقبل الجر لفظاً "أداة من أدوات الجر في األسماء عن طريق اإلضافة بعد 

أم ا األفعال والخوالف واألدوات فال  ،وال تشاركه في ذلك أقسام الكلم إال  الصفات
 (0)"حرف الجريدخل عليها 

                                                           
 (8)اآلية / سورة محم د ( 1)

 (7)اآلية / سورة السناء ( 8)

 (31)اآلية / سورة النور ( 3)

 (86)ص/ محم د عيد / النحو المصفى ( 0)

 (88)اآلية / سورة المؤمنون ( 1)

 (84)اآلية / سورة الذاريات ( 6)

 (16)ص /  1ج / 11ط / دار المعارف / عب اس حسن / النحو الوافي ( 7)

 (18)ص / م 8410_  هـ 1081/  1ط / لبنان ، بيروت/ دار الكتب العلمية / أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي / اإلعراب  سر صناعة( 2)

 (08)ص / م 8446/  1ط /عالم الكتب / الل غة العربية معناها ومبناها ، تمام حس ان ( 0)
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سواء كانت  الكسرة عالمة على أن  االسم ُأضيف إلى غيره: "مصطفىويقول إبراهيم 
 ،أو بأداة كمطر من السماءِ  ،وخصب األرض ،كمطر السماء: هذه اإلضافة بال أداة

حركة إعرابية تلعب دورًا مهمًا في إبراز  وهذا يعني أن  الجر (1)"األرض وخصب في
الوظيفة النحوية التي تؤديها من خالل تركيب الجملة العربية ونظام عناصر 

 . مفرداتها

عالمة والسكون يكون  ،السكون والحذف: للجزم عالمتان هما: الجـــزم

، َوَلم  َيُكن  َلم  َيِلد  َوَلم  }: حيح اآلخر نحو قوله تعالىصللجزم في الفعل المضارع ال ُيوَلد 
أدوات أداة من أو بعد ( لم َيسَع، ولم يرِم، ولم يدعُ : )والحذف نحو (8){َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ 

ُكم  َأو  ِإن  َيَشأ  ُيَعذ ب ُكم  }: الشرط نحو قوله تعالى َحم  الجزم "ذلك أن   (3){ِإن  َيَشأ  َير 
الجزم " ؛ ألن  ألفعال دون األسماءفهو خاص با (0)"األفعال وال يكون إال  فيهابيختص 

التنوين : وهما ،عليه ألوجب حذف شيئينن ه لو دخل أل ؛لم يجز دخوله على االسم
ي إلى اإلجحاف به فسقط الجزم من د  فكان ذلك يؤ  ،نهاية الخفة في واالسم، والحركة

  (1)"األسماء وأدخل في األفعال
بين لنا المعنى هي التي تُ والمالحظ لدراسة الحركات اإلعرابية يرى أن ها 
وتأثير هذا التجاور بين  ،الوظيفي الذي بين عناصر تركيب مفردات الجملة العربية

المترجمة الكلمات والتنوع بين مفرداتها الذي يكون مرتبطًا بالوظائف النحوية 

                                                           
 ( 18)ص / م 14407/8410إ .ر /مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة / إبراهيم مصطفى ، إحياء النحو ( 1)

 (0-3)سورة اإلخالص اآلية ( 8)

 (10)اآلية / سورة  اإلسراء ( 3)

/ مؤسسة الرسالة / عبدالرحمن حسين الفتلي : تحقيق / أبوبكر محم د بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج / األصول في النحو ( 0)

 (00)ص /  1ج / بيروت 

/  1ط / السعودية ، الرياض/ مككتبة الرشد ، محمود جاسم الدرويش : تحقيق/ ابن الور اق ، د بن عبداهلل بن العباس ابوالحسن محم  / علل النحو ( 1)

 (101)ص / م1000 -هـ 1084



 
 

 

73 
 

ينبغي في العمل بيان "لذلك  ،ر عن مقاصد المتكلمينللدالالت التي هي تعب  
: فاألفعال مثاًل فيها ،النحوية بالقدر الذي تسمح به طبيعة المادة الل غويةالوظائف 

وهناك ، والمتعد ي لثالثة مفاعيل ،الالزم والمتعد ي لمفعول واحد والمتعد ي لمفعولين
ومنها ما يستخدم  ،ومن األسماء ما يستخدم للمذكر فقط ،أفعال تلزم البناء للمجهول

وكل هذه الوظائف النحوية لها  ،لمذكر والمؤنث معاً ومنها ما يكون ل ،للمؤنث فقط
 (1)"كل مادة مع كثير من الكلماتمكانها في المعجم في داخل 

التي تقع في باب من أبواب النحو تأخذ وظيفة ذلك "وهذا يعني أن  الكلمات    
 (8)"ويدل عليها بالحركات ،الباب

في  احتلت موقعًا مهماً والجملة العربية بحركات اإلعراب ووظائفها النحوية 
ن  التخصيص قاعدة منطقية تقتضي بأن  يعب ر إإذ  "نظام تركيب عناصر مفرداتها 

يفة نحوية وأن  تعب ر كل عالمة عن وظ ،بعالمة واحدة عن كل وظيفة نحوية
وتتسم الحركات اإلعرابية من خالل وظائفها النحوية بإبراز سمات اإلعراب  (3)"واحدة

تتميز الل غة العربية فيما تتميز به بحركات اإلعراب " حيثُ  ،والكشف عن المعاني
بالحركة على معنى  إذ  يدل  ، التي هي في حقيقة األمر ضرب من ضروب اإليجاز

وهو معناها ، معنى القالب الصرفي لها وغير ،جديد غير معنى المادة الل غوية للكلمة
فإننا  جاء صاحُب الد ار: فنحن حين نقول، أو وظيفتها النحوية كالفاعلية والمفعولية

وغير  (صحب)ندل بضم الباء على معنى غير المعنى الل غوي المستفاد من مادة 
وهو معنى  إسناد  المجيء إلى ( صاحب)معنى اسم الفاعل المستفاد من صيغة 

 (0)"وذلك هو المعنى المستفاد من الضم، معنى الفاعلية: أي، احبالص
                                                           

 (116)ص / للبطاعة والنشر  دار قباء/ محمود فهمي حجازي / مدخل إلى علم الل غة ( 1)

 (871)ص / م 1073عالم الكتب / محم د عيد ( في نظر ابن مضاء وضوء علم الل غة الحديث)أصول النحو العربي ( 8)

 (811)ص /م 1001مكتبة األنجلو المصرية / أحمد عبدالحميد الدواخلي : تعريب / جوزيف فندريس / الل غة ( 3)

 (70-73)ص / مازن المبارك / نحو وعي لغوي ( 0)
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اإلعراب تكمن في الكشف عن خصائص  والسمة األساسية لوظائف حركات      
وعالقات الوظائف تمد الجملة بالمعنى "المعاني الداللية التي تؤديها هذه الحركات 

األساسي باعتبارها معنًا عميقًا لها قد يكون بعضها مشروطًا بشروط داللية معينة 
ة مع الشروط التي تحددها البني ،حتى يصح وضعه في هذه الوظيفة النحوية أو تلك

غوية التي والورود النحوي والعالمة اإلعرابية وغيرها من الشروط الل   ،والرتبة األساسية
( نعت)أو ( حال)أو ( مفعول)أو ( فاعل)أن  هذه الكلمة : قالبنيت عليها يمكن أن  ي

ية لتصبح صالحة و ذلك أن  اختيار الكلمة المنطوقة التي تشغل الوظيفة النح... 
معينة مع كلمة أخرى تشغل وظيفة أخرى في الجملة  للدخول في عالقة نحوية

وهو ( المعنى األساسي)وبذلك يكون التفسير الداللي النحوي مركبًا من  ،الواحدة
ومن اختيار المفردات التي تشغل  ،معنى العالقات بين الوظائف النحوية بشروطها

 (1)"هذه الوظائف معاً 
ر أداة فع الة تسهم في وصف وظائف يعني أن  الحركات اإلعرابية تعتب اوهذ      

فالكلمة قد يكون لها موضعان مختلفان في الجملة  ،التركيب بين مفردات الجملة
ضرب األميُر عليًا، : الواحدة مع ثبات الحركة اإلعرابية لتؤدي المعنى المقصود نحو

في  دذات داللة على المعنى النحوي المرا الحركة فتكون وضرب عليًا األميُر،
ماهي إال  تعبير عن الوظائف النحوية "ذلك أن  األبواب النحوية  ،األبواب النحوية

  (8)"التي تنتظمها لغة من اللغات
 ،ئفها على أساس دورها التفاعلي الدالليتأخذ الحركات اإلعرابية وظا حيثُ 

ين لم ا كانت وظيفة النحو تع"ذلك أن ه  ،أو من خالل تركيب مفردات الجملة العربية
وكانت  ،على صلة الكلمات بعضها ببعض في الجملة الواحدة بحسب المعنى المراد

                                                           
 (00)ص / م 8444-هـ 1084/  1ط / دار المشرق / محم د حماسة عبداللطيف / النحوي الداللي ى نالمعمدخل  لدراسة ، النحو والداللة ( 1)

 (862)ص/  محم د عيد / غة الحديث ل  ابن مضاء وضوء علم ال النحاة ورأي أصول النحو العربي في نظر( 8)



 
 

 

75 
 

طغى معنى اإلعراب على  دبالجزء األكبر من تلك الوظيفة فقحركات اإلعراب تقوم 
 (1)"النحو كله

وبما أن  الغاية من الحركات اإلعرابية إظهار الوظائف النحوية والقيم الداللية 
اإلعراب علمًا على "ن ذلك طبيعيًا أن  يدل على أن  كا ،الحركاتالتي تؤديها هذه 

 (8)"ي المقبول الواضح البي نأوهو الر  ،المعاني

فالتماسك النحوي الد اللي بين مفردات الجملة العربية هو الغاية لتحقيق        
كل حين نترك وراء األذن " من المالحظ ذلك أن هالوظيفة النحوية للحركات اإلعرابية، 

نلمس القضية  افإن   ،ونأخذ المضمون الل غوي أو الداللي، المقوالت النحوية في العبارة
ب اعر إلاحركات وهذا يعني أن   (3)"اإلعراب فارق بين المعاني: اضحةفي صورة و 

بعيدًا عن أي غرض  ،ؤديها في تركيب الجملة العربيةتحدد المعاني التي تي تال يه
ومنها تؤخذ جميع دالالت المعنى  ،ثم يفهم معنى الفاعلية والمفعولية واإلضافة ،آخر

 .ودورها في كشف الوظائف النحوية الوظيفي الذي تؤديه هذه الحركات اإلعرابية

 

 

 

 

 

                                                           
 (70)ص / مازن المبارك / نحو وعي لغوي ( 1)

 (80)ص /  1ج /م 8444-هـ 1084/  1ط / دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع / فاضل صالح السامرائي / معاني النحو ( 8)

 (136)ص /م باألسكندرية 3011/1070إ .ر / رف امنشأة المع/ مندور مصطفى / المقامرة الل غة بين العقل ( 3)
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 :المبحث الثاني 
 ـرابيةــــــــركات اإلعـــــأثر العـامل على الحـ

 : العــامل 

واستعمله ، بمعنى( استعمله)ملُه غيره ووأع( بَ رِ طَ )باب "من  :لغة  
وعامل  ،مطبوع على العمل: ورجل عمل أي ... طلب إليه العمل : أيضًا أي

 (1)"رزق العامل :والُعمالة بالضم ،الرمح ما يلي السنان
العامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه : "ويقول ابن منظور

والعامل في العربية ما عمل عماًل ... ومنه قيل للذي يستخرج الزكاة عامل  ،وعمله
وكاألسماء التي من شأنها أن  ، كالفعل الناصب والجازم ،ما فرفع أو نصب أو جر

أحدث فيه نوعًا من : وقد عمل الشيء في الشيء ،وكأسماء الفعل ،تعمل أيضاً 
 (8)"اإلعراب

ما أوجب كون "هو  :العامل اصطالحًا بأن هعريف ورد ت: العامل اصطالحا  
 (3)"آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو خفض أو جزم

على التأثير في الكلمات التي تقع  القدرة الكلمة الملفوظة المقدرة التي تمتلك: "هوو 
ون آخر الكلمة وجب كما يُ "راد به أيضًا ويُ  (0)"الشكلية واإلعرابيةبعدها من الناحيتين 

 (1)"والعامل نوعان لفظي ومعنوي، وجه مخصوص من اإلعرابعلى 
                                                           

 -المكتبة العصرية / يوسف الشيخ محمد : تحقيق/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي زين الدين أبو عبد اهلل / مختار الصحاح ( 1)

 (812)ص ( ع م ل)باب / م 1000/ هـ 1/1084ط / صيدا  –بيروت / الدار النموذجية

 (876-870)ص / فصل العين المهملة ( 11)جـ/ ابن منظور، محم د بن مكرم بن علي جمال /  لسان العرب( 8)

/ مكتبة األسدي / أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي ( مؤلف الشرح/ )لمحم د بن الي القالوي الشنقيطي / فتح البرية في شرح نظم اآلجرومية ( 3)

 ( 148) ص/ م 8414-هـ 1081/  1ط / مكة المكرمة 

 (164)ص/ سمير نجيب اللبدي / معجم المصطلحات النحوية والصرفية ( 0)

 (888)ص/ محم د إبراهيم عبادة/ النحو والصرف والعروض والقافية  معجم مصطلحات( 1)
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صطالحي؛ ل بين المعنى الل غوي والمعنى االيتبين لنا مما سبق أن  هنالك تداخ     
فكما  ،الشيء في الشيء ويؤثر عليه بعملهيقوم به عمل  ذلك أن هما يدالن على ما

اإلعراب يحدث تأثيرًا  كذلك عامل ،أن  العامل هو الذي يتولى أمور العمل لصاحبه
 .على معموله يوجب عليه تغييرًا في آخر الكلمة

 ،نجد أن  فكرة العامل تتبلور من خالل الدرس النحوي ،وعند البحث عن العامل     
وذلك ألهمية العامل وموقعه في الدرس  ،حيُث أن ها تدخل جميع األبواب النحوية

له أثر  لك أن  العاملذ ،بواكير نشأته حظي العامل باهتمام كبير منذ حيث ،النحوي
 ،وينصبها في موضع النصب ،يرفعها في موضع الرفعفهو الحركات اإلعرابية  على

وجب كون آخر أهو ما : "ل كما يقول الجرجاني هوفالعام ،ويجرها في موضع الجر
وهو  ،العامل القياسي: وينقسم العامل إلى ،الكلمة على وجه مخصوص من اإلعراب

إن  : ما صح  أن  يقال فيه كل ما كان كذا فإن ه يعمل كذا وليس لك أن  تتجاوز كقولنا 
، سان فيه حظوالعامل المعنوي وهو الذي ال يكون الل   ،الباء تجر وال تجزم غيرها

ن ما هو معنى يُ   (1)"عرف به القلبوا 
على  تجري"من العربية أن ها ويذكر سيبويه بعد ذكر مجاري أواخر الكلم 

... والفتح والضم والكسر والوقف  ،على النصب والجر والرفع والجزم ،ثمانية مجارٍ 
ن ما ذكرت لك ثمانية مجاري ألفر   ذه األربعة ال يحدث يدخله ضرٌب من ه بين ما قوا 

وبين ما ُيبنى عليه الحرف  –وهو يزول عنه  وليس منها شيء إال   -فيه العامل 
التي لكل منها األول بناًء ال يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل 

  (8)"وذلك الحرف حرف اإلعراب ،ضرٌب من اللفظ في الحرف

                                                           
دار الكتب العلمية / ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر / علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني / كتاب التعريفات ( 1)

 106-101ص/م 1023-هـ 1043 1ط / لبنان–بيروت 

 (13)ص / 1ج م 1022 -هـ  1042 / 3ط/ قنبر سيبويه  عمر بن عثمان بن/ الكتاب( 8)
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فتتغير هذه الحركات  ،سيبويه أن  هذه الحركات أثر لما يحدثه العامليرى ف
عمد إلى ربط العالمة اإلعرابية ظهورًا  حيثُ  ،خله عليهار العوامل الداي  حسب تغ

 .وتبداًل في التركيب بنظرية العامل
ر العامل فيه ولم يشابه ر آخره لتغي  أن  االسم المتمكن ما تغي  : "ويقول ابن جني    

وهذا يعني أن  فلسفة  (1)"ومررت بزيدٍ  ،ورأيت زيداً  ،هذا زيدٌ : نحو قولك ،الحرف
العامل تتضح بجالء عندما تقد م تفسيرات نحوية للحركات اإلعرابية رفعًا ونصبًا وجرًا 

عمل في غيره شيئًا من رفع أو نصب أو جر وال  ما"ذلك أن  العامل هو  ،وجزماً 
 لذلك كان (8)"فاهلل تعالى فاعل كل شيء وخالقه تعالى علوًا كبيراً  ،مجزومًا إال  بجازم

العامل أساس وجود هذه الحركات اإلعرابية الذي بمقضاه تكون هذه الحركات 
 ،أعطت نظرية العامل تفسيرًا سائغًا ومقنعًا الختالف عالمات اإلعراب"حيث  ،ظاهرة

ن أن  هذه الحركات تأتي مصحوبة بألفاظ معينة تنتظم عوذلك عندما كشفت النقاب 
؛ فأحرف نسب إليها إحداث هذه العالماتيُ  ومن ثم  ساغ أن   ،معها في تركيب خاص

وأخواتها تأتي األسماء بعدها ( إن  )و، الجر  مثاًل تأتي األسماء بعدها مجرورة
وهذا دليل على أن   (3)"بعدها إال  مجزوماً وأحرف الجزم ال يأتي المضارع  ،منصوبة

 .ة علة أوجدها العامل ومؤثر عليهاالحركات إإلعرابي
إضافة  من فاعلية ومفعوليةالتي تتميز بها الجملة العربية واألبواب النحوية      

 ،تتطلب حركات إعرابية يتم بها التمييز بين أبواب الباب النحوي الذي يحتله العامل"
إبراز االختالف اإلعرابي ضى يعجز عن توهذا المعنى المق ،وبين غيره من األبواب

                                                           
 (0)ص / فائز فارس : تحقيق/ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي / اللمع في العربية( 1)

ِسبة ( 8)  (308)ص /  8ج / هـ 1080/ طاهر بن أحمد بن باشاذ تحقيق خالد عبد الكريم / شرح المقدمة الُمح 

 (168)ص/ م 8410-هـ 1031- 8ط /دار الكتاب الثقافي األردن / وليد عاطف األنصاري ، ( عرضًا ونقداً )بي نظرية العامل في النحو العر ( 3)
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وبواسطته يستطيع المعنى  ،كن المادي الذي هو العاملفلذلك يحل الر  ،الذي يقتضيه
  (1)"لمقتضى إلى فرض الحركة اإلعرابيةا

حيث ، وهو المؤثر على إظهارها ،ذلك أن  العامل هو الذي أوجد هذه الحركة      
تعدو فهي ال  ،باشرًا بظاهرة اإلعراب في لغة العربرتباطًا مط نظرية العامل اترتب"

ينجم عن هذه العالقات لمعنوية واللفظية في التركيب وما للعالقات اأن  تكون رصدًا 
  (8)"صوتية على أواخر الكلمات المعربةمن ظواهر 

كل "ذلك أن   ،في الجملة العربية العامل أثرًا يحدثه لذا كانت حركات اإلعراب    
وقد يكون  ،جملة وجب تقديرهالتجده في  لم عراب هي أثر لعامل إن  عالمة من اإل

ولكنه من المحتوم أن   ،المهذا العامل واجب الحذف ال يصح أن  ينطق به في ك
وهذا  (3)"وسقيًا لك ،ر في الجملة عامالن مختلفان كما في أياك واألسدَ يقد  وقد  ،ريقد  

وجود العامل يسهل على المتكلم والكاتب االهتداء إلى الحركة المطلوبة "يعني أن  
وكأن  هذا العامل أمارة قاطعة على المطلوب  ،فيما يقع بعدهماوالضبط الصحيح 

والذي بتغيره  ،هي إحداث لهذه الحركاتذلك أن  وظيفة العامل  (0)"ورائد اليضلل
إن ما "وية ويقسم هذه العوامل إلى عوامل لفظية وعوامل معنو ، تتغير هذه الحركات

بعض العمل يأتي مسببًا عن عامل لفظي وعامل معنوي لُيروك أن  : قال النحويون
نعرض لهذه العوامل سوعلى هذا  (1)"وليت عمرًا قائمٌ  ،كمررت بزيدٍ  ،لفظ يصحبه

.اللفظية والمعنوية وأثرها على الحركات اإلعرابية  

                                                           
/ م 8440-هـ 1081/   1ط / مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة / مصطفى بن حمزة ( / دراسة تأصيلية وتركيبية)نظرية العامل في النحو العربي ( 1)

  (141 -144)ص 

 (131)ص/ م 1023/الناشر األطلسي/ محم د خير الحلواني   /العربي أصول النحو ( 8)

 (83)ص / م 8410/ مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة / إبراهيم مصطفى/ إحياء النحو ( 3)

 (844)ص / 1ط / دار المعارف / عب اس حسن / الل غة والنحو بين القديم والحديث ( 0)

 (114)ص / 1ج  /الموصلي أبو الفتح عثمان بن جني ، الخصائص ( 1)
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                                  :العــامل اللفظي 
واألفعال بكل ماكان ملفوظًا في الكالم وذلك كحروف الجر  والجزم " :هوو  

ن  وأخواتها الكلمة المؤثرة نحويًا في ضبط " تلك راد بهوقد يُ  (1)"أنواعها وأقسامها وا 
 (8)"آخر الكلمة على وجه مخصوص

علت عالمات للفعل إال  أن ها تعمل شيئًا فإذا كان فظية إن ما جُ العوامل الل  "ذلك أن      
  (3)"يء وعدمهوث الش  دُ قد تكون حُ لعالمة فا ،إن ما هو عالمةفظي الل  معنى العامل 

 ،يكون مؤثرًا على الحركات اإلعرابيةو مل اللفظي يتخلل الجملة العربية فالعا    
ويتأثر  ،أن  األسماء ذات إعراب يقترن بمعاٍن خاصة" والناظر إلى األسماء يجد

وال   ،أم ا األفعال فتالزم حركة خاصة ال تعب ر عن معنى ،فظيبشكل التركيب الل  
ها تخضع لعوامل صوتية تبدل من حركات أواخرها ما عدا ولكن  ، تتأثر بشكل التركيب

وكذلك الشأن في الحروف فهي كلها مالزمة  ،الفعل المضارع في بعض حاالته
 (0)"لتقاء الساكنين وما شابههاكلحركات ال يمسها التغيير إال  لعوامل صوتية 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (164)ص/ سمير نجيب اللبدي / معجم المصطلحات النحوية والصرفية ( 1)

 (883)ص/ محم د إبراهيم عبادة / معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية ( 8)

/  1ط / الرياض السعودية/ مكتبة الرشد/  محمود  جاسم الدرويش: تحقيق/  محم د بن عبداهلل بن العباس ابوالحسن ابن الور اق/ علل النحو( 3)

 (863)ص / م 1000-هـ 1084
 (107)ص  /م 1023 8ط/ األطلسي / محم د خير الحلواني / أصول النحو العربي ( 0)
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 :فالعوامل اللفظية السماعية هي: سماعية وقياسيةوامل اللفظية إلى وتنقسم الع
روف المشبه حقاس عليها غيرها كحروف الجر واليُ وال  ،ما سمعت عن العرب"

الباء وأخواتها تجر االسم فليس لك أن  تتجاوزها وتقيس عليها  فإن   ،بالفعل مثالً 
 . غيرها

 ،غيرها ما سمعت عن العرب ويقاس عليها: والعوامل اللفظية القياسية هي
من  وتفسير هذا أن ه سمع لها أمثلة مطردة وصلت إلى بناء قاعدة كلية في ذلك النوع

 (1)"فكل ما تصدق عليه تلك القاعدة يطلق عليه اسم العامل اللفظي القياسي ،العوامل

  : (8)العوامل اللفظية
 .عمل الفعل -1
 (صيغ المبالغة)عمل اسم الفاعل  -8
 . عمل اسم المفعول -3
 .ةهالمشب  عمل الصفة  -0
 .عمل أفعل التفضيل -1
 .عمل المصدر -6
 .االسم المضاف -7
 .عمل الحروف -2

ُر ال ذي فيه تستفتيان: )وذلك نحو قوله تعالى: عمل الفعل   (3)(َوُقِضَي اأَلم 
: ويقول ابن هشامٍ ( األمر)فاعل الرفع في نائب ال( قضي)حيث عمل الفعل الماضي 

تامها وناقصها مشتركة  ،قاصرها ومتعديهاعقدُت هذا الباب لبيان عمل األفعال كلها "

                                                           
 (13)ص/ م 8410-هـ 1031- 8ط /دار الكتاب الثقافي األردن / وليد عاطف األنصاري (/ عرضًا ونقداً )نظرية العامل في النحو العربي ( 1)

 (171)ص / مصطفى بن حمزة ( / دراسة تأصيلية وتركيبية)نظرية العامل في النحو العربي (  8)

 (8)اآلية / سورة يونس ( 3)
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: ل أيضًا قولكعومن عمل الف(1)"األسماءوتنصب ... أن ها تعمل الرفع : في أمرين
 .نبئُت زيداً 

، إذا كان للحال أو االستقبال لوجهين"سم الفاعل يعمل ا: عمل اسم الفاعل     
: والثاني... األغلب ه وسكناته في أن ه جاٍر على الفعل المضارع في حركات: أحدهما

إال  أن   ،أن  األصل في األفعال أال  تعرب أال  تعمل كما أن  األصل في األسماء
ال وفُعول ومفعال عمل اسم يعمل فع  "وكذلك  (8)"المضارع ُأعرب لمشابهة اسم الفاعل

اسم  عن؛ ألن  فيها من المبالغة وزيادة الحرف جيد لم ا دخلها من النقص الفاعل
َوَكل ُبُهم  باِسٌط ِذراَعي ِه : )وذلك نحو قوله تعالى (3)"الفاعل في جريانة على الفعل

( باسط)عل حيث عمل اسم الفا (1)"فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض" (0)(ِبال وِصيدِ 
، ذلك ياء ألن ه مثنى والهاء مضاف إليهونصب بال( راعيهذ)النصب في المفعول به 

 (6)"باسطا، وهو ماض؛ ألنه حكاية حال إنما أعمل"أن ه 
فيرفع نائب  ،عمل الفعل المجهول"ل اسم المفعول يعم  :عمل اسم المفعول     
وتجوُز إضافُتُه إلى معمولِه،  ،هُ ر اَرمًا جاُرُه، محمودًا ِجو عز  من كان ُمك"نحو  الفاعل
  (7)"، ُمكَرَم الجارِ َعز  من كان محموَد الجوارُ "نحو 

                                                           
/ عبدالغني الدقر : تحقيق/ ابو محم د عبداهلل بن يوسف بن أحمد بن عبداهلل جمال الدين ابن هشام / شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ( 1)

 (017)ص/ سوريا / المتحدة للتوزيع الشركة 
/  1ج / عبد اإلله النبهان :  تحقيق / أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري البغدادي محب الدين / اللباب في علل البناء واإلعراب( 8)

 (037)ص 

 (001)ص/  1ج/ لمصدر السابقا( 3)

 (12)اآلية / سورة الكهف ( 0)

 –دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية  / عبد العزيز بن عثمان التويجزي: قيحقت/  جعفر شرف الدين / قرآنية، خصائص السورالموسوعة ال( 1)

 ـ18ص/  8ج/  ه 1084 - 1: ط/  بيروت

موسى على موسى . د: عليهحققه وعلق / زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي  /  إعراب القرآن العظيم( 6)

 378ص - م 8441 -هـ  1081ط، /  (رسالة ماجستير)مسعود 
 3ج / م 1003-هـ 1010/  82ط/  بيروت –المكتبة العصرية صيدا / جامع الدروس العربية م مصطفى بن محمد سليم الغالييني ( 7)

 (828)ص/
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ُموٌع َلُه الن اُس ): قوله تعالى نحوو  ٌم َمج  ( مجموع)عمل اسم المفعول  حيثُ  (1)(َذِلَك َيو 
 .(الن اس)الرفع في نائب الفاعل 

عمل اسم الفاعل المتعدي إلى "تعمل الصفة المشب ة  :ةهعمل الصفة المشبّ     
 ،المعنىستحسن فيها أن  تضاف إلى ما هو فاعٌل لها في ألن ها مشب ة به ويُ  ،واحد
ة الجر هالصفة المشب  ؛ حيث عملت َنِقي  النفِس، طاهُر الذ يلِ  أنَت َحَسُن الُخُلِق،: نحو

عليٌّ حَسٌن ُخلُقُه، أو حَسٌن : ويجوز أن  تعمل الرفع على الفاعلية نحو ،باإلضافة
عليٌّ حسٌن ُخلَقُه، أو َحَسٌن : أو النصب على التشبيه بالمفعول به نحو ،الُخُلقُ 
عليٌّ حسٌن ُخلقًا، أو الحَسُن : أو النصب على التمييز نحو ،ُلَق، أو الحسُن الُخُلقَ الخُ 
 .(8)"ُخلقاً 
أحد المشتقات التي يصح أن  يتعلق بها شبه "أفعل التفضيل  :ضيلعمل أفعل التف   

فالرفع  ،؛ فيكون معمولها مرفوعًا أو منصوبًا أو مجروراً والتي يصح أن  تعمل ،الجملة
: نحو والجر ،المتعلم أكثر إفادًة وأعظم نفعاً : والنصب نحو ،العظيم أنبُل نفساً : نحو

رأيت رجاًل أحسُن في عينيه ما : نحوو  (3)"الجندي أسرع رجٍل للدفاع عن وطنه
، فالكحل مرفوع بأحسن لصحة وقوع فعل في معناه موقعه منه في عين زيدٍ  الكحلُ 
ومثل قوله صلي اهلل عليه  (0)"في عينيه الكحل كزيدما رأيت رجاًل يحسن : نحو
 (1)(صوم منه في عشر زي الحجةالما من أيام أحب إلى اهلل فيها :)وسلم

                                                           
 (143)اآلية / سورة هود ( 1)

 (828)ص /  3ج/ بن محمد سليم الغالييني جامع الدروس العربية م مصطفى ( 8)

 (087)ص /  3ج/ عب اس حسن / النحو الوافي ( 3)
/ القاهرة/دارالتراث/ محمد محى الدين عبدالحميد:تحقيق/ ابن عقيل عبداهلل بن عبدالرحمن العقيلي الهمداني/ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك( 0)

 122ص/ 3ج/ م1024-هـ 1044-84ط

عبد الفتاح : المحقق/ابن أحمد بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقي  ( أو محمد صالح)طاهر بن صالح  /النظر إلى أصول األثرتوجيه ( 1)

 748ص/8ج/م1001 -هـ 1016األولى، : الطبعة/حلب –مكتبة المطبوعات اإلسالمية  /أبو غدة
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عجبُت من ضرب : إعمال الفعل مفردًا كقولك "يعمل المصدر   :عمل المصدر    
:  قولكك ،أو إلى المفعول ،ومضافًا إلى الفاعل، ومن ضرب عمرًا زيدٌ  ،زيٌد عمراً 

الفاعل والمفعول في اإلفراد  ذكر ويجوز ترك...  اللص   أعجبني ضرب األميرِ 
ٍم : )ونحو قوله تعالى (1)عجبُت من ضرب زيداً : كقولك ،واإلضافة َأو  ِإط َعاٌم في َيو 
غَ  َقابِ  ذاَفإ: )تعالى هونحو قول (8)(، يتيماً ةٍ بَ ِذى َمس  َب الر   (3)(َلقيُتُم ال ِذيَن َكَفُروا  َفَضر 

ونحو قوله  ،جائني غالُم زيدٍ : وهو ال ذي يجر المضاف إليه نحو: االسم المضاف   
ُهرٍ ): تعالى َبَعِة َأش  ُلوَن ِمن  ِنَساِئِهم  َتَرب ُص َأر  ُر : )وقوله وتعالى (0)(ِلل ِذيَن ُيؤ  َبل  َمك 
 (1)(الل ي لِ 

َكباً َأَحَد َعَشَر : )نحو قوله تعالى: االسم المبهم    حيث جاءت كوكبًا تمييزًا  (6)(َكو 
 .وهو اسم صريح ،إبهام العددمبينًا 

: ونحو ،وأكلتُ  الطعاَم بالملعقةِ ، مررُت بأخيك: ومثال ذلك نحو: عمل الحروف   
 .وما أنا بذاهبٍ ، ارئٍ لسُت بق

 
 
 

                                                           
/  1ط / مكتبة الهالل بيروت / علي بوملحم .د: تحقيق/ أحمد الزمخشري جاراهلل أبو القاسم محمود بن عمرو بن / المفصل في صنعة اإلعراب ( 1)

 (821)ص /م 1003

 (10)اآلية / سورة البلد ( 8)

 (0)اآلية / سورة محم د ( 3)

 (886)اآلية / سورة البقرة ( 0)

 (33)اآلية / سورة سبإ ( 1)

  (0)اآلية / سورة يوسف ( 6)
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ن ما سمي معنى ألن   ،ما لم يكن ملفوظًا في الكالم"وهو  :العامل المعنوي    ه وا 
والتجرد ال ذي إليه رفع  ،وذلك كاإلبتداء ال ذي نسب إليه رفع المبتدأ ،عرف بالقلبيُ 

.(1)"الفعل المضارع  
ن ما يقد  ، زًا من خالل الجملةفهو ال يكون بار  أن ه  عليه يدل  "ر معنويًا فاسمه وا 
 ( 8)"وهو معنى ُيعرف بالقلب ليس للفظ فيه حظ ،من المعاني ال نطق فيه

ون لغة العرب ظواهر من اإلعراب ال تخضع النحويين وهم يستقر "ى أر لذلك 
 ،دقيق بينها وبين معنى تركيبي ا  فربطو  ،والفعل المضارع، كرفع المبتدأ ،لقرينة لفظية

 (3)"أن  هذا  المعنى هو العامل فيها دون سواء ثم  زعموا  
  (0):العوامل المعنوية

 .الخالف -1
 .الصرف -8
 .رافع المبتدأ -3
 .المضارعرافع الفعل  -0
 .رافع الفاعل -1
 .عامل المفعول -6
 .التبعية -7
 .ناصب المستثنى -2
 .جر المضاف إليه -0

 .التوهم -14
                                                           

 (164)ص / محم د سليم نجيب اللبدي / صرفية معجم المصطلحات النحوية وال( 1)

 (13)ص / عاطف األنصاري/ نظرية العامل في النحو العربي ( 8)

 (160)ص / محم د خير الحلواني / أصول النحو العربي ( 3)

 (171)ص / مصطفى حمزة / نظرية العامل في النحو العربي ( 0)
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 .اإلهمال -11
 .المجاورة -18
 .نزع الخافض -13
 .القصد إليه -10

 (خالف)الخالف مصدر الفعل " ول ذلك أن  مخالفة الثاني لأل: أي الخالف   
على المشاركة بين اثنين يخالف كل منهما صاحبه كما هو  وبنية هذا الفعل تدل  
ال جادل؛ : وكذلك ،اصم؛ إذ ال يتصور الخصام من واحدخ: شأن المفاعلة نحو

؛ فإن  الظرف محم د عندك، وزيٌد أمامك: ومثال ذلك نحو (1)"يتصور الجدال من واحد
 .منصوب على الخالف

طوفة على كالم في أوله حادثة أن تأتي بالواو مع" قال الفر اء ذلك : الصرف
حيُث ذهب  (8)"فإذا كان كذلك فهو الصرف ،ال تستقيم إعادتها على ما عطف عليها

منصوب  ،ال تأكل السمك وتشرَب اللبن: المضارع في نحو  قولك"الكوفيون إلى أن  
 (3)"على الخالف 

وذهب البصريون  ،ذهب الكوفيون إلى أن  المبتدأ والخبر يترافعان: رافع المبتدأ    
 .زيٌد قائمٌ : نحو  ،وهو أشهر األقوال، إلى أن  رافع المبتدأ هو المبتدأ

فيقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من  ،يقوُم زيدٌ : وذلك نحو :رافع الفعل المضارع    
 .والعامل للرفع معنوي ،الناصب والجازم

                                                           
 (820)ص / جامعة المدينة العالمية / لمية الناشرمناهج جامعة المدينة العا: المؤلف/  أصول النحو( 1)

 –دار المصرية للتأليف والترجمة / محمد علي النجار : تحقيق/ أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء / معاني القرآن ( 8)

 (30)ص/  1ط / مصر 

/ المكتبة العصرية / كمال الدين األنباري ، البركات عبدالرحمن بن عبيداهلل األنصاري أبو/ اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين ( 3)

 (018)ص /م 8448/ هـ1080/  1ط 
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إلى  بوا  الفاعل هو الفعل إال  أن  بعض النحاة ذه األصل في رافع" :رافع الفاعل    
 .جاء محم دٌ  :نحو (1)"أن  الفاعلية علة الرفع

ذهب  ن  ولكن من النحاة مَ  ،األصل في ناصب المفعول به الفعل :عامل المفعول    
ولهذا يحكم على محل النصب بالنصب على " إلى أن  الناصب هو المفعولية

 (8)" المفعولية
، عامل معنوي قد قيل به أثناء تحديد عامل الصفة والتوكيد"وهي  :التبعية    

 .؛ فالفاضل مرفوع على التبعيةجاء زيٌد الفاضلُ : نحو (3)"وعطف البيان

ومن جملة اآلراء المقول بها أن  المستثنى منصوب بعامل " :ناصب المستثنى    
 .إال  علياً حضر القوم : وذلك نحو (0)"معنوي، وهو تمام الكالم

ُهرٍ }: وذلك نحو قوله تعالى :جر المضاف إليه    َبَعِة َأش  في : أي  (1){َتَرب ُص َأر 
 .أربعِة أشهرٍ 

 
 
 
 
 

                                                           
 (178)ص/ مصر / دار الكتب العربية الكبرى / أبو يحي زكريا بن محمد أحمد بت زكريا األنصاري / غاية األصول في شرح لب األصول ( 1)

/ ابن اللحام، عالء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي / صولية ومايتبعها من األحكام الفرعية القواعد والفوائد األ( 8)

 870ص/ م 1000 -هـ  1084/ط/ المكتبة العصرية / عبد الكريم الفضيلي : تحقيق

 121ص/ عاطف األنصاري/ نظرية العامل في النحو العربي ( 3)
 (121)ص / العامل في النحو العربي نظرية ( 0)
 (886)اآلية / سورة البقرة ( 1)
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لى ع: أي (1)(َوِفي اأَلر ضِ  ُهَو اهلُل ِفي الس َماَواتِ )وذلك نحو قوله تعالى : التوهم   
 .(اتواهلل المعبود في السماو )تقدير 

  (8)(ِإن  ُكل  َنف ٍس َلم ا َعَلي َها َحاِفظٌ : )قوله تعالىنحو : اإلهمال   
متعل ق بخبر مقد م للمبتدأ ( عليها)حرف للحصر بمعنى إال  ( لم ا)حرف نفي ( إن  )
 . حيث أهمل عمل إن  وذلك لتخفيفها (3)(حافظ)
 (0)(َحَرمًا آِمناً  َأَوَلم  َيَرو ا َأن ا َجَعل َنا: )وردت المجاورة في قوله تعالى: المجاورة   

فأضافوا النوم إلى الليل  (ليل نائمٌ : )ومنه قولهم ،فأضاف األمن إليه ألنه يكون فيه
 .وذلك لمجاورته إليه (1)"لكونه فيه

بعض  هذا تعبير شائع بين المعربين، إذ يصفون أحياناً ": نزع الخافض
 (6)("منصوب بنزع الخافض): الكلمات المنصوبة، بقولهم

ُجُد ِلَمن  َخَلق َت ِطيًنا}: تعالىنحو قوله  منصوب على نزع الخافض : طينا (7){َقاَل َأَأس 
 .من طين: أي

الثياَب بعُت، والدوَر : بالنصب، نحووهو عامل معنوي مختص : القصد إليه   
 .اشتريتُ 

 

                                                           
 (0)اآلية / سورة المائدة ( 1)

 (0)اآلية / سورة الطارق ( 8)

 هـ 1012، 0 ط/  مؤسسة اإليمان، بيروت -دار الرشيد، دمشق  /محمود بن عبد الرحيم صافي /  الجدول في إعراب القرآن الكريم( 3)

 299ص31ج

 (67)اآلية / العنكبوت سورة ( 0)

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو البركات، كمال الدين  / البصريين والكوفيين: إلنصاف في مسائل الخالف بين النحويينا( 1)

 106-101ص /  1ج/ األنباري 

 363ص / مكتبة الشباب/ محمد عيد / النحو المصفى ( 6)

 (61)اآلية / سورة اإلسراء ( 7)
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ن ما هو  يتبين لنا من خالل ما سبق أن  العامل ليس مجرد نظرية فحسب، وا 
حركات، وسياقة األلفاظ على النسق تحديد الكلم ومعناه من هذه ال منطقي ُيراد به أمر

وأهمية  حفاظ على معانيها ومضمونهافي هذه الحركات، وال العربي القديم دون تغيير
الجملة موجد لها من خالل تركيب مفردات أن ه و  ،العامل في إبراز هذه الحركات

فوجود  (1)"بعلتهبسببه أو المعلول  رتباط المسببا فالتغيير اإلعرابي نوع من"العربية 
العامل يقتضي أن  تكون الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة حسب 

 .المقام التي وردت فيه وأثر العامل عليها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
/ م 8418 -هـ 1033( 8)ط / دار الكلمة للنشر والتوزيع / المهدي إبراهيم عبدالعال أبوشرارة / النحو والنحاة في القرنين األول والثاني الهجريين ( 1)

 (330)ص
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 :الخاتمة
الحفاظ على الل غة العربية كبير في  موضوعًا له دورل تناو البحث 

ثرائ حفاظ على الل غة اإلعرابية من أهم  األدوات في الها، فكانت الحركات وا 
معاٍن نحوية ووظائف تكشف عن داللة على  تدل  هذه الحركات  العربية؛ ألن  

راد الكشف عنه، المعاني التي تحملها، والتي بتغي رها يتغي ر المعنى النحوي المُ 
أثر لعامل يجلبه في آخر الكلمات في مفردات عناصر  هذه الحركات كانتف

 .الجملة العربية
 :النتائج

 :هيتوصل البحث إلى جملة من النتائج لقد 
 .ثبتت داللة الحركات اإلعرابية على المعاني بإجماع النحاة -
ني النحوية وأثرها في عاأظهرت الحركات اإلعرابية القيمة الد اللية لسمات الم -

 خالل تركيب عناصر الجملةراد الكشف عنه من مُ ة المعنى التوجيه دالل
خل العربية، حيث تبرز هذه الحركات قرينة المعاني النحوية وموقعها دا

 .لتباس بين المعاني النحويةعناصر الجملة العربية وعدم اال
أد ت الحركات اإلعرابية الوجه األكمل في تصوير المعاني التي تحملها من  -

ضافة داخل تركيب الجملة العربية، وأن  هذه المعاني فاعلية ومفعولية  وا 
 .النحوية ال تظهر إال  بظهور الحركات اإلعرابية

، وذلك من تأخيرأن  الحركات اإلعربية لها أهمية كبيرة على ظاهرة التقديم وال -
رتباطها وبيان اعناصر الجملة العربية وترتيبها و خالل مرونة مفردات تراكيب 

يزاتها عبر مواقع وظائفها في الكشف عن الخصائص النحوية وبيان مم
زالة اللالجملة العربية نتقال كلمة ابس والغموض ال ذي يكتنف المفردات، و ، وا 

 .فس المعنىحتفاظ بأداء نالمكان كلمة أخرى مع ا
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اط وثيق بمفرات الجملة العربية بتر للحركات اإلعرابية وظائف نحوية لها ا -
تؤدي كل حركة وظيفة معينة  ثُ تعين على صلة الكلمات بعضها ببعض، حي

 .وظائف الحركات األخرى عنتختلف 
قتضاه وال ذي بم ابية،ود الحركات اإلعر إن  العامل كان له األثر األكبر في وج -

 .تظهر هذه الحركات اإلعرابية
 :التوصيات

يوصي الباحث باالهتمام بدراسة حركات اإلعراب والبحث عن القيمة النحوية 
 .ل حركة بين مفردات االجملة العربيةالتي تؤديها ك

بأكمل وجه النظر والتمعن الدقيق لهذه الحركات والحفاظ على أدائها ونطقها 
 .للكشف عن المعنى المراد

دون التعمق في الدرس الفلسفي  البحث عن األثر ال ذي أوجد هذه الحركات
 .، والوظيفة النحوية التي تصورها بين تركيب عناصر الجملة العربيةعند النحاة
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 :فهرست اآليات

رقم  السورة اآلية
 اآلية

 الصفحة

ُهرٍ ) َبَعِة َأش  ُلوَن ِمن  ِنَساِئِهم  َتَرب ُص َأر   87-84 226 البقرة (ِلل ِذيَن ُيؤ 

ءُ مِ }  60 01 آل عمران {َذَهباً  اأَلر ضِ  ل 
َحامَ ) َر   36 1 النساء (َوات ُقوا الل َه ال ِذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواأل 
 71 7 النساء (َنِصيبٌ ِللر َجاِل )
 74 117 النساء {َلُهم  ِبِه ِمن  ِعل ٍم اال  ات َباَع الظ ن   َأم  }
 22 0 المائدة (َوِفي اأَلر ضِ  ُهَو اهلُل ِفي الس َماَواتِ )
ُجَلُكم  ) َسُحوا ِبُرءوِسُكم  َوَأر  ِسُلوا ُوُجوَهُكم  َوَأي ِدَيُكم  ِإَلى ال َمراِفِق َوام   33 6 المائدة (َفاغ 
 60 01 المائدة {اماً يَ صِ  َذِلكَ  لٍ د  عَ  َأو  }
َحاَق َوَيع ُقوبَ )  60 20 األنعام (َوَوَهب َنا َلُه ِإس 
َتِقيًما}  60 113 األنعام {َوَأن َهَذا ِصراطي ُمس 
ِرِكيَن َوَرُسو )  37 3 التوبة (ُلهُ َأن  الل َه َبِريٌء ِمَن ال ُمش 
 62 142 التوبة (ُيِحب وَن َأن  َيَتَطه ُرواِفيِه ِرَجاٌل )
ُر ال ذي فيه تستفتيان)  21 8 يونس (َوُقِضَي اأَلم 
َرُكم  َوُشَرَكاَءُكم  } ِمُعوا َأم   74 71 يونس {َفَأج 
ُموٌع َلُه الن اُس ) ٌم َمج   23 143 هود (َذِلَك َيو 
َكباً )  20 0 يوسف (َأَحَد َعَشَر َكو 
َذا اب َتَلى}  10 180 إبراهيم {ِإب َراِهيَم َرب ُه ِبَكِلَماتٍ  َواِ 
ُكم  َأو  ِإن  َيَشأ  ُيَعذ ب ُكم  } َحم   78 10 اإلسراء {ِإن  َيَشأ  َير 
ُجُد ِلَمن  َخَلق َت ِطيًنا}  22 61 اإلسراء {َقاَل َأَأس 
 28 12 الكهف (َوَكل ُبُهم  باِسٌط ِذراَعي ِه ِبال وِصيدِ ) 
 ِمن ا اَل وَ  م  هِ سِ فُ ن  أَ  رَ ص  نَ  ونَ يعُ طِ تَ س   يَ ا اَل ننَ وِ دُ  ن  م مِ هُ عُ نَ م  تَ  ةٌ هَ الِ ءَ  م  هُ م  لَ أَ )
 (ونَ حُ بَ ص  يُ 

 11 06 الكهف
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 ِمن ا اَل وَ  م  هِ سِ فُ ن  أَ  رَ ص  نَ  ونَ يعُ طِ تَ س   يَ ا اَل ننَ وِ دُ  ن  م مِ هُ عُ نَ م  تَ  ةٌ هَ الِ ءَ  م  هُ م  لَ أَ )
 ( ونَ حُ بَ ص  يُ 

 11 03 األنبياء

َم ال ِقَياَمةِ )   74 17 الحج ( ِإن  الل َه َيف ِصُل َبي َنُهم  َيو 
 60 37 الحج (َلن  َيَناَل اهلَل ُلُحوُمَها)
َمُلونَ }  71 88 المؤمنون {َوَعَلي َها َوَعَلى ال ُفل ِك ُتح 
َن ِمن  َأب َصاِرِهن  ) ِمَناِت َيغ ُضض   71 31 النور (َوُقل  ِلل ُمؤ 
َسُبَها َجاِمَدًة َوِهَي َتُمر  َمر  الس َحابِ َوَتَرى )  60 22 النمل (ال ِجَباَل َتح 
 22 67 العنكبوت (َأَوَلم  َيَرو ا َأن ا َجَعل َنا َحَرمًا آِمناً )
ِمِنينَ ) ُر ال ُمؤ   74 07 الروم (َوَكاَن َحقاا َعَلي َنا َنص 
ُر الل ي لِ )  20 33 بإس (َبل  َمك 
َشى الل َه ِمن  ِعباِدِه ال ُعَلماءُ ِإن ما )  31 82 فاطر (َيخ 
ِلُنونَ ) وَن َوما ُيع  َلُم ما ُيِسر  ُلُهم  ِإن ا َنع  ُزن َك َقو   34 67 يس (َفال َيح 
ِذَرُتُهم  } َم اَل َين َفُع الظ اِلِميَن َمع   10 18 غافر {َيو 
َل َعَلى ُمَحم دٍ )  71 8 محم د (َوآَمُنوا ِبَما ُنز 
َقابِ  ذاَفإ) َب الر   20 0 محم د (َلقيُتُم ال ِذيَن َكَفُروا  َفَضر 
 60 84 الفتح (َوعدُكم اهلل َمَغاِنم َكِثيَرة تأخذونها)
ِض آَياتٌ } َر   71 84 الذ ريات {َوِفي األ 
ِمَناتُ )  62 18 الممتحنة (َيا َأي َها الن ِبي  ِإَذا َجاءَك ال ُمؤ 
 26 0 الط ارق (َلم ا َعَلي َها َحاِفظٌ ِإن  ُكل  َنف ٍس )
غَ َأو  ) ٍم ِذى َمس   20 10 البلد (ةٍ بَ ِإط َعاٌم في َيو 
، َوَلم  َيُكن  َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ }  78 0-3 اإلخالص {َلم  َيِلد  َوَلم  ُيوَلد 
 18 0 اإلخالص (َوَلم  َيُكن  َلُه ُكُفًوا َأَحدٌ )
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 :فهرست األحاديث

 الصفحة الحديث
 12 (الثي ب ُتعرب عن نفسها)
 20 (ما من أيام أحب إلى اهلل فيها صوم منه في عشر زي الحجة)
 12 (راتال إله إال  اهلل سبع م: يستحب حين يعرب الصبي  أن  يقول )

 

 :فهرست األشعار

 الصفحة القائل البيت
 بيبحوعمرو ومنكم هاشم و ... فإن  يُك منكم كان مروان وابن

 شبيبالمؤمنين  ومن ا  أميرَ  ..حصين  والُبطين  وقعنبن ا فم
 30 عتبان الحروري

ُه ُعَمْر   10 ابن مالك َوَشذَّ َنْحُو َزاَن َنْوُرهُ الشََّجرْ ... َوَشاَع َنْحُو َخاَف َربَّ
 

 :فهرست األعالم

 الصفحة العلم
َخِعيُّ َوُهَو إِْبَراِهيُم ْبُن َيِزيَد ْبِن اْْلَْسَوِد ْبِن َعْمِرو ْبِن َرِبيَعَة   46 إِْبَراِهيُم النَّ

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي اْلزدي اليحمدي، أبو عبد 
 الرحمن

71 

 46 عبدهللا بن يزيد أبوعبدالرحمن القرشي المقرىء القصير البصري
 77 جني الموصلي، أبو الفتحعثمان بن 

 01 بيب أبو عثمان المازنيأبو عثمان بكر بن محمد بن عدي بن ح
 71 سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر

محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور اْلنصاري 
 الرويفعي اإلفريقي

01 
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 :قائمة الصادر والمراجع

 .القرآن الكريم -
 م8410/ ؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةم/ إبراهيم مصطفي / إحياء النحو  -1
 ، األنصاريأبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل ،أسرار العربية -8

 م1000 -هـ1084(1)دار األرقم بن أبي األرقم ط، كمال الدين األنباري
مجلة الجامعة / ن فراج الصاعدي عبد الرزاق ب/أصول علم العربية في المدينة  -3

، 146- 141السنة الثامنة والعشرون، العددان / اإلسالمية بالمدينة المنورة
 .م1022-1027/هـ 1012 -هـ 1017

جامعة المدينة : مناهج جامعة المدينة العالمية الناشر: المؤلف/ أصول النحو  -0
 العالمية

 م 1023(8)ط / األطلسي الناشر/ني محم د خير الحلوا/ أصول النحو العربي  -1
/ أبو بكر محم د بن السري بن سهل النحوي بن السر اج  /األصول في النحو -6

 .بيروت /لبنان  /مؤسسة الرسالة  /عبدالحسين الفتلي : تحقيق 
أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم الل غة الحديث  -7

 .م1003/ عالم الكتب / محم د عيد / 
( 8)ط  / األطلسي : الناشر/ محم د خير الحلواني / النحو العربي أصول  -2

 .م1023
زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا اْلنصاري، زين  /  إعراب القرآن العظيم -0

موسى على موسى مسعود . د: حققه وعلق عليه/ الدين أبو يحيى السنيكي 

 .م 2111 -هـ  1421ط، /  (رسالة ماجستير)
دار / دين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي خير الل / اْلعالم -11

 م 2112مايو / أيار  -15ط/العلم للماليين
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ألبي البركات ، لمع األدلة في أصول النحو، اإلغراب في جدل اإلعراب -11
مطبعة ، سعيد األفغاني: تحقيق، عبدالرحمن كمال الدين بن محمد األنباري

 م1017/هـ1377، لجامعة السورية
ميشال (/ الجملة البسيطة)ة التوليدية والتحويلية وقواعد الل غة العربية األلسني -18

 م1023-هـ 1048- 1ط/ات والنشر والتوزيع المؤسسة الجامعية للدراس/ زكريا 
محمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهلل،  / ألفية ابن مالك -13

 دار التعاون: الناشر/ جمال الدين 
أبو / البصريين والكوفيين: اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين -10

/ البركات عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري، كمال الدين األنباري 
 م 8443 -هـ1080( 1)ط / المكتبة العصرية 

/ أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي / اإليضاح العضدي  -11
 م1060/ هـ 1320( 1)ط / هود حسن شاذلي فر : تحقيق 

عبدالرحمن بن اسحاق البغدادي الزجاجي أبوالقاسم / االيضاح في علل الن حو  -16
 0ط/ دار النفائس / مازن المبارك : تحقيق/ 
أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب /  تاريخ بغداد -17

، 1ط بيروت –دار الغرب اإلسالمي  بشار عواد معروف: قيحقت/  البغدادي
 م 8448 -هـ 1088

: تحقيق/  مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد عبد اهلل بن/ تأويل مشكل القرآن  -12
 لبنان –بيروت /  دار الكتب العلمية/  إبراهيم شمس الدين 

عبد العظيم ، تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  -10
تقديم / العدواني، البغدادي ثم المصري  بن الواحد بن ظافر ابن أبي اإلصبع

المجلس  -الجمهورية العربية المتحدة ، الدكتور حفني محمد شرف : وتحقيق
 لجنة إحياء التراث اإلسالمي -األعلى للشئون اإلسالمية 



 
 

 

97 
 

حسين : تحقيق /  أبوحي ان األندلسي/ التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل -84
 دمشق، دار العلم / هنداوي 

( 1)ط /  مكتبة المعارف للنشر والتوزيع/ عبده الراجحي / لتطبيق النحوي  ا -81
 م1000/ هـ1084

مكتبة الخانجي / رمضان عبدالتواب / التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه  -88
 م1004 -هـ 1084- 8ط/
محمد : تحقيق/ أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي/ تهذيب اللغة -83

 م8441( 1)ط / بيروت   –حياء التراث العربي دار إ/  عوض مرعب
سليمان  /سيبويه  التوجيه النحوي لوجوه القراءات القراني ة المشكلة في كتاب -80

 م8440( 1)ط  /الرشد  مكتبة /يوسف خاطر
ابن أحمد ( أو محمد صالح)طاهر بن صالح  /توجيه النظر إلى أصول اْلثر -81

 / عبد الفتاح أبو غدة: المحقق /بن موهب، السمعوني الجزائري، ثم الدمشقّي 

 م1995 -هـ 1416 (1)ط   / حلب –مكتبة المطبوعات اإلسالمية 
أبو محمد بدر الدين /  توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  -86

عبد الرحمن / حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن علي  المرادي المصري المالكي 
 م8442 -هـ 1082( 8)ط، دار الفكر العربي /  علي سليمان 

المكتبة /  مصطفى بن محمد سليم الغاليينى /  جامع الدروس العربية  -87
 م 1003 -هـ  1010، (82)ط / بيروت  –العصرية، صيدا 

دار  /محمود بن عبد الرحيم صافي /  الجدول في إعراب القرآن الكريم -82

 هـ 1418، 4 ط/  مؤسسة اإليمان، بيروت -الرشيد، دمشق 
/ أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمر الفراهيدي / و الجمل في النح -80

 م1001( 1)ط / فخرالدين قباوة : تحقيق 
رمزي منير : األزدي تحقيق أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ، جمهرة اللغة  -34

 م1027، (1)بيروت ط  –دار العلم للماليين ، بعلبكي
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العرفان محمد بن  أبو/ حاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك -31
 1017( 1)ط /  لبنان-بيروت/  دار الكتب العلمية/  علي الصبان الشافعي 

 م1007-هـ 
محم د علي : تحيق /  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي /  الخصائص  -38

ار   (1)ط / بيروت لبنان / دار الهدى للطباعة والنشر / النج 
( 1)ط / دار العلم للماليين / صبحي إبراهيم صالح / دراسات في فقه الل غة  -33

 م1064/هـ 1370
 موقع اتحاد كتاب العرب/  صالح الدين الزعبالوي/ دراسات في النحو -30
 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع/ كمال بشر/ درسات في علم الل غة  -31
دراسة "معاصر في نحو الل غة وتراكيبها دراسات وآراء في ضوء علم الل غة ال -36

( 8)ط / مؤسسة علوم القرآن/ خليل أحمد عمايرة/   "وتطبيق في الداللة
 م1004/ هـ 1084

القاضي عبد النبي /  جامع العلوم في اصطالحات الفنون ، دستور العلماء  -37
( 1)ط /  بيروت /  دار الكتب العلمية /  بن عبد الرسول األخمد نكري 

 هـ1081
مؤسسة / الفاخري  صالح سليم عبدالقادر/ الداللة الصوتية في ال لغة العربية  -32

 االسكندرية/م8447ط/ الثقافة الجامعية 
أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن / دالئل اإلعجاز في علم المعاني  -30

/ المكتبة العصرية / األيوبي   ياسين: تحقيق / محمد الفارسي الجرجاني 
 (1)ط
/ مؤسسة األعلمي/ جار اهلل الزمخشري / ربيع األبرار ونصوص األخيار -04

 ه 1018، ( 1)ط / بيروت 
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أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن َمَضاء، /  الر د َعلى الن حاة -01
دار االعتصام / محمد إبراهيم البنا: دراسة وتحقيق/ ابن عمير اللخمي القرطبي

 م 1070 -هـ  1300، ( 1)ط 
 علي بن عيسى بن علي بن عبد اهلل، أبو الحسن الرماني/ رسالة الحدود  -08

 عمان –دار الفكر /  إبراهيم السامرائي: تحقيق / المعتزلي 
دار الكتب / أبوالفتح عثمان بن جني الموصلي / سر صناعة اإلعراب  -03

 م8410_  هـ 1081/  1ط / لبنان ، بيروت/ العلمية 
ابن عقيل عبداهلل بن عبدالرحمن العقيلي / شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -00

-84ط/ القاهرة/دارالتراث/ محى الدين عبدالحميد محمد:تحقيق/ الهمداني
 1024-هـ 1044

/ مالك الطائي جمال الدين  ابن، محم د بن عبداهلل /  شرح الشافية الكافية -01
 (1)ط /  مكة المكرمة /  جامعة أم القرى/ عبدالمنعم أحمد هريدي : تحقيق

سف بن ابو محم د عبداهلل بن يو / شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب  -06
الشركة / عبدالغني الدقر : تحقيق/ أحمد بن عبداهلل جمال الدين ابن هشام 

 سوريا/ المتحدة للتوزيع 
عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن /  شرح قطر الندى وبل الصدى -07

محمد محيى الدين عبد : قيحقت/ يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 
 هـ  1323/  11ط/  القاهرة: الناشر/  الحميد

ِسبة  -02 /  كريمطاهر بن أحمد بن باشاذ تحقيق خالد عبد ال/ شرح المقدمة الُمح 
 هـ 1080
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بن محم د الحريري إلبي محمد القاسم بن علي /  شرح ملحة اإلعراب -00
/ بيروت، صيدا / المكتبة العصرية/ ركات يوسف هبودب: تحقيق/  البصري

 م8441-هـ 1086/ط
 م1070(3)ط/ لبنان –بيروت / الثقافةدار / عباس  إحسان/ شعر الخوارج  -14
أبو / الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها  -11

محمد علي : الناشر/  الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي
 م1007-هـ1012( 1)ط /  بيضون

أحمد بن علي بن أحمد الفزاري  / صبح اْلعشى في صناعة اإلنشاء -18

 دار الكتب العلمية، بيروت / القلقشندي ثم القاهري 
أبو نصر إسماعيل بن حم اد / تاج الل غة وصحاح العربية ، الصحاح  -13

 –دار العلم للماليين / أحمد عبد الغفور عط ار : تحقيق / الجوهري الفارابي
 (0)ط / بيروت 

دار صادر / احسان عباس:تحقيق/ بن سعدابوعبداهلل محمد / الطبقات الكبرى -10
 م1062 1ط/ بيروت–
دار المعرفة / اقوت أحمد سليمان ي/ ظاهرة اإلعراب في النحو العربي   -11

 م1000/ ط/ الجامعية 
: تحقيق/  ، أبو الحسن، ابن الوراقمحمد بن عبد اهلل بن العباس/ علل النحو  -16

 (1)ط/ السعودية  /الرياض  -ة الرشد مكتب/ محمود جاسم محمد الدرويش 
 م1000 -هـ  1084

مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث / علم الل غة بين القديم والحديث  -17
 ط.محمود فهمي حجازي ب/  والل غات 

/ هـ 1046( 8)ط / عبد الغف ار حامد هالل/ الل غة بين القديم والحديث علم  -12
 م1026
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مهدي :  تحقيق ( هـ174)ت /  أبو عبدالرحمن الخليل بن الفراهيدي / العين  -10
 دار ومكتبة الهالل/  المخزومي 

عبد : تحقيق/ أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري / غريب الحديث -64
 هـ1307 (1)ط / بغداد  –مطبعة العاني /  اهلل الجبوري

/ لمحم د بن الي القالوي الشنقيطي / فتح البرية في شرح نظم اآلجرومية  -61
مكة / مكتبة األسدي / ن عمر بن مساعد الحازمي أحمد ب( مؤلف الشرح)

 م8414-هـ 1081/  1ط / المكرمة 
ط /مكتبة الخانجي / رمضان عبد التو اب / فصول في فقه العربية  -68
 م1000(6)
 م 8440( 3)ط / نهضة مصر / علي عبد الواحد وافي / فقه الل غة  -63
/ هـ 1041( 1) ط/ دار الفكر/ محم د المبارك / فقه الل غة وخصائص العربية -60

 م1021
عبدالملك بن محمد بن اسماعيل أبو منصور / وسر العربية فقه الل غة  -61

هـ  1088- 1ط/ احياء التراث العربي / عبدالرازق المهدي: تحقيق/ الثعالبي 
 م8448-
 1ط/ دار العلم للماليين / اميل بديع يعقوب / فقه الل غة العربية وخصائصها  -66

 لبنان –بيروت / م1028-
دار /محمود سليمان ياقوت / نصوص ودراسات  –فقه الل غة وعلم الل غة  -67

 م1000ط / المعرفة الجامعية 
مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  / القاموس المحيط -62

مؤسسة الرسالة للطباعة /  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة: تحقيق
 م 8441 -هـ  1086، 2 ط لبنان –والنشر والتوزيع، بيروت 
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ابن اللحام، عالء / القواعد والفوائد األصولية ومايتبعها من األحكام الفرعية  -60
: تحقيق/ الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 

 م1000 -هـ  1084 ط/ المكتبة العصرية / فضيلي عبد الكريم ال
عبدالسالم محمد :تحقيق / بويهعمر بن عثمان بن قنبر أبو بشر سي / الكتاب -74

 م1022-هـ  1042-3ط / القاهرة / مكتبة الخانجي /هارون 
ضبطه / علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني / كتاب التعريفات  -71

–دار الكتب العلمية بيروت / وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر 
 م1023-هـ 1043 1ط / لبنان

الهيئة المصرية العامة / خليل أحمد عمايرة / ومعجمية دراسة لغوية ، الكلمة -78
 م1024فرع األسكندرية / للكتاب 

أيوب بن موسى /  معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، الكليات  -73
/  عدنان درويش : تحقيق /  قريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفيالحسيني ال

 بيروت –مؤسسة الرسالة 
أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل /  راب اللباب في علل البناء واإلع -70

 –دار الفكر /  هان عبد اإلله النب:  تحقيق /  العكبري البغدادي محب الدين
 م1001هـ 1016 (1)ط / دمشق 

( هـ711)ابن منظور ت  / محم د بن مكرم بن علي جمال/  لسان العرب  -71
 هـ1010( 3)ط /  بيروت –دار صادر

/ دار الفكر العربي /حسن ظاظا / غة مدخل إلي معرفة الل   ،اللسان واإلنسان -76
 القاهرة

مكتبة / أحمد عبدالحميد الدواخلي : تعريب / جوزيف فندريس / الل غة  -77
 م1001األنجلو المصرية 

 (1)ط/ دار المعارف / عب اس حسن /  الل غة والنحو بين القديم والحديث -72
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إ .ر / نشأة المعرف م/ مصطفى مندور / الل غة بين العقل المقامرة  -70
 م باألسكندرية3011/1070

هـ 1087 – 1ط / عالم الكتب / تمام حس ان / اللغة العربية معناها ومبناها  -24
 م8446 -
فائز : تحقيق /  أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي /  اللمع في العربية  -21

 الكويت –دار الكتب الثقافية /  فارس 
دار / بن داؤد الصنهاجي أبو عبداهلل ابن آجروم محم د /   متن اآلجرومية -28

 م1002-/الصميعي 
زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر / مختار الصحاح  -23

الدار  -المكتبة العصرية / يوسف الشيخ محمد : تحقيق/ الحنفي الرازي 
 م1000/ هـ 1/1084ط / صيدا  –بيروت / النموذجية

أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر / المحكم في نقط المصاحف  -20
 (8)ط / دمشق  –دار الفكر /  عزة حسن : تحقيق / الداني 

 دار المعارف/ شوقي ضيف /  المدارس النحوية -21
 دار قباء للبطاعة والنشر/ محمود فهمي حجازي / مدخل إلى علم الل غة  -26
عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل العكبري  أبو البقاء، مسائل خالفية في النحو  -27

 –ر الشرق العربي دا، محمد خير الحلواني : تحقيق  ، البغدادي محب الدين 
 م1008هـ 1018 (1)بيروت ط 

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي الفراء / معاني القرآن  -22
 1ط / مصر  –الترجمة دار المصرية للتأليف و / محمد علي النجار : تحقيق/ 
عالم / أحمد مختار عمر / دليل المثقف العربي ، معجم الصواب الل غوي  -20

 م8442/ هـ 1080( 1)ط /  القاهرة ، الكتب 
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/ عالم الكتب / أحمد مختار عبدالحميد عمر / معجم الل غة العربية المعاصرة  -04
 م8442/ هـ 1080( 1)ط /  القاهرة 

مؤسسة / سمير نجيب اللبدي / والصرفية معجم المصطلحات النحوية  -01
 م1026/ هـ 1046( 8)ط / دار الفرقان/  الرسالة

/ محم د إبراهيم عبادة / معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية  -08
 م8411/ هـ1038(1)ط / القاهرة  –مكتبة اآلداب 

السالم عبد : تحقيق / أحمد بن ذكريا القزويني الرازي / معجم مقاييس الل غة  -03
 م1070/  دار الفكر / محم د هارون 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد / المفصل في صنعة اإلعراب  -00
/  1ط / مكتبة الهالل بيروت / علي بوملحم : تحقيق/ الزمخشري جاراهلل 

 م1003
محمد بن يزيد بن عبداألكبر الثمالي األزدي أبوالعباس المبرد /المقتضب  -01
 .بيروت/ عالم الكتب / الق عظيمة محمد عبدالخ :تحقيق/
شحدة فارع، جهاد حمدان، موسى عمايرة، / مقدمة في اللّغويات المعاصرة  -06

 .محّمد العناني، دار وائل للنشر
 مكتبة األنجلو المصرية/ تمام حسان/  مناهج البحث في الل غة -07
عبد : قيحقت/  جعفر شرف الدين / الموسوعة القرآنية، خصائص السور -02

/  بيروت –دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية  / عثمان التويجزي العزيز بن

 .هـ1421 – 1: ط
محمد بن علي ابن القاضي /  موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم -99

تقديم وإشراف / محمد حامد بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي 

ص الفارسي إلى نقل الن/  علي دحروج. د: تحقيق/  رفيق العجم. د: ومراجعة

مكتبة لبنان  / جورج زيناني. د: الترجمة اْلجنبية/ عبد هللا الخالدي. د: العربية

 .م1996 - ط/ بيروت –ناشرون 
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محمد حماسة / مدخل لدراسة المعنى النحوي الداللي/  النحو والداللة -144
 .م8444-هـ1084(1)ط/ دار الشروق / عبد اللطيف

 م1302( 11)ط /  لمعارف دار ا/ عب اس حسن / النحو الوافي  -141
 م8440( 8)ط/ القاهرة، عالم المتب/ محم د عيد/ النحو المصفى  -148
المهدي إبراهيم / النحو والنحاة في القرنين األول والثاني الهجريين  -143

 م8418 -هـ 1033( 8)ط / دار الكلمة للنشر والتوزيع / عبدالعال أبوشرارة 
 -هـ 1300ط/ لة مؤسسة الرسا/ مازن المبارك / نحو وعى لغوي  -140

 م1070
مصطفى ( / دراسة تأصيلية وتركيبية)نظرية العامل في النحو العربي  -141

 م8440-هـ 1081  / 1ط / مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة / بن حمزة 
وليد عاطف (/ عرضًا ونقداً )نظرية العامل في النحو العربي  -146

 م8410-هـ 1031- 8ط /دار الكتاب الثقافي األردن / األنصاري 
     / شمس الدين أبوالخير بن الجزري / النهاية في طبقات القراء -147

 ه1311 ط/  بن تيميةامكتبة 
عبد الرحمن بن أبي بكر، /  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  -142

 –المكتبة التوفيقية /  عبد الحميد هنداوي : تحقيق /  جالل الدين السيوطي
 .مصر


