
  
  في تطبيقية دراسة وصفيـة ابة ـاإلعراب بالني

  خمسة األجزاء األولى من القرآن الكريم 
  

  

رسالة مقدمة إلى جامعة الخرطوم لنيل درجة ماجستير 
  اآلداب

  في اللغة العربية
  

  

  إعداد
  جالل أحمد علي فضل المولى

  جامعة دنقال –بكالوريوس اآلداب والتربية 
  
  

  إشراف
  لبابة عبد اهللا محمد الطيب . د

  آلية التربيـة  –قسم اللغة العربـية 
  
  
  
  

  م2010فبراير 
 



 أ 

  

  اإلستهالل
  

  

  : قال تعالى

  

َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَُّهْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعلُِّمُه َبَشٌر لَِّساُن (
الَِّذي ُيْلِحُدوَن ِإَلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهـَذا ِلَساٌن َعَرِبيٌّ 

  صدق اهللا العظيم )مُِّبيٌن

  

  103: اآلية –سورة النحل 



 ب 

 

  

  اإلهداء
  

  
  .سأل اهللا تعالى أن يبارك في أيامهماإلى والدّي الحبيبين أ

  إلى أخواني وأخواتي مصابيح الضياء قناديل العطاء

  إلى أهلي وعشيرتي وآل معارفي

  .إلى آل الذين حملوا دعوة الحق وآانوا قدوة

  .أهدي ثمرة جهدي المتواضع

  

  

  

  

  



 ج 

 
  

  الشكر والعرفان
  

وِإذْ تََأذَّن : (له الحقالشكر هللا أن من علي بإكمال هذا البحث وهو القائل وقو  

يدذَابِي لَشَدع ِإن تُملَِئن كَفَرو نَّكُمَألزِيد تُملَِئن شَكَر كُمب1()ر(  

ثم الشكر لوالدي وهما يدعوان لي بالتوفيق والسداد، وقد أمرنا اهللا تعالى   

   )2()يرَأنِ اشْكُر ِلي وِلواِلديك ِإلَي الْمص: (بشكرهما في قوله

لبابة عبد اهللا التي أشرفت على هذا البحث منذ : وأخص بالشكر الدكتور  

بدايته حتى استقام عوده، حيث لم تبخل علي بشيء من التوجيه واإلرشاد 

  . والنصائح الغالية

والشكر موصول إلى كل الزمالء بمؤسسة أرو التعليمية الخاصة الذين   

مل حتى أظفر بساعات أتوجه فيها إلى حملوا عني كثيراً من أعبائي في الع

  . المكتبات

والشكر موصول إلى أسرة مكتبة جامعة الخرطوم وأسرة مكتبة جامعة   

أمدرمان اإلسالمية، وأسرة مكتبة جامعة القرآن الكريم لما قدموه لي من عون 

  . وتوجيه

  

                                     
  .7: اآلية –سورة إبراهيم   )1(
 .14: اآلية –سورة لقمان   )2(



 د 

 مستخلص

األولى من  اإلعراب بالنيابة دراسة وصفية تطبيقية في خمسة األجزاء: العنوان

  . القرآن الكريم

  .جالل أحمد علي فضل المولى: االسم

على النصوص القرآنية،  القواعد النحويةتهدف الدراسة إلى تطبيق   

والوقوف على الخالفات اإلعرابية لبعض المسائل، ثم عرض أكبر عدد من 

  . الشواهد لإلعراب بالنيابة

وذلك لوروده بكثرة في  بالنيابة وتتمثل أهمية البحث في أهمية اإلعراب

النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة وكالم العرب، فكان هذا الموضوع 

جديراً بالبحث والدراسة، كثرة فروع اإلعراب بالنيابة وكثرة كالم النحاة حوله، 

مما يستدعي دراسة خاصة إلحصاء تلك األحوال، ومناقشة تلك اآلراء، ودراسة 

جلى أهمية البحث في التطبيق في أهم نص عرفته اللغة العربية تلك األحكام، ثم تت

في تاريخها الطويل، فالقرآن الكريم هو أوثق النصوص وأشرفها، والتطبيق فيه 

يكشف عن مدى التطابق بين آراء النحاة وواقع القرآن الكريم مما يمكن من وضع 

  . كل رأي في موضعه المناسب

  : النتائج

اإلعراب الذي لم يدرك قيمته من طالب  توصل البحث إلى معنى )1(

أي أفصح : البيان واإلفصاح، فأعرب في كالمه: بإسقاطه هو في اللغة

في كالمه، وهو في االصطالح تغيير العالمة التي في آخر اللفظ لتغيير 

العوامل الداخلة عليها لفظاً وتقديراً واإلعراب يبين المعنى وال يوجد إال 

 . في كالم مركب

اإلبانة عن المعاني باختالف أواخر  –كما ذهب ابن يعيش  – اإلعراب )2(
 . الكلم لتعاقب العوامل في أولها

توصل البحث إلى أن اإلعراب بالحركات أصل لإلعراب بالحروف  )3(

 . وبالسكون أصل لإلعراب بالحذف



 ه 

أوضح البحث أن اإلعراب لم يكن حلية وال زخرفاً، بل هو عماد  )4(

اللغة في مصنفاتهم األمهات، حيث ربطوه العربية، وهذا ما عليه أئمة 

 . بالمعاني ربطاً وثيقاً

خرج البحث بدراسة دقيقة لإلعراب بالعالمات الفرعية، وكان له األثر  )5(

األعظم في هذه المعرفة، وذلك بالنظر في كل فصول النيابة، ووقف 

البحث على آراء  النحاة في كل حكم من أحكام اإلعراب وأورد بعض 

 . عرية فيهالشواهد الش

نوع يستوفي حركات اإلعراب : أوضح البحث أن االسم المعرب نوعان )6(

والتنوين كزيٍد ويسمى المنصرف، ونوع يمنع عنه التنوين لشبه الفعل 

 . ويجر بالفتح كأحمد

استنبط البحث الشواهد القرآنية ذات الصلة بموضوع الدراسة في خمسة  )7(

 . األجزاء األولى من القرآن الكريم

لبحث إلى أن أكثر فروع النيابة الواردة في الجانب التطبيقي توصل ا )8(

هي شواهد نيابة الحروف عن الحركات، ثم تليه شواهد نيابة الحذف 

 . شواهد نيابة الحركة عن الحركة ثم عن الحركة،

أوضح البحث أن شواهد نيابة الحذف عن الحركة أكثر وروداً في هذا  )9(

 . لحركةالجانب من شواهد نيابة الحركة عن ا

استطاع الباحث أن يعرض كل شواهد نيابة الحركة عن الحركة،  )10(

وشواهد نيابة الحذف عن الحركة، أما شواهد نيابة الحروف عن 

الحركات فال تكاد آية من آيات خمسة األجزاء األولى تخلو من شاهد 

في هذا الفرع لذا اكتفى الباحث بعرض مائة أو ما يكثر من تلك 

يفقد البحث رونقه من حيث التوازن بين الدراسة الشواهد، حتى ال 

 .الوصفية والتطبيقية



 و 

Abstract 

 

The title of  this study is  “ Irab by substitution : 

A Descriptive applied study on the first five portions of the Holy Quran “ 

Galal Ahmed Ali Fadlu-imula 

      Irab (inflection of words in Arabic syntax) is the overt or covert 
change in the form of a word – suffix due to stringing –up of  varied 
factors in Arabic speech. Articulation of such inflections is realized by a 
nasal sound , vocal vowel sound or ellipsis . 

    The researcher applies a descriptive analytical method to 
examine substation in Irab which is quite abundant in texts of the Holy 
Quran , the prophets (PBH) sayings , and Arabic speech . the study aims 
to applying grammatical rules of Quranic  texts and tackling of some 
inflectional issues in it. 

   The most important findings of the study are  represented in the 
following: 

1- The overt vocal vowel change of the form a word – suffix is 
the origin of a nazal sound change , and the covert or null 
(spelled out) change of a word –suffix is the origin of 
ellipsis of vocal vowel change . 

2- Evidences of substitution of nazal sounds from vocal  vowel 
sounds are the most available, followed by substitution of 
ellipsis from vocal vowel sounds, finally substitution of 
vocal vowel sounds form other vocal vowel sound.   

3- Evidences of substitution of ellipsis with vocal  vowel sound 
are more than substitution  among vocal vowel sounds. 

4- Authorities Arabic linguists strongly connect, through ages, 
Irab (inflection) to meaning      
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  المقدمة

اً مباركاً فيه، كثيراً طيبفأجزل، وأعطى فأغدق، حمداً أنعم الحمد هللا الذي   

وأصلي وأسلم على خير األنبياء سيدنا محمد أفصح من نطق بالضاد وعلى آله 

  . وصحابته الكرام

اإلعراب بالنيابة، وآراء النحاة : وبعد فهذه دراسة في النحو تحت عنوان  

من سورة (فيه، دراسة تطبيقية على خمسة األجزاء األولى من القرآن الكريم 

  ). ائة وسبع وأربعون من سورة النساءالبقرة إلى اآلية م

من الموضوعات المهمة ير من بين الكثوكان اختياري لهذا الموضوع   

  : لألسباب التالية

 . ارتباطه الوثيق بتركيب الكالم .1

ارتباطه بالتطبيق العملي لقواعد النحو، مما يصقل قدرات الباحث ومعارفه  .2

 . النحوية واللغوية

 . أساليبه الرفيعة وسحر بيانهارتباطه بالقرآن الكريم و .3

 . الدراسات النحوية واهتمامي بهاحاجتي للتوسع في مجال  .4

  : في اآلتيتتمثل أهمية البحث   

أهمية اإلعراب بالنيابة لوروده بكثرة في النصوص القرآنية واألحاديث  .1

 . النبوية الشريفة وكالم العرب فكان هذا الموضوع جدير بالبحث والدراسة

إلعراب بالنيابة، وتعدد كالم النحاة حوله، مما يستدعي دراسة اكثرة فروع  .2

 . خاصة إلحصاء تلك األحوال، ومناقشة تلك اآلراء، ودراسة تلك األحكام

أهم نص عرفته اللغة العربية في تاريخها الطويل، فالقرآن في التطبيق  .3

الكريم هو أوثق النصوص وأشرفها، والتطبيق فيه يكشف عن مدى التطابق 

آراء النحاة وواقع القرآن الكريم مما يمكن من وضع كل رأي في  بين

 . موضعه المناسب

  : تهدف الدراسة إلى  

 . تطبيق القواعد النحوية على النصوص القرآنية .1



 ط 

 . لبعض المسائلالوقوف على الخالفات اإلعرابية  .2

 . عرض أكبر عدد من الشواهد لإلعراب بالعالمات الفرعية .3

إلعراب قد اهتم به النحاة واللغويون قديماً وحديثاً، ومن نافلة القول أن ا

واللغة فيها كالم يطول أو يقصر عن اإلعراب، وكذلك هناك فجميع كتب النحو 

الوظيفة النحوية وأثرها في معنى  بحوث تناولت اإلعراب بشكل عام منها

، اإلعراب، ومنهج القوجي ومذهبه النحوي من خالل كتابه شرح قواعد اإلعراب

كني لم أجد من بين تلك البحوث والدراسات والكتب من تناول اإلعراب ول

في بحث يستقصي أحكامه ومواضعه مع التطبيق فضالً بالعالمات الفرعية بمفرده 

  . عن التطبيق في القرآن الكريم

كما أن حصر مجال التطبيق في خمسة األجزاء األولى من الكتاب العزيز   

مكن الباحث من الوقوف على جميع جوانب أتاح فرصة أكبر لتطبيق دقيق 

الموضوع نظراً وتطبيقاً، ولعّل هذا أهم ما يميز هذا البحث، ومع ذلك ال أدعي 

أني أغلقت هذا الباب بحثاً، فما زال الموضوع يقبل النظر والدراسة والتطبيق في 

  . األجزاء األخرى من القرآن الكريم، ونصوص الحديث والشعر والنثر

ت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي التطبيقي، مع التحليل اتبعوقد   

دراسة شاملة مستوفية أقسام اإلعراب وعالماته األصلية والفرعية وآليات القرآن، 

  . مع أدلتها من القرآن والشعر

اشتمل البحث بناء على خطته وطبيعة موضوعه على ثالثة فصول تسبقها 

ل األول على مبحثين، األول شمل مفهوم مقدمة وتلخصها خاتمة، يحتوي الفص

اإلعراب في اللغة واالصطالح وكذلك مفهوم النحو، مع اإلشارة إلى اختالط 

المفهومين أحياناً، المبحث الثاني عرضت فيه أقسام اإلعراب، أما الفصل الثاني 

وهو الدراسة الوصفية للموضوع فقد احتوى على ثالثة مباحث، احتوى المبحث 

دراسة وصفية لنيابة الحروف عن الحركات، والمبحث الثاني نيابة األول على 

ثم جاء الفصل . الحركة عن الحركة، والمبحث الثالث نيابة الحذف عن الحركة

الثالث تطبيقاً لما ذكرناه في الدراسة الوصفية للموضوع مشتمالً على ثالثة 

الحركات، مباحث، شمل المبحث األول عرضاً لبعض شواهد نيابة الحروف عن 



 ي 

والمبحث الثاني شواهد نيابة الحركة عن الحركة، والمبحث الثالث عرض شواهد 

نيابة الحذف عن الحركة، ثم تعقبها خاتمة تلخصه وتحوي أهم نتائجه، ثم فهارس 

   .اآليات واألحاديث والشعر والمراجع والمصادر
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  الفصل األول
  مفهوم اإلعراب وأقسامه

  

  : ويشتمل على مبحثين

 صطالح مفهوم اإلعراب في اللغة واال: المبحث األول •

 أقسام اإلعراب : المبحث الثاني •
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  :مفهوم اإلعراب في اللغة واالصطالح: المبحث األول

  : تمهيد

اختالطاً بيناً  اإلعراب بمفهوم النحو، أو قد اختلط المفهوماناختلط مفهوم   

في كثير من كتب النحو واللغة، حتى أن النحو كان يسمى إعراباً، واإلعراب 

: وقال ابن السكيت) رفهحنحا الشيء ينحاه وينحوه إذا : (نحواً، فقد ورد في اللسان

بل جاء في المادة  )1()ومنه سمي النحو، ألنه يحرف الكالم إلى وجوه اإلعراب(

عراب الذي هو النحو إنما هو اإلبانة عن المعاني واإل: (نفسها ما نصه

  .)2()باأللفاظ

هناك نص في الوساطة أكثر إيضاحاً في اختالط مفهومي اإلعراب والنحو،   

له ال بصر إما نحوي لغوي : (خصوم المتنبي أحد رجلينفقد بين الجرجاني أن 

له في  معنوي مدقق ال علم له باإلعراب، وال بصر(أو  )3( )بصناعة الشعر

وصفاً للمعترض على ) ال علم له باإلعراب: (فأتى الجرجاني بعبارة )4()اللغة

ولم يقل ال علم له بالنحو، مما يدل ) نحوي(المتنبي في نظير المعترض اآلخر 

  . على أن مفهوم اإلعراب عنده هو النحو

يقصد  –ن رويو: (المفصلشرح ومما يدل على ذلك أيضاً ما جاء في   

) سائله مبيناً على علم اإلعرابمالكالم في معظم أبواب أصول الفقه و – الفقهاء

والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه، واألخفش والكسائي والفراء وغيرهم من 

   )5( .النحويين البصريين والكوفيين

سر صناعة : (ويزداد األمر وضوحاً عندما يتصفح المرء كتاباً عنوانه  

 –كما يدل عنوانه  –فيتوقع أن يكون موضوع الكتاب  البن جني،) اإلعراب

                                     
مادة  –دار صاد، بيروت  –الطبعة األولى  –ألبي الفضل جمال الدين بن مكرم األفريقي المصري  –لسان العرب  ) 1(

  . 253ص –نحا 
  . 542ص – 3ج –ترجمة ونشر دار الشعب  –دائرة المعارف اإلسالمية  ) 2(
محمد ابن  –تحقيق وشرح األستاذين  –للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني  –الوساطة بين المتنبي وخصومه  ) 3(

  . 434الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، ص
  . 438: ص –المصدر السابق  ) 4(
  . 8: ص –عالم الكتب بيروت  – 1ج –فق الدين بن يعيش علي بن يعيش مو –شرح المفصل  ) 5(
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يفاجأ بأن موضوع الكتاب  لكنهمفصلة في نحو اللغة العربية، و –دراسة إعرابية 

مرتبة ترتيباً أبجدياً، ويأتي ابن  ءدراسة صوتية لحروف المباني، أو حروف الهجا

   )1( .جني في مواضع قليلة من كتابه ببعض أحكام في النحو

مغنى اللبيب عن كتب (الباحث أيضاً أشهر كتب ابن هشام  ويفتح  

فيمني النفس بدراسة تفصيلية خالصة لتلك األعاريب ونشأتها والسبب  )األعاريب

أسماء  –في تعددها، ولكنه يفاجأ أيضاً بأن الكاتب يتناول دراسة لبعض الكلمات 

روف النحو واللغة، مرتبة على حسب حفي التي تسبب مشاكل  – أو حروف

  . المعجم

فإن المنسوب إلى الزجاج، " إعراب القرآن"كتاب ابن هشام، كتاب ومثل   

يوحي بأنه يتضمن إعراب اآليات القرآنية، أو اآليات التي  "إعراب القرآن"عنوانه 

فيها إشكال في إعرابها، ولكن الكتاب يتضمن تسعين باباً تشمل مسائل في 

من حيث تقديمها وتأخيرها، كل هذا بجانب القراءات وفي الفقه وفي نظام الجملة 

   )2( .اإلعراب وهو الغرض من تأليف الكتاب كما يبدو من عنوانه

فما السبب في هذا الخلط؟ أو ما السبب في أنّهم عرفوا النحو بأنه علم   

اإلعراب؟ السبب يرجع في رأيي إلى أن اإلعراب كان سبباً في نشأة النحو، فسمي 

عراب باهتمامهم، وأصبح المحور الذي يدور حوله النحو باسمه، واستأثر اإل

  . وغيره من الدراسات اللغوية

ما نحب أن نأتي بالدليل  اكيف كان اإلعراب سبباً في نشأة النحو؟ هذولكن   

واستقصينا اللحن والدليل واضح ميسور، إذا تتبعنا الروايات المختلفة لنشأة . عليه

أن يصنع حد بأبي األسود الدولي ب هو الذي أنواعه، فنجد أن اللحن في اإلعرا

َأن اللّه برِيء من الْمشْرِكين : (فقد روي أن أبا األسود سمع رجالً يقرأعلم النحو 

                                     
دار المعرفة  –الدكتور أحمد سليمان ياقوت  –ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم  ) 1(

  . 16ص –اإلسكندرية  –الجامعية 
  .16ص –المصدر السابق  ) 2(
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ولُهسرال أظن يسعني إال أن أضع شيئاً أصلح به نحو هذا فوضع علم : فقال. )1( )و

   )2( .النحو

حديث معاد، جاء ذكره في أكثر من  ال مجال هنا لسرد كل الروايات، فهي  

مرجع، ولكن كل تلك اللحون تختص بضبط آخر حرف من الكلمة وهو اإلعراب، 

ها أو وضعها بالنسبة لباقي أجزاء الجملة، فيروال تختص مثالً ببنية الكلمة أو تص

ومعظم . بل هي تختص بشيء واحد وهو اإلعراب. ال. أو تعريفها أو تنكيرها

فوضع أبو األسود علم النحو، أو فوضع أبو األسود : (بعبارةالروايات تختتم 

فهذه الظاهرة إذن هي التي دفعت أبا األسود ) العربية، أو فوضع أبو األسود كتاباً

أن اإلعراب سبب نشأة النحو  –ويكون استنتاجنا  –الدولي إلى أن يضع علم النحو 

  )3( .صحيحاً –

أن أبا األسود قد بدأ بإعراب  وتتأكد صحة هذا االستنتاج عندما نعرف  

ثم عرج من ذلك إلى وضع ) أي وضع الحركات اإلعرابية على الحروف(القرآن 

 قد اختار رجالًمن(المختصر في النحو المنسوب إليه، كما تدل هذه الرواية، فإنه 

يخالف المداد، فإذا فتحت شفتي فأنقط  وصبغاًخذ المصحف : عبد القيس، فقال له

وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإذا كسرتها لحرف، واحدة فوق ا

فاجعل النقطة في أسفله، فإن اتبعت شيئاً من هذه الحركات غُنّة فأنقط نقطتين، 

فابتدأ المصحف حتى أتى على آخره، ثم وضع المختصر المنسوب إليه بعد 

   )4(.ذلك

ور حوله هو المحور الذي تد روقد ترتب على هذا أن اإلعراب صا  

من تقديم وتأخير، : م تحظ باقي العناصر النحوية األخرىلَّقَالدراسات النحوية، 

وتعريف وتنكير، وحذف وزيادة، والنظام العام ألجزاء الجملة، لم تحظ هذه 

وعناية، بل إن األمر قد وصل العناصر بما حظى به عنصر اإلعراب من اهتمام 

                                     
  . 3: اآلية –سورة التوبة  ) 1(
  . 6ص –ألبي الطيب  –مراتب النحويين   )2(
  . 18: ص –أحمد سليمان ياقوت  –ظاهرة اإلعراب في النحو العربي  ) 3(
  .م1999سنة  –المكتبة التجارية الكبرى  – 1ط  –نزهة األلباء في طبقات األدباء  ) 4(
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بواب اإلعرابية، وإن اختلفت المعاني، إلى أن كتب النحو قد بوبت على حسب األ

عها المنصوبات، ثم يليها المجرورات، ويكفي االطالع بفالمرفوعات في قسم، يت

   )1( .على شذور الذهب البن هشام دليالً على ما نقول

فهذه مقدمة بسيطة لبيان اختالط مفهوم النحو باإلعراب، وبعد أن فرغنا من   

مظاهر هذا االهتمام، نود أن نلقي الضوء على بيان اهتمام النحاة باإلعراب و

  . مفهوم اإلعراب في اللغة واالصطالح

  : مفهوم النحو في اللغة واالصطالح

النحو لغة هو الجهةُ والقصد، نحوت نحو المسجد أي اتجهت نحو المسجد،   

  .عندي نحو مائة دينار أي مقدار مائة دينار: والنحو أيضاً بمعنى المقدار

اصطالح العلماء هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات والنحو في   

. العربية التي حصلت بتراكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعها

ويرى جماعة من العلماء أن الصرف جزء من النحو ال علم مستقل بذاته وعلى 

دها قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرا: هذا يقال النحو

ويرى آخرون أن النحو والصرف علمان مستقالن فيخصون النحو . وحين تركيبها

بالقواعد التي تعرف بها أحوال الكلمة العربية من إعراب وبناء ويخصون 

الصرف بالقواعد التي تعرف بها صيغ الكلمات المفردة وأحوالها مما ليس بإعراب 

مركبة جمالً فيبين ما يجب أن وبناء ومن هنا يتضح أن النحو يبحث الكلمات وهي 

. تكون عليه أواخرهها من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو البقاء على حالة واحدة

أما الصرف فيبحث في الكلمة وهي مفردة فيبين ما ألحرفها من أصالة وزيادة 

  . وصحة واعتالل وما يطرأ عليها من التغييرات

  : مفهوم اإلعراب في اللغة

  : غة عدة معاني نورد منها اآلتيلكلمة إعراب في الل  

 . رجل معرِب إذا كان فصيحاً وإن كان عجمي النسب .1

 .أفصح وأعرب عن الرجل بين عنه: أعرب عنه لسانه، وعرب أي .2

                                     
دار المعرفة  –حمد سليمان ياقوت الدكتور أ –ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقاتها في القرآن الكريم  ) 1(

  . 18: اإلسكندرية، ص –الجامعية 
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 . أعرب بحجته أي أفصح بها، ولم يتق أحداً .3

4. هذبه من اللحن: منطقه أي بعر . 

كالمه إذا لم يلحن في اإلعراب هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ، وأعرب  .5

 . اإلعراب

يقال عربتُ له الكالم تعريباً، وأعربتُ له إعراباً إذا بينته له حتى ال يكون  .6

 . )1(حضرمهفيه 

 . في لسانه ةعرِب إذا فَصح بعد لكن .7

ل هي المتحببة إلى زوجها، يالعرِبة والعرب كلتاهما المرأة الضاحكة، وق .8

وقيل هي ، )2( )عرباً أتراباً: (فسروا قوله تعالى المظهرة له ذلك، وبذلك

 . العاشقة له، فجمع عروب وهي المرأة الحسناء المتحببة إلى زوجها

 . )3(تغزلت، وأعرب الرجل تزوج امرأة عروب: تعربت المرأة للرجل .9

رب ع: فصح، ويقال): عربية(و) عرابة(و) عربةَ(و) عروباً) (عرب(وقيل أيضاً 

   .لسانه

والكالم  –كان فصيحاً في العربية، وإن لم يكن من العرب : وأعرب فالن

   )4( .بينه وأتى به وفق قواعد النحو، وطبق عليه قواعد النحو

أبان : أعرب الرجل عما في نفسه، أي: واإلعراب في اللغة هو البيان؛ يقال  

   )5( .عنه

ألن العروب المستحسنة، ) اً أتراباًعرب(وقيل هو التحسين، من قوله تعالى   

إذا : عرِبت معدة الفصيل، إذا تغيرت، وأعربتُها: (وقيل فيه التغيير، من قولهم

  . )6(أزلت فسادها
                                     

 –بيروت  –دار صاد  –ط األولى  –مادة عرب  –ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  –لسان العرب  ) 1(

  .375ص
  .37: اآلية –سورة الواقعة  ) 2(
  376:ص –دار صاد بيروت  –ط األولى  –عرب مادة  –ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم  –لسان العرب  ) 3(
  .597: ص –القاهرة  –مطبعة مصر  –مجمع اللغة العربية  –المعجم الوسيط  ) 4(
 – 147:ص – 1ج –تحقيق إبراهيم بن سالم الصاعدي  –محمد بن الحسن الصايغ  –اللَمحة في في شرح الملْحة  ) 5(

  م2004 –ط األولى 
  . فس الصفحةن –المصدر السابق  ) 6(
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  : )1(واإلعراب في اللغة هو مصدر أعرب مشتركاً لمعانٍ  

  . أبان عنها: يقال أعرب الرجل عن حاجته: اإلبانة

  . أجالهات في مرعاها، وأعربها صاحبها جال: عربت الدابة: اإلجالة

  . أعربتُ الشيء حسنته: التحسين

  . غيرها: وأعربها اهللا –عربت المعدة : التغيير

   )2( .فساده: أي. أزلت عربه: أعربت الشيء: إزالة الفساد

راب، أو ع الزماً بمعنى تكلم العربية، أو صارت له خيٌل" أعرب"ويأتي   

 عربي اللون، أو تكلم بالفحش، أو أعطى العربونولد له ولد .  

فهذه المعاني السابقة لإلعراب في اللغة، المناسب منها للمعنى االصطالحي   

   )3( .هو األول، إذا القصد به إبانة المعاني المختلفة

عن الشيء إذا أوضحت عنه، وفالن " أعربتُ"لفظ اإلعراب هو مصدر   

له، وموضح عنه، ومنه عربتُ الفرس تعريباً إذا  مبين: معرب عما في نفسه أي

ره، ومعناه أنه قد بان بذلك ما كان خفياً من أمره فغته، وذلك أن تنسق أسفل حازب

   )4( .لظهوره إلى مرآة العين، بعد ما كان مستوراً

من الفصاحة،  )5(وذلك لما يعزى إليها" العرب"وأصل هذا كله قولهم   

   )6(".الثيب تعرب عن نفسها: "قوله في الحديث واإلعراب، والبيان ومنها

ومنه عندي عربة، والعروبة للجمعة، . الخيل العرابوالمعرِب صاحب   

وذلك أن يوم الجمعة أظهر أمراً من بقية أيام األسبوع، لما فيه من التأهب لها، 

  . والتوجه إليها، وقوة اإلشعار بها

                                     
  .40: ص – 2ط – 1ج –تحقيق محمد عبد السالم  –جالل الدين السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ) 1(
  . 40ص –المصدر السابق  ) 2(
  .40ص –المصدر السابق  ) 3(
  . 46ص –المكتبة التوفيقية  1ج – 1ط –تحقيق عبد الحكيم محمد  –الخصائص أبو الفتح عثمان بن جني  ) 4(
  . يرجع إلى العرب" إليها"الضمير في  ) 5(
  ".الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها) "ص(عن رسول اهللا  – 1948ط  – 193 – 4 –مسند ابن حنبل  ) 6(
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ان اإلعراب الدال عليها مختلفاً أيضاً، ولما كانت معاني المسمين مختلفة ك  

فسدت كأنها استحالت من حال إلى حال، كما : عربت معدته، أي: وكأنه من قولهم

   )1( .استحالة اإلعراب من صورة إلى صورة

أعرب زيد غير متعد بمعنى تكلم العربية، أو أعطى العربون، : ويقال أيضاً  

بين، وأعربت الشيء حسنته، : ي نفسهأو صارت له خيل عراب، وأعرب عما ف

  . والفرس أجلتها في مرعاها، وأعرب اهللا معدة البعير وغيرها

   )2( .اإلعراب على القياس: فهذه سبعة معاني لإلعراب ومصدرها كلها  

يقولون أن اإلعراب في اللغة البيان، يقال أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان   

عناه، وذلك لما يعزى إليهم من الفصاحة، كما عنها، وهو مشتق من لفظ العرب وم

   )3( .يقال تَمعدد إذا تكلم بكالم معد

أعرب الرجل عما في نفسه، إذا أبان : اإلبانة، يقال: ويقال المعنى اللغوي  

: أي) اعرب عن نفسهتيم الها، واألمذنها صا، وأمرتَسالبكر تُ: (عنه، وفي الحديث

   )4( .تبين رضاها بصريح النطق

  . التحببالتبين، أو التغيير أو : وقيل سمي إعراباً ألحد ثالثة أشياء  

إذا بين وأوضح، قال اهللا ) أعرب الرجل عن حاجته: (أما التبين فمن قولهم  

  : وقال الشاعر )6( )بلسان عربي مبين: (وقال )5( )قرآناً عربياً: (تعالى

 وإني ألكنـي عـن قـذور بغيرهـا    
  

  7(أحيانــاً بهــا فأصــارح وُأعــرِب( 
  

                                     
  . 47ص –أبو الفتح عثمان بن جني  –الخصائص  ) 1(
 –دار البازوري  1ج 0الدكتور هادي نصر البن هشام األنصاري  –شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية  ) 2(

  .271ص –األردن 
  .72ص –عالم الكتب بيروت  1ج –موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش  –شرح المفصل  ) 3(
 1ط –تحقيق محمد خير طعمه حلبي  –أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن هشام األنصاري  –شرح شذور الذهب  ) 4(

  .40ص –يروت ب –دار المعرفة  –م 1999
  . 3: اآلية –سورة الزخرف  ) 5(
  . 195: اآلية –سورة الشعراء  ) 6(
  . 391: ص –مادة قذر  –اللسان  –ألبي زياد  –البيت من بحر الطويل  ) 7(
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إذا تغيرت والكلمة تتغير : الصبيعربت معدة : وأما التغيير فمن قولهم  

  . باإلعراب

: متحببة إلى زوجها، قال تعالى: امرأة عروب، أي: هملوأما التحبب فمن قو  

   )2(.واإلعراب يحسن الكلمة ويحببها إلى المتكلم، والسامع. )1()عرباً أتراباً(

وإن كان فيه شيء من التشابه يعد تعريفاً لإلعراب في اللغة  –ما تقدم  كل  

ولعل الذي خلق هذا التشابه أني أوردت تعريف اإلعراب عند كثير من النحويين 

   .لنقف على أكثر المعاني وروداً لإلعراب في اللغة

  : اإلعراب في االصطالح

الختالف المعاني من حال إلى بتغيير العوامل الداخلة عليه،  يتغير: المعرب  

ي من الحركات الموجبة له، وذلك التغيير رحال، وهو أحسن في اللفظ من العا

   )3( .يكون لفظاً في السالم وتقديراً في المعتل

باأللفاظ، أال ترى أنك، إذا ورد أيضاً اإلعراب هو اإلبانة عن المعاني   

رفع أحدهما ونصب اآلخر أكرم سعيد أباه، وشكر سعيد أبوه، علمت ب: سمعت

   )4(.أحدهما من صاحبهإلستبهم الفاعل من المفعول، ولو كان الكالم شرحاً واحداً 

أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل اإلعراب، والمراد وقيل اإلعراب   

ما كان في المقصور " المقدر"الحركة، والحرف، والسكون والحذف، وبـ" باألثر"

   )5( .ونحوه

ومن حركة " الحمد هللا"من حركة االتباع نحو احتراز ) يجلبه العامل(نا فقول  

   )6( .البناء وسائر الحركات

                                     
  . 37: اآلية –سورة الواقعة  ) 1(
 1ط –معطي الهاللي  –ة تحقيق الدكتور هادي عطي –لعلي بن سليمان الحيدرة اليمنى  –كشف المشكل في النحو  ) 2(

  . 167:ص –دار عمان  –
  .147: ص –م 2004 1ط – 1ج –إبراهيم الصاعدي : ت –محمد بن الحسن الصايغ  –اللمحة في شرح الملحة  ) 3(
  .46:المكتبة التوفيقية، ص – 1جـ – 1ط –ت عبد الحكيم بن محمد  –أبو الفتح عثمان بن جني  –الخصائص  ) 4(
  . 40:ص –محمد عبد السالم : ت –م 1987 2ط – 1ج –للسيوطي  –في شرح جمع الجوامع همع الهوامع  ) 5(
  . 41: ص –المصدر السابق  ) 6(
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العوامل لفظاً أو تقديراً، بعضهم بأنه تغيير أواخر الكلم الختالف حده وقد   

   )1( .أو هو التغيير لعامل لفظاً أو تقديراً

و مقدر يجلبه العامل في أن معناه االصطالحي هو أثر ظاهر أ: ويقال أيضاً  

   )2( .آخر االسم المتمكن والفعل المضارع

هو تغيير حركة آخر الكلمة تبعاً لما يقتضيه مكانها في وقيل اإلعراب   

   )3( .الجملة

وقيل أيضاً هو تغير آخر الكلمة لعامل يدخل عليها في الكالم، الذي بني فيه   

   )4(.قبل دخول العامل إلى هيئة أخرىلفظاً أو تقديراً عن الهيئة التي كان عليها 

اإلبانة عن المعاني باختالف أواخر الكلم لتعاقب العوامل وورد اإلعراب   

، من غير إعراب لم ضرب زيد عمرو بالسكون: في أولها، أال ترى أنك لو قلت

يعلم الفاعل من المفعول، ولو اقتصر في البيان على حفظ المرتبة فيعلم الفاعل 

عول بتأخره، لضاق المذهب ولم يوجد من االتساع بالتقديم والتأخير ما بتقدمه والمف

ضرب زيد عمرواً، وأكرم أخاك أبوك، : يوجد لوجود اإلعراب، أال ترى أنك تقول

فأنت تقول، " فإن قيل"فيعلم الفاعل برفعه، والمفعول بنصبه، سواء تقدم أو تأخر 

ل هذا يان على المرتبة، قضرب هذا هذا، وأكرم موسى عيسى، وتقتصر في البي

شيء قادت إليه الضرورة هنا لتعذر ظهور اإلعراب، فيما ولو ظهر اإلعراب فيها 

بالتقديم والتأخير،  نة معنوية أو لفظية، جاز االتساعأو في أحدهما، أو وجدت قري

عرفك أن عيسى مفعول ولم " زيد"ضرب عيسى زيد، فظهور الرفع في : نحو

وكذلك لو قيل أكل كمثري عيسى، جاز تقديم المفعول لظهور يظهر فيه اإلعراب، 

أو نعتهما أو تثنيتهما المعنى لسبق الخاطر، إلى أن الكمثري مأكول، وكذلك 

                                     
 1ط – 1ج –محمد عبد السالم هارون : ت –لإلمام جالل الدين السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ) 1(

  . 42: ص –م 1987
 – 1ط –محمد خير طعمة حلبي : اهللا جمال الدين بن هشام األنصاري تحقيقأبو محمد عبد  –شرح شذور الذهب  ) 2(

  . 40: ص –بيروت  –دار المعرفة 
  .74: ص –دار الفكر  –م 1970 -   1سعيد األفغاني ط –الموجز في قواعد اللغة العربية وشواهدها  ) 3(
 – 1ج –الجواري وعبد اهللا الجبوري أحمد عبد الستار : ت –علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور  –المعرب  ) 4(

  .47: ص –م 1971 1ط
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ضرب الموسيان العيسيين، وضرب عيسى : جاز التقديم والتأخير، فنقولأحدهما 

نى الكريم موسى، فحينئذ يجوز التقديم والتأخير في ذلك كله لظهور المع

   )1(.بالقرائن

جاء : هو اختالف أواخر الكلم على حد اختالف العامل نحو وقيل اإلعراب  

 زيد– 2( .، فزيد اسم واحد قد اختلف آخره باإلعرابرأيت زيداً، مررت بزيد(   

هو األثر الذي يجلبه العامل في آخر الكلمات كالحركات في : وقيل أيضاً  

   )3( .رت بزيدقولك جاء زيد، ورأيت زيداً، ومر

عندما نقول أن اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة،   

بيان محل اإلعراب من الكلمة، فليس باحتراز إذ ليس " في آخر الكلمة"فالمقصود 

  . لنا آثار تجلبها العوامل في غير آخر الكلمة فيحترز عنها

إذا دخل عليها ال ترى أنها مثالً، أ" امرئ"فإن قلت بلى، قد وجد ذلك في   

، وإذا دخل عليها الناصب ٌؤهذا امر: " الرافع ضم آخرها وما قبل آخرها، فنقول

مررت : (وإذا دخل عليهما الخافض كسرها فنقول) ًأرأيت امر: "فتحها فنقول

 )5()...وءما كَان َأبوك امرَأ س( وقال )4()...ِإنِ امرٌؤ هلَك: (، قال اهللا تعالىٍئبامرِ

  .)7("ابنهم"في الحكم " امرٍئ"ومثل . )6()ِلكُلِّ امرٍِئ منْهم يومِئذ شَْأن يغْنيه(وقال 

من في هذين االسمين، فقال الكوفيون إنما معربان وقد اختلف أهل البلدين   

مكانين، وإذا فرعنا على قولهم فال يجوز االحتراز عنهما، بل يجب إدخالهما في 

                                     
  .72: ص –عالم الكتب بيروت  –موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش  –شرح المفصل  ) 1(
 1ط –معطي الهاللي  –هادي عطية . تحقيق د –لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني  –كشف المشكل في النحو  ) 2(

  . 166: ص –عمان  –دار عمار  –م 2002
 – 1ج –دار البازوري  –هادي نصر . د –البن هشام األنصاري  –شرح اللمعة البدرية في علم اللغة العربية  ) 3(

  .271: ص
  . 176: اآلية –سورة النساء  ) 4(
  .28: اآلية –سورة مريم  ) 5(
  .37اآلية  –سورة عبس  ) 6(
 1ط –محمد خير طعمة حلبي : تحقيق –ن هشام األنصاري أبو محمد عبد اهللا جمال الدين ب –شرح شذور الذهب  ) 7(

  . 41: ص –دار المعرفة بيروت  –م 1999
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أن الحركة األخيرة هي اإلعراب، وما قبلها : لحد، وقال البصريون وهو الصوابا

   )1( .إتباع لها، وعلى قولهم فال يصح إدخالهما في الحد

قولك  في) ميم يقوم(و) دال زيد(آخره كـ: رف اإلعراب من كل معربحو  

)سبيل  وذلك ألنه كالصفة والصفة ال تأتي إال بعد كمال الموصوف، وال) زيد يقوم

   )2(.إلى معرفته إال بعد كمال صيغته

من " الدال"وحرف اإلعراب محل اإلعراب وهو من كل معرب آخره نحو   

من يضرب، وعلى هذا ال يكون للمبني حرف إعراب، ألنه ال " الباء"زيد، و

إعراب فيه، وربما سمي آخر الكلمة مطلقاً حرف إعراب، سواء كانت معربة أو 

  الباء، على معنى أنه لو " ضرب"لى هذا حرف اإلعراب من لم تكن معربة، فع

   )3( .ُأعرِب أو كان مما يعرب لكان محل اإلعراب

فإن قيل وِلم كان اإلعراب في آخر الكلمة ولم يكن في أولها وال وسطها؟   

  : إنما كان كذلك لوجهين: قيل

لدليل إال بعد أن اإلعراب دليل، والمعرب مدلول عليه، وال يصح إقامة ا: أحدهما

أنه لما احتيج : تقدم ذكر المدلول عليه، فلذلك كان اإلعراب آخراً، والوجه الثاني

إلى اإلعراب، لم يخُل من أن يكون أوالً، أو وسطاً، أو آخراً، فلم يجز أن يكون 

أوالً ألن الحرف األول ال يكون إال متحركاً فلو جعل اإلعراب أوالً لم يعلم إعراب 

ومع ذلك فإن من جملة اإلعراب الجزم، الذي هو سكون في آخر هو أم بناء، 

ال يكون إال ساكناً،  األفعال، فلو كان اإلعراب أوالً، المتنع منها الجزم، إذ األول

كفَرس، أو " فَعل"ولم يجعل وسطاً ألن بوسط الكلمة يعرف وزنها هل هي على 

و رباعي ال وسط له، فلما ف، أو فَعل كَعضد، مع أن من األسماء ما هتفَعل كك

   )4( .امتنع األول والوسط بما ذكرناه لم يبق إال جعل اإلعراب آخراً

                                     
  1ط –محمد خير طعمة حلبي : تحقيق –أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن هشام األنصاري  –شرح شذور الذهب  ) 1(

  .41: ص –دار المعرفة بيروت  –م 1999
 – 2004 – 1ط – 1ج –تحقيق إبراهيم ابن سالم الصاعدي  –ن الحسن الصائغ محمد ب –اللمحة في شرح الملحة  ) 2(

  .151:ص
  . 50ص –بيروت  –عالم الكتب  – 1ج –موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش  –شرح المفصل  ) 3(
  .51: ص –المصدر السابق  ) 4(
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وأعلم أن النحاة جرت عادتهم بالنص على محل اإلعراب، وهو اآلخر، وقد   

حاد المصنف عن هذه الطريقة فأبهم محله وليس ذلك بحسن، وإن كان العامل ال 

   )1( .يؤخر إال في اآلخر

إن لما فعله وجهاً من الحسن؛ ألن اإلعراب قد يكون في غير : الوقد يق  

النون  يفع الفعل هرتفعالن، فإن عالمة : خر، وذلك في األمثلة الخمسة نحواآل

 لتنزل وليس في اآلخر، ولكن في شيء اتصل باآلخر وهو الفاعل، وإنما صح ذلك

تغير : أن األحسن أن يقالالفعل والفاعل عندهم منزلة الكلمة الواحدة، والذي يظهر 

   )2( .في اآلخر وما ينزل منزلة اآلخر، أو يقال في اآلخر حقيقة أو مجاز

لفظي، فهو أثر : لفظي أم معنوي، قال الجمهورختالف في أن اإلعراب واال  

فهو التغيير لعامل لفظاً، أو تقديراً، : يجلبه العامل، ظاهراً أو مقدراً وقيل معنوي

ف الجمهور على األول وإليه ذهب ابن خروف والشلوبيين، وابن وفي هذا االختال

العامل أثر ظاهر يجلبه : وحده على هذا. مالك، وابن الحاجب، وسائر المتأخرين

  . أو مقدر في محل اإلعراب

وذهب األعلم، وجماعة من المغاربة إلى أنه معنوي ونسب لظاهر قول   

   )3( .التغيير لعامل لفظاً أو تقديراً: هوعلى هذا فحد. سيبويه، ورجحه أبو حيان

واستدل لصحة األول بأن اإلعراب قد يكون الزماً للزوم مدلوله كرفع   

من ذي ) عريط(و) الكالعِ(وجر ) رويدك(و) سبحان اهللا(ونصب ) لعمرك(

  . فال يصح قول من جعله تغييراً )5(وأم عريط )4(الكالع
                                     

 –م 2007 1ج –األستاذ الدكتور هادي نصر  –البن هشام األنصاري  –شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية  ) 1(

  . 275- 274: ص
اختص اإلعراب باآلخر، ألن مجموع الكلمة دال على الذات، واإلعراب على األحوال العارضة، وكما يجب تقدم  ) 2(

م الذات على أحوالها يجب تقدم ما يدل على الذات على ما يدل على األحوال وصفاً، فال يؤثر باإلعراب إال بعد تما

الحروف وأيضاً فاختالف حال الحروف من األول والثاني للداللة على اختالف آخر الكلمة وبها تختلف المعاني، 

وكذا غيرهما مما قبل الحرف األخير، فلم يبق لقبول األحوال اإلعرابية إال الحرف األخير من الكلمة وال يدخل في 

  . اإلعراب ما يتحرك اللتقاء الساكنين
محمد عبد : ت –م 1957 – 2ط – 1ج –لإلمام جالل الدين السيوطي  –وامع في شرح جمع الجوامع همع اله ) 3(

  .41ص  –عبد العال سالم مكرم . د –السالم هارون 
  . تجمعوا: ي من ملوك اليمن من األذواء وسمي ذا الكالع ألنهم تكلعوا على يديه أيرملك حمي: ذو الكالع ) 4(
  . قربكنية الع: أم عريط ) 5(
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ققين إلى حفذهب جماعة من الم: عراب، ما هووأعلم أنهم قد اختلفوا في اإل  

هذا : "أنه معنى، قالوا وذلك اختالف أواخر الكلم الختالف العوامل في أولها نحو

 رأيت زيداً  –زيد– واالختالف معنى ال محالة، وذهب قوم من " ومررت بزيد

المتأخرين إلى أنه نفس الحركات وهو رأي بن درستويه فاإلعراب عندهم لفظ ال 

يطرأ على آخر الكلمة في اللفظ يحدث ، فهو عبارة عن كل حركة أو سكون ىمعن

بعامل ويبطل ببطالنه، واألظهر المذهب األول التفاقهم أنهم قالوا حركات 

اإلعراب، ولو كان اإلعراب نفس الحركات لكان من إضافة الشيء إلى نفسه 

   )1( .وذلك ممتنع

راب عبارة عن الحركات ويقول أن الجمهور يرى أن اإلعويرى السيوطي   

  : هو الحق لوجهين

أن االختالف أمر ال يعقل إال بعد التعدد، فلو جعل االختالف إعراباً : أحدهما

  . لكانت الكلمة في أول أحوالها مبنية لعدم االختالف

أنه يقال أنواع اإلعراب رفع، ونصب، وجر، وجزم، ونوع الجنس يستلزم : الثاني

  . الجنس

لثاني بأنه لو كانت الحركات ونحوها إعراباً لم تضف إليه في واستدل ا  

قولهم حركات اإلعراب، وأجيب بأنها بيانية، وأنها توجد في المبني، وأجيب بأنها 

غيرها، وأنها تزول في الوقف مع الحكم عليه باإلعراب، وأجيب بأنها عارض ال 

ن وجود الحركة اعتبارية، وبأن السكون ليس بأثر، وأجيب بأن األثر أعم م

   )2( .وحذفها

أن بعض العمل روك عامل لفظي وعامل معنوي، لي: إنما قال النحويون  

يأتي مسبباً عن لفظ يصحبه، كمررت بزيد وليت عمراً قائم، وبعضه يأتي عارياً 

كرفع المبتدأ باالبتداء، ورفع الفعل لوقوعه موقع االسم، لفظ يتعلق به  ةمن مصاحب

وعليه صفحة القول، فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل هذا ظاهر األمر، 

                                     
  . 72: ص – 1ج –بيروت  –عالم الكتب  –موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش  –شرح المفصل  ) 1(
عبد العال / د –محمد عبد السالم هارون : ت –لإلمام جالل الدين السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ) 2(

  . 42ص – 2ط – 1ج –سالم مكرم 
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من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه، ال لشيء غيره، وإنما 

لفظي ومعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامه اللفظ للفظ، أو باشتمال : قالوا

   )1( .المعنى على اللفظ

  : ات دون الحروف لثالثة أوجهفاألصل في عالمات اإلعراب الحرك  

داٌل على معنى عارض في الكلمة، فكانت عالمته حركة أن اإلعراب : أوالً

  . عارضة في الكلمة لما بينها من التناسب

أن الحركة أيسر من الحرف، وهي كافية في الداللة على اإلعراب، وإذا : ثانياً

صحصل الغرض باأليسر لم يإلى غيره ر .  

لحرف من حيث الصيغة الدالة على معنى الكلمة الالزم لها، فلو جعل أن ا: ثالثاً

الحرف دليالً على اإلعراب ألدى ذلك إلى أن يدّل الشيء الواحد على معنيين وفي 

   )2(.ذلك اشتراك؛ واالصل أن يخص كل معنى بدليل

واختالفه لفظاً بحرف في : (ورد في شرح المفصل البن يعيش النص التالي  

جاءني أبوه، وأخوه، وحموه : في األسماء الستة مضافة وذلك نحو –واضع ثالثة م

وفي كال مضافة . وهنوه وفوه وذو مال، ورأيت أباه، ومررت بأبيه وكذلك الباقية

جاءني كالهما، ورأيت كليهما، ومررت بكليهما وفي التثنية : إلى مضمر، تقول

ت مسلمين ومسلمين، ورأي جاءني مسلمان ومسلمون: والجمع على حدها، تقول

   )3( .ومررت بمسلمين ومسلمين

في اإلعراب أن يكون بالحركات، واإلعراب بالحروف  يرى أن األصل  

  : وإنما كان اإلعراب بالحركات هو األصل لوجهين. فرع عليها

أنا لما افتقرنا إلى اإلعراب للداللة على المعنى، كانت الحركات أولى : أحدهما

قّل وأخف، وبها نصل إلى الغرض، فلم يكن بنا حاجة إلى تكلف ما هو ألنها أ

                                     
  . 111: ص –المكتبة التوفيقية  – 2ج – 1ط –عبد الحكيم بن محمد : ت –مان بن جني أبو الفتح عث –الخصائص  ) 1(
 – 1ط –عبد اإلله نبهان . د: ت – 2ج –أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 2(

  . 11: ص –دمشق  –دار الفكر  –م 1992
  .51ص  –عالم الكتب بيروت  1ج –يش بن علي بن يعيش موفق الدين بن يع –شرح المفصل  ) 3(
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دون غيرها، مما ُأعرب به وقُدر  –أعني الحركات  –كثرت في بابها أثقل، ولذلك 

ر هي بهغيرها بها ولم تقد .  

أنا لما افتقرنا إلى عالمات تدل على المعاني وتفرق بينها وكانت الكلمة : الثاني

جب أن تكون العالمات غير الحروف، ألن العالمة غير مركبة من الحروف و

المعلم، كالطراز في الثوب، ولذلك كانت الحركات هي األصل هذا هو القياس، وقد 

ف الدليل وأعربوا بعض الكالم بالحروف ألمر اقتضاه، وذلك في مواضع وِلخُ

   )1( .ة والجمعاألسماء الستة المعتلة إذا كانت مضافة، ومنها كال، ومنها التثني: منها

  : البناء في اللغة واالصطالح

هو لزوم آخر الكلمة ضرباً : البناء في اللغة هو اللزوم والثبات، واصطالحاً  

   )2( .شيء أحدث ذلك من العوامللواحداً، من السكون أو الحركة، ال 

وكأنهم إنما سموه بناًء؛ ألنه لما لزم ضرباً واحداً فلم يتغير تغير اإلعراب   

بناًء، من حيث كان البناء الزماً موضعه، ال يزول من مكان إلى غيره،  سمي

وليس كذلك سائر اآلالت المنقولة، كالخيمة والمظلة، والفسطاط والسق، ونحو راد

   )3( .ذلك

بأنه ما جيء به ال : يحد) لفظي(والبناء ضد اإلعراب، فعلى القول بأنه   

  . و سكون أو حذفلبيان مقتضى عامل من حركة، أو حرف، أ

يحد كما قال ابن جني في الخصائص وهو ما ذكر ) معنوي(وعلى أنه   

أو ) عد(مقدر نحو ، وإلى )أضرب(و) ضرب(سابقاً، وينقسم أيضاً إلى ظاهر كـ

)رأمراً) د .  

ومحله آخر الكلمة كما مثِّل، وال يكون فيما نزل منزلته وهو فرع في   

   )4( .، وقيل فيهمااألسماء، وقيل في األفعال

                                     
  .51ص  –عالم الكتب بيروت  1ج –موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش  –شرح المفصل  ) 1(
 –المكتبة التوفيقية  – 1ط –الجزء األول  –عبد الحكيم بن محمد : تحقيق –أبو الفتح عثمان بن جني  –الخصائص  ) 2(

  . 49: ص
  . 49ص –السابق  المصدر ) 3(
. د –محمد عبد السالم هارون : ت – 2ط – 1ج –جالل الدين السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ) 4(

  . 45: ص –عبد العال سالم مكرم 
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لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظاً أو تقديراً، وذلك : وقيل أيضاً البناء  

   )1( .للفتحة" أين"و للضمة" منذُ"للكسرة و" هؤالء"كلزوم 

  : البناء السكون وإنما كان ذلك لوجهينفي فاألصل   

  . نواإلعراب يكون بالحركات، فضده يكون بالسكوأنه ضد اإلعراب : أحدهما

أن الحركة زيدت على المعرب للحاجة إليها، وال حاجة إلى الحركة في : الثاني

   )2( .المبني إذ ال تدل على معنى

هذا باب مجاري أواخر الكلم من العربية وهي تجري على : (يقول سيبويه  

والجر والرفع والجزم، والفتح والكسر والضم والوقف  ب، على النصثمانية مجارٍ

الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب، فالنصب والفتح في اللفظ هذه المجاري 

زم جضرب واحد، والجر والكسر ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم، وال

   )3(.والوقف

وإنما ذكرت لك ثمانية مجارٍ ألفرق بين ما يدخله ضرب من هذه األربعة   

ما يبنى عليه لما يحدث فيه العامل، وليس شيء منها إال وهو يزول عنه، وبين 

الحرف بناًء ال يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل 

منها ضرب من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف اإلعراب، فالنصب والجر 

ال فعوالرفع والجزم لحروف اإلعراب، وحروف اإلعراب لألسماء المتمكنة ولأل

ها الزوائد األربع الهمزة والياء والتاء أوائل يالمضارعة ألسماء الفاعلين التي ف

 ،والرفع هذا زيد والنون، فالنصب في األسماء رأيت زيداً، والجر ممرت بزيد

وليس في األسماء جزم لتمكنها وللحاق التنوين بها، فإذا ذهب التنوين لم يجمعوا 

   )4( .على االسم ذهابه وذهاب الحركة

                                     
محمد خير : ت –أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن هشام األنصاري  –شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب  ) 1(

  .74: ص –بيروت  –دار المعرفة  –م 1999 1ط – طعمة حلبي
  . م2004 1ط – 1ج –تحقيق إبراهيم سالم الصاعدي  –محمد بن الحسن الصائغ  - اللمعة في شرح الملحة   ) 2(
  .2: ص -هـ 1316 – 1ط – 1ج –أبو بشير عمر بن عثمان  –كتاب سيبويه  ) 3(
  . 2ص –المصدر السابق  ) 4(
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نحو زيد يقوم وإن زيداً لن يقوم، فألقاب اإلعراب رفع ونصب في االسم،   

يختص باالسم نحو بزيد، وجزم يختص بالفعل نحو لم يضرب 1( .وجر(   

لن يفعَل والرفع سيفعُل والجزم لم : من األفعالوالنصب في المضارع   

األفعال المضارعة جر، كما أنه ليس في األسماء جزم، ألن يفعْل، وليس في 

عاقب للتنوين، وليس ذلك في هذه األفعال، وإنما المجرور داخل المضاف إليه م

إن عبد اهللا ليفعُل، فيوافق قولك لفاعل، حتى : ضارعت أسماء الفاعلين أنك تقول

 تزيداً لفاعٌل فيما تريد من المعنى، وتلحقه هذه الالم كما لحقإن : كأنك قلت

ا هذين متلحقهاالسم، وال تلحق فَعَل الالم، وتقول سيفعُل ذلك، وسوف يفعل ذاك، ف

الحرفين لمعنى، كما تلحق األلف والالم األسماء للمعرفة، ويبين لنا أنها ليست 

إن : بأسماء أنك لو وضعتها مواضع األسماء لم يجز ذلك، أال ترى أنك لو قلت

يضرب يأتينا، وأشباه هذا لم يكن كالماً، إال أنها ضارعت الفاعل الجتماعها في 

لحاكم ولما لحقها : أي )2()ِإن ربك لَيحكُم بينَهم: (ل تعالىالمعنى ولدخول الالم، قا

   )3( .من السين وسوف كما لحقت األلف والالم االسم للمعرفة

  فالمعب ما يتغير آخره بتغير العوامل التي تسبقه، والمعربات هي الفعل ر

  جمع األسماء وال نون النسوة، و، )4(المضارع الذي لم تتصل به نونا التوكيد

   )5( .إال قليالً منها

ب رعفالفعل الم. الرفع، والنصب، والجر، والجزم: فأنواع اإلعراب أربعة  

ر آخره بالرفع والنصب والجزم، مثليتغي) :(، و)يكتب(و) لن يكتبلم يكتب .(  

  واالسم المعرالعلم نافع: (ر آخره بالرفع والنصب والجر، مثلب يتغي( ،

  ). اشتغلت بالعلم النافعِ(، و)العلم نافعاًرأيت (و
                                     

: ص–م 2007 – 1ج –البن هشام األنصاري الدكتور هادي نصر  –ة في علم اللغة العربية شرح اللمعة البدري ) 1(

277 .  
  .124: اآلية –سورة النحل  ) 2(
  .3: ص –مصر  –المطبعة الكبرى  -هـ 1316 – 1ط – 1ج –أبو بشر عمر بن عثمان  –كتاب سيبويه  ) 3(
إذا فصل بينها وبين المضارع فاصل ظاهر : تصاالً مباشراً، أييعرب الفعل المضارع إذا لم تتصل به نون التوكيد ا ) 4(

) أتكتبن فروضكم؟): (أتكتبان فرضيكما؟(كألف االثنين، أو مقدر كواو الجماعة، أو ياء المخاطبة المحذوفة نحو 

  ). أتكتبن فرضك؟(و
  .14: ص –بيروت  –دار الفكر  –م 2006 – 1ط - الشيخ مصطفى الغاليني  –جامع الدروس العربية  ) 5(
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الضمة : فالحركات ثالث. حركة أو حرف أو حذفعالمة اإلعراب   

  . األلف والنون والواو والياء: والفتحة والكسرة، واألحرف أربعة

، وإما قطع )1(، وإما قطع اآلخر)ويسمى السكون(والحذف إما قطع الحركة   

   )2(.النون

ت الضمة، والواو، واأللف، والنون، والضمة هي وللرفع أربع عالما  

 )4()ِلينفقْ ذُو سعة من سعته( )3()قَد َأفْلَح الْمْؤمنُون) (ب الصادقحي: (نحو. األصل

  ). تنطقون بالصدق(، )يكرم التلميذان(

الفتحة، واأللف، والياء، والكسرة، وحذف النون، : وللنصب خمس عالمات  

اهللا  بحي(و) هأعط ذا الحقِّ حقَ(و) جانب الشر فتسلم: (األصل نحووالفتحة هي 

، )كان أبو عبيدة عامر بن الجراح وخالد بن الوليد قائدين عظيمين(، )المتقين

)أكرم الفتيات إن تفعلوا خير تكسبوا رضا اهللا) (المجتهدات .(  

: نحو. األصلالكسرة، والياء والفتحة، والكسرة هي : وللجر ثالث عالمات  

   )5().أطع أمر أبيك(، )تقرب من الصادقين(، )تمسك بالفضائل(

السكون، وحذف اآلخر، وحذف النون، والسكون هو : للجزم ثالث عالمات  

قولوا خيراً (، )أفعل الخير تلقَ الخير(، )من يفعل خيراً يجد خيراً: (نحو. األصل

   )6().تغنموا

ت وقسم يعرب بالحروف، فالمعرب قسم يعرب بالحركا: والمعرب قسمان  

االسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، : بالحركات أربعة أنواع

  . والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء

                                     
  ). ولم يدع –لم يمشِ  –لم يرض (يكون حذف اآلخر في المضارع المعتل المسبوق بأداة جزم  ) 1(
  . يكون حذف النون في المضارع المنصوب أو المجزوم المتصل به ألف االثنين أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة ) 2(
  . 1: اآلية –سورة المؤمنون  ) 3(
  . 7: اآلية –ق سورة الطال ) 4(
  .16: ص –بيروت  –دار الفكر  –م 2006 – 1ط - الشيخ مصطفى الغاليني  –جامع الدروس العربية  ) 5(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق  ) 6(
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المثنى والملحق به، وجمع المذكر : والمعرب بالحروف أربعة أنواع أيضاً  

   )1(.ةالسالم والملحق به، واألسماء الستة، واألفعال الخمس

المعرب يغير الكلمة واإلعراب، فالكلمة ذات المعرب التي وقع إن االسم   

بها اإلعراب، اسماً كان أو فعالً، إال أن داللته على الكلمة داللة تسمية ومطابقة، 

داللته على اإلعراب داللة التزام، والمراد بالمعرب ما كان فيه إعراب، أو قابالً 

ن يكون فيه إعراب ال محالة، أال ترى أنك تقول في لإلعراب، وليس المراد منه أ

أنهما معربان، وإن لم يكن فيهما في الحال إعراب، ألن االسم إذا ) رجل(و) زيد(

إليه لم يستحق اإلعراب، ألن اإلعراب إنما ضميمة كان وحده مفرداً من غير 

  . به للفرق بين المعانيجيء 

عوامل لفظاً أو محالً، بحركة أو الواالسم المعرب ما اختلف آخره باختالف   

حرف، فاختالفه لفظاً بحركة في كل ما كان حرف إعرابه صحيحاً أو جارياً 

   )2(.ومررت بالرجِل –رأيت الرجَل  –جاء الرجُل : مجراه كقولك

نريد من األسماء، فأطلقنا العام وأردنا به ) ما اختلف آخره: (ففي قولنا  

، ألن المبني ال يختلف آخره وإنما يلزم طريقة بذلك من المبنياحترزنا الخاص، و

واحدة، من سكون أو حركة، فحركة آخره كحركة أوله وحشوه في اللزوم 

والثبات، والمراد باختالف اآلخر اختالف الحركات عليه، ألن الحرف في نفسه 

احترازاً مما قد يتحرك من ) باختالف العوامل: (يختلف ويتغير، وقولنا أيضاً

لتقاء الساكنين، أو إللقاء حركة غيره عليه، على السكون بغير حركة إلالمبنيات 

فيه ثالثة أوجه ، ومر ومر ومر فهذا وأشباهه يجوز وشد شد وشد: فاألول نحو

الضم والفتح والكسر، فالضم لالتباع، والفتح للتخفيف، والكسر اللتقاء الساكنين، 

ح النون اللتقاء الساكنين لسكونها وسكون الرجل، فتفت أخذت من: ومن ذلك قولك

                                     
  .16: ص –بيروت  –دار الفكر  –م 2006 – 1ط - الشيخ مصطفى الغاليني  –جامع الدروس العربية  ) 1(
 –بيروت  –عالم الكتب  – 1ج –عالم العالمة موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش الشيخ ال –شرح المفصل  ) 2(

  .49: ص
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ابنك فتكسرها لسكون النون وما بعدها، فهذا  أخذت منِ: الالم بعدها، وتقول

    )1(.اختالف كائن في المبنيات، وليس بإعراب ألنه لم يحدث بعامل

ويرى مجمع اللغة العربية في القاهرة توحيد أسماء عالمات اإلعراب   

   )2(.تها عالمات اإلعراباألصلية والفرعية بتسمي

وقد قدم الدكتور شوقي ضيف مذكرة في ذلك ذكر منها تقسيم النحاة   

  : عالمات اإلعراب الفرعية واألصلية وهي قسمان

  : قسم تنوب فيه حركة عن حركة ويجري ذلك في بابين: األول

  . وما ألحق به فإنه ينصب بالكسرة باب جمع المؤنث السالم: أولهما

  . فإنه يجر بالفتحة بدل الكسرةب الممنوع من الصرف با: ثانيهما

 في األسماء: قسم ينوب فيه الحرف عن الحركة ويجري في ثالثة أبواب: الثاني

   )3(.، وجمع المذكر السالم وما ألحق بهبه، والمثنى وما ألحق الستة

احترازاً به من األسماء التي ) لفظاً أو محالً: (وأوردت في تعريف المعرب  

يتبين فيها اإلعراب، وإنما يدرك البيان من العوامل قبلها، وذلك نحو األسماء ال 

والمنقوص في حالتي الرفع والجر، ألن هذه ورحى المقصورة من نحو عصاً 

و حرف اإلعراب عن تحمل باألسماء معربة، وإن لم يظهر فيها إعراب، لن

   )4(.الحركات

ألن أصلها البناء، فال تعرب إال المعرب لعلة فجميع ما أعرب من األفعال؛   

أعربت وبنيت األفعال  مبنيت األسماء، وأعربت األفعال، وال يقال ِل مِل: لعلة، فيقال

األسماء، إذ ال يسأل عن الشيء لم جعل على أصله، فالمعرب من األفعال 

هو اآلن يأكل ويدرس؛ وال : فعل الحال، وفعل االستقبال، فالحال مثل: ضربان

                                     
  . 50: ص –بيروت  –عالم الكتب  1ج –جالل الدين بن يعيش النحوي  –شرح المفصل  ) 1(
  . في الجلسة السابعة للمؤتمر) 45(صدر في الدورة  – 292: مجموعة القرارات العلمية ) 2(
 –األردن  –المكتبة الوطنية  –ياسين أبو الهيجاء . د –تجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة مظاهر ال ) 3(

  . 304ص 
  . 50: ص –بيروت  –عالم الكتب  – 1ج –موفق الدين بن يعيش  –شرح المفصل  ) 4(



22 

سوف يأكُل وسوف يدرس، وتدل عليه : عليه عامل لفظي، واالستقبال مثل يدخل

   )1(.ولن يدرس –لم يأكْل : النواصب والجوازم مثل

فأما علتا إعراب الفعل المستقبل فهما مشابهته السم فاعله من جهة أن عدد   

ذلك  ويتضححروفه وحركاته وسكناته كعدد حروف اسم فاعله وحركاته وسكناته 

   )2(.ضارب ويضربفي 

والحال في ثالثة مواضع وهي الصفة والثانية أن الفعل يقع موقع االسم   

: وفي الحال) ضاحك –جاءني رجل يضحك كما تقول : (والخبر، فنقول في الصفة

: كما تقول –زيد يضحك (كما تقول ضاحك، وفي الخبر  –جاءني زيد يضحك (

ع الفعل فيها موقعه، وأدى معناه فهذه المواضع كلها لالسم فوق –زيد ضاحك 

   )3(.فشابهه من هاهنا مع الوجه األول فاستحق اإلعراب لهذين الوجهين

  : وقيل أيضاً أن الفعل المضارع ُأعرب لشبهه باالسم من أوجه  

أن يكون فيحتمل زيد يصلي : أنه يكون شائعاً فيتخصص بالحرف كقولك: أحدهما

) الًجر(سيصلي اختص؛ كما أن : وإذا قلت. في الصالة، وأن يكون لم يشرع فيها

  .يحتمل غير واحد ثم يختص بواحد باأللف والالم

 )4()ِإن ربك لَيحكُم بينَهم: (كقوله تعالى" إن"إن الالم تدخل عليه في خبر : الثاني

وال تدخل على األمر والماضي، وحقها أن تدخل على االسم، ألنها الم االبتداء 

زت إلى الخبر، فلوال قوة الشبه لم تدخل على هذا الفعللقح .  

في " ضارب"أنه على زنة اسم الفاعل عدة وحركة وسكوناً فيضرب مثل : الثالث

ا أشبهه من هذه األوجه الخاصة أعطي حكماً من ولم" مكرِم"مثل " يكرم"ذلك، و

   )5(.ن الصرفأحكامه ألن ذلك قضاه الشبه كما أن االسم لما شابه الفعل منع م

                                     
  . 504: ص –م 2002 – 1ط –هادي عطية : ت –لعلي بن سليمان الحيدرة  –كشف المشكل  ) 1(
  . 507: ص –المصدر السابق  ) 2(
  .نفس الصفحة –المصدر السابق  ) 3(
  .124: اآلية –سورة النحل  ) 4(
 – 1ط –عبد اإلله بنهان . د: ت – 2ج –أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 5(

  . 20ص –دمشق  –دار الفكر  –م 1992
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األلف والنون والياء والتاء، (وال يصير الفعل مضارعاً إال بزيادة الحروف   

  :وألن الحركات موجودة في الماضي، فجعلت النون للجمع لوجهين

  .أنها تشبه الواو: أحدهما

  . فلذلك زيدت أوالً للجمع" ضربن"أنها جعلت ضميراً لجمع المؤنث نحو : والثاني

ختص بها المخاطب المذكر، وأما الياء فجعلت للغائب لما فيها فموأما التاء   

  . من الخفاء المناسب لحال الغائب

  : وإنما جعلت هذه الحروف أوالً ألمرين  

فكونها أوالً يدل على المعنى أنها ناقلة للفعل من معنى إلى معنى آخر، : أحدهما

  . المنقول إليه بأول نظرٍ

ب، والحشو موضع اختالف األبنية فلم يبق سوى أن اآلخر موضع اإلعرا: والثاني

   )1( .األول

أعلم أن األفعال إنما دخلها اإلعراب لمضارعتها األسماء، ولوال ذلك لم   

  . يجب أن يعرب منها شيء

وما كان غير األسماء فما له لها وهي . وذلك أن األسماء هي المعربة  

  . األفعال، والحروف

 )2(ال ما دخلت عليه زائدة من الزوائداألسماء من األفعضارع وإنما   

، التي توجب الفعل غير ماضٍ، ولكنه يصلح لوقتين لما أنت فيه، ولما لم األربع

  . يقع

   )3(.والزوائد هي األلف وحقها أن يقال همزة، والياء والنون والتاء  

نأتي ببعض العلل في اإلعراب وخالصة القول في اإلعراب والمعرب   

  . وحركاتهيدخله ا وملفظي أم معنوي 

  : اإلعراب معنى ال لفظ ألربعة أوجه

                                     
  . 18ص  –علل البناء واإلعراب اللبان في  ) 1(
وحروف اإلعراب لالسماء المتمكنة ولألفعال المضارعة ألسماء الفاعلين، التي في ( 3: ص – 1ج –في سيبويه  ) 2(

  ). أوائلها الزوائد األربع وذلك في قولك أفعل أنا، وتفعل أنت أو يفعل هو ونفعل نحن
  . 1: ص –لمبرد أبي العباس محمد بن يزيد ا –كتاب المقتضب  ) 3(



24 

أن اإلعراب هو االختالف على ما سبق في حده، واالختالف معنى ال : أحدهما

  . لفظ

  . أنه فاصل بين المعاني، والفصل والتمييز معنى ال لفظ: والثاني

حركات اإلعراب، وضمة : أن الحركات تضاف إلى اإلعراب، فيقال: والثالث

  . والشيء ال يضاف إلى نفسه. عرابإ

حركة المعرب بالوقف أن الحركة والحرف يكونان في المبني، وقد تزول : والرابع

وهذا كله دليل على أن اإلعراب . مع الحكم بإعرابه، وقد يكون السكون إعراباً

   )1(.معنى

لك أن ذوإنما كانت ألقاب اإلعراب أربعة ضرورة، إذ ال خامس لها، و  

والسكون نوع واحد، والحركات ثالث، فمن هنا . ، إما حركة، وإما سكونعراباإل

   )2(.انقسمت إلى هذه العدة

  : وإنما كان موضع حركة اإلعراب آخر الكلمة لثالثة أوجه  

معنى طارئ على الكلمة بعد تمام معناها، وهو لبه  ئجيأن اإلعراب : أحدها

د استيفاء الصيغة الدالة على المعنى الفاعلية والمفعولية، فكان موضع الدال عليه بع

وليس كذلك الم التعريف، وألف التكسير وياء التصغير، ألن التعريف . الالزم لها

   .والتكسير، والتصغير كاألوصاف الالزمة للكلمة بخالف مدلول اإلعراب

يمكن هذا في آخر  وإنما. أن حركة اإلعراب تثبت وصالً، وتحذف وقفاً: والثاني

  . هو الموقوف عليه الكلمة، إذ

  : أن أول الكلمة ال يمكن إعرابه لثالثة أوجه: والثالث

  . أن من اإلعراب السكون واالبتداء بالساكن ممتنع: أحدها

أن أول الكلمة متحرك ضرورة، وحركة اإلعراب تحدث بعامل، والحرف : والثاني

   )3( .الواحد ال يحتمل حركتين

                                     
غازي : ت –دار الفكر  – 1ط – 1ج –أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 1(

  . 54: ص –مختار طليمات 
  .58: ص –المصدر السابق  ) 2(
  .59: ص –المصدر السابق  ) 3(
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  . يفضي إلى اختالط األبنيةراب أن تحرك األول بحركة اإلع: والثالث

  . وال يمكن أن يجعل اإلعراب في وسط الكلمة ألربعة أوجه  

  . ما تقد م من الوجه األخير في منع تحريك األول: أحدهما

  . أن يفضي إلى الجمع بين ساكنين في بعض المواضع: والثاني

إذا ) مدحرج(أنه يفضي إلى توالي أربع متحركات في كلمة واحدة كـ: والثالث

  . تحركت الحاء، إذ ليس معك ما يمكن تحريكه من الحشو غيره

أن حشو الكلمة قد يكون حروفاً كثيرة، وتعيين واحد منها بحركة : والرابع

   )1(.اإلعراب ال دليل عليه

أما الفتح والكسر والضم والوقوف فلألسماء غير المتمكنة، المضارعة   

، وقد، ولألفعال سوفنى ليس غير، نحو عندهم، ماليس باسم وال فعل مما جاء لمع

التي لم تجرِ مجرى المضارعة، وللحروف التي ليست بأسماء وال أفعال، ولم 

نحو ، والكسر فيها وأين وكيفَ حيثَ: تجيء إال لمعنى، فالفتح في األسماء قولهم

والفتح في األفعال . وقطْ حيثُ وقبُل وبعد والوقف نحو من كم: حذارِ، والضم نحو

كان  )2(لتي لم تجر مجرى المضارعة قولهم ضرب، وكذلك كل بناء من الفعلا

هذا رجٌل : معناه فعل، ولم يسكِّنوا آخر فَعَل ألن فيها بعض ما في المضارعة تقول

هذا رجل : ضربنا، فتصف بها النكرة، وتكون في موضع ضارب إذا قلت

، فهي فعٌل، كما فعلأ ان فعلت فعلتُ، فيكون في معنى إن يفعل: قولضارب، وت

في الوصف،  أن المضارع فعٌل، وقد وقعت موقعها في إن وقعت موقع األسماء

كما تقع المضارعة في الوصف، فلم يسكنوها كما لم يسكنوا من األسماء ما ضارع 

المتمكن، وال ما صير من المتمكن في موضع بمنزلة غير المتمكن، فالمضارع 

قولون من عِل فيجرونه، وأما المتمكن الذي جعل حركوه ألنهم قد ي" عُل"من 

أبدأ بهذا أوُل، ويا حكم، والوقف قوله : بمنزلة غير المتمكن في موضع فقولك

                                     
غازي : ت –دار الفكر  – 1ط – 1ج – بن الحسين العكبري أبو البقاء عبد اهللا –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 1(

  .60: ص –مختار طليمات 
 –مصر  –المطبعة الكبرى األميرية  -هـ 1316سنة  1ط – 1ج –أبو بشر عمر بن عثمان  –كتاب سيبويه  ) 2(

  .4ص
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ه في األمر، لم يحركوها ألنها ال يوصف بها، وال تقع موقع المضارعة، أضرب

عل كان من المتمكنة، وكذلك كل بناء من الف" إذا"و" كم"بعد فبعدت عن المضارعة 

معناه أفْعل، والفتح في الحروف التي ليست إال لمعنى، وليست بأسماء وال أفعال، 

والقولهم سوفَ وثم ،م ض، والكسر فيها قولهم في باء اإلضافة والمها، بزيد ولزيد

في األيام، والوقف فيها قولهم من وهْل وبْل  فيمن جر بها ألنها بمنزلة من ذُنمفيها 

ضم في الفعل ألنه لم يجيء ثالث سوى المضارع، وعلى هذين المعنيين وقد، وال 

   )1( .بناء كل فعل بعد المضارع

  : واألصل في البناء السكون لوجهين

  . أنه ضد اإلعرب، واإلعراب يكون بالحركات،  فضده يكون بالسكون: أحدهما

الحركة في  أن الحركة زيدت على المعرب للحاجة إليها، وال حاجة إلى: والثاني

   )2( .المبني، إذ ال تدل على معنى

ماضي، وحاضر، ومستقبل، وأنكر قوم فعل الحال، وحجة : أقسام األفعال ثالثة

من المصدر ليدل على الزمان، فينبغي أن ينقسم بحسب األولين أن الفعل اشتق 

اآلن، فكذلك الفعل الدال عليه، فهو انقسامه، وال أحد ينكر زمن الحال، وهو 

لَه ما بين َأيدينَا وما خَلْفَنَا وما : (سطة بين الماضي والمستقبل، ولذلك قال تعالىوا

ذَِلك نيقول الشاعر )4(.قالوا أراد األزمنة الثالثة )3()ب :  

  ه لَبقَ واألمسِ ي اليومِما ف ملْعوْأ    

          ولكنِّي عن مٍلْع ِعم 5(ما في غد(  

أن ما وجد من أجزاء الفعل صار ماضياً، وما لم يوجد فهو واحتج اآلخرون ب

مستقبل، وليس بينهما واسطة، فنقول أن النحويين يريدون بفعل الحال فعالً ذا 

أجزاء يتصل بعضها ببعض كالصالة واألكل ونحوهما، وهذا يعقل فيه الحال قسماً 

                                     
  . 5: ص - هـ 1316 –مصر  –المطبعة الكبرى  – 1ط – 1ج –ألبي بشر عمر بن عثمان  –الكتاب  ) 1(
  . 66ص  –غازي مختار طليمات : ت –العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 2(
  .64: اآلية –سورة مريم  ) 3(
  . 14: ص –عبد اإلله بنهان . د: ت – 1ط – 2ج –العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 4(
  . البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى ) 5(
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ه اآلن وحاله قبل ثالثاً، ألنه يشار إليه وهو مشاغل به لم يقضه، ويفرق بين حال

   )1( .الشروع وبعد الفراغ

هو فعل الحال، ألن : واختلفوا أي أقسام الفعل أصل لغيره؟ فقال األكثرون  

األصل في الفعل أن يكون خبراً، واألصل في الخبر أن يكون صدقاً، وفعل الحال 

األصل هو : فيصدق الخبر عنه، وقال قوم. يمكن اإلشارة إليه فتحقق وجوده

تقبل ألنه يخبر عنه عن المعدوم ثم يخرج الفعل إلى الوجود فيخبر عنه بعد المس

   )2(.وجوده

وقال اآلخرون هو الماضي، ألنه ال زيادة فيه، وألنه كَمَل وجوده، فاستحق   

   )3( .أن يسمى أصالً

في الفعل البناء، ألن اإلعراب دخل للفصل بين الفعل والمفعول، واألصل   

ل وال مفعول فصار كالحرف فحقه البناء يقول ابن مالك رحمه وليس في الفعل فاع

  : اهللا

  ب ضــيوفعــُل أمــرٍ وميــان 

 مــن نــونِ توكيــد مباشــرٍ، ومــن
  

  وأعــر ــارعاًب ــرِإن ع: وا مض  اي

ـ   كي ،نون إنـاث  ـنم نن رع4(فُـت( 
  

األفعال، فاألصل  فيمذهب البصريين أن اإلعراب أصل في األسماء، فرع   

ل البناء عندهم، وذهب الكوفيون إلى أن اإلعراب أصل في األسماء في الفع

واألفعال، واألول هو الصحيح، وذهب بعض النحويين إلى أن اإلعراب أصل في 

   )5( .األفعال، فرع في األسماء

فلما كان األصل عند البصريين في األفعال البناء فإن ما جاء منها مبنياً ال   

  . يسأل عن علة إعراب ما ُأعرب منه وهو المضارعيسأل عن علة بنائه، وإنما 

  : والمبني من األفعال ضربان

                                     
  . 14: ص –ل البناء واإلعراب اللباب في عل ) 1(
  . 15: ص –المصدر السابق  ) 2(
  . 15: ص –للعكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 3(
  .36: ص –المكتبة التجارية القاهرة  – 14ط – 1ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ) 4(
  .37: ص –المصدر السابق  ) 5(
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ضرب : (ما اتفق على بنائه، وهو الماضي، وهو مبني على الفتح نحو: أحدهما

  .ما لم يتصل به واو جمعٍ فيضم، أو ضمير رفع متحرك فيسكن) وانطلقَ

" أضرِب"مر، نحو األل ما اختلف في بنائه والراجح أنه مبني، وهو فع: والثاني

   )1( .وهو مبني عند البصريين، معرب عند الكوفيين

مجزوم بالم األمر " أضرب"وحجة الكوفيين في إعراب فعل األمر أن نحو   

ثم حذف حرف " تضرب"، فحذفت الالم تخفيفاً فصار مقدرة، وأصله لتضرب

الوقف عليه،  المضارعة قصداً للفرق بين هذا وبين المضارع غير المجزوم عند

 –فاحتيج بعد حذف حرف المضارعة إلى همزة الوصل توصالً للنطق بالساكن 

   )2(.وفي هذا من التكلف ما ليس يخفى" أضرب"فصار  –وهو الضاد 

  : الفعل ولم تجر األفعال لستة أوجهخل تدفالرفع والجزم والنصب   

ع للفاعل، وما حمل الرفأن الجر في األسماء ليس بأصل، إذ كان األصل : أحدهما

وما حمل عليه، وأما الجر فبالحرف وما قام مقامه، عليه، والنصب للمفعول 

وموضع الجار والمجرور رفع ونصب، فحمل الفعل على االسم فيما هو أصل 

  . فيه

أن الفعل محمول على االسم في اإلعراب، فينبغي أن يحمل عليه في : والثاني

، وضعيف هو وعامل الرفع في األسماء قوي وهو اللفظي. أضعف أحواله

المعنوي، فحمل الفعل في الرفع على العامل الضعيف، فارتفع الفعل لوقوعه موقع 

و الحرف االسم، وكذلك عامل النصب في األسماء قوي وهو الفعل، وضعيف وه

الجر فحمل الفعل عليه في العامل الضعيف، فلم يفعل في الفعل إال الحرف، وأما 

فليس له إال عامٌل واحد، وهو الحرف، وأما اإلضافة فمقدرة بحرف الجر فلم يكن 

  . حمل الفعل عليه، إذ يلزم مساواته له

وقد  –جر أن إعراب الفعل فرع على إعراب االسم  ولو أعرب بال: والوجه الثالث

  . لكان الفرع مساوياً لألصل –أعرب بالرفع والنصب 

                                     
  .38: ص –المكتبة التجارية القاهرة  – 14ط – 1ج –مالك شرح ابن عقيل على ألفية ابن  ) 1(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق  ) 2(
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ت األفعال رج على األسماء فلو ر دخولهأن الجزم دخل األفعال، وتعذّ: والرابع

   )1(.لزادت على األسماء في اإلعراب

توجب أن يكون المضاف إليه داخالً أن الجر يكون باإلضافة، واإلضافة : الخامس

  . الفعل والفاعلاً للتنوين، وليس من قوة التنوين أن يقع موقعه في المضاف، معاقب

   )2(.الجر يكون بعامل ال يصح معناه في الفعل أن: والسادس

األصل أن يبنى الفعل على السكون، ألن البناء ضد اإلعراب، إال أن الفعل   

ويوم : (الماضي حرك لشبهه بالمضارع، إذ كان يقع موقعه في نحو قوله تعالى

وفي . فزعفي: أي )3()ينفَخُ في الصورِ فَفَزِع من في السماوات ومن في الَْأرضِ

: مررت بزيد قد كتب، كقولك: الشرط والجزاء إذا ذهبتَ ذهبتُ، وفي الحال كقولك

والحركة من أحكام يكتب، والشبه يقتضي إثبات حكم من أحكام المشابه للمشابه، 

 أن حركة المضارع إعراب، وحركة الماضي بناء، وعلة ذلك أن المضارع، إال

إعراب المضارع فرع على االسم، والماضي فرع على المضارع، والفرع تنقص 

   )4( .عن األصول فكيف يفرع الفرع

  : وإنما جعلت حركته فتحة ألمرين  

   .أن أمثلة الفعل الماضي كثيرة فاختير له أخف الحركات تعديالً: أحدهما

المبني على المبني على السكون، والتمييز يحصل هذا أن الغرض تمييز : والثاني

  . بالفتحة وهي أخفُّ فال يصار إلى الثقيل

لو كُسر لَبني على كسرة الزمة والفعل لم يدخله الجر مع أنه : وقيل  

ولم يضم ألن من العرب من يحذف واو الجمع ويجعل الضمة دليالً . عارض

   )5( .ب من ضربوا، وهذا وجه ضعيفضر: عليها نحو

فعل األمر الذي ليس فيه حرف مضارعه مبني على السكون، وقال   

  : من وجهين –البصريون  –هو معرب بالجزم، واحتج األولون : الكوفيون

                                     
  .68: ص – 1ج –أبو البقاء العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 1(
  .15: ص -  2ج –المصدر السابق  ) 2(
  .87اآلية  –سورة النمل  ) 3(
  . 16: ص - م 1995 – 1ط – 2ج –عكبري لل –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 4(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق  ) 5(
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االسم والمشابهة تتحقق  تهأن األصل في الفعل البناء، وإنما أعرب لمشابه: أحدهما

  . قد فقدت فيخرج عن األصلبحرف المضارعة فقط، فإذا ف

فلو كان معرباً لم يبن ما قام . وبابه مبني لقيامه مقام األمر" الزن"أن : والثاني

   )1(.مقامه

  : من وجهين –الكوفيون  –واحتج اآلخرون 

، فحذف تخفيفاً، وقد جاء ذلك في المضارع "لتقم" "قم"أن األصل في : أحدهما

  : الصريح قال الشاعر

لَعلثْى م أصابِح البعشيوضة فأخْم 
  

  لك الو الويُل حدجه أو يبمن ب 2(ىكَك( 
  

وهو أمر للغائب واألمر للغائب يكون بالفعل " أو يبك"في قوله  الشاهد  

  . المضارع ويدخل عليه الالم، فلما اضطر حذف الالم

  : وقال آخر

مــح مــتُ د ــفْد نَفْ ــس ــنَ لُّك كُ  سٍفْ
  

ـ    ـ  تَإذا ما خف مـ  ن  )3(تبـاال  يءشَ
  

  . الم األمر لضرورة الشعرفحذف " لتفد: "أي

كما أرمِ  –أسع  –أغز : أن حروف العلة تسقط من هذا الفعل نحو: والوجه الثاني

   )4(.تسقط بالجازم

  : والجواب عن األول من وجهين

كذلك  ه، وليس األصل فيه ما ذكروا، لو كانسأصل بنف" أذهب"و" قُم"أن : أحدهما

للزم منه حذف العامل، وحرف المضارعة، وتغيير الصيغة، وكل ذلك مخالف 

  . لألصل، وال سماع يدل عليه

االسم فعاد بالحذف زال شبه الفعل ما ذكروا، ولكن بهذا ر أن األصل دقَي: والثاني

   )1( .إلى البناء

                                     
  . 17: ص –م 1995 – 1ط – 2ج –العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 1(
  .1/409 –الشاهد من الطويل لمتيم بن نويرة من شواهد سيبويه  ) 2(
، واإلنصاف 2/132والمقتضب  1/75، ومعاني األخفش 1/408البيت متنازع في نسبته، وهو من شواهد سيبويه  ) 3(

  .  19/21وأسرار العربية  530
  .19: ص –م 1995 – 1ط – 2ج –العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 4(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق  ) 1(
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قيل : مالحروف، والماضي، وكذا األمر، خالفاً للكوفية، واالس: إذن المبني  

إن تضمن معنى الحرف، وقيل : إن أشبه الفعل المبني، وقيل إن لم يركب، وقيل

أو كثرت علل منع : أو وقع موقع مبني، أو ضارع ما وقع، أو أضيف إليه، وقيل

الصرف، فالمجمع على بنائه الحروف والماضي، لعدم وجود مقتضى اإلعراب 

   )1(.السابق فيهما

أنا وأنت فعلنا، : واع وهي المضمرات مثلالمبني من األسماء عشرة أن  

وأين ومتى،  –من وما : والمبهمات مثل هذا وهذه وهؤالء، واالستفهامات مثل

وحينما، واذما مهما  –الذي، والتي، والشرطيات مثل متى : والموصوالت مثل

قبُل وبعد وقطّ مشددة، ونوع من الظروف مثل إذ وإذا وأمس واآلن : والغايات مثل

، ونوع من المناديات مثل يا زيد ويا رجُل، واألسماء المركبة مع األصوات وحيثُ

وغير األصوات مثل سيبويه وعمرويه، وخالويه، ودرستويه، ومن أحد عشر إلى 

من  –ر المعدوالت مثل حزامِ وقطام ثوأكمذر تسعة عشر وحيص بيص وشذر

  :ويسار من المصادر قال الشاعر )2( .األسماء

 لّنــا  فقُلْـتُ أمـار لَعسكُثـي حتــى ي 
  

 )3(أعامـاً وقابلـه  : نحج معـاً قالَـتْ    
  

  .حتى الميسرة: أي

وأما كم علل بناء االسم فهي ثالثة وهي مشابهة الحرف وتضمن الحرف،   

ووقوعها موقع مبني وال يبنى شيء منها إال إلحدى هذه العلل، فالذي يبنى 

لحروف من حيث كان معناها في اأشبهت المضمرات : لمشابهة حرف ثالثة أنواع

عليه كاعتماد الحرف إلى غيرها وذلك أنها تحتاج إلى ظاهر يفسرها، وتعتمد 

   )4( .شيء يتعلق به ويوصل معناه

                                     
د السالم هارون والدكتور عبد محمد عب: ت –اإلمام جالل الدين السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ) 1(

  .48: ص – 1ج –عبد العال سالم مكرم 
دار عمار  –م 2002 – 1ط –هادي عطية . تحقيق د –لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني  –كشف المشكل في النحو  ) 2(

  .5024: ص –عمان  –عمار 
  .  502: ص –كشف المشكل  –البيت من الطويل ولم ينسبه سيبويه ولم ينسبه األعلم أيضاً  ) 3(
  . 504: ص –هادي عطية : ت –لعلي بن سليمان الحيدرة  –كشف المشكل في النحو  ) 4(
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الحرف من حيث كانت تدل على معنى في غيرها أشبهت والموصوالت   

ا جميعاً ال موهو الصلة، والحرف يدل على معنى في غيره، وذلك المعنى فيه

قترن بزمان، ألن الفعل وإن دّل على معنى في غيره فهو يقترن باألزمنة والثالث ي

وذلك مثل " عند"الذي بني لمشابهة الحرف كل ظرف ال ينفصل من اإلضافة إال 

حرف الجر من حيث كانت ال تنفصل عن اإلضافة، ولدن فأشبهت إذ، وإذا، 

   )1( .وحرف الجر ال يزال متصالً

  وأما ما بكلها : لتضمن الحرف فأربعة أنواع ني وهي أسماء االستفهام ألن

متضمن للهمزة ومؤد معناها، وأسماء الشرط، وكلها يتضمن إن، ونوع من 

الظروف والغايات، مثل أمس المعروفة تتضمن األلف والالم للعهد، ونوع من 

المركبات مثل خمسة عشر وسيبويه يتضمن حرف والمعدوالت مثل حزام ويسار 

    )2( .العطف ألن أصله خمسة وعشرة وسيب وويه

  وأما ما بهذا وقع : همات نحو قولكبالم: لوقوعه موقع مبني فثالثة أنواع ني

. ونزال وقع موقع أسكت وأنزلصه : وأسماء األفعال مثل. موقع أشد أو نبه

 3( .ويا رجُل –والمناديات مثل يا زيد(   

  على البناء أم العكس؟  اختلف النحاة هل اإلعراب سابق  

ألن واضع اللغة حكيم، يعلم أن الكالم عند فالمحققون على أن اإلعراب سابق، 

  . بس، فحكمته أن يضع اإلعراب مقارناً للكالملالتركيب البد أن يعرض فيه 

تكلمت العرب بالكالم عارياً من اإلعراب، فلما عرض لهم : وقال اآلخرون  

   )4( .اللبس أزالوه باإلعراب

لحركات البناء أم بالعكس، أم هل هي أصل : واختلفوا في حركات اإلعراب  

  كّل واحد منها في موضعه أصل؟ 

                                     
  .504: ص –هادي عطية : ت –لعلي بن سليمان الحيدرة  –كشف المشكل في النحو  ) 1(
  . 505: ص –المصدر السابق  ) 2(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق  ) 3(
  .57: ص –م 1995 – 1ط – 1ج –غازي مختار : ت –العكبري  –اب اللباب في علل البناء واإلعر ) 4(
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وعلته أن حركات اإلعراب دوال على معانٍ حادثة . فذهب قوم إلى األول  

  . بعلة بخالف حركات البناء، وما ثبت بعلة أصل لغيره

بناء الزمة، وحركة اإلعراب ه أن حركة التوذهب قوم إلى الثاني، وعل  

إذ كان أقوى منه، وهذا ضعيف، ألن نقل حركات . متنقلة، والالزم أصل للمتزلزل

  . اإلعراب كان لمعنى، ولزوم حركة البناء لغير معنى

والبناء في أول وضع وذهب قوم إلى الثالث، ألن العرب تكلمت باإلعراب   

ر، فال معنى لبناء أحدهما على الكالم، وكل واحد منهما له علة غير علة اآلخ

   )1(.اآلخر

  

                                     
  .58: ص –م 1995 – 1ط – 1ج –غازي مختار : ت –العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 1(
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  ام اإلعرابــأقس: المبحث الثاني

  :اإلعراب اللفظي/ 1

هو أثر ظاهر في آخر الكلمة يجلبه العامل، وهو يكون في الكلمات المعربة   

فيكرم فعل مضارع مرفوع " يكرم األستاذ المجتهد: "غير المعتلة اآلخر، مثل

فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة " األستاذ"وكذلك  وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

الظاهرة، والمجتهد مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على 

   )1(.آخره

  : اإلعراب التقديري/ 2

يجلبه العامل، فتكون الحركة مقدرة، ألنها : أثر غير ظاهر على آخر الكلمة  

  . غير ملحوظة

لمعتلة اآلخر باأللف أو الواو أو الياء، وهو يكون في الكلمات المعربة ا  

وفيما يسمى به ، )2(وفي المضاف إلى ياء المتكلم، وفي المحكي إن لم يكن جملة

   )3(.من الكلمات المبنية أو الجمل

ويسمى مقصوراً، والضمة والكسرة في " الفتى"الحركات كلها في نحو  قدرت  

والفتحة في نحو " يخشى"نحو  نحو القاضي، ويسمى منقوصاً، والضمة والفتحة في

  ". يرمي"و" يدعو"

ما تقدر فيه الحركات الثالث، وما : فالذي تقدر فيه الحركات ثالثة أنواع  

   )4( .تقدر فيه حركتان، وما تقدر فيه حركة واحدة

ما أضيف إلى ياء المتكلم، : أحدهما: الذي تقدر فيه الثالث فنوعانفأما   

" غالمي"وال منقوصاً، وال مقصوراً وذلك نحو  وليس مثنى وال جمع مذكر سالم،

فهذه األمثلة ونحوها تعرب بحركات مقدرة على ما قبل " مسلماني"و" لمانيغ"و

                                     
  . الباحث ) 1(
 –دار الفكر  –م 2006 – 1مازن علي الشيخ ط: بعناية - الشيخ مصطفى الغاليني  –جامع الدروس العربية  ) 2(

  . 17:ص
  . أما الجملة المحكية فإعرابها محلي كما سيجيء ) 3(
محمد خير طعيمة : ت –شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، محمد بن جمال الدين بن هشام األنصاري  ) 4(

  .69: ص –بيروت  –دار المعرفة  –م 1999 – 1ط –حلبي 
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الياء، والذي منع من ظهورها أنهم التزموا أن يأتوا قبل الياء بحركة تجانسها، 

 وهي الكسرة، فاستحال حينئذ المجيء بحركات اإلعراب قبل الياء، إذ المحل

فتكون عالمة رفعه " جاء غالمي: "في اآلن الواحد، فنقول الواحد ال يقبل حركتين

فتكون عالمة نصبه فتحة مقدرة " رأيت غالمي"ضمة مقدرة على ما قبل الياء، و

على ما قبل الياء، ومررت بغالمي، فتكون عالمة جره كسرة مقدرة على ما قبل 

سرة المناسبة وهي مستحقة قبل التركيب، الياء، ألن هذه الكسرة الموجودة، فإنها ك

   )1( .وإنما دخل عامل الجر بعد استقرارها

فإعراب المضاف إلى ياء المتكلم بحركات مقدرة في جميع أحواله هذا رأي   

الجمهور على أنه معرب في حالة الجر أيضاً بكسرة مقدرة، ألنهم يرون أن 

الكسرة التي اقتضتها ياء المتكلم الكسرة الموجودة ليست عالمة الجر، وإنما هي 

الجر مقدرة، ويرى بعض المحققين منهم ابن مالك أنه عند اتصالها باالسم، وكسرة 

   )2(.لزمتُ طاعة ربي: في حالة الجر فيعرب بالكسرة الظاهرة على آخره نحو

" غالماي"في نحو " وليس مثنى وال جمع مذكر سالم"واحترز بقوله   

"و" غالمي"فإن الياء تثبت فيهما جراً ونصباً مدغمة في ياء المتكلم، " مسلمي

المدغم وال من األلف " الحرف"واأللف تثبت في المثنى رفعاً، وليس شيء من 

   )3( .قابالً للتحريك

وإن كان منقوصاً تدغم ياءه في ياء المتكلم، ويعرب في حالة النصب بفتحة   

حمدتُ اهللا معطي "فنقول،  )4(ممقدرة على يائه، يمنع من ظهورها سكون االدغا

   )5(".الرزق

                                     
محمد : ت –د اهللا بن جمال الدين بن هشام األنصاري أبو محمد عب –شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب  ) 1(

  .70: ص –بيروت  –دار المعرفة  –م 1999 – 1ط –خير طعيمة حلبي 
  .18: ص –م 2006 – 1ط - الشيخ مصطفى الغاليني  –جامع الدروس العربية  ) 2(
  .71: ص –شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب  ) 3(
وص لخفتها، وإنما تسكن إذا اتصلت بها ياء المتكلم ألنه يجب تسكين أول الحرفين الفتحة تظهر على ياء المنق ) 4(

  .المتجانسين المتجاورين ليدغم في الثاني، فالسكون الذي يقتضيه اإلدغام يمنع من ظهور الفتحة على الياء
  . معطي نعت هللا منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها سكون االدغام ) 5(
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ويعرب في حالتي الرفع والجر بضمة أو كسرة مقدرتين على يائه، يمنع   

  . )1("اهللا معطي الرزق"من ظهورها الثقل أوالً وسكون االدغام ثانياً، فنقول 

ويرى بعض المحققين أن المانع من ظهور الضمة والكسرة على المنقوص   

 –كما هو الحال وهو منصوب  –ياء المتكلم، إنما هو سكون االدغام  المضاف إلى

مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، : فرامي": هذا رامي"فيقال في مثل 

 –ال ستثقمنع من ظهورها اشتغال المحل بالسكون الواجب ألجل االدغام، ال اال

. )2(سكون في هذه الحالةلعروض وجوب ال –كما هو الحال في غير هذه الحالة 

   )3( .، وهو االدغاماالستثقالبأقوى من 

ألن المقصور تثبت ألفه قبل الياء، واأللف ال تقبل " ال مقصوراً"وفي قوله   

نوديت البشرى  )4()يا بشْرى هـذَا غُالَم: (الحركة فهو كالمثنى رفعاً، قال تعالى

ة ألنه منادى مضاف، فالمقدر في مضافة إلى ياء المتكلم، وفي األلف فتحة مقدر

يا (وإما فتحة على أن نداء شائع مثل  ِلمعين" يا فتى"األلف إما ضمة كما في قولك 

ادبلَى الْعةً عرس6(.إال أنه لم ينون، لكونه ال ينصرف ألجل ألف التأنيث )5()ح(   

ة وهو االسم المعرب الذي في آخره ألف الزم: والنوع الثاني المقصور  

فتكون األلف " مررت بالفتى"و" رأيت الفتى"و" جاء الفتى"نقول " االعص"و" الفتى"كـ

   )7(.ساكنة على كل حال، وتقدر فيها الحركات الثالث لتعذر تحركها

ومن محاسن بعض الفضالء أنه كتب من مدينة قوص إلى الشيخ العالمة   

إليه ويشكو له نحوله، شوق يت –رحمه اهللا  –بهاء الدين محمد بن النحاس الحلبي 

  : فقال

                                     
مبتدأ، ومعطي خبره، مرفوع بضمة مقدرة على الياء المدغمة في ياء المتكلم منع من ظهورها الثقل أوالً، : اهللا ) 1(

  . وسكون االدغام ثانياً
  .حالة اتصال المنقوص بياء المتكلم: أي ) 2(
  . 18: ص –الشيخ مصطفى الغالييني  –جامع الدروس العربية  ) 3(
  .19: ةاآلي –سورة يوسف  ) 4(
  .30اآلية  –سورة يس  ) 5(
 1ط –حلبي  طعيمةمحمد خير : ت –أبو محمد عبد اهللا بن جمال الدين بن هشام األنصاري  –شرح شذور الذهب  ) 6(

  .18: ص –بيروت  –دار المعرفة  –م 1999 –
  . 71: ص –المرجع السابق  ) 7(
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سلَّم على الملَوى البهـ  اء ـ  فْوص  هلَ

ــداً ي ــه تَ كُرِحأب ــي إلي ــن  يقوشَ

ــلَ كنَ نــح ــدبتُ ِللْ ــأ هع  نِّينَفك
  

ــ   ــي م قوشَ ــي وأنِّ ــلُمي إله  هوكُ

ــجِ ســه م ــمي ب ــهنْه مورِطُشْ  هوكُ

ــ ــفٌ ولَ ــن تَممبِ سيأل ــيرِحك  )1(هكُ
  

التي هي " كاأللف"ة ضعفه ونحوله اشتياقاً فكأنما أصبح يصف شدفالشاعر   

  . حرف هجاء، وكما أن هي ال تقبل الحركة، فهو كذلك

  : وأما الذي تقدر فيه الحركتان فنوعان  

ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط، وتظهر فيه الفتحة، وهو المنقوص، : أحدهما

" والراعي" القاضي"نحو  الذي آخره ياء الزمة قبلها كسرة،ب وهو االسم المعر

بالتحريك، " رأيت القاضي"بالسكون، و" مررت بالقاضي"و" جاء القاضي"نقول 

، وإنما ظهرت الفتحة للخفة، قال تعالى لالستثقالوإنما قدرت الضمة والكسرة 

  . )3()َأجِيبوا داعي اللَّه(و )2()فَلْيدع نَاديه(

هو "الفتحة، وهو الفعل المعتل باأللف نقول وما تقدر فيه الضمة : والنوع الثاني

قال اهللا " لم يخشَ: "فقلتفإذا جاء الجزم ظهر بحذف اآلخر " لن يخشى"و" يخشى

  . )4()ولَا تَنس نَصيبك من الدنْيا: (تعالى

" يدعو"الفعل المعتل بالواو كـ: وأما الذي تقدر فيه حركة واحدة فهو شيئان  

: ، نقوللالستثقالفهذان تقدر فيهما الضمة فقط " يرمي"كـ والفعل المعتل بالياء

  : فتكون عالمة رفعها ضمة مقدرة، ويظهر فيها شيئان" هو يرمي"و" هو يدعو"

: قال اهللا تعالى" لن يرمي"و" لن يدعو: "النصب بالفتحة، وذلك لخفتها نحو: أحدهما

الجزم : والثاني )6()عنْهم َأموالُهم ولَا َأولَادهملَن تُغْني (و )5()لَن نَّدعو من دونه ِإلَهاً(

                                     
  .71: ص –شرح شذور الذهب  –األبيات البن الرعاد  ) 1(
  .17: اآلية –سورة العلق  ) 2(
  .31: اآلية –سورة األحقاف  ) 3(
  .77: اآلية –سورة القصص  ) 4(
  .14اآلية  –سورة الكهف  ) 5(
  .17اآلية  –سورة المجادلة  ) 6(
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والَ تَقْفُ ما لَيس لَك بِه : (قال اهللا تعالى" لم يدع"و" لم يرمِ"بحذف اآلخر نحو 

لْمحاً(و )1()عرضِ مي اَألرشِ فالَ تَم2()و(.  

ر حو(حبسته ومنه قوله تعالى : قصرته، أي: من قولك رفالمقصو  

محبوسة في خدرها، ومنه : وامرأة مقصورة وقصيرة أي )3()مقْصوراتٌ في الْخيامِ

  : قول الشاعر

 وأنت التـي حببـت كـَل قصـيرة    

  ُأرد الحجـال ولَـم تُ قصيراتعني 
  

ـ     ومـا ي إليـ رِد ـ القَ اكذَي بِ صائر 

الخُق طَصار البحـاتر النساء 4(ا، شر( 
  

  : مقصور أربعة أوجه وفي معنى تسميته

المقصور فيه اإلعراب، ثم حذف : قصر فيه، فيكون تقديرهأن اإلعراب : أحدهما

  . وجعل اسماً لالسم الذي هذه صفته

  . حبس عن ظهور اإلعراب في لفظه: أنه قُصر من اإلعراب أي: والثاني

 أن صوت األلف المفردة أقصر من صوتها إذا وقعت بعدها همزة، فكان: والثالث

  . صوتها محبوساً عن صوت األلف التي بعدها همزة

   )5( .أنه نقيض الممدود: والرابع

في األلف الحركة ألنها هوائية، تجري مع النفس، ال اعتماد وإنما لم تظهر   

لها في الضم، والحركة تمنع الحرف من الجري، وتقطعه عن استطاعته، فلم 

   )6( .تجتمعا، ولهذا إذا حركت األلف انقلبت همزة

ويدخل في اإلعراب التقديري أيضاً إعراب المحكي، والحكاية هي إيراد   

هو حكاية الكلمة،  نااللفظ على ما تسمعه، وهي حكاية كلمة أو جملة، وما يدخل ه

فعل  –في األصل  –" يعلم"كتبت هذه الكلمة، فـ: أي" ميعل: كتبت: "كأن يقال

                                     
  .36: اآلية –سورة اإلسراء  ) 1(
  .37: اآلية –سورة اإلسراء  ) 2(
  .72اآلية  –سورة الرحمن  ) 3(
  .84: ص –العكبري  –ة وردا في اللباب في علل البناء واإلعراب البيتان لكثير عز ) 4(
 – 1ط –غازي مختار طليمات : ت –ألبي البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  ) 5(

  .84: ص –بيروت  –دار الفكر المعاصر  –م 1995
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هو هنا محكي، فيكون مفعوالً به مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، و

  . من ظهوره حركة الحكايةمنع ويكون إعرابه تقديرياً " كتبت"ِلـ

هنا محكية، وهي مبتدأ مرفوع " كتب"، فـ" فعٌل ماضٍ: كتب: "وإذا قلت  

   )1( .بضمة مقدرة منع من ظهورها حركة الحكاية

عطف كأن  االستفهامية، إن لم يسبق بحرف" من"وقد يحكى العلم بعد   

 زفإن سبقه حرف عطف لم تج" من خالداً؟"، فيقول القائل "رأيت خالداً: "تقول

  ". من خالد؟"نقول حكايته، بل 

وإن سميت بكلمة مبنية، أبقيتها على حالها، وكان إعرابها مقدراً في   

" جاء رب: "قلت" حيث"أو " من"أو " رب"األحوال الثالثة فلو سميت رجالً 

فحركات اإلعراب مقدرة على أواخرها، منع " أحسنت إلى من"و" أكرمت حيثُ"و

  . من ظهورها حركة البناء األصلي

لم تغيرها إلى اإلعراب " الحقُّ دجا"و" تأبط شراً"وكذا إن سميت بجملة، كـ  

ويكون اإلعراب الطارئ " أكرمت جاد الحقُّ"و" جاء تأبط شراً"الطارئ، فتقول 

   )2( .هور حركته حركة اإلعراب األصليمقدراً، منع ظ

  : اإلعراب المحليُّ/ 3

بسبب العامل فال يكون ظاهراً وال مقدراً، وهو يكون في تغيير اعتباري   

، وأحسنت إلى الذين "أكرمت من تعلم"و" ذجاء هؤالء التالمي"الكلمات المبنية مثل 

  . اجتهدوا، ولم ينجحن الكسالن

: ال إله إال اهللا، سمعت: قلت: محكية كأن تقولويكون أيضاً في الجمل ال  

فهذه الجمل . استقم كما أمرت: قل هو اهللا أحد، كتبت: حي على الصالة، قرأت

   )3( .محكية ومحلها النصب بالفعل قبلها فإعرابها محلي

ال تظهر على آخره حركات اإلعراب، ألنه ثابت اآلخر على حالة فالمبني   

فيكون : يات مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزومواحدة، فإن وقع أحد المبن

                                     
  . 19: ص –الشيخ مصطفى الغالييني  –ربية جامع الدروس الع ) 1(
  .25: ص –المصدر السابق  ) 2(
  . 25ص –المصدر السابق  ) 3(
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رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه اعتباراً ويسمى إعرابه إعراباً محلياً، أي باعتبار 

أنه مرفوع أو : أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، ويقالأنه حاٌل محل مرفوع 

و في الجملة، بحيث ل بالنظر إلى محله: منصوب أو مجرور أو مجزوم محالً، أي

   )1( .محل معرب لكان مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً أو مجزوماً حلَّ

والحروف، وفعل األمر والفعل الماضي الذي لم تسبقه أداة شرط جازمة،   

تغير آخرها لفظاً وال تقديراً وال محالً، يوأسماء األفعال وأسماء األصوات، ال 

  . إنها ال محل لها من اإلعراب: لذلك يقال

هل يكتبن "لمضارع المبني فإعرابه محلي رفعاً ونصباً وجزماً، مثل أما ا  

نو" ويكتب"نولن "واهللا لم يكتب ،نولم يكتب نولم يكتب ،نيكتب ."  

إن : الماضي المسبوق بأداة شرط جازمة، فهو مجزوم بها محالً، مثلوأما   

   )2(".اجتهد علي أكرمه معلمه

يف في وضع تصنيف جديد للنحو بمبدأ إلغاء أخذ الدكتور شوقي ض  

اإلعرابيين التقديري والمحلي، مستنداً على دعوة اللجنة التي شكلتها وزارة 

فاعل : الفتى" جاء الفتى"فال داعي ألن يقال في مثل . م1938المعارف في سنة 

: القاضي" جاء القاضي"مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، وال في مثل 

مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل، بل يكتفي في مثل الفتى  فاعل

" هذا زيد"ي مثل فوأيضاً ال داعي ألن يقال . والقاضي بأن كل منهما فاعل فحسب

مبتدأ : هذا: مبتدأ مبني على السكون في محل رفع بل يكتفي بأن يقال في مثله: هذا

   )3( .فحسب

أن جملة يكتب " زيد يكتب الدرس: "وبالمثل ال داعي ألن يقال في مثل  

الدرس في محل رفع خبر لزيد، بل يكتفي بأن يقال أنها خبر لزيد، وقد عنى 

م بدراسة تقرير تلك اللجنة وأقرها على 1945سنة  مجمع اللغة العربية في مؤتمره

م فرأى اإلبقاء 1979النحو، غير أنه عاد في سنة األخذ بهذا األساس في تيسير 

                                     
  .25: ص –الشيخ مصطفى الغالييني  –جامع الدروس العربية  ) 1(
  . 25ص –المصدر السابق  ) 2(
  .23: ص –دار المعارف  –الدكتور شوقي ضيف  –تجديد النحو  ) 3(
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ففي مثل  –التقديري والمحلي في المفردات والجمل دون تعليل  على اإلعرابين

: هذا" هذا زيد"اعي فاعل مرفوع بضمة مقدرة، وفي مثل ديقال ال" اعيدجاء ال"

   )1( .يكتب جملة فعلية خبر: زيد يكتب، يقال"مبتدأ محله الرفع وفي مثل 

ى من كما نذكر رأي مجمع دمشق الذي أيد رأي مجمع القاهرة، ولكنه رأ  

فال يقال : والمحلي، ولكن دون تعليل األفضل اإلبقاء على اإلعرابين التقديري

   )2( .للتعذر أو للثقل أو لحركة المناسبة

أما المجمع العراقي فقد رأى اإلبقاء على اإلعراب التقديري مع االكتفاء فيه   

 كون الكلمة معربة مرفوعة ال تظهر عليها الضمة ومنصوبة ال تظهر عليهاب

" الفتى"كلمة " جاء الفتى"الفتحة، ومجرورة ال تظهر عليها الكسرة، فيقال مثالً 

   )3( .فاعل مرفوع ال تظهر عليه الضمة

وما صدر عن المؤتمر الثقافي األول الذي عقدته جامعة الدول العربية عام   

م، الذي كان من توصيات إحدى لجانه الخاصة باللغة والقواعد، أال يتعرض 1947

وغاية ما يعرب شارة إلى اإلعراب التقديري والمحلي في المفردات والجمل، باإل

التالميذ من هذا الباب، وأن من الكلمات ما يتغير آخره وإن فيها ما ال يتغير 

   )4( .آخره

أما ما يتعلق باإلعرابين التقديري والمحلي فإن ما صدر عن المؤتمر   

عرابين التقديري والمحلي، واالكتفاء الثقافي األول، بأال يتعرض لإلشارة إلى اإل

حسب  –آخره، ومنها ما ال يتغير، فهذا الرأي إن من الكلمات ما يتغير : بالقول

يحمل من الغموض ما يبعده عن أبواب التيسير، ألن هذه الكلمات يجب  –ى معل

  . أن يوضح حالها وهي تنتمي إلى أبواب شتى ال إلى باب واحد

لكلمة وليس في لي معرفة الموقع اإلعرابي عراب تكمن ففصعوبة اإل  

الولد : نقول" جاء الولد"معرفة حركتها ظاهرة أو مقدرة أو هي في محل كذا، مثالً 

                                     
  .24: ص –دار المعارف  –الدكتور شوقي ضيف  –تجديد النحو  ) 1(
م المكتبة 2003 – 1ط –ياسين أبو الهيجاء . د –مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة  ) 2(

  . 298ص  –األردن  –الوطنية 
  . 298ص –المصدر السابق  ) 3(
  . الجلسة السابعة للمؤتمر في) 45(صدر في الدورة  – 285مجموعة القرارات العلمية  ) 4(
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فاعل مرفوع، ففي رأيي أن الصعوبة هي معرفة : الفتى" جاء الفتى"فاعل مرفوع و

ة موقع الكلمة من اإلعراب فإلغاء اإلعراب التقديري والمحلي ال يسهل عملي

  . اإلعراب ال من قريب وال من بعيد

وإذا رجعنا إلى رأي المجمع العراقي ال تيسير فيه بل يبدو متناقضاً، فهو   

  . وهذا إعراب هجين" ال تظهر عليه"بجملة قترنة يظهر في اإلعراب الحركة م

أن نؤيد مجمع دمشق  ار واحد من اآلراء السابقة يمكنوإذا خُيرت في اختي  

ه من اإلبقاء على اإلعراب التقديري والمحلي دون تعليل؛ بثقٍل أو فيما ذهب إلي

  . تعذر أو غيرها، مع قناعتي التامة بأن هذا ليس فيه تسهيل أو تيسير لإلعراب

  : اإلعراب بالنيابة

  . األصل في عالمات اإلعراب ما ذكرناه، وقد خرج عن ذلك سبعة أبواب  

إال إذا أضيف أو دخلته " بأفضل منه"حو ما ال ينصرف، فإنه يجر بالفتحة ن: أحدها

  ". باألفضِل"و" بأفضلكم"نحو " أل"

" هندات"ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان جمعاً للمؤنث نحو : والثاني

وسواء كان سالماً كما " ماماتح"و" إصطبالت"أو جمعاً لمذكر نحو " زينبات"و

بضم الراء وفتحها، " فاتعر"بفتح الجيم و" سجدات"مثلنا، أو إذا تغير كـ

   )1( .بكسر الدال وفتحها" سدرات"و

كلها ترفع بالضمة، وتجر بالكسرة على األصل، ونصب بالكسرة على فهذه   

قال اهللا " رأيت الهندات"مررت بالهندات و"و" جاءت الهنداتُ: "خالف األصل، تقول

   )2(".خلق اهللا السموات"تعالى 

" أب"بمعنى صاحب، وما أضيف لغير الياء من  مما خرج عن األصل ذو: والثالث

بغير ميم، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب " فم"و" هن"و" حم"و" أخ"و

، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة، فإذا أضيفت إلى ياء باأللف نيابة عن الفتحة

  . ة الياءالمتكلم فإنها تعرب بحركات مقدرة قبل الياء، ألنها تكسر أواخرها لمناسب

                                     
م 1999 – 1ط –محمد خير طعمة : ت –أبو محمد عبد اهللا جمال الدين بن هشام األنصاري  –شرح شذور الذهب  ) 1(

  . 44: ص –
  . 44: اآلية –سورة العنكبوت  ) 2(
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ومما خرج عن األصل المثنى، وهو كل اسم دال على اثنين، وكان : والرابع

إذ كل منهما دال على اثنين، " الهندان"و" الزيدان"اختصاراً للمتعاطفين، وذلك نحو 

واألصل فيهما زيد وزيد، وهند وهند، ولكنهم عدلوا عن ذلك كراهية منهم للتطويل 

   )1( .والتكرار

الباب أنه يرفع باأللف نيابة عن الضمة، وأن يجر وينصب بالياء  وحكم هذا  

" جاء الزيدان"المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة والفتحة نحو 

، وإنما مثلت بالزيدين نوكذلك نقول في الهندا" رأيت الزيدين ومررت بالزيدينِ"و

   )2(.حكم سواء، بخالف جمعها السالموالهندين ليعلم أن تثنية المذكر والمؤنث في ال

ومما خرج عن األصل جمع المذكر السالم، واحترز بالمذكر عن : والخامس

  . المؤنث كهندات وزينبات، وبالسالم عن المكسر كغلمان وزيود

، ويجر وينصب بالياء الضمةوحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن   

جاء الزيدون : يابة عن الكسرة والفتحة، تقولالمكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها ن

وإنما " ورأيت الزيدين والمسلمين –والمسلمون، ومررت بالزيدين والمسلمين 

  . مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعالم العقالء وصفاتهم

فهذه األمثلة الخمسة،  –تفعلين  –تفعلون  –يفعلون  –تفعالن  –يفعالن : والسادس

   )3(.كل مضارع اتصل به ألف االثنين، أو واو الجماعة، أو ياء المخاطبة وهي

وحكمها أن ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة، وتنصب وتجزم بحذفها   

 )4()فيهِما عينَانِ تَجرِيانِ: (نيابة عن الفتحة والسكون، فمثال الرفع قوله تعالى

بوت النون لخلوه من الناصب فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ث" تجريان"فـ

  . والجازم

                                     
  .51:ص –أبو عبد اهللا محمد جمال الدين بن هشام األنصاري  –شرح شذور الذهب  ) 1(
  . 52: ص –السابق  المصدر ) 2(
  . 61: ص –المصدر السابق  ) 3(
  .50: اآلية –سورة الرحمن  ) 4(
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لم "فـ )1()...فَِإن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ: (ومثال الجزم والنصب قوله تعالى  

ناصب ومنصوب، وعالمة النصب والجزم " لن تفعلوا"جازم ومجزوم، و" تفعلوا

  . فيهما حذف النون

القياس، وهو الفعل المضارع هذا خاتمة األبواب السبعة التي خرجت عن : والسابع

الذي آخره حرف علة، وهو الواو واأللف والياء، فإنه يجزم بحذف األخير، نيابة 

 )2()فَلْيدع نَاديه(قال تعالى " لم يرمِ"و" لم يخشَ"و" لم يغز: "عن حذف الحركة، نقول

  . )4( )هكَلَّا لَما يقْضِ ما َأمر(و )3()...ولَم يخْشَ ِإالَّ اللّه(و

وال أريد أن أطيل الحديث في هذه األبواب السبعة، ألنها هي موضوع   

  . الدراسة وسيجيء التفصيل فيها في الفصل الثاني بإذن اهللا تعالى

  

                                     
  .24: اآلية –سورة البقرة  ) 1(
  .17: اآلية –سورة العلق  ) 2(
  .18: اآلية –سورة التوبة  ) 3(
  .23: اآلية –سورة عبس  ) 4(
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  الفصل الثاني
  اإلعراب بالعالمات الفرعية

  

  : ويشتمل على ثالثة مباحث

 نيابة الحروف عن الحركات: المبحث األول •

 نيابة الحركة عن الحركة: المبحث الثاني •

 نيابة الحذف عن الحركة : المبحث الثالث •
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  : نيابة الحروف عن الحركات: المبحث األول

  :المثنى وما يلحق به: أوالً

االستعمال في اللغة العربية اتسع فيها حيزها األصلي، فهي في التثنية كثيرة   

اللغة السامية األم، وكذلك في أكثر اللغات التي توجد فيها، كالهنديـة واإليرانيـة،   

ربية، كانت تشير إلى شيء مع شيء آخر شبيه به، يرافقه طبعاً، وأكثر ذلـك  غوال

اليد الواحدة مع األخرى، أي الـزوج  : األصليفي أعضاء البدن، فاليدان معناهما 

منها، فالشيئان هنا مثالن، ولم يكن ذلك بضروري، بل كـان يكفـي ارتباطهمـا    

القمر والشمس معاً : ببعضهما حقيقة أو فكراً، دون غيرهما، مثال ذلك القمران، أي

يـة،  ، معاً زوج، وقد سقط هذا عن االستعمال، فاستعاروا التثن)1(زوج، أو العمران

لهمـا  مع أنه ال ارتباط "  وماني"في معنى العدد المجرد عن الزوجية، فقالوا مثالً 

   )2(.ببعضهما دون غيرهما، وهما اثنان من كثير

والمثنى على ما عرفه القوم ما لحق آخر مفرده ألف أو ياء مفتوح ما قبلها،   

   )3( .ثالثةوفي لغة بني الحارث بن كعب لزوم األلف في المثنى في األحوال ال

بزيادة في آخره، صالح للتجريد، وعطـف  " اثنين"هو لفظ دال على : وقيل  

واأللفاظ " الزيدان: "المثنى نحو" اثنين"فيدخل في قولنا لفظ دال على  )4( .مثله عليه

االسم الذي تكون في آخـره  " بزيادة"، وخرج بقولنا "شَفْع"الموضوعة الثنين نحو 

على ثالثة ال يدل على اثنين، وإنما يدل على واحد، أو زيادة المثنى وهو مع ذلك 

رجـالن،  : فصاعداً، فأما ما يدل على الواحد مع هذه الزيادة فمثاله من الصـفات 

عثمان، عفان، وحسان، وما : شبعان، جوعان، سكران وندمان، ومثاله من األعالم

ان زن، وحـر صنوان، وغلما: أشبه ذلك، وأما ما يدل على الثالثة فصاعداً فمثاله

                                     
  .ت آخرهماالمقصود بالعمرين عمر بن الخطاب وعمر بن هشام وال يعتبر من المثنى لوجود االختالف في حركا  )1(
م 1982مكتبة الخانجي القاهرة  –ترجمة رمضان عبد التواب  –المستشرق األلماني برجشتراسر  –التطور النحوي   )2(

  . 112: ص –
حسام الدين القدسي، دار : تحقيق –محمد أمين بن فضل اهللا المحي : تأليف –جني الجنتين في تمييز نوعي المثنيين   )3(

  .6: ص –م 1992 – 1ط –الجيل بيروت 
  . 57: ص – 13ط – 1ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   )4(



47 

وإعراب هذين النوعين بحركات ظاهرة على النون، واأللف مالزمة لها في كـل  

   )1( .حال، ألنها نون الصيغة، وليست النون القائمة مقام التنوين

إلسـقاط الزيـادة   فإنه ال يصلح " اثنان"نحو " يدرصالح للتج"وخرج بقولنا   

ما صلح للتجريد وعطـف   "وعطف مثله عليه"وخرج بقولنا " إثن"عنه، فال تقول 

قمر، ولكن يعطف عليه مغايره ال : غيره عليه كالقمرين فإنه صالح للتجريد، فنقول

   )2( .شمس وقمر وهو المقصود بقولهم القمرين: مثله، نحو

كل ما ال يصدق على حد : والمثنى يرفع باأللف، وكذلك شبه المثنى، وهو  

أو المثنى، مما دّل على اثنـين بزيـادة   فما ال يصدق عليه حد " كال"المثنى، مثل 

المثنى، فكال، وكلتا، واثنان، واثنتان، ملحقة بالمثنى؛ ألنهـا ال  بشبهها، فهو ملحق 

إلى مضـمر،   اكال وكلتا بالمثنى إذا أضيف ال يلحقيصدق عليها حد المثنى، ولكن 

رأيـت  وجاءتني كلتاهما، و" جاءني كالهما، رأيت كليهما، ومررت بكليهما: "نحو

فإن أضيفا إلى ظاهر كانا باأللف رفعاً ونصباً وجـراً،  . كلتيهما، ومررت بكلتيهما

جاءني كال الرجلين وكلتا المرأتين، ورأيت كال الرجلين وكلتـا المـرأتين،   "نحو 

   )3(".ومررت بكال الرجلين وكلتا المرأتين

، وأن والياء تخلف األلف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصـب   

ومـا ذكـر أن المثنـى    " رأيت الزيدين كليهما"ما قبلها ال يكون إال مفتوحاً، نحو 

والملحق به يكونان باأللف رفعاً، والياء نصباً وجراً هو المشهور في لغة العرب، 

من يجعل المثنى، والملحق به باأللف مطلقاً، رفعاً، ونصباً، وجراً،  )4(ومن العرب

   )5(".هما، ورأيت الزيدان كالهما ومررت بالزيدان كالهماجاء الزيدان كال: "فيقول

                                     
  .56: ص – 1ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   )1(
من هذه المسألة أنه يشترط في المثنى أن يتفق لفظ المفردين ومعناهما، فإن اختلف اللفظان في الحروف أو   )2(

  . هما من المثنى على التحقيقالحركات، أو في المعنى لم تكن تثنيت
  . تعرب في هذه الحالة إعراب المقصور بحركات مقدرة على األلف في حالة الرفع والنصب والجر  )3(
هذه لغة كنانة وبني الحارث بن كعب، وبني العنبر، وبني هجيم، وبكر بن وائل وزيد خثعم، وخرج عليه قوله   )4(

  ). إن هذان لساحران: (تعالى
  . في هذه الحالة توكيد معنوي تعرب  )5(



48 

  : رحمه اهللا تعالى بقوله )1(وإلى كل ما سبق أشار ابن مالك  

ــاألِل ــأر فب ــثَع المفَ ــى، وكنّ  الَ

ــلْك ــتَ ــثْإذاك، ا كَ ــنَثْإان ونَ  انتَ

فُخلُتَو  الياء فـي جيعهـا األلـف  م 
  

 اً وصـــالافَضـــم رٍمضـــمإذا بِ  

ــاْ ــنَواب يننَبكـ ــانرجي نِيتَـ  يـ

جاً ونَرـ  ص  )2(ُألـف  دباً بعد فـتحٍ قَ
  

  : شروط صياغة المثنى

أن يكون اسماً معرباً، فال يثنى المبني، وأما هذان وهاتان، واللذان واللتـان،  : أوالً

  . فإنها صيغ وضعت للمثنى، ولسيت من المثنى حقيقة

التصحيح وصـيغة منتهـى   جمعي و أن يكون مفرداً فغير المفرد من المثنى: ثانياً

  . الجموع ال تثنى، وإنما يثنى التكسير، واسم الجنس، واسم الجمع

  ". أل"التنكير، فال يثنى العلم الباقي على علميته بل ينكر، ويثنى مقروناً بـ: ثالثاً

عدم التركيب، فال يثنى المركب اإلسنادي، جاد المولى، أو المركب المزجي : رابعاً

 –ذوا فلو أريد الداللة على اثنين أو اثنتين أضيف إليـه  " بعلبك"صح نحو على األ

عبد اهللا، فيثنى صدره؛ ويضاف إلى : ذواتا، أما المركب اإلضافي في مثل –ذوي 

  . عجزه، نقول عبدي اهللا ومسافر زينا العابدين

  . اتفاق اللفظين، وأما نحو األبوين لألب واألم فهو من باب التغلب: خامساً

  . القلم أحد اللسانين فشاذ: اتفاق المعنى، وأما قول العرب: سادساً

سواء، فلم يقولوا سواءان، إال قليالً : أال يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته نحو: سابعاً

  ". جزء"اكتفاء بتثنية " بعض"اكتفاء بسيان، ولم يثنو كلمة 

   )3( .فمن باب التغلب أن يكون له مماثل في الوجود، أما نحو القمرين: ثامناً

                                     
هو جمال الدين أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطائي، صاحب األلفية، ولد في جيان باألندلس   )1(

  ). هـ 672(توفي بدمشق سنة ) هـ600(أو ) 598(
  .56: ص –المصدر السابق   )2(
: ص –القاهرة  –دار الفكر العربي  –م 1999 – 1ط –مود النابي علي مح: دكتور –الكامل في النحو والصدرف   )3(

53.  
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  : تثنية المقصور

آخره عالمتـا  االسم المقصور مختوم باأللف دائماً، فال يمكن أن تزاد في   

مع بقاء األلف على حالها، لذا يجب قلب األلـف حرفـاً آخـر يقبـل      )1(التثنية،

  : العالمتين وذلك على النحو التالي

عصا، : الواو أو الياء نحو )2(هاإذا كانت ألف المقصور ثالثة ردت إلى أصل: أوًل

ها، هال، ميان، فتيـان، إلـى   : ى، نَدى، فتى، تقولدعديان، نَدلوان، هوان، ععص

   )3(".لهذا األعرج عصوان يعتمد عليها في سيره: "غير ذلك ومنه قولك

: بدون النظر إلـى أصـلها نحـو    –" ياء"إذا كانت األلف رابعة فأكثر قلبت : ثانياً

حسـنيان، نُعميـان،   : نُعمى، سلمى، مصطفى، مستشفى تقول في تثنيتهـا حسنى، 

قُْل هْل تَربصون بِنَا ِإالَّ ِإحـدى  (، ومنه قوله تعالى ميان، مصطفيان، مستشفيانسل

  . )4( )...الْحسنَيينِ

اجتماع ياءات ثالثـة   –عند التثنية " ياء"إذا ترتب على قلب ألف المقصور   

؛ نقـول فـي   "ثُريا"لمة؛ فإنه يجب حذف التي بعد الياء المنقلبة، نحو في آخر الك

ال تجمع في الياء الواحدة ثالثة أحرف للعلـة مـن نـوع    حتى  )5("ثُريان"تثنيتها 

   )6(.واحد

  :تثنية المنقوص

أما كيفية تثنية المنقوص إذا كانت الياء موجودة بقيت كما هـي، وزيـدت     

القاضي، الداعي، المحـامي،  : نون، أو الياء والنون، نحوعالمتا التثنية، األلف وال

                                     
  . األلف والنون عند الرفع، والياء والنون عند النصب والجر: عالمتا التثنية هما  )1(
  . يمكن معرفة أصل األلف من مصادر ومشتقات الكلمة وتصغيرها  )2(
م دار ابن خلدون 1999 – 1ط –تور عبده الراجحي دك: مراجعة –أيمن أمين عبد الغني  –الصرف الكافي   )3(

  . 301: ص –اإلسكندرية 
  . 52: اآلية –سورة التوبة   )4(
بمعنى ثروة ثم صغرت فصارت ثريوي، ثم قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصارت ثُريا أما " ثروى" "ثُريا"أصل   )5(

في آخر الكلمة ثالثة أحرف من نوع واحد، وهذا ممنوع في الجتمع " ثرييان"إذا قلبت األلف ياء في التثنية وقلت 

  . األغلب
دار ابن خلدون  –م 1999 – 1ط –عبده الراجحي وآخرين / مراجعة د –أيمن أمين عبد الغني  –الصرف الكافي   )6(

  . 301: ص –اإلسكندرية 
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القاضيان، الداعيان، المحاميان، أما إذا كانت الياء محذوفة فإنهـا  : تقول في التثنية

ساعٍ، هاد تقول في التثنية، سـاعيان وسـاعيين وهاديـان    : تُرد عند التثنية نحو

   )1( .وهاديين

  :تثنية الممدود

أصـلية، أو  : لى معرفة نوع الهمزة من حيث كونهاتعتمد تثنية الممدود ع  

  : للتأنيث، أو مبدلة عن أصل، وذلك على التفصيل التالي

قرأ، وضـاء، وبـرأ   : إذا كانت الهمزة أصلية وجب بقاؤها عند التثنية، نحو: أوالً

قراءان، وضاءان، وبراءان، بإثبات الهمزة وجوباً لكونهـا مـن   : تقول في التثنية

  . الكلمةأصل بنية 

فالواو مثل دعـاء، صـفاء،   " ياء –واو "إذا كانت الهمزة منقلبة عن أصل : ثانياً

بقاء الهمزة، أو قلبها واو، تقول  زسماء، والياء مثل بناء، فداء، فإذا كانت كذلك جا

دعاءان ودعاوان، صفاءان وصفاوان، سـماءان وسـماوان، بنـاءان    : عند التثنية

  . وبناوان

الهمزة للتأنيث نحو شيماء، حسناء، حمراء، بيضاء وجـب قلبهـا    إذا كانت: ثالثاً

   )2( .واو، تقول في التثنية شيماوان، حسناوان، حمراوان، بيضاوان

  : الملحق بالمثنى

ين، في لغة الحجاز، وثنتان لهما في لغة تميم، تاثنان للمذكرين، واثنتان للمؤنث: أوالً

ه من غير شرط، وسميت ملحقة ألنها وهذه الثالثة تجري مجرى المثنى في إعراب

فَانفَجرتْ منْـه  : (إثن، وال إثنه، وال ثنت، يقول اهللا تعالى: ال مفرد لها، إذ ال يقال

يا : (فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف، وقوله تعالى: فاثنتا )3()...اثْنَتَا عشْرةَ عيناً

كُمنيةُ بادنُواْ شَهآم ينا الَّذهٍل   َأيـدا عاثْنَانِ ذَو ةيصالْو ينتُ حوالْم كُمدَأح رضِإذَا ح

نكُممرفوع إما على أنه خبر المبتدأ وهو شهادة، وإما علـى أنـه   : فاثنان )4()...م

                                     
دار ابن خلدون  –م 1999 – 1ط –عبده الراجحي وآخرين / مراجعة د –أيمن أمين عبد الغني  –الصرف الكافي   )1(

  .302: ص –اإلسكندرية 
  . 303: ص –المصدر السابق   )2(
  . 60: اآلية –سورة البقرة   )3(
  . 106: اآلية –سورة المائدة   )4(
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 )1()...وبعثْنَا منهم اثْنَي عشَـر نَقيبـاً  : (فاعل بالمصدر وهو الشهادة، وقوله تعالى

  . بعثنا منصوب وعالمة نصبه الياء"ول مفع: فاثني

محمدين، وحسنين، وسالمان، وصالحان : من الملحق ما سمي به المثنى مثل: ثانياً

بقـي  " زيـدان "ويستحسن أن يبقى االسم على ما وضع عليه، فإذا سمي شـخص  

باأللف في جميع أحواله، حتى ال يؤدي إعرابه كالمثنى إلى تغيير االسم الذي يجب 

  . على صورة واحدة تيسيراً للمعامالتيكون أن 

ويلحق به ما سبقت اإلشارة إليه من المثنى بتغليب أحد المفردين على اآلخر : ثالثاً

   )2( .كالعمرين والقمرين، واألبوين

ومن الملحق بالمثنى كال، وكلتا؛ بشرط اإلضافة إلى المضمر نحـو قولـه   : رابعاً

: فاعل، وكالهمـا : فأحدهما )3()ما أو كالهماوإما يبلغن عندك الكبر أحده: (تعالى

معطوف عليه مرفوع وعالمة رفعه األلف إلضافته إلى الضمير، فإن أضيفتا إلى 

الظاهر كانا باأللف على كل حال، وكان اإلعراب بالحركات المقدرة نحـو قولـه   

مبتدأ مرفوع بالضـمة المقـدرة علـى    : ، فكلتا)4( )كلتا الجنتين أتت أكلها: (تعالى

  . األلف

  هل كال وكلتا مثنيان لفظاً ومعنى أو معنى فقط؟ 

: ذهب الكوفيون إلى أن كال وكلتا فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل كـال 

واأللف فيها " للتأنيث"كلٌّ، فخففت الالم وزيدت األلف للتثنية، وزيدت التاء في كلتا 

  . هما للزومهما اإلضافةولزم حذف نون التثنية من" الزيدان والعمران"كاأللف في 

وذهب البصريون إلى أن فيهما إفراداً لفظياً وتثنية معنوية واأللـف فيهـا   

   )5( .اًرحكاأللف في عصاً و

                                     
  . 12: اآلية –سورة المائدة   )1(
  . 55: ص –رة القاه –م دار الفكر 1999 – 1ط –علي محمود النابي / د –الكامل في النحو والصرف   )2(
  . 23: اآلية –سورة اإلسراء   )3(
  . 33: ص –سورة الكهف   )4(
  -محمد فهيم أبو عبية : تحقيق –السيد يعقوب بكر / د –نصوص في النحو العربي من القرن السادس إلى الثامن   )5(

  . 202: ص –م 1971 –بيروت  –دار النهضة العربية 
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وأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا الدليل على أنهما مثنيان لفظاً ومعنى، وأن 

  : األلف فيها للتثنية، النقل والقياس، أما النقل فقد قال الشاعر

ـ هـا سـالم  يلَجكلت رِ في ى واحهد 
  

  ــا م ــرقْكلتاهمـ ــدزة بِونَـ  )1(ةائـ
  

  . تثنية" كلتا"فدّل على أن " كلت"فأفرد 

الدليل على أنها ألف التثنية؛ أنها تنقلب إلى اليـاء فـي   : وأما القياس فقالوا  

رأيت الرجلين كليهما : "النصب والجر، إذا أضيفت إلى المضمر، وذلك نحو قولك

" ومررت بالمرأتين كلتيهما –مررت بالرجلين كليهما، ورأيت المرأتين كلتيهما و –

ولو كانت األلف في آخرهما كاأللف في عصاً ورحاً لم تنقلب كما لم تنقلب ألفهما، 

فلما انقلبت األلـف  " رأيت عصاهما ورحاهما، ومررت بعصاهما ورحاهما"نحو 

   )2( .ا لفظية ومعنويةملى تثنيتهدّل ع" الزيدان والعمران"فيهما انقالب ألف 

الدليل على أن فيهما إفراد لفظياً وتثنيـة  : أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا  

معنوية أن الضمير تارة يرد إليهما مفرداً حمالً على اللفظ، وتارة يرد إليهما مثنى 

  . حمالً على المعنى

  ا ردذلك كثيراً، قال اهللا تعالى الضمير مفرداً حمالً على اللفظ، فقد جاء فأم :

باإلفراد حمالً على اللفظ، ولو كان مثنى " أتت" فقال )3()...كلْتَا الْجنَّتَينِ آتَتْ ُأكُلَها(

كما تقول الزيدان ذهبا، والعمـران ضـربا، وقـال    " أتتا"لفظاً ومعنى لكان يقول 

  : الشاعر

 مــأنَّه ــاٍل ك ــا ذُو رِج ــال أخَوين ك 
  

 )4(رى من كل أغْلَب ضـيغَم ُأسود الشَّ  
  

  ".ذوا"باإلفراد حمالً على اللفظ ولو كان مثنى لفظاً ومعنى لقال " ذو"فقال 

وأما رد الضمير حمالً على المعنى، فعلى ما حكى عن بعض العرب أنـه    

  : كالهما قائمان، وكلتاهما لقيتهما، وقال الشاعر: قال

  

                                     
  . غير معزو) 1/62(السابق نفس الصفحة، وأنشده البغدادي في الخزانة البيت غير معزو ورد في المصدر   )1(
  . 206: ص –محمد فهيم أبو عيبة : مراجعة –السيد يعقوب بكر / د –نصوص في النحو العربي   )2(
  . 33: اآلية –سورة الكهف   )3(
  .254: ص –شرح المرزقوي  –ديوان الحماسة  –البيت ألبي تمام   )4(
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 كالهما حين جـر الجـري بينهمـا   
  

ـ أقْ دقَ   ـ لع ال ألفَا، وك1(رابِـي همـا  ي( 
  

حمالً على اللفظ، والحمل فـي كـال    "رابي"حمالً على المعنى، وقال " أقلعا"فقال 

   )2( .وكلتا على اللفظ أكثر من الحمل على المعنى

تكون في (: في تعليل رفع المثنى باأللف ونصبه وجره بالياء، يقول سيبويه  

صل بين التثنية والجمع الذي على حد التثنية، وتكـون  ألفاً ولم تكن واو، ليفالرفع 

  ياء مفتوح ما قبلها، ولم يكسر ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حـد في الجر

التثنية، وتكون في النصب كذلك ولم يجعلوا النصب ألفاً ليكون مثله فـي الجمـع،   

 يجاوزه، والرفـع  ألن الجر لالسم ال. وكان مع هذا أن يكون تابعاً للجر منه أولى

  . )3( )قد ينتقل إلى الفعل، فكان هذا أغلب وأقوى

األلف، ومع أن الرفع مـن   يأن عالمة رفع المثنى ه: ويتضح من كالمه  

ـ جنس الواو، لم يجعلوا الواو عالمة للرفع، لئال يلتبس المثنى المرفـوع   الجمع ب

المثنى ياء جر ، وعالمة المذكر السالم المرفوع، إذ هو الجمع الذي على حد التثنية

مفتوح ما قبلها، ولم يكن ما قبلها مكسوراً لئال يلتبس المثنى المجـرور بـالجمع   

المذكر السالم في حال جره، وعالمة الجر هي نفسها عالمة النصـب، ومـع أن   

الفتحة من جنس األلف لم يكن نصبه باأللف، ألن نصبه بالياء يجعله نظير جمـع  

صب أيضاً بالياء، وأما العلة في عدم نصبه بالواو ليكـون إذ  المذكر السالم الذي ين

ذاك نظير جمع المذكر السالم الذي يرفع بالواو، فألن النصب في األسماء أقـرب  

إلى الجر منه إلى الرفع، وذلك ألن الجر يختص باالسم؛ فال يتجاوزه إلى الفعـل،  

فلما كان . فعال المضارعةفيكون لألسماء كما يكون لألوأما الرفع . فهو ألصق به

   )4(.الجر ألصق باألسماء من الرفع انضم النصب إليه واستعار الياء التي هي سمته

                                     
  ). 1/480( –ذكرها صاحب الخزانة  –أبيات ثالثة للفرزدق هو ثاني   )1(
  . 212: محمد فهيم أبو عبية، ص: مراجعة –السيد يعقوب بكر / د –نصوص في النحو العربي   )2(
 –دار الفكر  –م 1974 – 3ط – 1ج –عبد السالم محمد هارون : تحقيق –أبو بشر عمر بن عثمان : الكتاب  )3(

  . 4: ص –لبنان  –بيروت 
: ص –م 1974 –بيروت  –دار الفكر  – 3ط –مازن المبارك / د –العلة النحوية نشأتها وتطورها  –النحو العربي   )4(

61 .  
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وملحقاته بالحروف هو أشهر المذاهب الصحيحة وأقواهـا،  إعراب المثنى   

. ويجب االقتصار عليه، وأما اللغات األخرى الصحيحة فال يسوغ استعمالها اليوم

بها فـي فهـم    رشدواوإنما تذكر للمتخصصين؛ ليست –كاتها من جواز محابالرغم 

  : بعض النصوص اللغوية الواردة عن العرب بتلك اللغات واللهجات ومن أشهرها

األلف في جميع أحواله مـع إعرابـه   " كال وكلتا"إلزام المثنى وملحقاته غير : أوالً

نـدي كتابـانِ   ع: بحركات مقدراً عليها، وبعدها النون مكسورة غير منونة، تقول

نافعانِ، قرأت كتابانِ نافعانِ، واشتريت كتابان نافعان، فيكـون المثنـى مرفوعـاً    

بضمة مقدرة على األلف ومنصوباً بفتحة مقدرة على األلف، ومجـروراً بكسـرة   

  : قول الشاعرومنه  )1( .مقدرة كذلك، بغير تنوين وتحذف عند اإلضافة

ـ اق الشـجاعِ و رإطْ قُرفأطْ  رأى ولَ
  

ـ مساغاً لنَ   اباه  ما  الشـجاع2(لصـم( 
  

الالم، بالنابان مثنى مجرور "في الشطر الثاني، فإن " لناباه"قوله : الشاهد في البيت

   )3( .ومع ذلك لزمت األلف على اللغة التي تلزمه األلف دائماً

حركـات ظـاهرة   بإلزام المثنى األلف والنون في جميع أحواله، مع إعرابه : ثانياً

عندي كتابـان  : تقول –وهذه لغة قليلة جداً  –نون المنونة، كأنه اسم مفرد على ال

نافعان، واشتريت كتاباناً نافعاناً، وقرأت في كتابانٍ نافعانٍ، ويحـذف التنـوين إذا   

في أول المثنـى، أو إضـافته، وكـذلك لمنـع     " أل"وجد ما يقتضي ذلك، كوجود 

لضمة من غير تنوين، وينصب الصرف إن وجد مانع من الصرف، فيرفع معه با

   )4( .ويجر بالفتحة من غير تنوين أيضاً

ها وأشهرها باالتبـاع مـا سـبق    حقأ: ففيهما مذاهب أيضاً" كال، وكلتا"أما   

 –فيهما، وهو إعرابهما إعراب المثنى بالحروف، ويشترط إضافتهما إلى ضـمير  

المفرد، كالذي في نحو  علماً بأنهما ال تضافان مطلقاً إلى ضمير –دال على التثنية 

على  روإال وقع التعارض بين داللتهما على التثنية، وداللة الضمي" كالي، وكلتاي"

                                     
  . 124: ص –دار المعارف القاهرة  – 1ج – 13ط –عباس حسن  –النحو الوافي   )1(
  . البيت للمتلمس  )2(
  . 55: ص –م 1981 –القاهرة مكتبة الشباب  – 1ج –محمد عيد  –النحو المصفى   )3(
  . 124: ص –دار المعارف القاهرة  – 13ط – 1ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )4(
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كالهـم،  "امتنع إضافتهما إلى ضمير الجمع أيضاً نحو  اإلفراد، وبسبب التعارض

    )1( .فإن أضيفا إلى الظاهر ُأعربا معه إعراب المقصور" وكلتاهم

حتى في حالـة   –لمقصور في جميع أحوالها وهناك من يعربهما إعراب ا  

  . إضافتها للضمير أي بحركات مقدرة على األلف دائماً

في جميع أحوالها، ولو كانت إضافتها إلى  ومنهم من يعربهما إعراب المثنى  

  . اسم ظاهر مثنى، وال حاجة اليوم إلى غير اللغة المشهورة

في الضمير العائد عليهما هذا ولفظهما مفرد، مع أن معناهما مثنى، فيجوز   

مباشرة، وفي اإلشارة، وفي الخبر، ونحوه، أن يكون مفرد، أو أن يكـون مثنـى   

ومنه قول  )2("كال الطالبين أديب، أو أديبان"و" كال الرجلين سافر، أو سافرا: "تقول

  : الشاعر

ــحال تَ سبــ ن المتَو َــو ــى تَم  البِل

ــا مـــ  ــن ذاتٌوكالهمـ  ، ولكـ
  

ــوتُ   ــا الم ــؤاُل وإنم ــاِل س  الرج

ــأفْ  )3(اك؛ لــذُلِّ الســؤاِلذَ نع مــظَ
  

لفظاً ومعنى إلى كلمة واحـدة معرفـة    أن يضافا أبداً" كال، كلتا"ويجب في   

 )5()...كلْتَا الْجنَّتَـينِ : (قوله تعالى نحو )4(دالة على اثنين، إما بالحقيقة والتنصيص

مشتركة بين االثنين والجماعة، أو " نا"فإن " كالنا" نحو )6(وإما بالحقيقة واالشتراك

  : كقوله )7(بالمجاز

ــر مـــ   ــر وللشـ  دىإن للخيـ
  

 )8(وكــال ذلــك وجــه وقَبــلْ     
  

  . حقيقة في الواحد، وأشير بها إلى المثنى على معنى" ذلك"فإن   

  : احترازاً من قوله" مضافان إلى كلمة واحدة"وقولنا 

                                     
  .  124: ص –دار المعارف القاهرة  – 13ط – 1ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )1(
  . 125: ص –المصدر السابق   )2(
  .125: ص –في باب المثنى  – 1ج –لوافي القول مجهول القائل استشهد به عباس حسن في النحو ا  )3(
  . أي وضعهما الواضع للداللة على اثنين نصاً من غير اشتراك  )4(
  . 33: اآلية –سورة الكهف   )5(
  . وضعت للداللة على االشتراك: أي  )6(
  . داللة على اثنين بالتجوز والتوسع أو مجاز بياني ألن الواحد جزء االثنين: أي  )7(
  ).2/50(الهمع ) 323(من الرمل لعبد اهللا بن الربعي قاله بعد ُأحد، شواهد السيوطي البيت   )8(
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ـ كال أخي وخليلـي وا   دي عضـداً جِ
  

 )1(وإلمــام الملمــات نائبــاتفــي ال  
  

بشـرط   إلى المفـرد  )2(فإنه ضرورة نادرة، وأجاز ابن األنباري إضافتهما  

إلى النكـرة   )3(وأجاز الكوفيون إضافتهما" كالي وكالك محسنان": تكريرها، نحو

قد تخصصا بوصـفهما  " رجلين"فإن " كال رجلين عندك محسنان: "المختصة، نحو

   )4( .أي تاركة الغزل" ريتين عندك مقطوعة يدهاكلتا جا: "بالظرف، وحكوا

ثنيت العود إذا عطفته، وكـان األصـل أن    أصل التثنية العطف، من قولك  

  . يعطف االسم على االسم، وقد جاء من ذلك في الشعر كثير

  : قال الشاعر

ـ تخدي بنـا نُ  خـ  ب  ى عرائكهـا أفنَ
  

  وتأويـــب وتأويـــب مـــس5(خ( 
  

حد وحرف وجعلوه عوضاً مـن األسـماء المعطوفـة    لكنهم اكتفوا باسم وا  

  . اختصاراً

  : وإنما زادوا الحروف دون الحركة لوجهين

إن الحركة كانت في آخر الواحد إعراباً، فلو أبقوها لم يكن على التثنيـة  : أحدهما

  . دليل

أن االسم المعطوف مساوٍ للمعطوف عليه، فكما كان األول حروفاً كـان  : والثاني

  . ه حروفاًالدليل علي

  : وإنما لم تثن األفعال لخمسة أوجه

لفظه على كل أنواعه، والغرض من التثنيـة تعـدد   بأن لفظ الفعل لفظ يقع : أحدها

  . المسميات، والجنس ال تعدد فيه

                                     
  ).2/50(الهمع ) 2/43(والتصريح ) 3/319(العيني ) 324(أنظر السيوطي  –هذا البيت لم يعرف قائله   )1(
تصة اعتماداً على سماع قليل من فيجيز ابن األنباري إضافتهما إلى المفرد مع تكريرهما، والكوفيون إلى النكرة المخ  )2(

  .العرب
  .المصدر السابق  )3(
صالح : د. أ: تحقيق 0جمال الدين بن عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن هشام  –مغنى اللبيب عن كتب األعاريب   )4(

  .96: ص –القاهرة  –دار السالم  –م 2004 – 1ط – 1ج –عبد العزيز علي السيد 
  .36: ص –ديوانه  –البيت لجرير   )5(
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والزمان، فلو ثُني لدّل علـى حـدثين   أن الفعل وضع دليالً على الحدث : والثاني

  . وزمانين وهذا محال

عل البد له من فاعل، فيكون جملة، وتثنية الجمل محال، ولهـذا ال  أن الف: والثالث

  ". ذري حباً"و" تأبط شراً: "يثنى

قامـا  "أن الفعل لو ثُنّي، لكنت تقول في رجل واحد قام مرتين أو مـراراً،  : الرابع

1( .وهذا محال" قاموا زيد"أو " زيد(   

الحروف عـن المعطـوف،   أن التثنية عطف في األصل، استغنى فيها ب: والخامس

فيفضي ذلك إلى أن يقوم حرف التثنية مقام الفعل والفاعل، وذلك الفعل دالٌّ علـى  

   )2( .حدث وزمان، وليس في حرف التثنية داللة على أكثر من الكمية

  : وإنما لم تثن الحروف لثالثة أوجه  

  . ب أولىأنها نائبة عن األفعال، وإذا تعذّر ذلك في األصل ففي النائ: أحدهما

  . أن الحرف جنس واحد كالفعل: والثاني

أن معنى الحرف في غيره، فلو ثنيت الحرف ألثبت له معنيين فيما معناه : والثالث

   )3( .فيه، وذلك ممتنع، ألن معنى الحرف غير متعدد

وإنما زادوا حروف المد إذ كانت كالحركات في خفتها بسـكونها وامتـداد     

وهي الحركات، وأنهم لو زادوا أبعاضها، يخلو منها أو من  صوتها، وأن الكالم ال

   )4( .غيرها لتوهم أن الحرف الزائد من أصل الكلمة

  : لتثنية ألربعة أوجهفي اأما األلف جعلت   

  . أن الجمع خُص بالواو والياء لمعنى يقتضيه، فلم يبقّ لأللف غير التثنية: أحدهما

ها، والتثنية أكثر من الجمع، لدخولها في كل اسم أن األلف أخفّ من أختي: والثاني

  .وجعُل األخفّ لألكثر هو األصل

                                     
  .97: ص –البكري  –اللباب في علل البناء واإلعراب   )1(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )2(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )3(
  . 99: ص –المصدر السابق   )4(



58 

أن األلف أسبق من أختيها في المخرج، والتثنية أسبق من الجمع، فجعـل  : والثالث

  . األسبق لألسبق

  . فكذلك تكون في األسماء" قاما: "أن األلف جعلت ضميراً الثنين في نحو: والرابع

ويفتح ما قبلهـا   –المثنى والجمع  –ِلم لَم تُجعل الواو في البناءين فإن قيل   

  : لوجهين حصال ي: حدهما، ويضم في اآلخر؟ قيلأفي 

وبابه، فكان " نمصطفو"أن في األسماء المجموعة ما قبله واو مفتوح، وهو : أحدها

  . يؤدي إلى اللبس

لف، فجعل مع كل واحد منهما أن الواو تناسب الضمة، والفتحة تناسب األ: والثاني

   )1( .ما يناسبه

  وإنما جت األلف في الرفع ألربعة أوجهلَع :  

أنها لما كانت أتم حروف المد مداً، كانت أصالً ألختيها، ولهذا لـم تقبـل   : أحدها

  . ل األصل لألصلعجالحركة، والرفع هو األ صل، فَ

ـ جق من أختيهـا، فَ أن الرفع أسبق من أخويه، واأللف أسب: والثاني ل األسـبق  ع

  . لألسبق

  . أن األلف في اإلضمار ضمير مرفوع، وذلك يناسب جعلها عالمة رفع: والثالث

أنه إنّما وجبت والواو لرفع الجمع، والياء لجر التثنية، وبقيت األلف، فلم : والرابع

  : يجز أن تكون للنصب لوجهين

  . غيره، إذ لم تبقَ له عالمة تخصه أنها لو كانت كذلك لحمل المرفوع على: أحدها

أن المنصوب قد قام الدليل على أنه محمول علـى غيـره، فلـم يجعـل     : والثاني

   )2(.أصالً

  : إنما فتح ما قبل ياء التثنية، وكسر في الجمع لثالثة أوجه  

  . أن الفتحة أخف، والتثنية أكثر، فجعل األخف لألكثر تعديالً: أحدها

                                     
ر الفكر دا –م 1995 – 1ط – 1ج –غازي مختار : تحقيق –اللباب في علل البناء واإلعراب ألبي البقاء العبكري   )1(

  . 100: ص –بيروت  –المعاصر 
  . 101: ص –المصدر السابق   )2(



59 

ا اختصت بالتثنية ولم يكن ما قبلها إال مفتوحاً، حمل النصب أن األلف لم: والثاني

  . والجر عليه طرداً، ولم يكن ذلك في الجمع

، ففتح مـا قبلـه كحـرف    في الكلمة )1(أن حرف التثنية يدل على معنى: والثالث

  . التأنيث

  واختلف النحويون في زيادة النون في التثنية والجمع لماذا زيدت؟  

، )2(البصريين أنها عوض من الحركـة والتنـوين   جمهورسيبويه وفمذهب   

ومـن الحركـة   " رجـالن "تكون عوضاً عنها في نحـو  : ومن البصريين من قال

هما : ومنهم من قال" الما زيدغ"ومن التنوين في نحو " الرجالن"والتنوين في نحو 

  . بدل من الحركة في كل موضع، ومنهم من قال من التنوين في كل موضع

   )3( .بها بين التثنية وبين المنصوب المنون في الوقففرق : فراءوقال ال  

  : وإنما كسرت النون في التثنية وفتحت في الجمع ألربعة أوجه  

أن تحريكها مضطر إليه لئال يلتقي ساكنان، واألصل فيها السكون، والتثنية : أحدها

ية بهـا أولـى،   قبل الجمع، واألصل في حركة التقاء الساكنين الكسر، فكانت التثن

  . وفتحت في الجمع لتخالف التثنية

أن ما قبل حرف المد في التثنية مفتوح، فجعلوا ما بعده مكسوراً تعـديالً،  : والثاني

  . وعكسوه في الجمع

أن التثنية تكون باأللف في الرفع، وهي أخف من الواو والياء، فجعلـوا  : والثالث

  . الكسر مع األخف، والفتح مع األثقل

أنهم لو فتحوا في الموضعين، لوقع اللبس في بعض المواضع، أال تـرى  : عوالراب

مررت بالمصطفَين في الجمع بفتح ما قبل الياء وما بعدها، فلو فعلـت  : أنك تقول

   .ذلك في التثنية اللتبسا
                                     

إن حرف التثنية لما زيد على الواحد للداللة على التثنية "وعبارته أوضح ) 53(قال أبو البركات في أسرار العربية   )1(

ا قبلها، فكذلك ما أشبهها، وكانت أشبه تاء التأنيث التي تزاد على الواحد للداللة على التأنيث، وتاء التأنيث بفتح م –

  . التثنية أولى بالفتح لهذا المعنى من الجمع
  ". كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين) "1/18( –عبارة سيبويه في الكتاب   )2(
دار الفكر المعاصر  –م 1995 – 1ط – 1ج –غازي مختار : تحقيق –العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب   )3(
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  :جمع المذكر السالم وما يلحق به: ثانياً

دة واو، ونـون  هو ضم اسم إلى أكثر منه من غير عطف، وال توكيد، بزيا  

  . في حالة الرفع، وياء ونون في حالتي النصب والجر

  : والذي يجمع على هذا الجمع قسمان

وهو االسم الدال على الذات من غير اعتبار وصف أي أن المراد : جامد: أحدهما

  ". العلم"وهو 

  . وهي ما اشتق للداللة على ذات ومعنى، ولكل منها شروط: صفة: والثاني

الجامد زيادة على ما تقدم من شروط التثنية أن يكـون علمـاً   فيشترط في   

   )1( .لمذكر عاقل خالياً من تاء التأنيث، ومن التركيب، ومن عالمة التثنية والجمع

رجلـون  " "المغرجل و"فإن لم يكن علماً لم يجمع هذا الجمع، فال يقال في   

: جوز جمعـه فنقـول  ألن كل منهما اسم جنس ال علم، أما إذا صغِّر في" وغالمون

رجل صـغير،  : غليمون، ألنه بالتصغير أصبح وصفاً، أي: رجيل، رجيلون، غليم

زينـب  : وغالم صغير، وال يجمع هذا الجمع من األعالم ما كان علماً لمؤنث مثل

زينبون، وال سعادون، إال إذا كانـت علمـاً لمـذكر فيجـوز     : وسعاد، فال نقول

   )2(.الجمع

جمع ما كان علماً لمذكر غير عاقل، فال يقـال فـي   وكذلك ال يجمع هذا ال  

الحقون، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك ال يجمع بها، فـال   –اسم فرس  –الحق 

   )3( .وأجاز ذلك الكوفيون" طلحون"يقال في طلحة 

، وأجـازه  "سـيبويهون "" سيبويه"وكذلك إذا كان االسم مركباً؛ فال يقال في   

  . ويهفيقال فيه ذوو سيب. بعضهم

واختلف النحاة في جمع العلم المركب تركيباً مزجياً، هل يجمع جمع مذكر   

جمـع  نعم، ويجمع صدره، فيقـال فـي   : ال، وقال بعضهم: سالم؟ فقال الجمهور

                                     
  . 55: ص –دار الفكر العربي القاهرة  –م 2004 1ط –علي محمود النابي / د –الكامل في النحو والصرف   )1(
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نعم؛ وتجمع جملته فيقال سـيبويهون، أمـا المركـب    : سيبون، وقال قوم" سيبويه"

   )1( .لواو والنون أو الياء والنونتركيباً إسنادياً فقد أجمعوا على أنه ال يجمع با

صـفة لمـذكر   سالم أن تكـون   ويشترط في الصفة التي تجمع جمع مذكر  

وال على " فعالء"الذي مؤنثه " أفعل"عاقل، خالية من تاء التأنيث، ليست على وزن 

   )2(.وزن فعالن الذي مؤنثه فُعلى، وال مما يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث

: ما كان صفة لمؤنث، فال يقـال فـي حـائض   " صفة لمذكر"فخرج بقولنا   

سابق : ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فال يقال في" عاقل"حائضون، وخرج بقولنا 

   )3( .سابقون –صفة فرس  –

وال يجمع هذا الجمع ما كان صفة لمذكر عاقل مختومة بالتاء، نحو عالمة،   

، وال ما كان وصـفاً علـى وزن   عالمون، وال فهامون: فهامة، ورواية، فال يقال

وأخضر فال يقال أحمرون، وأخضرون، وال  رأحم: أفعل الذي مؤنثه فعالء، نحو

سكران، سكرى، وغضبان، "ما كان صفة على وزن فعالن الذي مؤنثه فُعلى نحو 

، فال يقال سكرانون، وال غضبانون، كما ال تجمع الصفة التي يستوي فيها "غضبى

   )4( .صبورون وال جريحون: صبور، وجريح، فال يقال :المذكر والمؤنث، نحو

  : جمع المقصور

إذا جمع المقصور جمع مذكر سالم، وجب حذف آخره في جميع الحاالت،   

مع ترك الفتحة قبل الواو، وقبل الياء لتكون دليالً على األلـف المحذوفـة، نحـو    

نـد النصـب   األعلون، والرضون، أمـا ع : أعلى، ورضا، تقول في الجمع السالم

وَأنـتُم اَألعلَـون ِإن كُنـتُم    ...: (األعلَين والرضين، يقول تعـالى : والجر فنقول

يننْؤمارِ: (ويقول )5()مالَْأخْي نطَفَيصالْم ننَا لَمندع مِإنَّه6( )و(.  
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  : جمع المنقوص

اؤه إذا كانت موجودة مع ضـم  يإذا جمع المنقوص جمع مذكر سالم حذفت   

: ما قبل الواو في حالة الرفع، أو كسر ما قبل الياء في حالتي الجر والنصب نحـو 

  . ينين والداعون، والداعون والقاضالقاض: القاضي، والداعي، تقول في الجمع

وإذا كانت الياء محذوفة فليس هناك تغيير، وتعامل معاملة الموجودة التـي    

   )1( .تحذف

  :جمع الممدود

عي في تثنيته، حيث تبقـى  ولممدود جمع مذكر سالم ما ريراعى في جمع ا  

قراءون، وتقلب الهمزة واو إذا : قرأ تقول: الهمزة على حالها إن كانت أصلية نحو

  . حمراوون، وصفراوون: حمراء وصفراء تقول: كانت للتأنيث نحو

ها أو قلبها واو، ؤأما إذا كانت الهمزة مبدلة عن حرف أصلي فإنه يجوز بقا  

   )2( .في كساء وغذاء كساءون، وكساوون، غذاءون أو غذاوون تقول

  :المختوم بتاء التأنيث

ذهب الكوفيون إلى أن االسم الذي آخره تاء التأنيث إذا سميت بـه رجـل     

يجوز أن يجمع بالواو والنون، وذلك نحو طلحة وطلحون، وإليه ذهب أبو الحسن 

حمـالً علـى   " أرضون: "كما قالوا" طَلحون: "بن كيسان، إال أنه يفتح الالم فيقول

   )3( .أرضات، وذهب البصريون إلى أن ذلك ال يجوز

يجوز جمعه بالواو والنون وذلك : إنما قلنا: وأما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا  

ألن الجمع قد تستعمله العرب على تقدير حذف حرف " طلح"ألنه في التقدير جمع 

  . من الكلمة

                                     
 –دار ابن خلدون  –م 1999 – 1ط –عبده الراجحي / د: مراجعة –أمين عبد الغني : تأليف –الصرف الكافي   )1(

  . 305: ص –اإلسكندرية 
  .306: ص –المصدر السابق   )2(
  .40: ص –ابن األنباري  –اإلنصاف في مسائل الخالف   )3(
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إنما جوزنا جمعه بالواو والنـون  : لى ذلك بأن قالابن كيسان فاحتج عأما   

، فإذا سقطت التاء وبقي االسم بغير تـاء جـاز   توذلك ألن التاء تسقط في الطلحا

   )1( .أرض وأرضون: جمعه بالواو والنون؛ كقولهم

الدليل على امتناع جواز هـذا الجمـع   : وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا  

الواحد عالمة التأنيث والواو والنون عالمة التذكير،  بالواو والنون، وذلك ألن في

فلو قلنا إنه يجوز أن يجمع بالواو والنون ألدى ذلك إلى أن يجمـع فـي االسـم    

عالمتان متضادتان، وذلك ال يجوز، ولهذا إذا وضعوا المذكر والمؤنـث فقـالوا   

لـذي يـدل   وا" ربعون"ولم يقولوا " ربعات: "جمعوه بال خالف فقالوا" رجل ربعة"

على صحة هذا القياس أنه لم يسمع من العرب في جمع هذا االسـم أو نحـوه إال   

هبيـرات ومنـه   " هبيرة"طلحات وفي : بزيادة األلف والتاء كقولهم في جمع طلحة

  : قول الشاعر

ــر ــاً دظُأع اُهللا محـ ــانُفَمـ  وهـ
  

ــجِسبِ   ــلْان طَتَس لَة الطَحــات  )2(ح
  

الطلحـون، وال  : يسمع عن أحد العـرب أنهـم قـالوا    ولم" الطلحات: "الشاهد فيه

النحو بالواو والنون، فإن كان هذا الجمع مـدفوعاً  وال في شيء من هذا " الهبيرون

  .من جهة القياس، معدوماً من جهة النقل فوجب أن ال يجوز

: قلنـا " إنه في التقدير جمع طلح: "أما قولهم: عن كلمات الكوفيينفالجواب   

الجمع إنما وقع على جميع حروف االسم، ألنا إياه نجمـع، وإليـه   هذا فاسد، ألن 

 معنه قبل الجمـع، وإن  نزعها نقصد، وتاء التأنيث من جملة حروف هذا االسم، فل

كان اسماً لمذكر؛ لئال يكون بمنزلة ما سمي به وال عالمة فيه، فالتاء في جمعـه  

  .مكان التاء في واحدة

ء تسقط في الطلحات فإذا سقطت التاء جاز أن إن التا(: أما قول ابن كيسان  

هذا فاسد؛ ألن التاء وإن كانت محذوفة لفظاً، إال أنهـا  : قلنا) نجمع بالواو والنون

ثابتة تقديراً؛ ألن األصل فيها أن تكون ثابتة، أال ترى أن األصل أن تقول في جمع 

التأنيث في الجمع إال أنهم لما أدخلوا تاء " صالحتات: صالحة"و" مسلمتات" "مسلمة"

                                     
  .41 :ص –ابن األنباري  –اإلنصاف في مسائل الخالف   )1(
  . 43: ص –المصدر السابق   )2(
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حذفوا هذه التاء التي كانت في الواحد؛ ألنهم كرهوا أن يجمعوا بينهما، ألن كـل  

واحدة عالمة تأنيث، وال يجمع في اسم واحد عالمتا تأنيث، فحذفوا األولى فقـالوا  

  ". مسلمات وصالحات"

وكان حذف األولى أولى ألن في الثانية زيادة معنى، أال ترى أن األولـى    

  . على التأنيث فقط، والثانية تدل على التأنيث والجمع، وهي حرف اإلعراب تدل

ألن فـي  " الطلحون"والذي يدل على فساد ما ذهب إليه فتح العين من قوله   

حركاتـه  واألصل في الجمع بالواو والنون أن يسلم فيه لفظ الواحد فـي حروفـه   

   )1( .والفتح قد أدخل في جمع التصحيح تكسيراً

  : بجمع المذكر السالم قحما يل

، وهي اسم جمع ال واحد لها مـن  بمعنى أصحاب" أولو"أسماء جموع منها : أوالً

فَاصبِر كَما صبر ُأولُوا الْعزمِ : (، قال تعالى"ذو"لفظها، ولها واحد من معناها وهو 

  . )2()...من الرسِل

له، ألن العالم يشمل  وهو اسم جمع عالم بفتح الالم، وليس جمعاً" عالمون"و  

العقالء وغيرهم، أما العالمون فخاص بالعقالء، والخاص ال يكون جمعاً لما هـو  

وهم اإلنس والجن والمالئكـة،   )3()الْحمد للّه رب الْعالَمين: (أعم منه كقوله تعالى

ـ  ه، فعالم اسم جنس كرجل، وليس علماً وال صفة ولذا كان ملحقاً بالجمع في إعراب

   )4( .ال جمعاً

وما بعدها إلى تسعين، فهذه أسماء جموع وليست جموعاً، ألنهـا  " عشرون"  

ِإن يكُـن  : (عشر بكسر العين، نحو قوله تعالى: ال واحد لها من لفظها، إذ ال يقال

الَثـين  وواعدنَا موسى ثَ: (ونحو قوله )5( ...)منكُم عشْرون صابِرون يغْلبواْ مَئتَينِ

   )6( )...لَيلَةً وَأتْممنَاها بِعشْرٍ فَتَم ميقَاتُ ربه َأربعين لَيلَةً

                                     
  . 43: ص –ابن األنباري  –اإلنصاف في مسائل الخالف   )1(
  .35: اآلية –سورة األحقاف   )2(
  . 2: اآلية –سورة الفاتحة   )3(
  .57: ص –م دار الفكر العربي القاهرة 2004 – 1ط –علي محمود النابي / د –الكامل في النحو والصرف   )4(
  . 65: اآلية –األنفال  سورة  )5(
  . 142: اآلية –سورة األعراف   )6(
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تغيرت فيها صورة المفرد، ولكن العرب أعربوهـا إعـراب جمـع    جموع : ثانياً

العاليـة  إن ذوي الهمم ": بمعنى صاحب، نحو" ذو"جمع " ذوو: "المذكر السالم منها

ملحـق بجمـع    هوعالمة نصبه الياء، ألنّاسم منصوب : فذوي ،"يستحقون التقدير

  . المذكر السالم

كما قالوا في التثنيـة  " ابنون: "فلو كان جمعاً لقالوا" ابن"ألن مفرده " بنون"  

  . )1( )...الْماُل والْبنُون زِينَةُ الْحياة الدنْيا: (قال اهللا تعالى" ابنان"

  . ه أرض بسكونهابفتح الراء، مفرد" أرضون"  

يصدق عليه تحها، فتغيرت صورة المفرد، فلم بكسر السين، والمفرد سنة بف" سنون"

: سنوات، أو سنهات، قال تعـالى : جمع التصحيح، والم سنه واو، أو هاء، لقولهم

)يننس ددضِ عي الَْأرف لَبِثْتُم يطرد في كل اسـم ثالثـي    سنينوباب ، )2( )قَاَل كَم

مه، وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يجمع جمع تكسير، فيعرب بالحركات حذفت ال

وهـي أرض ذات  " حـرة "مفـرد  " إحرون"و" عضين"كجموع التكسير ومن ذلك 

الَّـذين جعلُـوا   : (قال تعالى" فلسطين"اسم مدينة، و" نصيبين"حجارة سوداء، منها 

ينضع آن3()الْقُر(.  

" ثبه"مفردها " ثبوت"و )4()عنِ الْيمينِ وعنِ الشِّماِل عزِين(: في قوله تعالى" عزين"

يا َأيها الَّذين آمنُواْ : (ولم ترد في القرآن مجموعة إال باأللف والتاء في قوله تعالى

دم لع" ثمرة"فال يجوز هذا في نحو  )5( )خُذُواْ حذْركُم فَانفرواْ ثُبات َأوِ انفرواْ جميعاً

ألن المحذوف الفـاء، ال الـالم مثـل     –غير أعالم  –الحذف، وال في عدة وزنة 

   )6( .بنون

  

                                     
  . 46: اآلية –سورة الكهف   )1(
  . 112: اآلية –سورة المؤمنون   )2(
  . 91: اآلية –سورة الحجر   )3(
  . 37: اآلية –سورة المعارج   )4(
  . 71: اآلية –سورة النساء   )5(
  . 59: ص –القاهرة  –م دار الفكر العربي 2004 – 1ط –النابي علي محمود / د –الكامل في النحو والصرف   )6(
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: ألن الالم المحذوفة لم يعوض عنها شيء، وأصل يد" يد ودم"وال في نحو   

الالم، وجعل اإلعراب على العين، وشذّ مما حذفت المه دمي، فحذفت : يدي، ودم

مون، فجمعت بالواو والنـون، واليـاء   ولم يعوض عنها بشيء، أبون وأخون، وح

  . والنون، مع عدم التعويض، وأصلها أبو وأخو وحمو

التأنيث ولكنـه جمـع   " هاء"إن كان اسماً ثالثياً حذفت المه وعوض عنها ف  

: جمع تكسير يعرب بالحركات الثالث، لم يجز أن يجمع بالواو والنون، وذلك نحو

شياه وشفاه، وأصل على  حذوفة لكنهما كُسرااة وشفة، فالهاء عوض عن الالم المش

، وجمعت باأللف والتاء علـى  شاة وشفة يظهر في التصغير على شويهة وشفيهة

   .شفوات

وهـي طـرف السـيف    " ظبة"ومفردها " ظبون"وشذّ أيضاً من هذا النوع   

التأنيث، ولكنها كُسرت " هاء"فحذفت المها، وعوض عنها " ظبو"والسهم، وأصلها 

  . )1("أظب"طبأ و: "ى صيغتين من صيغ جمع التكسير هماعل

  : لم تستوف الشروط منهامة لجموع سا: ثالثاً

، وإنما المقصود العشيرة، وجاء قوله جمع أهل، وأهل ليس علماً وال صفة: أهلون

  . )2( )...شَغَلَتْنَا َأموالُنَا وَأهلُونَا: (تعالى

  . ال صفةجمع وابل وهو ليس علماً و: الوابلون

ما سمي به من جمع المذكر السالم المستوفي للشروط، أو مما ألحـق بـه   : رابعاً

  . زيدون، وحمدون، اسم لشخص عاقل: فاألول نحو

كَلَّا ِإن كتَاب الَْأبرارِ : (عليون، اسم ألعلى مكان في الجنة، قال تعالى: والثاني نحو

ينلِّيي ع3( )لَف( )م اكرا َأدموونلِّي4( )ا ع( .  

  : سنين ومئين وعزين وعضين"اللغات الواردة في نحو 

  . اإلعراب بالواو رفعاً وبالياء نصباً وجراً مثل جمع المذكر السالم: أوالً

                                     
  . 59: ص –م دار الفكر العربي القاهرة 2004 – 1ط –علي محمود النابي / الكامل في النحو والصرف، د  )1(
  . 11: اآلية –سورة الفتح   )2(
  .18: اآلية –سورة المطففين   )3(
  . 19: اآلية –سورة المطففين   )4(
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بلزوم الياء، واإلعراب بالحركات مع التنـوين،  " حين"أن تستعمل استعمال : ثانياً

 ناً أخرى، وال ندري ما نفعل بسـنينٍ مرت بنا سنين كثيرة، وربما عشنا سني: نحو

  . تتجدد

هذه سنين عصيبة، إن سنين عصيبة : الياء بال تنوين نحوأن تلتزم في آخره : ثالثاً

  . تنتظرنا بعد سنين قليلة

أن تستعمل بلزوم الواو في آخره، ويعرب بالحركات على النون مثل كلمة : رابعاً

  . )1("هارون"

معروفة قديماً وحديثاً، كالتسمية بغيره مـن   سالمإن التسمية بجمع المذكر ال  

إذا سمي به مـذكر ففيـه   أنسب، فأنواع المفردات، والمثنيات، والجموع، فقياسيته 

إعرابات يرتبها النحاة الترتيب التاليدة ع :  

بالحروف كجمع المذكر السالم، مع أنه علم على واحد، فيبقى حاله أن يعرب : أوالً

جاء سعدون، وأكرمت " سعدون"قبلها، تقول في رجل اسمه  هالبعد التسمية به كح

التي للتعريـف، وال  " أل"وفي هذه الحالة ال تدخله " سعدين، وأصغيت إلى سعدين

غيرها مما يجلب التعريف، ألنه معرفة بالعلمية، وإذا جـاء بعـده مـا يقتضـي     

عناه ومدلوله، وجب أن يطابق في اإلفراد؛ مراعاة لم... كالنعت، والخبر المطابقة،

حذف نونه عند إضافته، ألنها ليست نون جمع، ألن حـروف العلـم ال    وال يصح

يصلح زيادتها أو نقصها، واحتمال اللبس في هذا الوجه قويٌّ، إلبهامه أنه جمـع،  

   )2( .وألن حروفه تتغير بتغير إعرابه، مع أنه علم لمعين

نصباً وجراً، ويعرب بحركات ظـاهرة  أن يلزم آخره الياء، والنون، رفعاً و: ثانياً

تقول في رجل اسمه محمدين، هـذا محمـدين،    –غالباً  –على النون مع تنوينها 

فكلمة محمدين، إما مرفوعة بالضمة الظاهرة،  ورأيت محمديناً، ومررت بمحمدينٍ

إن لـم   –أو منصوبة بالفتحة الظاهرة، أو مجرورة بالكسرة الظاهرة، مع التنوين 

                                     
  .60: ص –دار الفكر العربي القاهرة  –م 2004 – 1ط –علي محمود النابي / د –كامل في النحو والصرف ال  )1(
  . 153: ص –القاهرة  –دار المعارف  – 13ط – 1ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )2(
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كـالتي فـي    –وهذه النون ال تسقط في اإلضافة، ألنها  –يمنع التنوين  يوجد مانع

   )1( .ليست نون جمع –الحالة السابقة 

أن يلتزم الواو والنون آخره في كل الحاالت، ويعرب بحركات ظاهرة على : ثالثاً

في المفردات الممنوعة من الصرف، " هارون"النون من غير تنوين، فيكون نظير 

  . لسبب السالفلتحذف لإلضافة  وهذه النون ال

أن يلزم آخره الواو والنون في كل الحاالت، ويعرب بحركات ظاهرة على : رابعاً

مـن  " عربون"فيكون نظير  –إن لم يوجد مانع من الصرف  –النون، مع تنوينها 

  . المفردات، والنون ثابتة ال تحذف لإلضافة

ي جميع الحاالت ويعرب بحركات أن يلزم آخره الواو والنون المفتوحة، ف: خامساً

مقدرة على الواو، والنون ثابتة هنا في جميع الحـاالت اإلعرابيـة كشـأنها فـي     

   )2( .الحاالت السابقة

ذو أعضاء، وأجزاء، وأشياء أخرى تتصل بـه،   –وغيره  –جسم اإلنسان   

ه ، ومنها ما يتصل ب...منها ما يالزمه ويتصل به دائماً؛ كالرأس؛ واألنف؛ والبطن

  . حيناً، ويعود إليه بعد ذلك؛ كالثوب، واألدوات الجسمية األخرى وأشباهها

كالرأس؟ والقلب  –فإذا كان في الجسم شيء واحد ال يتعدد وال ينفصل عنه   

  : إليه مثله جاز فيه ثالثة أوجهضممت و

ِإن تَتُوبـا  : (ما أحسن رءوسكما، ومنه قوله تعالى: وهو األكثر نحو: الجمع: أولها

وا بالجمع مع أن المـراد التثنيـة، ألن   رعبوإنما  )3( )ِإلَى اللَّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما

  . التثنية في الحقيقة جمع لغوي، وألنه مما ال يقع في اللبس

وأطيـب   –مـا أحسـن رأسـيكما    : التثنية على األصل وظاهر اللفظ نحو: ثانيها

  . قلبيكما

                                     
  .153: ص –القاهرة  –دار المعارف  – 13ط – 1ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )1(
  . 155: ص –ابق المصدر الس  )2(
  . 4: اآلية –سورة التحريم   )3(
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جائز لوضوح المعنى، أسكما وأطيب قلبكما، وهذا ما أحسن ر: نحو: اإلفراد: ثالثها

إذ كل فرد له شيء واحد من هذا النوع، فال يشكل، وال يوقع في اللبس، فجـيء  

   )1( .باللفظ المفرد للخفة

أما ما يكون في الجسد منه أكثر من واحد؛ كاليد، والرجل، فإنك إذا ضممته   

والسـارِقُ والسـارِقَةُ فَـاقْطَعواْ    : (الىإلى مثله، لم يكن فيه إال التثنية، أما قوله تع

  ). جمع يمين، أي اليد اليمنى(فإنه جمع ألنه المراد األيمان ، )2( )...َأيديهما

ثوب، فال يجوز فيه إال التثنية، إذا : وأما ما يتصل، وينفصل عنه من نحو  

  . أعجبت بثوبيكما: ضممت منه واحداً إلى مثله؛ نحو

مباشـرة فيهمـا،   على منع تثنية جمع المذكر وجمعه بطريقـة   سبق الكالم  

وإباحة ذلك عند التسمية به بالطريقة الموضحة هناك، فهل يجـوز تثنيـة جمـع    

إن جمعه مقصور على السماع، أما تثنيته فملخـص  : وجمعه؟ فريق قال التكسير

لة علـى  الرأي فيها أن القياس يأبى تثنية الجمع، وذلك أن الغرض من الجمع الدال

افعان، وال يجوز اجتماعهما فـي  دالكثرة العددية، والتثنية تدل على القلة؛ فهما مت

: اإلفرد؛ فقـالوا على تأويل  –عن العرب  –كلمة واحدة، وقد جاء شيء من ذلك 

إبالن، وغنمان، وذهبوا بذلك إلى القطيع الواحد، وضموا إليه مثله فثنوه، وما دام 

   )3( .قتصار فيه على السماعالقياس يأباه فاألحسن اال

واألفضل األخذ بالرأي القائل أن الحاجة الشديدة قد تدعو أحياناً إلى جمـع    

جماالن، كـذلك  : الجمع، كما تدعو إلى تثنيته؛ فكما يقال في جماعتين من الجمال

   .جماالت: يقال في جماعات منها

  بالمذكر منها،  إنما اختص هذا الجمع باألعالم لكثرتها فيمن يعقل، واختص

  عن التغيير كان ذلك فضـيلة  بعد لما وجمع السالمة ألن مسماه أفضل المسميات، 

   )4( .له، ومطابقة اللفظ للمعنى مستحسنة

                                     
  .160: ص –دار المعارف القاهرة  – 12ط – 1ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )1(
  . 38: اآلية –سورة المائدة   )2(
  .161: ص –دار المعارف القاهرة  – 12ط – 1ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )3(
مع في األغلب إنما يكون للمذكرين العاقلين تمييزاً لهم وتفضيالً، لئال تبتذل هذا الج( 63ص –جاء في المرتجل   )4(

  ). اسمائهم بالتكسير، وإن كسرت في بعض االستعمال فألنها أسماء كغيرها مما كسر
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  : فأما صفات من يعقل فجمعت جمع السالمة لوجهين

  ". مسلمون"تقول " يسلمون"أنها جارية على أفعالها، فكما تقول : أحدهما

ء، خصت بأفضل الجموع، وأما قوله ه الصفات، لما اختصت بالعقالأن هذ: الثاني

فإنه لما وصفها بالسجود الذي هو من صفات  )1( )رَأيتُهم ِلي ساجِدين... : (تعالى

 وإنمـا  )2( )قَالَتَا َأتَينَا طَاِئعين... : (من يعقل أجراها مجرى من يعقل، وكذلك قوله

  : لثالثة أوجه) ئعينطا(وجمع ) قالتا" (ثُني"

  . أن السموات واألرض جمع في المعنى فجاء بالحال على ذلك: أحدهما

  . وغُلِّب المذكر) أتينا ومن فيها طائعين: (أن المراد: والثاني

   )3( ).أهل السموات واألرض: (أن المراد: والثالث

ـ يروالجمع ب )5("ةرب"قُلون وقلون، وأيضاً : والجمع )4("قلة"وأما    ين، رن وبِ

ها، وهذه علـة  اتاً لها من الوهن الداخل عليها بحذف المبرفجمعت جمع السالمة ج

  . مجوزة ال موجبة

ومنهم " عشرين"فمن العرب من يجريه مجرى  )7("يبرين"و )6("قنسرين"وأما   

  . من يجعله بالياء في كل حال، ويجعل النون حرف اإلعراب

في كل حال، ومن العرب من يجعلهـا   فصيغة مرتجلة للجمع" الذين"وأما   

  . ، وبالياء في الجر والنصب، وهي مرتجلة أيضاً مبنية)8(بالواو في الرفع

                                     
  . 4: اآلية –سورة يوسف   )1(
  . 11: اآلية –سورة فصلت   )2(
  . 113: ص –اء عبد اهللا العبكري ألبي البق –اللباب في علل البناء واإلعراب   )3(
  . عودان يلعب بهما الصبيان  )4(
  . كل حلقة من سوار وقُرط وخلخال  )5(
ذكره ياقوت في معجم البلدان،  –أي مسن : قنسري: بلدة من أعمال حمص ُأخذ اسمها من قول العرب: قنسرين  )6(

  . تلحقها بجمع السالمة فترفعها بالواو أن تجعلها بالياء في كل حال، وأن: وذكر في إعرابها وجهين
اسم قرية كثيرة المخل، والعيون العذبة، نجالء اإلحساء من بني سعد بالبحرين وهو واحد على بناء الجمع : يبرين  )7(

  . حكمه كحمه في الرفع بالواو، وفي النصب والجر بالياء وربما أعربوا نونه، وجعلوه بالياء على كل حال
وإعراب الذين مشهور في لغة طي، قاله ابن مالك، وذكر بعضهم أنها لغة ): 1/526(تشاف الضرب جاء في ار  )8(

  . الذون رفعاً، والذين نصباً وجراً: هزيل، وبعضهم أنها لغة عقيل، نقلها عنهم أبو زيد في نوادره، فتقول
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إنما جعلت الواو للجمع لقوتها وخروجها من عضوين، وأنّها دلـت علـى     

الجمع، وخُـص بهـا   : وأن معناها في العطف" قاموا: "الجمع في اإلضمار، نحو

  .ضمة، وأما الياء فخص بها الجر ألنها من جنس الكسرةالرفع، ألنها من جنس ال

  : وحق نون الجمع وما ألحق به الفتح، وقد تُكسر شذوذاً، ومنه قوله  

عفْرــا ج ــعن ــفَ ي أبِراً وبنــه  ي
  

 )1(آخـــرين فَانعـــا زنَـــركَوأنْ  
  

  : وقول الشاعر

ــاذا تَ ــتبوم ــغ ــاء مرعى الشُ ين 
  

  ــو ــ دقَ ــينِ وزتَاج ــد األربع  )2(ح
  

ولما ذكرنا حق نون المثنى والملحق به الكسر، وفتحها لغـة، وخالصـة     

الكالم أن فتح نون التثنية، ككسر نون الجمع في القلة، وليس كذلك، بل كسرها في 

الجمع شاذ، وفتحها في التثنية لغة كما قدمناه، وهل يختص الفتح بالياء أو يكـون  

  فيها وفي األلف؟ 

كالم ابن مالك الثاني، ومن الفتح مـع األلـف قـول    هنالك قوالن وظاهر   

  : الشاعر

ــا الجِ ــرف منه ــأع يد والعــانَي  ان
  

  ومنْخَـــر3( ابها ظبنانـــن أشْـــي( 
  

لشاعر في الضرورة أن يكون اللفظ واحد والمعنى جمعاً كمـا  لومما يجوز   

  : قال الشاعر

ـ الح فُيها جِب سر ظَى فأمـا عهـا ام 
  

ــفَ   ــا جِ يضبِ ــوأم ــليبدلْ 4(ها فص( 
  

ولكن أخرجه علـى لفـظ   " وأما جلودها"فوحد وهو يريد " فأما جلدها"فقال   

   )5( .واحد اتساعاً

  

                                     
  . هذا البيت لجرير بن عطية بن الخطفي من أبيات خاطب بها فضاله العربي  )1(
  . هذان البيتان لسحيم بن وثيل الدياحي، من قصيدة له يمدح بها نفسه  )2(
أحد الشعراء المجيدين، وكان ال يقاربه شاعر في وصف القطاة، وهو من  –البيت لحميد بن ثور الهاللي الصحابي   )3(

  . أبيات يصف فيها القطاة
  . 135: ص –ديوانه  - ممدوح يصف فالة مر بها في رحلته لل –البيت لعلقمة بن عبده   )4(
الدار  –المنجي الكعبي : تحقيق –ألبي عبد اهللا محمد بن جعفر القذّاذ القيرواني  –ما يجوز للشاعر في الضرورة   )5(

  .76: ص –م 1971 –التونسية للنشر 
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  : ومثله قول الشاعر

ــبينا   ــد س ــى وق ــر القتل  ال ننك
  

 )1(في حلقكـم عظمـا وقـد شـجينا      
  

   .فأخرجه على لفظ الواحد اتساعاً" حلوقكم"يريد في " في حلقكم: "فقال

  : إعراب المثنى والجمعالقول في 

ذهب الكوفيون إلى أن األلف والواو والياء في التثنيـة والجمـع، بمنزلـة      

بـن   )2(الفتحة والضمة والكسرة في أنها إعراب، وإليه ذهب أبو علـي قطـرب  

، وزعم قوم أنه مذهب سيبويه، وليس بصحيح، وذهب البصريون إلى أنها المستنير

وأبو عثمان ، )4(وأبو العباس المبرد، )3(خفشحروف إعراب، وذهب أبو الحسن األ

وال حروف إعراب، ولكنها تدل على اإلعراب،  اًإلى أنها ليست إعراب، )5(المازني

إلى أن انقالبها هو اإلعراب، وحكي عن أبي إسحاق ، )6(ب أبو عمر الجرميهوذ

  . الزجاج أن التثنية والجمع مبنيان وهو خالف اإلجماع

الدليل على أنها إعراب كالحركات، أنهـا  : وا بأن قالواأما الكوفيون فاحتج  

تتغير كتغير الحركات، أال ترى أنك تقول، قام الزيدانِ، ورأيت الزيدينِ، ومررت 

بالزيدينِ، وذهب الزيدون، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيـدين، فتتغيـر كتغيـر    

فلما تغيرت . لكه ذوما أشب" قام زيد ورأيت زيداً، ومررت بزيد: "الحركات، نحو

كتغير الحركات، دّل على أنها إعراب بمنزلة الحركات، ولو كانت حروف إعراب 

لما جاز أن تتغير ذواتها عن حالها؛ ألن حروف اإلعراب ال تتغير ذواتهـا عـن   

حالها، فلما تغيرت تغير الحركات دّل على أنها بمنزلتها، ولهذا سـماها سـيبويه   

لتي أعرب االسم بهـا، كمـا يقـال حركـات     حروف اإلعراب، ألنها الحروف ا

                                     
  . 137: ديوانه –البيت للمسيب العفوي   )1(
بقطرب، والقطرب دويبة، تدب على األرض ال تفتر ويقال هو أبو علي محمد بن المستنير النحوي المعروف   )2(

  ). هـ206(سيبويه لقبه بذلك، لمباكرته إياه مع األسحار، توفي سنة 
  ). هـ215(هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، نحوي البصرة، وأحدق تالميذ سيبويه، توفي بالبصرة سنة   )3(
مبرد لقب له، ومعناه المثبت للحق، وهو من أئمة المدرسة هو أبو الحسن محمد بن يزيد بن عبد األثير، وال  )4(

  ). هـ285(وتوفي ) هـ210(البصرية، وإليه انتهت زعامتها ولد في البصرة 
هو بكر بن محمد بن مازن شيبان بن زهل، من نحاة البصرة المشهورين، لزم األخفش مدة وأخذ عن األصمعي،   )5(

  ). هـ248(بصرة سنة وأخذ عنه أبي العباس المبرد، توفي بال
  ). هـ225(توفي سنة  –هو صالح بن إسحاق بن أبو عمر الجرمي   )6(
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والذي يدل على ذلك أنه جعـل   –أي الحركات التي أعرب االسم بها  –اإلعراب 

يكون : يكون في الرفع ألفاً، وجعل الياء فيها جراً فقال: األلف في التثنية رفعاً فقال

  مفتوحاً ما قبلها، وجعل الياء أيضاً نصباً حمالً علـى الجـر ياء فقـال  في الجر :

ويكون في النصب كذلك، وهكذا جعل الواو، والياء في الجمع، رفعاً، ونصباً وجراً 

   )1( .الرفع، والنصب، والجر، ال يكون إال إعراباً؛ فدّل على أنها إعراب

أنها حروف إعراب، وليست : إنما قلنا: وأما البصريون، فاحتجوا بأن قالوا  

لة على التثنية والجمـع، أال تـرى أن   بإعراب ألن هذه الحروف إنما زيدت للدال

الواحد يدل على المفرد؛ فإذا زيدت هذه الحروف دل على التثنية والجمـع؟ فلمـا   

زيدت بمعنى التثنية والجمع صارت من تمام صيغة الكلمة التي وضـعت لـذلك   

وكما أن التاء واأللف " حبلى"في " واأللف" قائمة"المعنى؛ فصارت بمنزلة التاء في 

   )2( .إعراب فكذلك هذه الحروف هاهناحرفا 

وال حروف إعراب ولكنها تدل على وأما من ذهب إلى أنها لسيت بإعراب   

ألنها لو كانت إعراباً لما اختّل معنى الكلمة بعد إسقاطها كإسـقاط  : اإلعراب فقال

وما أشبه ذلك، ولو أنها حروف إعراب " قام زيد: "في قولك" زيد"الضمة من دال 

من غير " قام زيد"لما كان فيها داللة على اإلعراب، كما لو قلت " زيد"ن كالدال م

علم أنه رفع، فدّل علـى  " رجالن"حركة، وهي تدل على اإلعراب؛ ألنك إذا قلت 

   )3( .أنها ليست بإعراب وال حروف إعراب، ولكنها تدل على اإلعراب

لى اإلعـراب  إن هذه الحروف تدل ع: "وهذا القول فاسد، وذلك ألن قولهم  

في الكلمة، فوجب أن تقدر في هذه الحروف، ألنها أواخر الكلمة، فيؤول هذا القول 

إلى أنها حروف اإلعراب كقول أكثر البصريين، وإن كانت تدل على إعراب فـي  

غير الكلمة فوجب أن تكون الكلمة مبنية، وليست من باب أبي الحسـن األخفـش   

   )4( .ازني أن التثنية والجمع مبنيانوأبي العباس المبرد، وأبي عثمان الم

                                     
  . 34: ص –األنباري  –اإلنصاف في مسائل الخالف   )1(
  .35: ص –المصدر السابق   )2(
  .35: ص –األنباري  –اإلنصاف في مسائل الخالف   )3(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )4(
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وأما من ذهب إلى أن انقالبها هو اإلعراب فقد أفسده بعض النحويين مـن    

أن هذا يؤدي إلى أن يكون اإلعراب حركة وال حرف، وهذا ال : وجهين؛ أحدهما

أن هذا يؤدي إلى أن يكون التثنية والجمع في : نظير له في كالمهم، والوجه الثاني

ع مبنيين، ألن أول أحوال االسم الرفع وال انقالب له، وأن يكون في حال حال الرف

يـة  النصب والجر معربين، النقالبهما، وليس من مذهب أبي عمر الجرمي أن التثن

   )1( .مبنيان في حال من األحوال والجمع

إنما قلت ذلـك ألن هـذه الحـروف    : وأما من ذهب إلى أنهما مبنيان فقال  

زيدت على بناء المفرد في التثنية والجمع، فنزال منزلة ما ركب من االسمين نحو 

  . هوما أشبه" خمسة عشر"

وضعا على  والجمعأن التثنية : وهذا القول أيضاً يفسر من وجهين؛ أحدهما  

رد المفرد في الحكم ، وإنما يفهذه الصيغة ألن يدالّ على معنيهما في التثنية والجمع

لوجود لفظه، وإذا كان كذلك لم يجز أن يشبها بما ركب من شـيئين منفصـلين،   

أنهما لو كانا مبنيين لكان يجب أال يختلف : كخمسة عشر وما أشبهه، والوجه الثاني

آخرهما باختالف العوامل فيهما؛ ألن المبني ما ال يختلف آخره باختالف العوامل 

هنا آخر التثنية والجمع باختالف العوامل فيهما دّل على أنهمـا  فيه، فلما اختلف ها

   )2( .معربان ال مبنيان

أما إنها اإلعراب كالحركات : "وأما الجواب على كلمات الكوفيين؛ أما قولهم  

  : فالجواب عنه من ثالثة أوجه" بدليل أنها تتغير كتغير الحركات

) إن هذان لسـاحران (ءة من قرأ أن القياس كان يقتضي أن ال تتغير كقرا: أحدها

على لغة بني الحارث بن كعب، إال أنهم عدلوا عن هذا القياس إلزالة اللـبس، أال  

لوقع االلتباس، ولـيس هـذا بمنزلـة    " العمران ضرب الزيدان"ترى أنك لو قلت 

يزول عنه اللبس بالوصف  دألن المقصو" ضرب موسى عيسى"في نحو  دالمقصو

أن يكـون مقصـوراً، وكـذلك     دشروط وصف المقصو والتوكيد، ألنه ليس من

التوكيد؛ بخالف المثنى والمجموع؛ ألنه من شروط وصف المثنى أن يكون مثنى؛ 

                                     
  .35: ص –األنباري  –مسائل الخالف  اإلنصاف في  )1(
  .36: ص – المصدر السابق  )2(
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ومن شروط وصف المجموع أن يكون مجموعاً؛ وكذلك التوكيـد، فبـان الفـرق    

كالحركات، أنها لو كانـت  بينهما، والذي يدل على أن هذه األحرف ليست إعراباً 

كمـا لـو   ب كالحركات، لكان يجب أن ال يخلُّ سقوطها بمعنى الكلمة هي اإلعرا

سقطت الحركات؛ ألن سقوط اإلعراب ال يخلُّ بمعنى الكلمة؛ أال ترى أنـك لـو   

قام زيد، ورأيت زيد، ومـررت  "أسقطت الضمة والفتحة والكسرة من االسم نحو 

التثنية والجمـع  لم يخل بمعنى االسم، ولو أسقطت األلف والواو والياء عن " بزيد

التثنية والجمـع  ألخّل بمعنى التثنية والجمع؟ فلما أخّل سقوط هذه الحروف بمعنى 

   )1( .الحركاتكبخالف الحركات دّل على أنها ليست بإعراب 

أن هذه الحروف إنما تغيرت في التثنية والجمع؛ ألن لها خاصية ال : والوجه الثاني

ير، وذلك أن كل اسـم معتـل ال تدخلـه    تكون في غيرها استحقّا من أجلها التغي

له نظير من الصحيح يدل على " لىحبرحى، وعصا، وبشرى، و"نحو  –الحركات 

حمـراء  : ونظير حبلـى وبشـرى   جمل وجبلرحى وعصا "مثل إعرابه، فنظير 

وصحراء، وأما التثنية وهنا الجمع الذي على حدها، فال نظير لواحد منها إال تثنية 

   )2( .قد النظير الدّل على مثل إعرابها تغير هذه الحروف فيهاأو جمع، فعوضا من ف

أن هذا ينتقض بالضمائر المتصلة والمنفصلة فإنها تتغير في حـال  : والوجه الثالث

أنـا  "الرفع والنصب والجر، وليس تقيدها إعراباً، أال ترى أنك تقول في المنفصلة 

: ، وتقـول فـي المتصـلة   في حال النصب" إياي وإياك"في حال الرفع، و" وأنت

فتكون في " رأيتك"فتكون الكاف في موضع جر وهي اسم مخاطب، و" مررت بك"

في موضع رفع، فتتغير هـذه  " التاء"قمت وقعدت، فتكون : موضع نصب، وتقول

   )3( .الضمائر في هذه األحوال وإن لم يكن تغيرها إعراباً

حجة عليكم؛ ألن حروف  هذا: قلنا" بأن سيبويه سماها اإلعرا: "وأما قولهم  

اإلعراب هي أواخر الكلم، وهذه الحروف هي أواخـر الكلـم؛ فكانـت حـروف     

ب االسم بها، كمـا  رإنما سماها حروف اإلعراب؛ ألنها التي أع: "اإلعراب، قولهم

                                     
  .37: ص –األنباري  –اإلنصاف في مسائل الخالف   )1(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )2(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )3(
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هذا خالف الظاهر، فإن الظـاهر فـي اصـطالح    : قلنا" حركات اإلعراب"تقول 

ب، إنما يطلق على آخر حرف مـن الكلمـة،   النحويين أنه إذا أطلق حرف اإلعرا

ال على الحرف الذي يكون إعراباً للكلمة، " عمرو"والراء من " زيد"نحو الدال من 

   )1( .أال ترى أن األمثلة الخمسة أعربت بالحرف، وال حرف إعراب لها

  :األسماء الستة: ثالثاً

يكـون  الرفع والنصب، والجر، والجزم، والرفـع  : أنواع اإلعراب أربعة  

بالضمة والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، وما عدا ذلك يكون نائبـاً  

  : عنه، يقول ابن مالك رحمه اهللا تعالى

ــرأو ــ عفَ ــواوٍ، وانْبِ صــاألِلب  فْن ب
  

 )2(اء أصفماألس نبياء، ما م ررجأو  

ــف  )2(أصـــــــــــــ
  

  ء التـي  رب بالنيابة عما سبق ذكره، والمراد باألسـما عشرع في بيان ما ي

أب، وأخٌ، وحم، وهن، وفوه، وذو مال، فهذه ترفع : سيصفها األسماء الستة، وهي

وتجر بالياء نحـو  " رأيت أباه: "، وتنصب باأللف نحو"جاء أبو زيد: "بالواو، نحو

والمشهور أنها معربة بالحروف، فالواو نائبة عن الضمة، واأللـف  " مررت بأبيه"

  . ة عن الكسرةنائبة عن الفتحة، والياء نائب

أنها معربة من مكان واحد، والـواو  : األول: وفي هذه المسألة أقوال كثيرة  

واأللف والياء، هي حروف اإلعراب، وهذا رأي جمهور البصريين، وإليه ذهـب  

أنها معربة من مكان واحد أيضاً، وإعرابهـا يكـون   : أبو الحسن األخفش، والثاني

فـأبوك فاعـل   " جاء أبـوك : "اء، فإذا قلتواأللف والي بحركات مقدرة على الواو

منع من ظهورها الثقل، وهذا مذهب سيبويه، وهذا  مرفوع بضمة مقدرة على الواو

أن األصـل فـي   : وقال أتباع سـيبويه الذي ذكره ابن مالك وزعم أنه الصحيح، 

اإلعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة، فمتى أمكن هذا األصل لـم يجـز   

لفرع، وقد أمكن أن نجعل اإلعراب بحركـات مقـدرة، فيجـب    العدول عنه إلى ا

قول جمهور الكوفيين، وحاصله أنهـا معربـة مـن    : المصير إليه، والقول الثالث
                                     

  .39: ص –األنباري  –اإلنصاف في مسائل الخالف   )1(
  . 43: ص – 1ج –ابن مالك شرح ابن عقيل على ألفية   )2(
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مكانين، قالوا أن الحركات تكون إعراباً لهذه األسماء في حال إفرادها، أي قطعها 

إلفراد، فوجب فالضمة باقية على ما كانت عليه في حال ا" هذا أبوك"عن اإلضافة، 

 عالمة إعراب للمفرد في حـال  الحركة التي تكون أن تكون عالمة اإلعراب، ألن

اإلفراد، هي بعينها التي تكون عالمة إلعرابه في حال إضـافته، أال تـرى أنـك    

لم يتغير الحال، فكذا هنا، وكـذا األلـف   " هذا غالمك: "فإذا قلت" هذا غالم: "تقول

كات في حال إضافة األسماء السـتة تجـري مجـرى    والواو والياء مع هذه الحر

الحركات في كونها إعراباً، بدليل أنها تتغير في حال الرفع والنصب والجر، فـدّل  

ذلك على أن الضمة والواو جميعاً عالمة للرفع، والفتحة واأللف جميعـاً عالمـة   

ـ    ة للنصب، والكسرة والياء جميعاً عالمة للجر، وإنما ألجأ العرب إلـى ذلـك قل

 –في حال اإلضافة التي هي من خصائص االسم  - رفدوهاحروف هذه األسماء، ف

   )1( .بحروف زائدة تكثيراً لها

وذهب أبو الحسن األخفش في القول الثاني إلى أنها ليست بحروف إعراب،   

وليسـت بـالم   . ولكنها دالئل اإلعراب، كالواو واأللف والياء في التثنية والجمـع 

   )2( .الفعل

إلى أنها إذا كانت مرفوعة ففيها نقـل بـال    عيبعلي بن عيسى الر وذهب  

قلب، وإذا كانت منصوبة ففيها قلب بال نقل، وإذا كانـت مجـرورة ففيهـا نقـٌل     

   )3(.وقلب

، وإنمـا الـواو،   حرف اإلعراب )4(اءبوذهب أبو عثمان المازني إلى أن ال  

   )5( .واأللف، والياء نشأت عن إشباع الحركات

" ذو"ألسماء الستة التي ترفع بالواو، وتنصب باأللف، وتجـر باليـاء،   من ا  

: أي" جاءني ذو مـالٍ : "أن تكون بمعنى صاحب، نحو" ذو"ولكن يشترط في " فم"و

                                     
  . 45: ص – 1ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   )1(
: ص –مطبعة السعادة  –م 1961 – 4ط – 1ج –كمال الدين ابن البركات األنباري  –اإلنصاف في مسائل الخالف   )2(

19.  
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )3(
  .راب واقع عليها والواو ناتجة من اإلشباعواإلع" جاء أبوك"أراد الباء في قولك   )4(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )5(
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الطائية، فإنها ال تفهم صحبة، بل هي بمعنى " ذو"صاحب مال، احترازاً بذلك عن 

وآخرها الواو رفعـاً  ية ، بل تكون مبن"صاحب"بمعنى " ذي" فال تكون مثل" الذي"

ومنه قـول  " جاءني ذو قام، ورأيت ذو قام، ومررت بذو قام: "ونصباً وجراً، نحو

  : الشاعر

ــا كــ  فإمم ــرام رِوسلَ ونــتُق  همي
  

ـ هدنْو عذُ ني مبِسحفَ   1(انيـا فَا كَم م( 
  

في هذه العبـارة، اسـم   " ذو"فإن " فحسبي من ذو عندهم: "قوله: الشاهد فيه  

باليـاء،  " فحسبي مـن ذي عنـدهم  "العلماء من روى فمن صول بمعنى الذي، مو

التي بمعنـى  " ذي"الموصولة تعامل معاملة " ذا"واستدل على هذه الرواية على أن 

صاحب، والتي هي من األسماء الستة، فترفع بالواو، وتنصـب بـاأللف، وتجـر    

مـن  كيب، ومن العلمـاء  بالياء، ومعنى ذلك أنها معربة ويتغير آخرها بتغير الترا

هـي اسـم   التي " ذو"بالواو، واستدل بها على أن " فحسبي من ذو عندهم: "روى

موصول مبنية، وأنها تجيء بالواو في حالة الرفع، والنصب والجر جميعاً، وهـذا  

   )2( .الوجه هو الراجح عند النحاة

هذا ": بهذه األحرف، زوال الميم منه، نحو" الفم"وكذلك يشترط في إعراب   

: فإذا لم تزل منه الميم أعرب بالحركات نحـو " فوه، ورأيت فاه، ونظرت إلى فيه

هذا فم، ورأيت فماً، ونظرت إلى فمٍ، وإلى ذلك أشار ابن مالك رحمه اهللا تعـالى  "

  : بقوله

ــ مذُو"اك ذَ ن "ــ إن صــح  ابةً أبانَ
  

 )3(اانًــب هنْــم ميالمــ ثُيــم، حوالفَــ  
  

اللذين سبق ذكرهما، فترفـع  " ذو، وفم"تجري مجرى " ، وحماًأباً وأخاً"إن   

بوه وأخوه وحموها، ورأيت أبـاه  أا ذه"بالواو وتنصب باأللف، وتجر بالياء، نحو 

وهذه هي اللغة المشهورة فـي هـذه   " وأخاه وحماها، ومررت بأبيه وأخيه وحميها

  . الثالثة

                                     
  ).155ش(واألشموني ) 7ش (البيت من الطويل وهو كالم منظور بن سحيم استشهد بن هشام في أوضح المسالك   )1(
  . 47: ص – 1ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   )2(
  . 45: ص –المصدر السابق   )3(
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أن يكون باأللف رفعاً، هي لغة القصر، " أب، وأخ، وحم"واللغة الثانية في   

أباه وأخاه وحماها، ومـررت  هذا أباه وأخاه وحماها، ورأيت : ونصباً، وجراً نحو

  : بأباه وأخاه وحماها وعليه قول الشاعر

أ إنــب ــاهــ ــا أبا وأبــ  ااهــ
  

 )1(ااهــايتَغَ دجــي الما فــغَــلَب دقَــ  
  

ا ذكرنا مـن اللغـة   الذي يتعين االستشهاد به في هذا البيت، لم: الشاهد فيه  

الثالثة، ألن األولى والثانية يحتمالن اإلجـراء علـى   " أباها"السالفة الذكر هو قوله 

اللغة المشهورة الصحيحة، فيكون نصبها باأللف، أما الثالثة فهي في موضع جـرٍ  

باإلضافة، ومع ذلك جاء بها باأللف، واألرجح إجراء األولين كالثالثة، ألنه يبعـد  

   )2( .الشاعر بكلمة واحدة، في بيت واحد على لغتين مختلفتين اً أن يجيءدج

واللغة األخرى فهي النقص، وهو حذف الواو واأللف والياء، واإلعـراب    

ها، ورأيـت  ه وحمه وأخُهذا أب: "اء، والخاء والميم نحولببالحركات الظاهرة على ا

ه وأخَأبها، ومررت بأبِه وحمه وأخوعليه قوله" هاه وحم:   

ــ ــاقْ هبأبِ ــدتَ ى عــد ــيٌّ ف  مِري الكَ
  

ــ   ومن ــي ــابِشَ ه أبــ ه ــا ظَفم  )3(ملَ
  

، ونصب الثاني حيث جر األول بالكسرة الظاهرة" أبه –بأبِه "قوله : الشاهد فيه    

بالفتحة الظاهرة، وهذا يدل على أن قوماً من العرب يعربون هذا االسم بالحركات 

  . بون لها حروف العلة لتكون عالمة إعرابتلجالظاهرة على آخره، وال ي

فالصحيح فيه أن يعرب بالحركات الظاهرة على النون، وال يكون " هن"أما   

إذن " هذا هن زيد، ورأيت هن زيد، ومررت بهنِ زيد: "في آخره حرفة علة، نحو

هذا هنـوه، رأيـت   : نحوالنقص أحسن من اإلتمام، واإلتمام جائز لكنه قليل جداً 

  : ونظرت إلى هنيه وإلى كلِّ ذلك يشير ابن مالك رحمه اهللا تعالى بقوله هناه،

 كـــذاك، وهـــن ،أخٌ، حــم ،أب 

ــي أبٍ وتالي ــوفـ ــي هيـ  ردنْـ
  

ـ  صقْوالنََ   ذَفي هـ  يـرِ ا األخ أحسن 

ــقَوصــرها مــقْنَ نهِصأشْــ نه4(ر( 
  

                                     
  . نسب العيني والسيد المرتضى في شرح القاموس هذا البيت ألبي النجم العجلى، ونسبه الجوهري لرؤبة بن العجاج  )1(
  .52: ص – 1ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   )2(
  . نسب هذا البيت لرؤبة بن العجاج من كلمة يزعمون أنه مدح فيها عدي بن حاتم الطائي  )3(
  . 48: ص –ل على ألفية ابن مالك شرح ابن عقي  )4(
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  : ذكر النحويون إلعراب هذه األسماء بالحروف شروطاً أربعة  

أن تكون مضافة، احترازاً بذلك من أال تضـاف؛ فإنهـا حينئـذ تعـرب     : أحدها

  ". هذا أب، ورأيت أباً، ومررت بأبٍ: "بالحركات الظاهرة، نحو

، "هذا أبي: "إلى غير ياء المتكلم، أعربت بحركات مقدرة، نحوأن تضاف : الثاني

  ". ورأيت أبي، ومررت بأبي

رة، فإنها حينئذ تعـرب  بذلك من أن تكون مصغَّ أن تكون مكبرة، احترازاً: الثالث

هذا أبيٌّ زيد، وذويٌّ مال، ورأيت ابي زيد، وذوي مال، : "بالحركات الظاهرة، نحو

  ". ومررت بأبي زيد، وذوي مال

أن تكون مفردة، احترازاً بذلك مجموعة أو مثناة، فإن كانـت مجموعـة،   : الرابع

إذن " همأباء زيد، ورأيت أباءهم ومررت بأبـائِ  هؤالء"أعربت بالحركات الظاهرة 

الجمع المراد جمع التكسير كما مثِّل، فأما جمع المذكر السالم فإنها ال تجمع عليـه  

تعرب إعراب جمع المذكر السالم شذوذاً، بالواو رفعاً،  –حينئذ  –إال شذوذاً، وهي 

  . جمع المذكر إال األب وذو هاوبالياء المكسور ما قبلها نصباً وجراً، ولم يجمعوا من

  : فأما األب فقد ورد جمعه في قول الشاعر

ــفلَ ــا تَمــ ــبــ  اتناوين أصــ
  

  ــب ــين وكَـ ــانَنَيدفَـ  )1(ا باألبينـ
  

   ال تستعمل إال مصافة، وال تضاف إلى مضمر، بل إلى اسم جنس " ذو"وأن

وشـذّ قـول    "جاءني ذو قائم: "فال يجوز" جاءني ذو مال"ظاهر، غير صفة، نحو 

  : الشاعر

ــ صبا الخَنَحزــر ةَجي مرفَــهات 
  

 )2(اوهــوهــا ذَتمي أروِذَ ارأبــ  
  

إضافته إلى الضمير، وجمعه جمع المذكر : شذوذ من ناحيتين" ذووها"ففي 

  . السالم

  : واألسماء الستة على ثالثة أقسام
اللغة هي إعرابها بالحروف،  فوه وذو، وهذه: ما للعرب فيه لغة واحدة، وهو اثنان: أوالً

  . بالواو في حالة الرفع، وباأللف في حالة النصب، وبالياء في حالة الجر

                                     
  . البيت لزياد بن واصل السلمي  )1(
  . البيت لكعب بن زهير بن أبي سلمى  )2(
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  ".هن: "ما للعرب فيه لغتان، وهو اسم واحد: ثانياً

  ".هذا هنوه، ورأيت هناه، وال تنظر إلى هنيه: "إعرابها بالحروف نحو: األولى

ب بالحركات الظاهرة على النون، لغة النقص وتستعمل على حرفين وتعر: الثانية

  . كما سبق

فاألولى هي ) حم –أخ  –أب (ما للعرب فيه ثالث لغات وهو الثالثة الباقية : ثالثاً

اإلعراب بالحروف والثانية لغة القصر والثالثة لغة الـنقص وقـد تقـدم الكـالم     

   )1(.عليها

لم تـدخل  كلمة صيغت ليتوصل بها إلى الوصف باألجناس، وقيل أنها " ذو"  

وصلة إلـى وصـف   " الذي"إال وصلة إلى وصف األسماء باألجناس، كما دخلت 

يـا  : في قولك" األلف والالم"ما فيه لنداء  وصلة" بأي"المعارف بالجمل، وكما ُأتي 

  .أيها الرجل، ويا أيها الناس

مشـتقة  فليس  –في الغالب  –والمراد مما سبق أن أسماء األجناس جامدة   

شتق، فال تصلح أن تقع نعتاً وال غيره مما يتطلب االشتقاق الصريح وال مؤولة بالم

وهي مما يؤول بالمشـتق   –قبل اسم الجنس " ذو"فجاءت  –كالحال  -أو المؤول؛ 

لتكون وسيلة للوصف به مع إعرابها هي الصفة المضافة، وإعراب اسم الجنس  –

  . هو المضاف إليه المجرور

) وهو المضـاف إليـه  (ن اسم الجنس فإن وقعت صفة لنكرة وجب أن يكو  

) وهو المضاف إليـه (نكرة، وإن وقعت صفة لمعرفة، وجب أن يكون اسم الجنس 

التي بمعنى صاحب، إلى علم، وال " ذو"معرفاً باأللف والالم، وال يصح أن تضاف 

   )2( .إلى ضمير، ما دام الغرض من مجيئها التوصل بها إلى الوصف باسم الجنس

لغرض من مجيئها هو هذا التوصل، فالصحيح أنها تدخل على فإن لم يكن ا  

، )3(ذو الخُلصـة : "األعالم، والمضمرات، وأمثلة هذا كثيرة في كالم العرب؛ منها

وذو رعين، وذو وجدن، وذو يذو"وكل هذه أعالم سبقتها ... ن، وذو المجاز، ز "

                                     
  .75: ص –دار الفكر العربي القاهرة  –م 2004 – 1ط –علي محمود النابي / د –الكامل في النحو والصرف   )1(
  .101: ص –م 1961القاهرة  –دار المعارف  –عباس حسن  –النحو الوافي   )2(
  . كناية عن بيته" ذو"و –اسم صنم : الخلصة  )3(
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على الضمير قـول   ومن أمثلة دخولها" ذو"أعالم مصدرة بكلمة مستقلة هي : أي

  : الشاعر

لَوكن رجنَونْا مك ـ م  الـذي بـه   ُلثْ
  

  صا قَنَفْرديماً موِذَ ن ـ  يـك  )1(لاألواِئ
  

 –أبو بكـر  : ببعض األسماء الستة السالفة؛ مثلجرى العرف على التسمية   

أبو الفضل، ذي النون، ذي يزن، فإذا سمي باسم مضاف من تلك األسماء السـتة  

إعرابـه  : األول: ة للشروط، جاز في العلم المنقول منهـا أحـد أمـرين   المستوفي

بالحروف، كما كان يعرب أوالً قبل نقله إلى العلمية، كما يصـح إعرابـه بغيـر    

الحروف من األوجه اإلعرابية األخرى التي تجري على تلك األسماء، بالشـروط  

األسـماء السـتة    أن كل ما يصح فـي : والقيود التي سبقت عند الكالم عليها، أي

  . قبل التسمية بها يصبح إجراؤه عليها بعد التسميةالمستوفية للشروط 

وهو األنسب، أن يلتزم العلم صورة واحدة في جميع األسـاليب، مهمـا   : والثاني

 –مثالً  –اختلفت العوامل اإلعرابية، وهذه الصورة التي سمي بها واشتهر، فيقال 

أبو بكر من أعظم الصحابة، أثنى الرسـول   ، إن)ص(أبو بكر رفيق الرسول كان 

ونظائرها من كل علم مضاف صدره من األسماء " أبو"على أبو بكر، فكلمة ) ص(

الستة يلتزم حالة واحدة ال تتغير فيها آخره، ويكون معها معرباً بعالمـة مقـدرة،   

   )2( .سواء أكانت العالمة حرفاً أم حركة على حسب اللغات المختلفة

إذا وقعـت  " أباً"فما إعراب كلمة  )3("ال أباله"ب العربية الفصيحة من األسالي  

  بعدها الالم الجارة لضمير الغائب أو غيره؟ 

منصوبة باأللف، ومضافة إلى الضمير الذي " ال"يرى بعض النحاة أنها اسم   

بعدها، والالم التي بينهما زائدة، ومع أنها زائدة هي التي جـرت الضـمير دون   

مضاف في هذا المثال وأشباهه ال يعمل في المضاف إليـه، والجـار   المضاف، فال

  ". ال"والمجرور متعلقان بمحذوف خبر 
                                     

  . البيت من كالم األحوص  )1(
  .105: ص –م 1961القاهرة  –دار المعارف  –عباس حسن  –النحو الوافي   )2(
ا على غير ما هذا التركيب قد يراد به المبالغة في المدح، وأن الممدوح ال ينسب ألحد، فهو معجزة تولى اهللا إظهاره  )3(

ولكن اأكثر أن يراد به الدعاء عليه ) أي مولود غير شرعي(يعرف البشر، وقد يراد به المبالغة في الذم وأنه لقيط 

  .الناصربعدم 
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ففي هذا اإلعراب خروج على القواعد العامة، التي تقتضي بأن المضـاف    

النافية للجنس وقع معرفة إلضافته إلى " ال"يعمل في المضاف إليه، وفيه أيضاً اسم 

  . المفرد ال يكون معرفة" ال"الضمير، مع أن اسم 

ذات اعتبارين؛ " أباً"إن كلمة : عن هذا إجابة ضعيفة؛ حيث قالواوقد أجابوا   

ي باقية على التنكيـر؛  فهفهي بحسب الظاهر غير مضافة لوجود الفاصل بينهما، 

النافيـة  " ال"معرفة، واإلضافة غير محضة، وإذاً ال مانع من أن تكون اسم  تفليس

ها البناء على الفتح؛ لكنها لم تبن لالعتبار الثاني، وهو مراعاة وكان حق –للجنس 

الحقيقة الواقعة التي تقتضي بأنها مضافة؛ ونصبت باأللف لهذا، وصارت معربـة  

   )1( .ال مبنية

على فتحٍ مقدر علـى  " أباً"ويرى بعض النحاة إعراباً آخر، وهو بناء كلمة   

األلف أصلية من بنية الكلمة، كاأللف  آخرها منع من ظهوره التعذر، باعتبار هذه

لي تقدر عليه عالمات البناء، وال صفكالهما عنده حرف أ" هذا"التي في آخر كلمة 

  . يعتبره حرفاً زائداً جيء به ليكون عالمة إعراب

وغيـر  " ال"اسـم  " أباً"رأي من النواحي المختلفة هو اعتبار كلمة وأحسن   

ة من يلزم األسماء الستة األلف دائمـاً فـي   مضافة، بل مبنية على األلف على لغ

   )2( .جميع الحاالت، وأنها خالية من التنوين بسبب هذا البناء

وجوه االختالف فـي إعـراب   ) همع الهوامع(وأحصى السيوطي في كتابه   

  : األسماء الستة، فكانت اثني عشر وجهاً هي

بت عن الحركات، وهو المشهور أن الحروف نفسها هي اإلعراب، وأنها نا: أحدها

  . من البصريين وهشام من الكوفيين )4(والزجاجي )3(هذا مذهب قطرب والزيادي

وُأيد بأن اإلعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل، وال فائدة في جعـل    

  . مقدر متنازع فيه دليالً، وإلغاء ظاهر واف بالداللة المطلوبة

                                     
  . 107: ص –م 1961 –دار المعارف القاهرة  –عباس حسن  –النحو الوافي   )1(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )2(
  . 249ن بن زياد بن أبيه أبو إسحاق الزيادي، قرأ على سيبويه كتابه، ولم يتمه، مات سنة إبراهيم بن سليما  )3(
هو عمبد الرحمن بن إسحاق البغدادي التهاوندي الزجاجي، ولد بفارس ونشأ بها، وانتقل منها إلى بغداد، ولزم   )4(

  ). هـ337(عام  ةبطبريالزجاج وقرأ عليه النحو، فكان من أنبه تالميذه فنسب إليه، توفي 
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عراب زائد على الكلمة، فيؤدي إلى ورد بثبوت الواو قبل العامل، وبأن اإل  

على حرف واحد وصالً وابتداء وهما معربـان، وذلـك ال   " ذي مال"و" فيك"بقاء 

  . يوجد إال شذوذاً

هو مذهب سيبويه والفارسي، وجمهور البصريين، وصححه ابن مالـك،  : والثاني

أنها معربة بحركات مقـدرة فـي   : من المتأخرينوأبو حيان وابن هشام، وغيرهم 

أبوك، : قام أبوك، فأصله: الحروف، وأنها أتبع فيها مقابل اآلخر لآلخر، فإذا قلت

وك، ثم اسـتثقلت الضـمة علـى الـواو     أب: حركة الباء لحركة الواو فقيل تفأتبع

  . فحذفت

ك تحركت الواو وانفتح ما قبلهـا فقلبـت   وأب: ك، فأصلهاَبوإذا قلت رأيت إ  

حركـة الـواو   لك، ثم أتبعت حركة الباء وِأب يك، فأصلهألف، وإذا قلت مررت بأبِ

الواو فحذفت، فسكنت وقبلها كسرة، فانقلبت ك، فاستثقلت الكسرة على وِفصارت أبِ

  . ياء

بأن أصل اإلعراب أن يكـون بحركـات ظـاهرة أو    : واستدل لهذا القول  

   )1( .مقدرة، فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه

ة بالحركات التي قبل الحروف، والحروف إشباع وعليه المازني أنها معرب: الثالث

   )2( .والزجاج

  . واحدعلى حرف " ذي مال"و" فيك" اءقورد بأن اإلشباع بابه الشعر، وبب  

أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وهي منقولة من الحروف وعليه : الرابع

الربعي .  

لمنقول إليه وسكونه، وصحة المنقول شرط النقل الوقف، وصحة اورد بأن   

  .اإلعراب غير آخر مع بقاء اآلخرمنه، وبأنه يلزم جعل حرف 

أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف، وليسـت منقولـة، بـل هـي     : الخامس

الحركات التي كانت فيها قبل أن تضاف، فثبتت الواو في الرفع، ألجـل الضـمة،   

                                     
  . 124: ص – 2ط – 1ج –محمد عبد السالم هارون : تحقيق –السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع   )1(
  ). هـ311(توفي سنة  –أبو إسحاق الزجاج من تصانيفه معاني القرآن  –إبراهيم بن السري بن سهل   )2(
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ــاً أل ــاء ألجــل الكســرة، وألف ــه األعوانقلبــت ي ــجــل الفتحــة، وعلي    )1(مل

  . )2(وابن أبي العافية

هذه الحروف إن كانت زائدة فهو المذهب الثالث، وقد تبين فساده، ورد بأن   

  . وإن كانت المات لزم جعل اإلعرب في العين مع وجود الالم

أنها معربة من مكانين، بالحركات والحروف معـاً، وعليـه الكسـائي    : السادس

  . ورد بأنه ال نظير له، )3(والفراء

أنها معربة بالتغير واالنقالب حالة النصب والجر، وبعدم ذلك فـي حالـة   : السابع

الرفع وعليه الجرمي .  

عامل الرفع ال يكون مؤثراً شيئاً، وبأن العدم ال ال نظير له، وبأن ورد بأنه   

  . يكون عالمة

لحروف، وأن أباك، وأفـاك،  إن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في ا: الثامن

  .)5(والرندي )4(وعليه السهيلي وحماك، وهناك، معربة بالحروف

  . عكسه: التاسع

فقـال الزجـاج   : إن الحروف دالئل اإلعـراب، واختلـف فـي معنـاه    : العاشر

أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف، التي قبل حروف : ، المعنى)6(والسيرافي

  . ن حروف العلة تطلب حركات من جنسهاالعلة، ومنع من ظهورها كو
حروف إعراب، واإلعراب فيها ال ظـاهر وال  معناه، أنها : )7(وقال ابن السراج  

  . مقدر، فهي دالئل إعراب بهذا التقدير، وقد عد هذان القوالن مذهبين فتصير أحد عشر

                                     
  ). هـ476(توفي سنة  –يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي   )1(
  ). هـ583(محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز بن خليفة بن ابي عافية توفي سنة   )2(
هو أبو زكريا يحيى بن زياد المعروف بالفراء، إمام نحاة الكوفة أخذ عن يونس بن حبيب، وأخذ عنه سلمة بن   )3(

  ). هـ144(عاصم، ولد بالكوفة سنة 
اهللا بن أحمد بن أبي الحسن السهيلي، ويكنى بأبي القاسم، واشتهر بأبي الحسن،  هو عبد الرحمن بن رضوان بن عبد  )4(

  ). هـ508(وسهيل قرية، أحد نحاة األندلس، ولد سنة 
  . بضم الراء، وسكون النون أبو علي األستاذ النحوي  )5(
  ).هـ368(الحسن بن عبد اهللا القاضي، أبو سعيد توفي   )6(
أخذ عن المبرد، عنه أخذ " السروج"سهل النحوي المعروف بأبي السراج نسبة إلى عمله  هو أبو بكر بن السري بن  )7(

  ). هـ316(الزجاجي والسيرافي والفارسي، والرماني، توفي سنة 
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لنقـل  إنها معربة في الرفع بالنقل، وفي النصب بالبدل، وفي الجر با: الثاني عشر

والبدل معاً، وحكاه ابن الربيع وغيره، وهو موافق للمذهب الرابع إال في النصـب  

   )1( .أخوك فأبدلت الواو ألفاً: رأيت أخاك: األصل في: فيقول

فـي  " من"صاحب الصحاح في كتاب له في النحو، أن  )2(وزعم الجوهري  

: تقول لمـن قـال   حكاية النكرة في الوقف معربة بالحروف كاألسماء الستة، فإنك

  ". مني"مررت برجل : مناً، ولمن قال: رجالًرأيت : منْو، ولمن قال: جاءني رجل

وليس بشيء ألن هذا ليس بإعراب، بدليل أنه ال ثبت في : )3(قال ابن هشام  

الوصل، وألن وضعها وضع الحروف، فال تستحق إعراباً، وألن اإلعراب إنمـا  

   )4( .كالم الذي هي فيهيكون بعامل يدخل على الكلمة في ال

  :األمثلة الخمسة: رابعاً

من الكالم على ما يعرب من األسماء بالنيابة نشرع في ذكر مـا  لما فرغنا   

  . يعرب من األفعال بالنيابة وذلك األمثلة الخمسة

هي ما كان فاعلها  ضمير اثنين أو جماعة، أو مخاطب مؤنث، لحقته معه   

أللف، مفتوحها بعد ُأختيهات كقولـك يفعـالن،   بعد ا في حال الرفع نون مكسورة

  .)5(، وتفعلينيفعلون

  :مالك رحمه اهللا تعالى يقول ابن

وأجاً، وتَعرف    النُّونا" يفعالنِ"نحو  لعدعوتَ ين6(وناألُس(.  

                                     
 – 2ط – 1ج –تحقيق محمد عبد السالم هارون  –جالل الدين السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع   )1(

  . 126: ص
وهو إمام في اللغة واألدب، ) فاراب(يل بن حماد الجوهري، صاحب الصحاح، أصله من بالد الترك من هو إسماع  )2(

  ). هـ393(علي الفارسي، وأبي سعيد السيرافي، ورحل إلى الحجاز وتوفي سنة  يبأقرأ في بغداد على 
القعدة ذي الفاضل المشهور، ولد في  عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام جمال الدين أبو محمد النحوي  )3(

  ). هـ807(سنة 
عبد / د –تحقيق محمد عبد السالم هارون  –لإلمام جالل الدين السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع   )4(

  . 127: ص –م 1987 – 2ط – 1ج –العال سام مكرم 
  .57دار الجبل بيروت، ص - 2ط - أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري -المفصل في علم العربية  )5(
  .78:ص - 1ج -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )6(
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إلى كل " يفعالن: "ما يعرب من األفعال بالنيابة األمثلة الخمسة، فأشار بقوله  

أو اليـاء  " تضـريان "ن، سواء كان في أوله التاء، نحو فعل اشتمل على ألف االثني

إلى كل فعل اتصل به ياء المخاطبة نحـو  " وتدعين: "وأشار بقوله" يضربان"نحو 

إلى كل فعل اتصل به واو الجماعة نحـو  " وتسألون:"، وأشار بقوله"أنت تضربين"

يـدون  الز: "سواء كان في أوله التاء كما مثـل، أو اليـاء نحـو   " أنتم تضربون"

  ".يضربون

فهذه األمثلة الخمسة وهي يفعالن، وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلـين،    

فع بثبوت النون، فنابت النون فيه عن الحركة وهي الضـمة، نحـو الزيـدان    رت

   .)1(يفعالن، فيفعالن، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون

إمـا مبـدوء بيـاء     وسميت خمسة ألن المتصل باأللف له صورتان ألنّـه 

والمتصل بياء المخاطبة الغائب، أو بتاء المخاطب، وكذلك المتصل بواو الجماعة، 

  .)2("تقولين"له صورة واحدة، ألنه ال يكون مبدوء إال بالتاء نحو 

في الفعل المضارع المؤكد بالنون إذا ُأسـند إلـى ألـف االثنـين أو واو       

ن، وهل تفهمن وهل تفهمن، فهذه األفعال الجماعة، أو ياء المخاطبة، نحو هل تفهما

الثالثة مرفوعة بالنون المحذوفة وجوباً لتوالي األمثال، ففي هذه المواضع تحـذف  

ألنها جاءت لغرض التوكيد، فاألفعال نون الرفع وجوباً، وال تحذف نون التوكيد، 

  .)3(معربة لوجود الفاصل بين الفعل ونون التوكيد

" ونِّيرهل تأم: "يكثر في الفعل المتصل بنون الوقاية نحوأما الحذف الجائز   

هـذه األوجـه   ببتشديد النون، وجاز الفك فتنطق بالنونين، أو تنطق بنون واحدة، و

  .)4( )ونّي أعبد أيها الجاهلونرقُْل أفغير اهللا تأم: (الثالثة قُرئي قوله تعالى

  .تأمروني بحذف نون الرفع وإبقاء نون الوقاية: قرئ

  .تأمرونّي، بتشديد النون، إلدغام نون الرفع ونون الوقاية: وقرئ

                                     
  .79:ص - 1ج -شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )1(
  .66:ص - القاهرة -دار الفكي العربي - علي محمود النابي. الكامل في النحو والصرف، د  )2(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )3(
  .74: اآلية - سورة الزمر  )4(
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  .)1(ألولى نون الرفع والثانية نون الوقايةاتأمرونني، بنونين، : وقرئ

األصل في كل معرب أن يكون له حرف إعـراب، سـواء كـان معربـاً       

بالحركة أو معرباً بالحرف، فأما خمسة األمثلة، فمنهم من ذهب إلى أن لها حرف 

راب وهي األلف في يفعالن، والواو في يفعلون والياء في تفعلين وعلى هـذا ال  إع

فإنما ُأعربت وال حرف إعراب لها خالف  رنسلم، وإن سلمنا على المذهب المشهو

، إما أن يكـون الـالم، أو   لم يخُلاألصل، وذلك ألنّا لو قدرنا لها حرف إعراب 

الالم؛ ألن من اإلعراب الجزم؛ الضمير أو النون، بطل أن يكون صرف اإلعراب 

فلو جعلناه الالم لوجب أن يسكن في حال الجزم؛ فكان يؤدي إلى أن يحذف ضمير 

وذلك ال يجوز، وبطل أيضاً أن يكون الضمير حـرف اإلعـراب؛ ألن    ،)2(الفاعل

الضمير في الحقيقة ليس جزء من الفعل، وإنما هو اسم قائم بنفسه فـي موضـع   

كلمة أخرى، وعلى هذا تخرج األلف ليجوز أن يكون إعراباً  رفع؛ ألنه فاعل؛ فال

والواو والياء في تثنية األسماء وجمعها، فإنها حروف ال تقوم بنفسها وال موضـع  

لها من اإلعراب؛ فجاز أن تكون حروف اإلعراب؛ وبطل أن تكون النون حـرف  

هـي   اإلعراب؛ ألنها ليست كحرف من الفعل، وإنما هي بمنزلة الحركـة التـي  

، وال يخّل حذفها بمعنى الفعـل، ولكـان   الضمة، ولهذا تحذف في الجزم والنصب

اإلعراب، وعلى هذا تخـرج   اإلعراب جارياً عليها؛ فلذلك لم يجز أن تكون حرف

زلة حروفها ويختّل معناها بحذفها؛ األلف والواو والياء في التثنية والجمع؛ فإنها بمن

  .)3(كما بينا، واهللا أعلمفلذلك جاز أن تكون حروف اإلعراب 

وأعلم أن التثنية إذا لحقت األفعال :"يهوهي علة إعرابه بالحروف يقول سيبو  

المضارعة عالمة للفاعلين، لحقتها ألف ونون، ولم تكن األلف حرف اإلعـراب،  

ألنك لم تُرد أن تثنى يفعُل هذا البناء فتضم إليه بفعل آخر، ولكنك إنما ألحقته هـذا  

يدركها الجزم والسـكون،  ألنه فاعلين، ولم تكن منونة وال يلزمها الحركة عالمة لل

فتكون األولى حرف اإلعراب، والثانية كالتنوين، فكما كانت حالها في الواحد غير 

                                     
  .68ص - الكامل في النحو والصرف  )1(
  .الالم حالة الجزم واأللف أو الياء أو الواو الالئي هن ضمائر الفاعلين: للتخلص من إلتقاء الساكنين  )2(
  .39ص - 1ج -ابن األنباري - اإلنصاف في مسائل الخالف  )3(
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حال االسم وفي التثنية لم تكن بمنزلته، فجعلوا إعرابه في الرفع ثبات النون لتكون 

  .)1(في الواحد، إذا منع حرف اإلعرابالتثنية عالمة للرفع، كما كان  له في

وجعلوا النون مكسورة كحالها في االسم، ولم يجعلوها صرف اإلعراب، إذ   

كانت متحركة ال تثبت في الجزم، ولم يكونوا ليحذفوا األلف ألنها عالمة اإلضمار 

فأثبتوها فـي  " قلت"وبمنزلة التاء في ) أكلوني البراغيث: (والتثنية في قول من قال

رفع وحذفوها في الجزم كما حذفوا الحركة من الواحد، ووافق النصب الجزم في ال

الحذف، كما وافق النصب الجر في األسماء، ألن الجزم في األفعال نظير الجر في 

     األسماء، واألسماء ليس لها في الجزم نصيب، كما أنه لـيس للفعـل فـي الجـر

  .)2(فعالهما يفعالن، ولم يفعال، ولن ي: نصيب، وذلك قولك

واو  أن األولـى : وكذلك إذا لحقت األفعال عالمة للجمع لحقتهـا زائـدتان    

وم ما قبلها لئال يكون الجمع كالتثنية، ونونها مفتوحة بمنزلتها في األسـماء،  ضمم

ـ في التثنية والجمع ههنا، كمـا أنه  اا وقعتمكما فعلت ذلك في التثنية، ألنه ا فـي  م

  .)3(علون، ولم يفعلوا ولن يفعلواهم يف: األسماء، كذلك، وهو قولك

   وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة؛ إال أن األولى ياء وتفتح النون، ألن

 الزيادة التي قبلها بمنزلة الزيادة التي في الجمع، وهي تكون في األسماء في الجر

  .)4(أنت تفعلين، ولم تفعلي، ولن تفعلي: ، وذلك قولكوالنصب

رع ورد في بعض مواضع الحديث الشريف منصـوباً أو  الفعل المضالكن   

: ذلك قوله عليه الصالة والسالم منفي غير موضع الجزم أو النصب، و مجزوماً،

ما يعدل الجهاد في سبيل اهللا عـز وجـل؟   ) ص(قيل للنبي : عن أبي هريرة قال"

ال : يقـول ذلـك  فأعادوا عليه مـرتين أو ثالثـة، كـل    : ال تستطيعوه، قال: قال

مثل المجاهد في سبيل اهللا كمثل الصائم القائم القانت : ه، وقال في الثالثةنتطيعوتس

                                     
 -دار الكتب - م1988- 3ط - 1ج -السالم هارون محمد عبد: ت - سيبويه -أبي بشير عمر بن عثمان: الكتاب  )1(

  .19ص -بيروت
  .المصدر السابق نفسه الصفحة  )2(
  .المصدر السابق نفسه الصفحة  )3(
  .20ص - المصدر السابق   )4(
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بآيات اهللا، ال يفتر من صيام، وال صالة، حتى يرجـع المجاهـد فـي سـبيل اهللا     

  .)1("تعالى

مـرة مرفوعـاً علـى    " تستطيعون"الحديث ورد الفعل المضارع  ففي هذا  

ب أو الجزم، دونمـا ناصـب أو   األصل، ومرة ورد محذوف النون عالمة النص

  .)2(جازم

  :ومنه قول القائل

  )3(ستحلبوها الحقاً غير ناهل    فإن يك قوم سرهم ما صنعتُم

  :وقد تحذف نون الرفع للضرورة الشعرية، قال الشاعر

ـ  كلَــ ايــ ـ عمبِ ةرقُبــ نمـ   رٍمـ

  رِيففبيضــى وأصــ والجــ كال لَــخَــ  

  ونقّــري مــا شــئت أن تُنقّــري     

ــ   ــذري  ق ــاذا تح ــخُّ فم ــع الف د رف  

  .)4(البد يومـاً أن تُصـادي فأصـبري     
  

فماذا تحذرين ولكـن حـذفت   : فكان حقه أن يقول" يفماذا تحذر"الشاهد فيه قوله 

   . النون لضرورة الوزن والقافية

                                     
  ).1498( 3صحيح مسلم، ج  )1(
  .589م، ص1990 - دار البشير عمان -عودة خليل أبو عودة: د -بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف  )2(
  .وذكره ابن هشام في السيرة  النبوية) ص(هذا البيت ألبي طالب عم النبي   )3(
  .األبيات لطرفة بن العبد  )4(
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  :نيابة الحركة عن الحركة: المبحث الثاني
  :الممنوع من الصرف: أوالً

  . ، تلحق آخر االسم، ال خطاً وال وقفاً)1(التنوين نون ساكنة زائدة  

  : أقسام التنوين

التنوين الذي يعتبره النحاة عالمة على أن الكلمة اسم أنواع، أشهرها أربعة؛   

  . ين المقابلة، تنوين التعويضتنوين األمكنية، تنوين التنكير، تنو: هي

  : تنوين األمكنية: النوع األول

  : ولتوضيحه نقول  

قسم تتغير عالمة آخره باختالف موقعه من الجمل ويدخلـه التنـوين فـي     .1

آخره، برفع آخره وتنوينه؛ ونصب آخره وتنوينه، وجر آخره وتنوينه مثل 

 . عصفورة ويسمى المعرب المنصرف –شجرة  –علي 

عالمة آخره باختالف موقعه من الجمل، ولكنه ال ينـون مثـل   قسم تتغير  .2

 ". المعرب غير المنصرف"عثمان وهذا القسم يسمى  –أحمد 

قسم ال تتغير عالمة آخره بتغير التراكيب، ويسمى المبني لكن قـد يدخلـه    .3

 . التنوين أحياناً

 . قسم ال تتغير عالمة آخره وال يدخله التنوين .4

  : نكيرتنوين الت: النوع الثاني

بعض األسماء المبنية؛ ليكون وجوده دليالً  –في األغلب  –هو الذي يلحق   

  . على أنها نكرة، وحذفه دليالً على أنها معرفة

  : تنوين التعويض، أو العوض: النوع الثالث

من الدواعي ما يقتضي حذف حرف من كلمة، أو حذف كلمـة كاملـة، أو     

   )2(.ين محل المحذوف ويكون عوضاً عنهحذف جملة بتمامها أو أكثر؛ فيحل التنو

                                     
  . ليست من أصل بنية الكلمة، وال من حروفها األصلية: أي  )1(
  .26: ص – 1ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )2(
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  : تنوين المقابلة: النوع الرابع

إن التنوين حين يلحق آخر االسم يكون دليالً على أن ذلك االسـم قـد تـم      

  . محمد مسافر: صوغه، واستكمل حروفه، كما في نحو

: لكن أين يذهب التنوين حين تجمع تلك الكلمات جمع مذكر سـالم فنقـول    

  سافرون، ِلم لَم يبق في الجمع ليدل على ما كان يدل عليه في المفرد؟المحمدون م

يرى النحاة أنه قد اختفى، وحلت محله النون التي في آخر الجمـع، ولمـا     

كانت غير موجودة إال في جمع المذكر السالم، دون الجمع المختوم باأللف والتـاء  

كـان مـن    –جمع سـالمة   وكالهما –) جمع المؤنث السالم ومحلقاته: (الزائدتين

جمع المذكر السـالم،  اإلنصاف أن يزاد التنوين في الثاني، ليكون مقابالً للنون في 

ويتم التعادل بين االثنين من هذه الناحية ويسمونه لذلك تنوين المقابلة ويقولون في 

  . تعريفه

إنه الالحق لجمع المؤنث السالم؛ ليكون في مقابلة النون في جمع المـذكر    

  . المالس

من األسماء المعربة نوع آخر يرفع بالضمة، وينصـب بالفتحـة، ويجـر      

االسـم الـذي ال   "بالفتحة أيضاً نيابة عن الكسرة، ولكن من غير تنـوين يسـمى   

، وقد وضع النحاة لهذه األسماء ضوابط تبين متـى يمنـع االسـم مـن     "ينصرف

   )1(.الصرف

  : سبب منع الصرف

  األعالم: أوالً

  ):أسماء القبائل واألحياء: (مؤنثةاألعالم ال/ 1

هي من األسماء التي يجوز فيها الصرف وعدمه، وذلك حسب التأويل الذي   

تريده، فإن أولته باألب صرف، وإن أولته بالقبيلة منع من الصرف، وذلـك بعـد   

حذف المضاف منها، فإما أن يقوم مقام المضاف فيصرف إذا نظرت نظرة غلبـة  

بـالتنوين   قلـت هـذه تمـيم   " بنو"فإذا حذفت " هذه بنو تميم: "مثالًالمذكر، كقولنا 

                                     
  . 581: ص –فاضل السامرائي . د –معاني النحو   )1(
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ومنـه قـول   . )1(فتمنعـه مـن الصـرف   " هذه تميم"ويجوز أن تقول  ؛والصرف

   )2(:الشاعر

ـ عـن روحٍ وأنكـر جِ   زا الخنب  هدلْ
  

 وعجت عجيجاً من جـذام الطـارف    
  

ه أوله بمعنـى  حيث منعه من الصرف ألن" جذام: "فالشاهد في هذا البيت هو قوله

  . القبيلة، ويجوز صرفه كذلك حمالً على معنى الحي

فهمـا تـارة   " ثمود وسـبأ "ومن األسماء التي يجوز فيها التذكير والتأنيث   

فثمـود هنـا    )3()وعاداً وثموداً وقد تبـين لكـم  : (منصرفتان كما في قوله تعالى

 ،هنـا  " سبأ" )4( )يقينبنبأ  وجئتك من سبأ: (وقال تعالىمنصرف ألنه بمعنى الحي

: منصرف، بينما وردا ممنوعين من الصرف في صور أخرى كما في قوله تعالى

فقد جاء ثمود غير منصرف ألنه بمعنى القبيلة،  )5( )...وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ مبصرةً(

   :قال الشاعر

ــأرب إذ  مــن ســبأ الحاضــرين م
  

 )6(يبنــون مــن دونِ ســيله العرِمــا  
  

حيث جاءت غير مصروفة حمـالً علـى   " سبأ"هد في البيت هو قوله والشا  

معنى القبيلة، ولو صرفت على معنى الحي لجاز كما فـي الشـاهد الـذي أورده    

  : سيبويه بهذا الخصوص

 أضحت ينفّرها الولـدان مـن سـبأْ   
  

ــاريج    ــا دح ــت دفّيه ــأنّهم تح  )7(ك
  

. الحي وهو مذكر مصروفاً، ألنه بمعنى" سبأ"والشاهد في البيت هو مجيء   

أن، "وقد بدأ سيبويه بـ" إن، وليت، ولعل، وكأن: "وفي تسمية الحروف والكلم مثالً

وأما أن وليت فحركت أواخرهما بـالفتح  : (وبين األوجه الجائزة فيها قوله" ولعل

فصار الفتح أولى، فـإذا صـيرت واحـداً مـن     " كان"ألنهما بمنزلة األفعال نحو 

                                     
  . 44: ص –عبد العزيز علي سفر . د –الممنوع من الصرف في اللغة العربية   )1(
  . 230: ، وجمل الزجاجي3/364والمقتضب  – 2/25البيت للنابغة الجعدي أنظر سيبويه   )2(
  .38: اآلية –سورة العنكبوت   )3(
  . 22: اآلية –سورة النمل   )4(
  .59: اآلية –سورة اإلسراء   )5(
  .2/8أنظر سيبويه  –البيت للنابغة الجعدي   )6(
  . 253: ص – 3ج –محمد عبد السالم هارون : ت –أنظر سيبويه  –البيت للنابغة الجعدي   )7(
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ف فهو ينصرف على كل حال، وإن جعلنه اسماً للكلمة وأنـت  الحرفين اسماً للحر

وإن سميتها بلغة " عمرو"تريد لغة من ذكر لم تصرفها كما لم تصرف امرأة اسمها 

   )1( ).كنت بالخيار" أنث"من 

  : أسماء السور

  :أسماء السور أقسام: تقسيم ألسماء السور ذكرها في الهمع فقالللسيوطي   

  . م وحكمه الصرف كاألنفال واألنعام واألعرافما فيه ألف وال: أحدها

هذه هود، وقرأت : سورة منع الصرف نحوف إليه ضالعادي منها، فإن لم ي: الثاني

قرأت سورة هود، ما لم يكن فيه مـانع  : هود، وإن اضيف إليه سورة صرف نحو

  . قرأت سورة يونس: فيمنع نحو

فتحكى فإن كان أولها همـز  " ى أمر اهللاوأت"؛ "قل أوحي إليه: "الجملة، نحو: الثالث

وصل قطع؛ ألن همز الوصل ال يكون في األسماء إال في ألفاظ متعددة تحفظ وال 

يقاس عليها، أو في آخرها تاء التأنيث قلبت هاء في الوقف؛ ألن ذلك شأن التـاء  

التي في األسماء وتعرف لمصيرها أسماء وال موجب للبنـاء، وتمنـع الصـرف    

  ". اقتربه: "وفي الوقف" قرأت اقتربت: "لتأنيث نحوللعلمية وا

فتجوز فيه الحكاية، ألنها حـروف  ) ~، وق~، ون~ص(حرف الهجاء كـ: الرابع

أسماء لحروف الهجاء، وعلى هذا يجوز فيهـا  فتحكى كما هي؛ واإلعراب يجعلها 

   )2( .الصرف وعدمه بناء على تأنيث الحرف وتذكيره

ميم، وطسين، ويسن، فأوجب ابن عصـفور فيـه   ما وازن األعجمي كح: الخامس

الحكاية ألنها حروف مقطعة، وجوز الشلوبيين فيه ذلك واإلعراب غير مصروف 

يسن بنصب النون، وسواء في جواز األمـرين   وقد قرئ. لموازنته هابيل وقابيل

  . أضيف إليه سورة أم ال

بـن عصـفور   رأى ا ففيه فإن لم يضف إليه سورة) طسيم(المركب كـ : السادس

والشلوبيين فيما قبله، ورأى ثالث وهو بناء الجزئين على الفتح، كخمسـة عشـر،   

وإن أضيف إليه سورة لفظاً أو تقديراً، ففيه الرأيان، ويجوز على اإلعـراب فـتح   

                                     
  .56: ص –الممنوع من الصرف   )1(
  . 35: ص –السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع   )2(
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النون وإجراء اإلعراب على الميم كبعلبك، وإجراءه على النون مضافاً لما بعـده،  

" كهيعص"تذكير الحرف وتأنيثه، أما بناء على  الصرف وعدمه" ميم"وعلى هذا في 

فال يجوز فيها إال الحكاية؛ سواء أضيف إليها سورة أم ال، وال يجوز " حم عسق"و

فيها اإلعراب، ألنه ال نظير لهما في األسماء المعربة وال تركيب المزج ألنـه ال  

لصـاد  أن تكون كلمة مفتوحة، وا" كهيعص"يونس في يركبه أسماء كثيرة، وأجاز 

مضمومة، ووجهه أنه جعله اسماً أعجمياً وأعربه، وإن لم يكن لـه نظيـر فـي    

   )1( .األسماء المعربة

  : األعالم المذكرة المختومة بتاء التأنيث

من األعالم الممنوعة من الصرف للعلميـة والتأنيـث األعـالم المـذكرة       

يـة، وعـروة   ة، وربيعة، أمرالمختومة بتاء التأنيث كطلحة، وحمزة، وعطية، وم

، ونضلة، وقُناعة، وتهامة، وفذارة، وكنانة، وجزيمة، ومعاوية وخزيمة، ورواحـة 

وقد ورد عند الشعراء مجموعة كبيرة من هذا الصنف ... وأسامة، وحذيفة، وقتيبة

   )2( :قال الشاعر

وأبنــاء فلــو شــهدت ســهم مالــك 
  

ــرةَ   ــن م ــذرني م  المتناصــرة فتع
  

   )3( :وقال آخر

ــائم ــن أ دع ــم ــياتمي  ة رأس
  

ــثَ   تْبن وفــرعهعــال  ن أشــم 
  

   )4( :وقال الشاعر

نجــد  قالُيكــون ث هــا شــرقي 
  

ــاعةَ   ــا قضـ ــا ولهوتهـ  أجمعينـ
  

  : األعالم المؤنثة المختومة بتاء التأنيث

وفضة، وخولة، ية، مارأمامة، و: وردت أعالم كثيرة من هذا الصنف منها  

... ، وجبيرة، وبثينة، وسميحة، وزهرةوأميمة، وسمية، وفطيمة، وعاتكة، وفاطمة

   :قال الشاعر ،وقد وردت بعض هذه األسماء كثيراً في الشعر وبعضها قليل جداً

                                     
  .36: ص –سيوطي ال –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع   )1(
  . 68: ص –ديوانه  –البيت للنابغة الجعدي   )2(
  .2/963 –شرح أشعار الهزليين  –أبو صخر الهزلي   )3(
  .1/30 –الجهرة  –البيت لحسان بن ثابت   )4(
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ِلــومــا وهــرة مــنهمدز ت أبنــاء 
  

  لْصميماً ولم ي1(ق عجائزك المجـد ح( 
  

   )2( :وقال آخر

ــ ـ دفواكب ــى أميـ ــدما ةَا عل  بع
  

ـ  ا نعمـةَ هبهطمعتُ، فَ   العش زلّـت ي 
  

  : األعالم المؤنثة غير المختومة بتاء التأنيث

منها أسماء القبائل واألماكن مثل عكاظ، حمص، تثليث، وجرثم، وحومـل    

، سعاد، ميسون، لمـيس،  اً، ومنها أيضاً األعالم المؤنثة معنى ال لفظوخثم ومضر

   )3( :قال الشاعر. الخ... بلقيس، زينب

 أال إنمــا أبكــي ليــوم لقيتــه   
  

 اسٍ كـّل مـا بعـده جلـلُ    ق مبجرثَ  
  

   )4( :وقال الشاعر

   ـ  أرسماً جديـداً مـن سـعاد  ؟بتجن
  

  عفت روض  منهـا فيثقـب ةُ األجداد 
  

  : األعالم المعدولة/ 2

هو تحويل االسم من حالة لفظية إلى أخرى مع بقاء المعنـى  : معنى العدل

  . معنى األصلي بشرط أال يكون التحويل لقب أو تخفيف أو إللحاق، أو زيادة

بسكون الخاء، تخفيف فخذ بكسـرها،  " فخْز"وال " يئس"فليس من المعدول   

  .وال كوثر بزيادة الواو، إللحاق الكلمة بجعفر

فالعدل انتقال من صورة إلى أخرى لفائدة، وهذا االنتقال هو انتقـال مـن     

أصل إلى فرع أدى إلى خروجه من حكمه اإلعرابي األصـلي وهـو اإلعـراب    

  : بالتنوين، إلى إعراب فرعي وهو المجرد من التنوين فالعدل قسمانالمصحوب 

الذي يدل عليه دليل غير منع الصرف، بحيث لو صـرِف هـذا   هو : تحقيقي/ 1

: االسم لم يكن صرفه عائقاً عن فهم ما فيه من العدل، ومالحظة وجوده كالعدل في

لفظ منها مسموعاً عن سحر، وُأخَر، ومثنى، فإن الدليل على العدل فيها ورود كل 

                                     
  .2460 –المفضليات  –المرقش األصغر   )1(
  .108 –المفضليات  –الشنفري األزدي   )2(
  .89: ص –ديوانه  –البيت لطرفة بن العبد   )3(
  . 22: ص –ديوانه  –البيت للنابغة الزبياني   )4(
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العرب بصيغة تخالف الصيغة الممنوعة من الصرف مـع اتحـاد المعنـى فـي     

   )1( .بمعنى السحر، وُأخر بمعنى آخر، ومثنى بمعنى اثنين اثنين" فسحر"الصيغتين 

من الصرف، سماعاً من العرب، من غير أن يمنع فيه العلم  هو الذي: تقديري/ 2

فيقدر فيه العدل لـئال  . ها في منع الصرفيتنضم إليكون مع العلمية، علة أخرى 

، زخر، فلو سمع مصروفاً لم يحكم بعدلـه  عمر: يكون المنع بالعلمية وحدها مثل

، وهذا النوع التقديري خـاص بـاألعالم   وهو جد إحدى القبائل العربية: ُأدد: مثل

أخرى ومنها جشم، وال دليل يدل عليه إال منع العلم من الصرف وعدم وجود علة 

   )2( .تنضم إلى العلمية في منع صرفه

طرف اللفظ وهي تخفيفه واختصـاره، وطـرف   : وفائدة العدل بين طرفين  

وسنتطرق إلى الصور المتعلقة باألعالم المعدولة . المعنى وهي استقرار العلمية فيه

  : بشيء من اإليضاح وهي

فاألعالم ... ل، وجمعحزالمعدولة عمر، وزفر، ومضر، ومن األعالم  )فُعل: (أوالً

تمنع من الصرف بشرط أن تكون مفردة، مذكرة، معرفة، " فُعل"السابقة على وزن 

مكبرة، ويالحظ أن السماع عن العرب هو الضابط الحقيقي بحيث لو جاء أحد هذه 

األعالم مخالفاً لهذه الشروط المأخوذة من السماع، بأن كان جمعاً، أو مؤنثـاً، أو  

   )3( .صغراً لصرفنكرة، أو م

فإذا كان االسم نكرة يعرف باأللف والالم فهو مصروف واحـداً كـان أو     

: صرد وجعل، ينصرف في النكرة والمعرفة، والجمع نحـو : جمعاً، فالواحد نحو

سـكع،  : نعتـاً نحـو  ، وكذلك إن كـان  عمرةثُقب، وحفَر، وعمر إذا أردت جمع 

  .)4( )أهلكت ماالً لبدا: (تعالىووضع، وحطم، ولُبد وهو الكثير من قوله 

                                     
  .205: ص –عبد العزيز علي سفر . د –الممنوع من الصرف في اللغة العربية   )1(
  . 171 – 4ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )2(
  . 21: ص –عبد العزيز علي سفر . د –الممنوع من الصرف   )3(
  . 6: يةاآل –سورة البلد   )4(
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" فُعـل "المعدول في هـذا الحكـم   " عمر وأمثاله"العلم المفرد المذكر  ويتبع : ثانياً

، المعدولة عـن غـادر وفاسـق    رفُسق، ولُكع، وغُد: المختصة بالنداء وذلك نحو

  . وألكع

فإنهـا   كُتع، بتـع  –جمع : من ألفاظ التوكيل نحو" فُعل"على وزن  ما يأتي: ثالثاً

 –األلفاظ التي ذكرناهـا   ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل، فالنحاة يقولون إن

  . كتعاء، بتعاء –جمعاء : جموع تكسير مفرداتها –جمع، كُتع 

فمنع  –رقاش  –قطام  –حزام : "المؤنثة التي على وزن فعال نحو األعالم: رابعاً

بـالراء،   يكون العلم مختوماًتلك األسماء من الصرف في لغة بني تميم بشرط أال 

وسبب منعها من الصرف كما يقول النحاة هو العلمية والعدل، ألن األصل فيها هو 

أال ترى أن : "يقول سيبويه" فَعال"حازمة، وقاطمة، وراقشة، فَعدل عنها إلى صيغة 

وهذه حزام، ألن هذه معدولة عـن حازمـة، وقطـام    هذه قطام : بني تميم يقولون

  . )1("اطمة أو قطمةمعدولة عن ق

ويجري مجرى األسماء المؤنثة التي على وزن فَعال في المنع من الصرف   

اسم الفعل نحو حذار يا فتى؛ ونظار يا فتى، ومعناه إحذر وانظر ويدخل أيضاً ما 

الخيل تعدو بدارا يا فتى، ومعناه بدراً، ومثلـه  : نحو قولكيقع في موضع المصدر 

ه، ويدخل أيضاً الصفة الغالبة الحالة محل االسـم،  ماسال م: ال مساس يا فتى، أي

فكل هذه األنواع إذا سمينا بأحد منها مؤنثاً، فإن بني تميم ترفعه وتنصبه وتجريـه  

   .مجرى اسم ال ينصرف وهو القياس

" فارظَ"اسم قبيلة عربية و" اروب"مختومة بالراء مثل " فَعال"فإن كانت صيغة 

علم على بئر، فالموقف هنا مختلف عن سابقه، وبينمـا  " فارس"علم بلدة باليمن، و

إعراب ما ال ينصـرف، نـرى   " حزام"ذهب التميميون كما رأينا إلى إعراب نحو 

أكثرهم يبنون األعالم المختومة بالراء على الكسر، وقـد يجـوز فيـه أن ترفـع     

   )2( :وتنصب ما كان في آخره الراء قال الشاعر

د ـــومـــرعلـــى وبـــارِه ر 
  

ــلَهفَ   ــج تْكَــ ــ ةًرهــ  اروبــ
  

                                     
  .195: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )1(
  . 41: ص - 2ج –هامش سيبويه  –البيت لألعشى   )2(
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فيما كان في آخره الـراء أن   روالمضطورفعها، " وبار"الشاهد فيه إعراب   

يبنى على الكسر في لغة أهل الحجاز ولغة بني تميم، ألن كسرة الراء توجب إمالة 

طر أجرى ما كان في آخره الراء ضالوقف، واالرتفاع إذا رفعوا، ألن الشاعر إذا ا

وأعرب في لغـة بنـي تمـيم، فاضـطر     " فَعال"غيره مما يبنى على  على مقياس

   )1( .األعشى فرفع، ألن القوافي مرفوعة

حزام، : "ورد عن النحاة أننا لو سمينا مذكّراً بأحد هذه األسماء المؤنثة نحو  

لو سميت شيئاً من : (فإنه ال ينصرف، فقال بهذه سيبويه وأكده المبرد بقوله" قطام

ولم تصرفه، ألنك ال تصرف المذكر إذا سميته بمؤنث علـى أربعـة   هذا أعربته 

هذا حزام قـد جـاء   : تقول. فصاعداً، فإنما هو بمنزلة رجل سميته عقرباً، وعناقاً

وقطام يا فتى، وإنما فعلت ذلك ألنه لم يلزم الكسر بالتأنيث، ولو كان للتأنيث لكان 

لى المـذكر زال المـانع منـه،    هذا في عقرب وعناق، ولكنه للمعنى، فإذا نقلته إ

   )2( ).وجرى مجرى مؤنث سميت به مذكر مما لم يعدل

إذا سـمي بـه مـذكر يقـول     " غَالب"و" قاشر"ومن العرب من صرف   

المنع إبقاء على ما كان لبقاء لفظ : ولو سمي به مذكر جاز فيه وجهان: (السيوطي

إنما كان مؤنثـاً إلرادة   العدل، والصرف لزوال معناه، وزوال التأنيث بزواله ألنه

   )3( )ما عدل عنه وهو راقشة

مجهول األصل، هل هـو معـدول أوالً؟   " فَعال"إذا كان االسم على صيغة   

األكثر من هذا البناء مصروف غير (مذكراً أو مؤنث؟ فإنه يصرف قياساً على أنه 

  . )4( )معدول مثل الذهاب والصالح والفساد والرباب

من هذه الصيغة مصروف ألن  –فيما أرى  –صل أن مجهول األوخالصته   

الغالب فيهما الصرف وعدم العدل، خاصة إذا علمنا أن األصل من األسماء هـو  

الصرف، ثم يأتي المنع لعلة من العلل، فالرجوع إلى األصل في مثل هذه الحاالت 

                                     
  .42-41: ص – 2ج –سيبويه  –هامش الكتاب   )1(
  .374: ص – 3ج –المقتضب   )2(
  .29: ص – 1ج –السيوطي  –همع الهوامع   )3(
  .41: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )4(
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عن مسألة األصل والفرع فإننا نرجع إلى األغلـب  أفضل، حتى لو صرفنا النظر 

  . وهو الصرفأال 

ونجد أن العلم المختوم بالراء قد استعمل ممنوعـاً مـن الصـرف كقـول       

   )1( :الشاعر

 بل ما تذكر مـن نـوار وقـد نـأت    
  

 وتقطّعـــت أســـبابها ورمامهـــا  
  

   )2( :وقال في بيت آخر

 أو لــم تكــن تــدري نــوار بــأنني
  

ــرامها    ــل ص ــد حبائ ــال عق وص 
  

  )3( :بينما جاءت نوار مصروفة في قول الشاعر

لـــو ســـمعت تـــدللها نـــوار 
  

ــمام     ــائي الشّ ــرف ن ــت بمش  تبي
  

  : األعالم األعجمية/ 3

النحاة إنه من المواضع التي يمنع فيها االسم من الصـرف، موضـع   يقول   

أي غير عربي مـن  (العلمية والعجمة، أي أن يكون األصل في االسم العلم أجنبياً 

   )4( .عجمة فرع من العربيةألن الكيوسف وإبراهيم، وذلك ). أي لغة كانت

إن العلماء قد وضعوا عالمات للعجمة يميزونها بها عن األسماء العربيـة    

األعجميـة تعـرف بعالمـات منهـا     واألسماء : (منها ما جاء في شرح المفصل

خروجها عن أبنية العرب نحو إسماعيل وجبريل، ومنها مقاربة ألفاظ العجم ألنها 

ولو كان عربياً " إبليس"، ومنها ترك الصرف نحو "ماهارإي"غُرت إلى معربة نحو 

إذا يئس فقد غلط، ألن االشتقاق ال يكون فـي  " أبلس"النصرف، ومن زعم أنه من 

   )5( ).األسماء األعجمية

وتعرف عجمة االسم بوجـوه  : (كما جاء في شرح التصريح على التوضيح  

عربية كإبراهيم، والثالث خروجه عن أوزان األسماء ال: نقل األئمة، والثاني: أحدها

                                     
  .1/296 –انظر الجمهرة  –بن ربيعة البيت للبيد   )1(
  .1/319 –أنظر الجمهرة  –البيت للبيد بن ربيعة   )2(
  .2/898 –شرح الهزليين  –البيت ألبي الحنّان   )3(
  .261: ص –عبد العزيز علي سفر / د –الممنوع من الصرف   )4(
  . 66: ص – 1ج –ابن يعيش  –شرح المفصل   )5(
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ى عن حروف الزالقة وهو خماسي، أو رباعي، وحروف الزالقـة سـتة   رأن يع

أن يجتمع فيـه مـن   : الميم، والراء، والباء، والنون والفاء، والالم، والرابع: وهي

، "وجـق "الحروف ما ال يجتمع في كالم العرب كالجيم والقاف بغير فاصل نحـو  

السكرجة، والراء بعد النون : والكاف والجيم نحو" ولجانالص: "والصاد والجيم نحو

  . )1( )نرجس، والزاي بعد الدال نحو مهندز: أول كلمة نحو

  : األعجمي من الصرفشروط منع االسم 

فيه لتحقيق هـذا   من الصرف البد من توافرهاهناك شروط لمنع األعجمي   

  : الحكم اإلعرابي وهي

  . للغة التي كان فيهاأن يكون االسم علماً في ا: أوالً

  .أن يكون زائداً على ثالثة أحرف: ثانياً

  . أن يكون متحرك الوسط في االسم الثالثي: ثالثاً

والشرط الوحيد الذي ال يكاد يوجد فيه اختالف بين العلماء هـو الشـرط     

أما األول فقد ذهب بعض العلماء إلى عدم اشـتراط علميتـه فـي لغتـه     الثاني، 

  . األصلية

الشرط الثالث فيه خالف فقد ذهب بعضهم إلى عدم االلتفـات إلـى    وكذلك  

   )2( .الحرف األوسط؛ وأنه ال يؤثر في منع االسم من الصرف أو عدم منعه

 وهرمز وفرعونوأما إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب (جاء في الكتاب   

ما كانت  وفيروز، وأشباه هذه األسماء، فإنها لم تقع في كالمهم إال معرفة على حد

كما تمكّن األول، ولكنها وقعت معرفة، ولم في كالم العجم، ولم تُمكّن في كالمهم 

  . )3( )تكن من أسمائهم العربية، فاستنكروها ولم يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية

ولَمك وهما متحركا الوسط،  "ترش"هناك أعجمية األصل وثالثية وذلك نحو   

اكنة الوسط، فما موقف العلماء من هذين النوعين مـن  وهما س" دووط وهلُ"ونحو 

                                     
  . 219: ص – 2ج –ح شرح التصريح على التوضي  )1(
  .263: ص –علي سفر . د –الممنوع من الصرف   )2(
  . 19: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )3(
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األعالم األعجمية، أهي أعالم ممنوعة من الصرف؟ أم مصروفة؟ أو يمنعون نوعاً 

  ويصرفون آخر؟ 

على مثل هذه األسئلة نقول أن الرأي الغالب عنـد النحـاة هـو    ولإلجابة   

تفتـون إلـى   صرف األعجمي الثالثي مطلقاً، سواء تحرك وسطه أم سكن، وال يل

حركة الوسط، وال يقارنونها بحركة المؤنث الثالثي التي تقوم مقام الحرف الرابع 

اسمي امرأة، ولكن األمر يختلف في األعجمـي الثالثـي، وال   " ر وقَدمقس"كما في 

ينظر إليه هذه النظرة، ألن األعجمية علة ضعيفة، وتضعف أكثـر إذا قـّل عـدد    

صل اللغة، بل واردة من لغة أخرى بخـالف  حروف األعجمي، ألنها ليست من أ

  . المؤنث فهي علة قوية

فهذا الرأي الغالب، بينما يرى بعض النحاة، أن الثالثي ساكن الوسط يجوز   

صرفه ومنعه من الصرف، وإن المتحرك الوسط واجب المنع من الصرف، وثالث 

ذا يقول اآلراء هو منع المتحرك الوسط، وصرف ساكنه كما ذهب ابن الحاجب وله

  . )1( )خفتهالوأما هود ونوح ولوط فتصرف على كل حال : (سيبويه

فباإلضافة إلى الرأي السائد بأنـه  " نوح"وذكر ابن األنباري رأياً جديداً في   

نـاح  "أعجمي على ثالثة أحرف ومصروف لخفته، فقد ذكر أنه عربي مشتق من 

إن اهللا : (قال تعـالى : يقولوهذا الرأي أيضاً نجده في تفسير القرطبي حيث " ينوح

وهو اسم أعجمي إال " ناح ينوح"قيل أنه مشتق من : ونوح )2( )اصطفى آدم ونوحاً

   )3( .أنه انصرف، ألنه على ثالثة أحرف

  : أسماء األنبياء

األنبياء تنطبق عليها قاعدة االسم األعجمي من حيث كونهـا زائـدة    أسماء

ان األعجمـي، ولـذا إن مثـل إسـحق     على ثالثة أحرف، وكونها علماً في اللس

ويعقوب، ويوسف، ويونس، وغيرها من أسماء األنبياء ممنوعـة مـن الصـرف    

  . النطباق الشروط عليها

                                     
  .19: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )1(
  . 33: اآلية –سورة آل عمران   )2(
  ). ت. د( –دار الكتب  – 1ط –القرطبي  –تفسير الجامع ألحكام القرآن   )3(
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" محمد وشعيب وصـالح "أما األسماء الستة المستثناة من هذه القاعدة فهي   

  . وذلك ألنها أسماء عربية األصل، فخرجت بذلك عن دائرة األجنبي

وهذه األعالم وإن كانت أعجميـة إال  " هود، نوح، ولوط: "فهيوأما الثالثة   

ضـمن  " هـود "أدخل أنها مصروفة لخفتها، لكونها ثالثية ساكنة الوسط، وبعضهم 

   )1( .األسماء العربية ولكنه في الحقيقة أعجمي

  : أسماء المالئكة

أسماء المالئكة ممنوعة من الصرف ألنها أعجمية، إال مالكـاً، ومنكـراً،     

   )2( .للعلمية والزيادة فممنوع من الصرف" رضوان"ير فمصروفة، وأما ونك

  .)3()قل من كان عدواً لجبريَل: (ومن هذه األسماء جبريل قال تعالى  

  : األعالم المزيدة باأللف والنون/ 4

عثمان، رمضان، عفان، غطفان، وغيرها من األعالم المزيـدة  : وذلك نحو  

الصرف العلمية وزيادة األلـف والنـون فـي    باأللف والنون، وشرط منعها من 

آخرها، وهذه األعالم سواء كانت ألشخاص كما مر فـي األسـماء السـابقة، أو    

  . عمان وأصفهان، ودغران: شعبان ورمضان، أو أسماء بلدان نحو: لألشهر نحو

وهذه األسماء تنصرف في النكرة، وتمنع من الصـرف فـي المعرفـة إذا      

  . سمينا بها إنساناً

  : راء النحاةآ

وذلك كل نون ال يكون في مؤنثها فَعلى وهي زائدة وذلـك  : (يقول سيبويه  

: على زيادة سراح، فإنما أرادوا حيث قـالوا  كعديان وسرحان وإنسان، يدل: نحو

كما أرادوا أن يبلغوا بِمعزى باب هجرع، ومن " سرداح"سرحان أن يبلغوا به باب 

ذلك ضعلى  عان يدلكبوالضباع وأشباه هذا كثير بع4( )زيادته قولك الض( .  

                                     
  . 286: ص –عبد العزيز علي سفر . د –رف الممنوع من الص  )1(
  .187: ص – 1ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )2(
  .97: اآلية رقم –سورة البقرة   )3(
  . 11: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )4(
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أو كان على غيـر هـذا   " فعلى" علىليس " فعالن"فإن كان (ويقول المبرد   

الوزن، هما األلف والنون فيه زائدتان، انصرف في النكرة ولـم ينصـرف فـي    

  . )1( )عثمان، وسرحان، وعريان: المعرفة نحو

فـإذا  : (نصرف ألبي إسحق الزجـاج وجاء في كتاب ما ينصرف وما ال ي  

وهـو  " عثمان"سميت به رجالً لم تصرفه في المعرفة، وصرفته في النكرة، مثل 

لم تصرفه في المعرفة وصرفته " إنساناً"، وكذلك إن سميت رجالً عثممن ال" فعالن"

إذا سميت به رجالً لم تصرفه في المعرفة وصرفته في " سرحان" هفي النكرة، ومثل

  . )2( )النكرة

وأما األعالم نحو مروان وعدنان وغيالن فهي : (وجاء في شرح ابن يعيش  

  .)3( )ال تنصرف للتعريف وزيادة األلف والنون

إذن السبب في اعتبار األلف والنون الزائدتين ما نعين من الصـرف هـو     

واللتين يشبهان بدورهما ألف .. في آخر سكران، وغضبانتشبيههما باأللف والنون 

: وهذا التشابه يوجد سؤاالً، وهـو . ث الممدودة في عدم دخول التأنيث عليهاالتأني

هل وجود األلف والنون الزائدتين يكفي لمنع االسم من الصرف؟ أم البد من علـة  

  أخرى؟

والحقيقة أن المسألة فيها خالف، فقد ذهب بعض النحاة إلى أن هذه العلـة    

لممدودة والمقصـورة، بينمـا ذهـب    تقوم وحدها مقام السببين مثل ألف التأنيث ا

الجمهور إلى أن هذه العلة وحدها ال تكفي بل البد من وجود علـة أخـرى، إمـا    

وإما الوصـفية كمـا فـي سـكران     " عمران وعدنان وعفان"في نحو كما العلمية 

   )4( .وشبعان وعطشان

فالعلميـة   –وذهب بعضهم إلى أنها كاأللف غير محتاجة إلى سبب آخـر    

ليست سبباً بل شرط األلف والنون إذ بها يمتنع عن زيـادة  " عمران"و عنده في نح

                                     
  . 335: ص – 3ج –المبرد  –المقتضب   )1(
  . 36: ص –الزجاج  –ما ينصرف وما ال ينصرف   )2(
  . 67: ص –بن يعيش ا –شرح المفصل   )3(
  . 301: ص –عبد العزيز علي . د –الممنوع من الصرف   )4(
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أو الوصف، والوصف عنده التاء، وهذا االنتقاء هو شرطها سواء كانت مع العلمية 

  . ال سبب وال شرط" سكران"في نحو 

  : عالمة زيادة األلف والنون

يعرف أصالة هذين الحرفين من زيادتهما عن طريق سقوطهما من بعـض    

حيث يمكن ردهـا إلـى حمـد    " حمدان وفرحان"لتصريفات واالشتقاقات كما في ا

: وفرح، بشرط أن يكون قبلها أكثر من حرفين أصليين بغير تضعيف الثاني نحـو 

فإن كان قبلهما حرفان أصليان ثانيهما مضـعف جـاز   ". عثمان، مروان، رشدان"

ؤدي هذا إلى الحكـم  إما اعتبار الحرف الذي حصل به التضعيف أصيالً في: أمران

بزيادة األلف والنون، ولوقوعهما بعد ثالثة أحرف أصلية، وإمـا عـدم اعتبـاره    

   )1( .أصيالً فيؤدي إلى الحكم بأصالة النون

إذن فعالمة زيادة األلف والنون هي سقوطهما مـن بعـض التصـريفات      

أمـا  . واالشتقاقات، وهذا األمر راجع إلى األسماء المنصرفة، التي لها تصريفات

األسماء الجامدة التي ال تنصرف مثل شعبان ورمضان وغطفـان مسـمى بهـا،    

   )2( .فطريق معرفة الزيادة هي أن يكون قبلها أكثر من حرفين أصول

غسان، حسان، مران فما هـو  : فإن كان قبلها حرفان ثانيهما مضعف مثل  

ني علـى هـذا   الحكمم؟ هل يعتبر التضعيف زيادة أم ال؟ ألن المنع والصرف مب

االعتبار، ولذا فإنه يجوز في أمثال هذه األسماء المنع إذا نظرنا إلى الحرف الذي 

حصل به التضعيف أصيالً، فتكون األلف والنون زائدتين، ويكون وزنه والحالـة  

ويجـوز فيهـا   . وتحقق الشرط بوقوعهما بعد ثالثة أحـرف أصـيلة  " فعالن"هذه 

فتكون النون والحالة هذه أصلية والوزن يادة اعتبرنا التضعيف زالصرف كذلك إذا 

ويصرف االسم لعدم تحقق شرط المنع وهو وقوع األلف والنون بعد ثالثة " فعال"

   )3( .أصول

                                     
  .180: ص – 4ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )1(
  . 303: ص –عبد العزيز علي . د –الممنوع من الصرف   )2(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )3(
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وإذا سميت رجالً طحان أو سمان من السي أو تبـان مـن   : (يقول سيبويه  

دال  التبن صرفته في المعرفة والنكرة، ألنها نون من نفس الحرف وهي بمنزلـة 

أصرفه ألن المـران إنمـا   : وسألت الخليل عن رجل يسمى مران فقال... حماد، 

  . )1( )سمي للينه فهو فعال كما يسمى الحماض لحموضته، وإنما المرانة اللين

فمذهب الخليل وسيبويه هو أن النون أصلية في األسماء السالفة الذكر وأن   

وفة على مذهبهما، وبمناسبة أصالة التضعيف زيادة وليس أصالة، ولذا فهي مصر

النون، فقد أورد مجموعة من األسماء لكنها ليست مضعفة مثل دهقَان، وشـيطان،  

وبين أنهما إن كانا من التدهقن والتشيطن فهما مصروفان ألصالة النـون فيهمـا،   

  . هوإن جعلتها من الدهن وشيط لم تصرف

ال أصرفه بل أحمله : لخليل، قالعندما سأل سيبويه ا" رمان"فبالنسبة لكلمة   

، أي أنه لم يعرف اشتقاق رمان، وجهل )2(على األكثر إذا لم يكن له معنى يعرف

  . أصله، فقد بناه على األكثر، وهو اعتبار األلف والنون زائدتين

وذهب آخرون منهم األخفش إلى الصرف واعتبـروا النـون أصـيلة ألن      

  . اق، وحماضات، نحو، سمبفي الن" فعال"صيغته 

ونالحظ أن الحكم يختلف من إبدال النون " إبدال النون الزائدة"تبقت مسألة   

وإذا أبدل النون الزائدة الماً فإن االسم يمنع من . الماً، وإبدال الحرف األصلي نوناً

" أصـيالن "وأصـله  " أصيالل"الصرف ويعطى البدل حكم المبدل منه، وذلك نحو 

  . بهإذا سمي " أصيل"تصغير 

فإن النون مبدلـة  " اننّح"أما إذا أبدل الحرف نوناً فإنه يصرف وذلك نحو   

  ".حنّاء"عن الهمزة في 

وإذا أبدل من النون : (وجاء في التصريح على التوضيح بخصوص اإلبدال  

" أصـيالل "الزائدة الم منع من الصرف إعطاء للبدل حكم المبدل منه وذلك نحـو  

على غير قياس ولو أبدل مـن حـرف   " أصيل"ير تصغ" أصيالن"مسمى به أصله 

                                     
  . 11: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )1(
  . نفس الصفحة – المصدر السابق  )2(
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، أبـدلت همزتـه   "حنـاء "مسمى به، أصله " حنّان"أصلي نون صرف وذلك نحو 

  .)1()نوناً

 –العلمية وزيادة األلف والنـون   –وهناك شيء آخر متعلق بهذا الموضع   

ممنوعـاً  ومدى تأثيره في حكمه اإلعرابي، هل يبقى االسم ) التصغير(وهو مسألة 

صرف بعد التصغير؟ أم يصرف؟ وما ضابط الصرف والمنـع فـي هـذه    من ال

الحالة؟ والمالحظ أن تأثير التصغير ليس مقصوراً على هذا الموضوع، بـل هـو   

يشمل كل أنواع الممنوع من الصرف، ألن التصغير يحدث تغييرات في الكلمـة،  

سـم،  فإن كانت هذه التغييرات تؤدي إلى زوال علل المنع من الصرف صرِف اال

عمر وأحمد وجنادل، وتصغيرها يزيل علل المنع فيها فتصرف، فمثالً : مثال ذلك

وصيغة منتهـى الجمـوع فـي    " أحيمد"ووزن الفعل في " عمير"يزول العدل في 

   )2(".جنيدل"

أما إذا لم يزل التصغير األسباب المانعة فإن االسم يبقى على منعه الصرف   

، وصفيراء، وغضيبان فالعلمية والتأنيث، وألف حميزة: لبقاء علل المنع حيث نقول

التأنيث الممدودة، والوصفية مع زيادة األلف والنون، كلها علل باقية مع التصغير، 

المنع مع التصغير هو بقاء العلل وزوالها، وهذه القاعدة تنطبق علـى  إذن فضابط 

فنـرى  ). األعالم المزيـدة بـاأللف والـالم   (موضعنا الذي نحن بصدده أال وهو 

سـرحان، سـلطان،   "التصغير يؤثر في بعض الكلمات فيزيل عللها فتصرف مثل 

وبتأملهـا نـرى أن   " سريحين، سليطين، ضبيعين"وتقول في تصغيرها " وضبعان

  . إحدى العلتين المانعتين قد زالت وهي األلف والنون

ال نرى هذا التأثير في تصغير كلمات أخرى من نفس الصنف مثـل  بينما   

، "مان، شـعيبان، رميضـان  يعث: إذ نقول في تصغيرها" شعبان، رمضان عثمان،"

فهي مع تصغيرها ما زالت ممنوعة من الصرف لبقاء العلمية مع األلف والنـون،  

   )3( .إذن فالتصغير لم يؤثر فيها من هذه الناحية

                                     
  ).ت.د( – 217: ص – 3ج –خالد بن عبد اهللا األزهري  –التصريح على التوضيح   )1(
  . 315: ص –عبد العزيز علي / د –الممنوع من الصرف   )2(
  . 316: ص –المصدر السابق   )3(
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إذ أنه " ذبيان"وقد ورد عند الشعراء أعالم كثيرة من هذا النوع، وذلك مثل   

النابغة أكثر من غيره؛ وهذا أمر طبيعي ألنها قبيلته، وقد ورد عنده أربع جاء عند 

  : مرات، وممنوع من الصرف في هذه الحاالت كلها كما هو واضح في األبيات

 ــان ــى ذبي ــبحتهم  إل ــى ص  حت
  

  ــنَوودـ ه  )1(تُم الربــائع والخبيـ
  

  :ويقول

أال أبــل ــبا ذغَ يــي رِ ان ــعنِّ الةًس 
  

 )2(ائرةج قِّالح جِهنْم نع تْحبد أصقَفَ  
  

   )3( :ويقول

يــي ذ ــئ بن ــبهن يان أن بــالد مه 
  

ـ  مهلَ تْلَخَ   مـ  ن ـ  لِّكُ ملَوـ ى و  ابعتَ
  

   )4( :ومنه قوله

ـ ببني ذ تَألْس هالّ يـ  ان مـ ا ح سيب 
  

ـ       دباإذا الدخان نعشـي األشـمط الب
  

  : األعالم التي على وزن الفعل/ 5

  : للعلمية ووزن الفعل إذا كان على صورة من ثالثة صور هيسم يمنع اال  

ن يكون االسم على وزن خاص بالفعل، سواء كان هذا الوزن للفعل الماضي، أ) 1

كلّم، وفهم، وكالماضي المجهـول  : نحو بالتشديد" فعل"كالماضي الذي على وزن 

و بتـاء زائـدة   ، وأيضاً الماضي المبدوء بهمزة الوصل، أفيضورب، وعو: نحو

تسابق، تقاتل، فهذه األفعـال   ،ستخرجإنطلق، إ: للمطاوعة أو غير المطاوعة نحو

إذا صارت أعالماً منقولة دون فاعلها، فإنها تمنع من الصـرف وجوبـاً للعلميـة    

ا كان من خاص بالمضارع، أو باألمر، إذأو يكون االسم على وزن  .ووزن الفعل

   )5( .ونحو دحرج وانطلق يدحرج، ينطلق،: غير الثالثي نحو

                                     
  .26: ص –ديوان النابغة الذبياني   )1(
  . 68: ص –المصدر السابق   )2(
  .82: ص –بق المصدر السا  )3(
  .102: ص –المصدر السابق   )4(
  .346: ص –الممنوع من الصرف   )5(
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أن يكون العرب قد اسـتعملوها  وال يخرج الصيغة عن اختصاصها بالفعل   

علمـاً نحـو   " فعـل "قليالً في غيره، كاستعمالهم صيغة الماضي الذي على وزن 

  . علم فرس" شهر"علم رجل تميمي، و" خضم"

م مثل وكذلك ال يخرجها عن اختصاصها أن يكون لها نظير في لغة األعاج  

   )1( .علم رجل رسام" يجقّب"غ وبص معل" بقّم"علم فتاة، و" رند"

والصورة الثانية الوزن المشترك بين الفعل واالسم، ولكنه فـي الفعـل أكثـر    ) 2

أفْعل مثل أبلُم،، وأكْتُب، وكصـيغة  "أثْمر، وأجلس، وكصيغة : مثل" أفْعل"كصيغة 

شخص بإحدى هذه الصيغ وجعل علماً عليه  إصبع وإسمع، فإذا سمي: نحو" إفْعل"

منع من الصرف للعلم ووزن الفعل، ألن هذه الصيغ أكثر استعماالً في الفعل عنه 

   )2( .في االسم

وإذا سميت رجالً بأثمد، لم تصرفه، ألنه يشـبه  : (جاء في الكتاب لسيبويه  

ع، وإن سـميته  لم تصرفه، ألنه يشـبه إصـنَ  " بأصبع"وإذا سميت رجالً " أضرِب"

  . )3(")أقْتُل"لم تصرفه، ألنه يشبه " بأبلم"

ثالثاً الوزن المشترك بين االسم والفعل دون ترجيح أحدهما على اآلخر، فـإن  ) 3

مسمى بها " ضرب ودحرج: "الرأي الذي عليه الجمهور هو صرف هذا النوع مثل

يرجح أحـد  الرجل، فإنهما مصروفان ألنهما على صيغة مشتركة وليس فيهما ما 

   )4( .الطرفين

  : األعالم المركبة مزجياً/ 6

ضابط المركب المزجي هو كل اسمين ضم أولهما إلى الثاني وجعال اسـماً    

حضـرموت ومعـديكرب،   : واحداً ال عن طريق اإلضافة وال اإلسناد وذلك نحو

  .وبورسعيد

                                     
  .188: ص – 4ج –النحو الوافي   )1(
  .351: ص –عبد العزيز علي . د –الممنوع من الصرف   )2(
  .30: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )3(
  . 354: ص –الممنوع من الصرف   )4(
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 ويفهم من ذلك أن شرطه العلمية، وأن ال يكون تركيبه عن طريق اإلضافة  

   )1( .وال اإلسناد، فبدون هذين الشرطين يصرف االسم ما لم توجد علة أخرى مانعة

باب الشيئين اللذين ضم أحدهما إلـى اآلخـر، فجعـال    : (وقد سماه سيبويه  

  . )2( )بمنزلة اسم واحد كعيضمور وعنتريس

حضرموت، : االسمين اللذين يجعالن اسماً واحداً نحو: (وسماه المبرد باب  

  . )3( )، ومعديكربوبعلبك

وإنما استثقلوا صرف هذا ألنـه  : (ويقول سيبويه في علة منعه من الصرف  

ليس أصل بناء األسماء، يدلك على ذلك قلته في كالمهم في الشيء الذي يلزم كل 

لم يكن هذا البناء أصـالً وال متمكنـاً كرهـوا أن    من كان من أمته ما لزمه، فلما 

ي على األصل فتركوا صرفه كما تركـوا صـرف   يجعلوه بمنزلة المتمكن الجار

   )4( .األعجمي

وإنمـا منـع   : (ومثل هذا الرأي نجده عند أبي إسحق الزجاج حيث يقـول   

الصرف ألنه معرفة وأنهما اسمان جعال اسماً واحداً وليس ذلك في األسماء التـي  

فلما خرج عن بنية أصـول األسـماء وجعـل    " رجل وفرس"تدل على النوع مثل 

الصرف ألنك ضممت الهـاء إلـى   " حمزة وطلحة"رفة منع الصرف كما منع مع

   )5(".طلح وحمز"

: في هذا السيوطي وبين أوجه الشبه بين التاء وعجز المركب فقـال  وتبعه  

يم كما تحذف، خويمنع مع العلمية لشبهه بهاء التأنيث في أن عجزه يحذف في التر(

   )6( .يفتح آخره كما يفتح ما قبلهاوأن صدره يصغّر كما يصغّر ما هي فيه، و

اسـماً واحـداً   االسمان والرأي المشهور في األسماء المركبة هو أن يجعل   

ويترك االسم األول على حاله من الحركة أو السكون وال ينظر إليه على أنه اسـم  

                                     
  .371: ص –العزيز علي  عبد. د –الممنوع من الصرف   )1(
  . 49: ص – 2ج –الكتاب سيبويه   )2(
  .10: ص – 4ج –المبرد  –المقتضب   )3(
  . 20: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )4(
  .102: ص –الزجاج  –ما ينصرف وما ال ينصرف   )5(
  . 32: ص – 1ج –السيوطي  –همع الهوامع   )6(
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على حدة، بل ينظر إليه على أنه جزء من كلمة غير مستقل عن الجـزء اآلخـر،   

على الجزء الثاني فيعرب إعراب الممنوع من الصرف، فيرفـع  ويجري اإلعراب 

  . بالضمة، وينصب بالفتحة، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة

ولكن هناك رأي بإضافة الجزء األول إلى الثـاني، فيكـون األول معربـاً      

مضافاً غير ممنوع من الصرف، ويكون الجزء الثاني مضافاً إليه، ثم ينظر إليـه  

وإن كان ممـا  " بعل بك"في قولنا " بك"يستحق الصرف صرف نحو فإن كان مما 

     )1( .فهو ممنوع للعلمية والعجمة" رام هرمز: "يستحق المنع منع، مثل

فالغالب أنها أسماء " ، خالويهوعمرويهسيبويه، "األسماء المختومة بويه نحو   

  . مبنية على الكسر، رفعاً، ونصباً، وجراً وتلتزم حالة واحدة

كن ذهب جماعة من العلماء إلى أنها ممنوعة من الصرف، ولذا أدخلتها ول  

  . في هذا الباب وإال فحقها البناء

فإنه زعم أنه أعجمي وأنه ضرب من األسماء عمرويه وأما : (يقول سيبويه  

األعجمية، وألزموا آخره شيئاً لم يلزم األعجمية، فكما تركوا صـرف األعجميـة   

في أنه ضم اآلخر " حضرموت"بمنزلة عندهم  عمرويهو جعلوا ذا بمنزلة الصوت،

في المعرفة مكسور في حال الجر والرفع والنصب غيـر   عمرويه إلى األول، و

  . )2( )منون

أما من ناحية التنكير والتصغير، فالمركب المزجي من األعالم التي يـؤثر    

وإبراهيم،  التنكير في منعها، فهو مصروف في النكرة، كما تركوا صرف إسماعيل

فإنه ال يزيل علة منعه، ولذلك يظل المركب ممنوعاً مـن الصـرف    أما التصغير

للعلمية والتركيب المزجي، ألن التركيب ال يزول بالتصغير بل يظل باقيـاً، وألن  

: المركب من األسماء التي تمنع من الصرف مصـغرة أو مكبـرة، فنقـول فـي    

، إذن فـالعلم  ومعيـديكرب  لبكيرموت وبعيحض" حضرموت وبعلبك ومعديكرب

المركب ممنوع من الصرف مع وجود التصغير لبقاء علتي المنع وهمـا العلميـة   

  . والتركيب المزجي

                                     
  .375: ص –الممنوع من الصرف   )1(
  .52: ص – 2ج –سيبويه  –كتاب ال  )2(
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وهذا النوع من األعالم قليل الورود في الشعر العربي وجلها جـاءت فـي     

بـن  عمـر  قيسرون إذ يقول حبيب أخو بنـي  : منها" شرح أشعار الهزليين"كتاب 

  : الحارث

 نظـرتُ ودون قـومي منظـر   ولقد 
  

   ــع ــرون فبلق ــن قيس ــالبم  )1(فس
  

  : في قوله" أبو صخر الهزلي"فقد أوردها " حضرموت"وأما 

حثْد منَزه من ـ ح ضرمتَو مـ ر ةٌب 
  

  ضـ  ج له منهـا م وعد2(وحالـب  ر( 
  

  : حيث يقول" شمنصير"كلمة " ساعدة بن جؤية"وذكر 

ـ مأيبين بطـنِ الليـث    مستأرضاً  هنُ
  

  إلى شمنصير غيثاً مـ ر سالً م3(جـا ع( 
  

  الصفات: ثانياً

 الصفات المعدولة .1

 الصفات المزيدة باأللف والنون .2

 الصفات التي على وزن الفعل .3

  : الصفات المعدولة/ 1

وعرفنا جوانب كثيرة منها يجدر بنا أن عن األعالم المعدولة  بعد أن تحدثنا  

  : األوصاف المعدولة وهيننظر إلى الصور الواردة في 

" فُعـال "ألفاظ األعداد شرط أن تكون أحد أعداد العشرة األولى ولها صيغتان : أوالً

وذلك نحو آحاد وموحد وثناء ومثنى، وثالث ومثلث، إلى عشار ومعشر، " مفْعل"و

وهي ممنوعة من الصرف لداللتها على الوصف، ولكونها معدولة عن تكرار العدد 

   )4( .واحد وواحد، وأصل ثُناء اثنين اثنين وهكذا: في أحاد فمثالً األصل

ولكن هل يرد فُعال ومفْعل في كل األعداد من واحد إلى عشرة؟ وهل هناك   

خالف في ذلك؟ فلو نظرنا إلى ما جاء عند سيبويه مثالً لرأينا أنه اقتصـر علـى   

                                     
  .870: ص – 2ج –شرح أشعار الهزليين   )1(
  .948: ص –المصدر السابق   )2(
  .1173: ص – 3ج –المصدر السابق   )3(
  .389: ص –الممنوع من الصرف   )4(
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 )1(.الث وربـاع ومثنى وثوسألته عن آحاد وثناء : ذكرها من واحد إلى أربعة قال

ولم يتطرق إلى األعداد الباقية مما يدل على أنه غير مقتنع بها لعدم ورودها عـن  

: العرب، بينما ذهب المبرد إلى جواز مجيء بقية األعداد على هذين الوزنين بقوله

واضـحة،   فعبارتـه  )2( )ومن المعدول قولهم مثنى وثالث ورباع وكذلك ما بعد(

  . ال ومفْعل إلى العدد عشرةوتفيد أنه يجوز قياس فُع

مذهباً آخر حيث رأى أن القياس هو مجيء األعـداد مـن   الزجاج وذهب   

بينما مجيئها على صيغة مفْعل يكون قياساً إلى " فُعال"واحد إلى عشرة على صيغة 

وإن عدلت أسماء العـدد  : (فهو يقول" متسع ومعشر"العدد ثمانية، حيث لم يسمع 

ولكن مثنى وموحد لم يجيء " تساع"و" عشار"ى هذا قياساً نحو إلى العشرة كلها عل

إنما استعمل من هذا مـا  " عشار"تريد به " معشر"و" تساع"تريد به " متسع"في مثل 

  . استعملت العرب

أعلم أن جميع ما : (اختلف في علة منع األعداد من الصرف فيقول الزجاج  

، وإنما ترك صرفه، ألنه عدل به جاء معدوالً من هذا الباب ال ينصرف في النكرة

عن ثالثة ثالثة، وأربعة أربعة، فاجتمع فيه أنه معدول عن هذا المعنى، وأنه صفة 

  . )3()ال يستعمل معدوالً إال صفة

  : الصفات المزيدة باأللف والنون/ 2

ورد عن النحاة كذلك أنه يمنع االسم من الصرف للوصفية مع زيادة األلف   

" غير طارئـة "بشرط أن تكون وصفيته أصيلة " فعالن"وزن  والنون إذا كان على

وأن يكون تأنيثه بغير التاء، إما ألن ال مؤنث له، الختصاصه بالمذكر، وإمـا ألن  

كأن يكون بألف التأنيث، فمثال مـا لـيس لـه     –عالمة تأنيثه الشائعة تاء التأنيث 

فـإن أشـهر   ." ..غضبان –عطشان : "لطويل اللحية، ومثال اآلخر" لحيان"مؤنث 

  . مؤنثاتها عطشى وغضبى

                                     
  . 5: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )1(
  .380: ص – 3ج –المبرد  –المقتضب   )2(
  . 44: ص –الزجاج  –ينصرف ما ينصرف وما ال   )3(
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ـ فإن كان الغالب على مؤنثه وجود تاء التأنيث في آخـره لـم يمنـع       ن م

  . )1(سيفان، للرجل الطويل الممشوق القامة، فإن مؤنثه سيفانة: الصرف نحو

أي  –مـن ذلـك   " أي فعالن الذي له فعلـى "وإنما امتنع : (ويقول المبرد  

بعد األلف بمنزلة األلف الالحقة بعد األلف للتأنيث  ؛ ألن النون الالحقة -الصرف 

في قولك حمراء وصفراء، والدليل على ذلك أن الوزن واحد في السكون والحركة 

  . )2( )وعدد الحروف والزيادة

ولكنهـا تصـرف ألن   " فعـالن "وأورد السيوطي الكلمات التي على زنة   

ندمان، وسـيفان،  : ال غير وهيمؤنثاتها بالتاء، وبين أن عددها أربع عشرة كلمة 

وحبالن، ودخنان، وسخنان، وصحيان، وصومان، وعالن، وقشـوان، ومصـان،   

   )3( .وموتان، ونصران، وخمصان، وألبان

  : الصفات التي على وزن الفعل

الوصفية هنا تحل محل العلمية، وباجتماعها مع الوزن تمنع من الصـرف،    

  : لعلماء وهماولكن بشرط، أو باألحرى شرطين ذكرهما ا

 .أن يكون مؤنثها مجرداً من تاء التأنيث .1

 . أن تكون وصفيتها أصلية غير طارئة .2

وباإلضافة إلى هذين الشرطين يشترط كذلك تصدير هذه الصفات بالزيـادة التـي   

  . تخص األفعال

فأما أرمل فإنه اسم نعت به والـدليل  (ويقول المبرد بخصوص وجود التاء   

لفظه، تقول للمرأة أرملة ولو كان نعتاً في األصل لكـان  على ذلك أن مؤنثه على 

  . )4( )أحمر وحمراء: مؤنثه فعالء، كما تقول

" أرنبمررت برجل : "فإنه عرض فيه الوصفية نحو: (وجاء في االرتشاف  

وبرجل أرمل، انصرف ألن مؤنثه أرملة خالفاً لألخفـش  " نسوة أربع"ذليل، و: أي

                                     
  . 414: ص –الممنوع من الصرف   )1(
  .355: ص – 3ج –المبرد  –المقتضب   )2(
  . 30: ص– 1ج –السيوطي  –همع الهوامع   )3(
  .341: ص – 3ج –المبرد  –المقتضب   )4(
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ألنه صـفة  " أحمر"يمنعه من الصرف لجريه مجرى فإنه " فقير"بمعنى " أرمل"في 

   )1(".أفعل"على وزن 

  : كلمات األصل فيها االسمية وقد تستعمل صفات

  ". أجدل، وأخيل، وأفعى: "مثال ذلك

فهذه الكلمات الثالث األصل فيها االسمية ولهذا تصرف، ثم طرأت عليها الوصفية 

: اب هذه الكلمات بأنه بـاب وقد سمي سيبويه ب. فمنعت من الصرف لهذه الوصفية

  . )2( )ما كان من أفعل صفة في بعض اللغات واسماً في أكثر الكالم(

فهذه الكلمات ينظر إليها على أنها أسماء وهو األساس كما يقول سـيبويه،    

وذلك ألن أجدل اسم للصقر، وأفيل اسم لطائر ذي فيالن وهي النقط المخالفة في (

للحية، وعلى هذا تصـرف، ويمكـن منعهـا مـن      لونها سائر البدن، وأفعى اسم

  ). الصرف على اعتبار تصور الوصفية فيها

يلحظ فيه القوة، ألنه مشتق من الجدل سكون : فاألجدل: (يقول عباس حسن  

الدال، بهذا المعنى، واألفيل يلحظ فيه التلون، ألنه من الخـيالن بهـذا المعنـى،    

يـل  خوعلى أساس الت. واقترن باسمها واألفعى يلحظ فيه اإليذاء الذي اشتهرت به،

والمالحظة المعنوية يجوز منع الصرف، ولكن األنسب االقتصار على صرف هذه 

   )3( ).األسماء لغلبة االسمية عليها

  : كلمات األصل فيها الوصفية وقد تستعمل أسماء

التـي  وغيرها فهي عكـس الكلمـات   " أسود"و" أرقم"و" أدهم: "وذلك نحو  

أو كما يقـول   –، فقد كانت االسمية هي األصل، ثم جاءت الوصفية ذكرناها سابقاً

  . أما هنا فالوصفية هنا األصل ثم تأتيها االسمية –الوصفية المتخيلة  –بعضهم 

                                     
  .93: ص – 1ج –االرتشاف   )1(
  . 2: ص – 5ج –سيبويه  –الكتاب   )2(
  .169: ص – 4ج –عباس حسن  –النحو الوافي   )3(
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يقول . فاألساس منعها من الصرف لوصفيتها وقد تصرف لالسمية الطارئة  

الحيـة فإنـك ال    تينإذا ع" أسود"و" أرقم"و" القيد"إذا عنيت " أدهم"وأما : (سيبويه

  . )1( )تصرفه في معرفة وال نكرة ولم تختلف في ذلك العرب

وقد سماه باب أفعـل الـذي   : (ويقول أبو إسحاق الزجاج بهذا الخصوص  

استعمل صفة ال غير، وإن كانوا أجروه في الجمع مجرى األسماء، ولذلك قـولهم  

لسعة أسود يـا  : بتة، تقولفالعرب ال تصرفه في هذا ال" أسود"وللحية " أدهم"للقيد 

" أرقـم "يا هذا، غير مصروف البتة، ومثل ذلك  جعل في رجله أدهم: هذا، وتقول

  . )2(")مررت بأرقم يا هذا: "إذا أردت به الحية غير مصروف، تقول

وهكذا نعرف أن هذه الكلمات عكس ما قبلها من حيث االسمية والوصفية،   

ما فيها من الوصـفية األصـلية، ونجـد أن    فيما نرى أن المنع هنا هو األساس ل

  . ألنها أسماء أصالً" أجدل وأفيل وأفعى"الصرف هو األساس في نحو 

  : ع وأخواتهاتكالم حول أجمع وأك

تفيد التوكيد ويوصف بهـا  " أفعل"وهي ألفاظ على وزن " أبصع وأبتع"نحو   

ولها ترتيب خاص، حيـث يبـدأ بـأجمع    " جاء الفصل كله أجمع: "المعارف نقول

  . ويثنى بأكتع ويثلث بأبصع

 وهي ممنوعة من الصرف للوصفية ووزن الفعل، كمـا أن نحـو أحمـر     

فرق بينهما أن أحمر يوصف بها ولكن ال. وأبيض ممنوعة للوصفية والوزن أيضاً

   )3( .لم يكن نكرة وإنما هو معرفة" أجمع"النكرة، إذا سميت بها ازداد ثقالً، و

في وأما أجمع وأكتع فإذا سميت رجالً بواحد منها لم تصرفه : (قال سيبويه  

مررت به أجمع وأكتـع  : في قولكالمعرفة وصرفته في النكرة، وليس واحد منها 

ن أحمر صفة للنكرة، وأجمع وأكتع إنما وصفت به معرفـة فلـم   أل" أحمر"بمنزلة 

  ". كُلُّهم"نا بمنزلة ها معرفة، فأجمع هم، ألنهاينصرف

                                     
  . 5: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )1(
  . 11: ص –الزجاج  –ما ينصرف وما ال ينصرف   )2(
  .446: ص –عبد العزيز علي . د –الممنوع من الصرف   )3(
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فقد زعم الخليل وسيبويه " أحمر وأسود"أما من ناحية التسمية بالصفات نحو   

لم ينصرف " أحمر"وجماعة من أصحابهم أن هذه الصفة إذا سميت بها رجالً نحو 

   )1( .وال نكرةفي معرفة 

وجماعة من البصريين والكوفيين أن الصفة إذا سميت بهـا   وزعم األخفش  

   )2( .لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة" أحمر"رجالً نحو 

" أفعل التفضـيل "الوصفية والوزن هي ومن المسائل التي تلحق بموضوع   

نع من الصـرف،  وذلك ألنها صفات، ومنها صور تأتي على وزن الفعل ولهذا تم

  . وما يهمنا هنا ما كان المفضل عليه مجرور بمن

وإن سميت رجالً بأفضل وأعلم بغير : (ويقول ابن السراج بهذا الخصوص  

كله لـم  " بأفعل منك"لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة، فإن سميته " منك"

  . )3( )تصرفه على حال، ألنك تحتاج أن تحكي ما كان عليه

في المعرفة سواء كان بمن أو مجـرداً   غير مصروفة" فعل التفضيلفأ"إذن   

جار المفضل " من"منه، أما في حال التنكير فإنه يشترط لمنعه من الصرف وجود 

 في ذلك أن أفعل التفضيل لم يمنع من الصرف إال لوجود الوصفيةعليه، والسبب 

ذلك في المعرفة  ، وهو لم يستعمل صفة إال بمن ظاهرة أو مقدرة، ولم يشترطفيه

  . التسمية ألن وجود المعرفة كفيل بالمنع بجانب وزن الفعل دعن

  : وموقعها من الوصفية والوزن" أول"كلمة 

  : ثالثة استعماالت هي" أول"لكلمة 

 . أو قدرت" من"إذا ذكرت معها " أفعل التفضيل"أن تكون  .1

 . وعدم تقديرها" من"أن تكون اسماً منصوباً وذلك عند حذف  .2

 . أن تكون ظرفاً منصوباً أو مبنياً على الضم .3

                                     
  . 6: ص –الزجاج  –ما ينصرف وال ينصرف   )1(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )2(
  .103: ص – 2ج –سراج ابن ال –األصول   )3(
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األول ألنه داخل في الممنوع من الصرف وال ينصرف لكونه وما يهمنا هو القسم 

يدلك على ذلك قـولهم  " أفعل"وأما أول فهو : (قال سيبويه" أفعل"صفة على وزن 

  . )1( )أول منه ومررت بأوَل منه

  : التصغير وتأثيره

وصاف الموزونة إذ أن علة المنع ال تزال قائمة مع التصغير ال يؤثر في األ  

أخيضر وأحيمر فهو على حاله قبـل أن  : فإذا حقرت قلت: (قال سيبويه. التصغير

ثابتة، وأشبه هـذا مـن   ومن قبل أن الزيادة التي أشبه بها الفعل مع البقاء قره، تح

   )2( .كما أشبه أحمد أذهب" ما أميلح زيداً: الفعل

  تهى الجموعصيغ من: ثالثاً

كل جمع تكسير بعد ألف تكسـيره  : التعريف المتفق عليه لهذه الصيغة أنها  

 –مساجد : "وسطها ساكن، ومثال ما بعد األلف حرفانأحرفان، أو ثالثة أحرف أو 

عصافير "ومثال ما بعد ألف تكسيره ثالثة أحرف أوسطها ساكن " تجارب –معابد 

  ". مناديل –مفاتيح  –

الصرف لصيغة منتهى الجموع، أي الجمع الـذي لـيس   وهي ممنوعة من   

بعده جمع، وهي علة قائمة بذاتها ال تحتاج إلى علة أخرى كما مر في العلمية وفي 

  . الوصفية

ويقول النحاة إن منتهى الجموع هي جمع تكسير مماثل لصـيغتي مفاعـل     

مـا كـان علـى مثـال مفاعـل      (بباب  ومفاعيل، ولهذا سمى سيبويه هذا الباب

منتهـى  : المراد بالمماثلة هنا أن تكون الكلمات التـي نسـميها  وليس  )3()ومفاعيل

الجموع أن تكون جارية على قواعد وأسس الميزان الصرفي الذي يراعى فيه عدد 

وسكناتها، مع بقاء الحـرف الزائـد فـي    الحروف وأصليتها وزيادتها وحركاتها 

فنقابـل الزوائـد بالزوائـد    " لاسـتفع "نقول في وزنها " استخرج"الميزان، فمثالً 

  . واألصول باألصول

                                     
  . 30: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )1(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )2(
  . 15: ص –المصدر السابق   )3(
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بالمماثلة هنا هو كون الكلمة خماسية أو سداسية ثم مشابهتها وإنما المقصود   

ووجه الشبه . في أمور أخرى وهي حركة الحرف األول سواء كان ميماً أو غيره

و الثاني هو وجود ألف ثالثة زائدة، ثم كسر الحرف األول من الحرفين بعـدها، أ 

من الحروف الثالثة بشرط سكون األوسط، ولهذا فقد ذهب بعـض العلمـاء إلـى    

تعريف آخر لهذه الصيغة فيه كثير من الشروط والضوابط كما نجده في حاشـية  

يعني أنه مما يمنع من الصرف الجمع المشبه : (الصبان على األشموني حيث يقول

غير عوض يليها كسر غير  ألف ثالثهأو مفاعيل أي في كون أوله مفتوحاً ومفاعل 

عارض ملفوظ أو مقدر على أول حرفين بعدها، أو ثالثة أوسطها سـاكن غيـر   

به، وبما بعده االنفصال، فإن الجمع متى كان هذه الصفة كان فيـه فرعيـة    منوي

العربية، وفرعية المعنى بالداللة على الجمعية باستحقاق بخروجه عن صيغ اآلحاد 

   )1( .منع الصرف

  : ا الجمعضابط هذ

وجهة الشبه كما قلنا هي وجـود  ) مفاعل أو مفاعيل(بوزن  أن يكون شبيهاً: أوالً

  . الفتحة في أولها سواء كان ميماً أو غيره

  . أن يكون ثالثة ألف زائدة ولذا قلنا غير عوض: ثانياً

   )2( .أن يكون بعد األلف الثالثة حرفان أو ثالثة أوسطها ساكن: ثالثاً

بط هذا الجمع، فالكلمة التي ال تشملها هذه الضوابط ال تنطبق هذه هي ضوا  

  . عليها قاعدة المنع

صـياقلة  "ويشترط فيها بعد ذلك عدم إلحاق تاء التأنيث في آخرهـا نحـو     

فإنهما يصرفان ألن التاء تقربها إلى صورة المفرد واألصل فـي هـذا   " وصيادلة

  . الموضوع هو الجمع

الهاء للتأنيث انصرف على ما وضعت ن لحقته فإ: (جاء في المقتضب قوله  

لك في الهاء أوالً، ألن كل ما كانت فيه فمصروف في النكـرة، وممنـوع مـن    

الصرف في المعرفة ألن الهاء علم تأنيث، فقد خرجت بما كان من هذا الجمع إلى 

                                     
  .243: ص – 3ج –األشموني  –حاشية الصبان   )1(
  .54: ص – 2ج –شرح الكافية   )2(
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فما باله انصرف : فإن قال قائل. صياغلة وبطارقة: باب طلحة وحمزة وذلك نحو

، وكان قبل الهاء ال ينصرف فيها؟ فالجواب في ذلك أنه قد خرج إلـى  ةفي النكر

  . )1( )مثال يكون للواحد

أن التاء أخرجته إلى مثال الواحد كما " صياقلة"إذن فالسبب في صرف نحو   

مدائني، والفرق بين " مدائن"أن ياء النسب يخرجه إلى باب النسب حيث نقول في 

أن ما آخره التاء يمنع فـي المعرفـة    ه ياء النسبما آخره تاء التأنيث، وما آخر

مصروف في المعرفة والنكرة، إذ ال مـانع   للعلمية والتأنيث، وما آخره ياء النسب

  . موجود والحالة هذه

ألنهما ليستا " أجمال وفلوس"ومن الكلمات التي تخرجها تلك الضوابط كلمة   

وأما أجمـال وفلـوس    من صيغ منتهى الجموع وال مشبهتين مفاعل أو مفاعيل،

أقـوال وأقاويـل   : تنصرف وما أشبهها ألنها ضارعت الواحد، أال ترى أنك تقول

وأعراب وأعاريب وأيد وأياد فهذه األحرف تخرج إلى مثال مفاعل ومفاعيـل إذا  

وأما مفاعل ومفاعيل فال يكسر . كُسر للجمع كما يخرج إليه الواحد إذا كُسر للجمع

اء غير هذا، ألن هذا البناء هو الغاية فلما ضارعت الواحـد  فيخرج الجمع إلى بن

   )2( .صرفت

  : كسر ما بعد ألف الجمع

يظهر من خالل التعريف السابق أنه يشترط كسر ما بعد ألف الجمع وهـو    

المذهب الذي سار عليه سيبويه والجمهور، وذهب الزجاج إلى أنه ال يشترط ذلك، 

عارضة كنوان فإن الكسرة فيها محولة عن ضـمة  وال يعتد في هذا الوزن بكسرة 

   )3( .العتالل اآلخر إذ أصل تفاعل بضم العين مصدر تفاعل

  : علة المنع

على األصـلية  نعلم أن األساس في باب الممنوع من الصرف هو أنه قائم   

مصـروف  والفرعية، فاألصل مصروف والفرع ممنوع منه، فمثالً المذكر أصل 

                                     
  . 327: ص – 3ج –المبرد  –المقتضب   )1(
  .328: ص – المصدر السابق  )2(
  . نفس الصفحة –المصدر السابق   )3(
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العربي أصل مصروف واألعجمي فرع ممنوع، والواحد والمؤنث فرع ممنوع، و

فلما كان األصل أشد تمكناً من الفرع صرف بخـالف   أصل والجمع فرع، وهكذا

وأعلم أن الواحد أشد تمكناً من : (الفرع الذي هو أقل تمكناً منه، ولهذا يقول سيبويه

مثال لـيس  الجمع؛ ألن الواحد األول، ومن ثم لم يصرفوا ما جاء من الجمع على 

  . )1( )مساجد ومفاتيح: يكون للواحد نحو

  : كلمة سراويل

  : وقد اختلف فيها، ونلخص هذا االختالف في اآلتي  

أنه اسم مفرد أعجمي األصل عرب، ومنع من الصـرف لشـبهه لصـيغة     .1

 . الجمع المتناهي، وهو رأي سيبويه والجمهور

سروالة لغـة فـي   أن وهو رأي " سروالة"إنه اسم عربي وهو جمع مفرده  .2

 . سراويل

وأما الرأي الثالث وهو رأي السيرافي فقـد رأى أن سـروالة لغـة فـي      .3

 . سراويل

الصرف تصور التأنيث فيه، وخاصة أنه على أكثـر مـن   مما يؤكد منعه  .4

 . مثالً" سعاد وزينب"ثالثة أحرف، فهو يشبه من هذه الناحية كلمة 

اسماً لرجل ألنـه أعجمـي   إذا كان " سراويل"ال يؤثرفي منع أن التصغير  .5

فإن حقرتها اسـم  : (األصل ومؤنث، وهما من العوامل المساعدة على المنع

  )2( ).رجل لم تصرفها كما ال تصرف عناق اسم رجل

  : كلمة شراحيل

اسم رجل ال ينصرف : ي في ترجمة شراحيلروقال ابن ب: (جاء في اللسان  

فش في النكرة، فإن حقرتـه  عند سيبويه في معرفة وال نكرة، وينصرف عند األخ

  .)3( )انصرف عندهما ألنه عربي، وفارق السراويل ألنها أعجمية

                                     
  . 7: ص – 1ج –سيبويه  –الكتاب   )1(
  . 16: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )2(
  . حرف الالم –فصل السين  – 356: ص – 13ج –ابن منظور  –اللسان   )3(
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شراحيل من الكلمات الملحقة بمنتهى الجموع وقد استعمله : (ويقول سيبويه  

  . )1( )العرب علماً سمي به عدة رجال

فهـو  " شرحال"فأما شراحيل فمن الجمع الواحد : (ويقول أبو إسحق الزجاج  

  . )2( )ر مصروفغي

إذن على صيغة منتهى الجموع ولذلك فهو ممنوع من الصرف " فشراحيل"  

وهو عربي األصل، جمع مفرده شرحال، وقد استعمل علماً للمفرد، وقلنا كذلك إن 

التصغير يؤثر عليه فيصرفه إذ يزيل مانعه وهي صيغة الجمع المتناهي، فال يبقى 

يل إذ فيه العجمة بجانب العلميـة، وفيـه   بجانب العلمية علة أخرى بخالف سراو

  . التأنيث المعنوي

  : المعتل اآلخر من صيغ منتهى الجموع

، أمـا إذا كـان   صيغ منتهى الجموع التي تحدثنا عنها كانت صحيح اآلخر  

فإن اليـاء  واإلضافة ) أل(وكان مجرداً من ) ياء(الحرف األخير منها حرف علة 

بينما تظهر الفتحـة  . عنها بتنوين العوض تحذف في حالتي الرفع والجر ويعوض

  . جواري، وغواشي: على الياء عند النصب لخفة الفتحة، وذلك نحو

فظهور الفتحة على الياء أمر ال خالف فيه، أما التنوين في حـالتي الرفـع     

  . والجر فالمسألة فيها خالف سنذكره إن شاء اهللا

ياء، وحذف الياء منهـا  بوجود ال" جواري"قبل الحذف ) جوارٍ(واألصل في   

  : على اعتبارين

إما أن الحذف سابق على منع الصرف، استثقلت الضمة على الياء فحذفت  .1

فالتقى ساكنان الياء والتنوين، فحذفت الياء للتخلص من ) جوارين(فصارت 

بالتنوين، ثم حذف التنوين ألنهـا  ) جوارن(التقاء الساكنين فصارت الكلمة 

تنوين العوض محله ليكون عوضاً مـن اليـاء   ممنوعة من الصرف، وحّل 

 ". جوارٍ"المحذوفة وليمنع رجوعها عند النطق فصارت 

                                     
  . 16: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )1(
  .25: ص – 1ج –الزجاج  –همع الهوامع   )2(
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2.   واالعتبار الثاني هو أن الحذف متأخر عن منع الصرف فاألصل جـواري

حذف التنوين ألن االسم ممنوع من الصرف، فصـارت الكلمـة   " جوارين"

عـوض ولمنـع   ثم حذفت الياء للخفة وعوض عنهـا بتنـوين ال  ) جواري(

  )1( .رجوعها

عن الياء  ن الذي جئنا به عوضاً عن المحذوف؛ هل هو عوضالتنويوهذا 

المحذوفة؟ أم عوض عن الحركة التي كانت على الياء وحذفت معه؟ المسألة فيها 

خالف، فقد ذهب سيبويه إلى أن التنوين عوض عن الياء المحذوفة استثقاالً؛ ألنهم 

سم عن مثال مفاعل، فدخله التنوين على حد دخوله فـي  لما حذفوا الياء نقص اال

ألنه صار على وزنه، والذي يدل على ذلك أنك إذا عـدت إلـى   " قصاع وجفان"

النصب لم تحذف الياء لخفة الفتحة، وألنهم لما حذفوا الياء في الرفع والجر ودخله 

ـ : "التنوين وافق المفرد المنقوص فصار قولك وارٍ هذه جوارٍ وغواشٍ ومررت بج

لـئال  هذا قاضٍ ومررت بقاضٍ، أرادوا أن يوافقه في النصـب  : كقولك" وغواشٍ

   )2( .يختلف حالها

التنوين عندي عوض من حركة ال غير، وذلك أن الياء كان : (ويقول المبرد  

  .)3( )يجب أن تكون في هذا الباب ساكنة غير محذوفة

" غواش"وقوله " شومن فوقهم غوا: "وجاء في معاني القرآن وإعرابه قوله  

زعم سيبويه والخليل جميعاً أن التنوين هنا عـوض مـن اليـاء، ألن غـواش ال     

بإسكان الياء فإذا ذهبت الضمة أدخلت التنـوين  " غواشي"تنصرف، واألصل فيها 

   )4( .عوضاً منها

ومن فَوقهِم : (في قوله تعالى" غواش"أن ) مشكل إعراب القرآن(في وورد   

أ، والمجرور خبرها، وأصلها أال تنصرف ألنها علـى فواعـل   مبتد )5( )...غَواشٍ

إال أن التنوين دخل عوضاً من " غاشية"في ترك الصرف، وواحدتها " سالسل"مثل 

                                     
  .162: ص – 4ج –عباس حسن  –هامش النحو الوافي   )1(
  .63: ص – 1ج –ابن يعيش  –شرح المفصل  – 56: ص – 2ج –سيبويه  –الكتاب   )2(
  . 112: ص –ما ال ينصرف   )3(
  .274-273: ص – 2ج –الفراء  –معاني القرآن وإعرابه   )4(
  . 41: اآلية –سورة األعراف   )5(
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سكون الياء لثقل الضمة عليهـا،   :ذهاب حركة الياء المحذوفة، فلما التقى ساكنان

بعاً للكسرة التي كانت قبـل  والتنوين، حذفت الياء اللتقاء الساكنين فصار التنوين تا

   )1( .الياء المحذوفة

ذوفة، ألنها حرف وأرى أن األفضل أن يكون التنوين عوضاً عن الياء المح  

ألنها حركـة،  ) ضمة أو كسرة(وجزء من كلمة، فهو أحق بالتعويض من الحركة 

فهي أقّل شأناً من الحرف، بل ال يكون ظهورها إلى على الحرف، فـالحرف إذن  

  . نه أصل وجزءأحق أل

  :جمع المؤنث السالم: ثانياً

، ألن المذكر في )2(يكاد النحاة يجمعون أن المذكر أصل والمؤنث فرع عليه  

ال يحتاج إلى عالمة إذا كان التذكير : (أصله مجرد من العالمة، يقول ابن الخشاب

هو األصل، واألصول مستغنية باألوضاع األول عن العالمات الطارئـة للفـرق،   

  . )3( )ما ذلك أمر بابه الفروعوإن

الفروع هي المحتاجة إلى العالمـات،  : (وأسند السيوطي البن جنّي أنه قال  

، وإذا أردت واألصول ال تحتاج إلى عالمة، بدليل أنك تقول فـي المـذكر، قـائم   

  . )4( )قائمة، فجئت بالعالمة عند المؤنث، ولم تأت للمذكر بعالمة: التأنيث قلت

تور أحمد سليمان ياقوت على عد النحـاة المـذكر أصـالً    واعترض الدك  

من األسماء المؤنثة تأنيثـاً حقيقيـاً، وإال   هو إهمال للعديد : (والمؤنث فرعاً، فقال

والحقيقة أنه ال " خديجة"و" زينب"و" فاطمة"فكيف يكون األصل هو المذكر في نحو 

ويخيل إلي أنهم ربما يوجد سبب مستمد من االستعمال اللغوي يعضد هذا التأصيل، 

كانوا متأثرين بالناحية الدينية في تأصيلهم هذا، فالشرع جعل الرجال قوامين على 

  . )5( )...الرجاُل قَوامون علَى النِّساء: (النساء قال تعالى

                                     
  .315: ص – 1ج –القيسي  –مشكل إعراب القرآن   )1(
ابن يعيش  -وشرح المفصل  – 63 –ابن الخشاب  –والمرتجل في شرح الجمل  – 86الفارسي  –أنظر التكملة   )2(

  .4/1733 –ابن مالك  –وشرح الكافية الشافية  – 59 – 1ج
  .63: ص –م 1972 –دار الحكمة دمشق  –ت علي حيدر  –ابن الخشاب  –المرتجل في شرح الجمل   )3(
  .282: ص –م 1985دمشق  –ت عبد اإلله بنهان  – 2ج –السيوطي  - األشباه والنظائر في النحو  )4(
  .34: اآلية –سورة النساء   )5(
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  : يقول ابن مالك رحمه اهللا تعالى

ــا بِ ــوم ــتَ ــا وأِل ــمج دف قَ اع 
  

  كْيسر فوف ي النّي الجر1(معـاً  بِص( 
  

هذا هو الموضع الثاني الذي تنوب فيه حركة عن حركة وهو جمع المؤنث   

ما لـم  : احترازاً عن جمع التكسير وهو" السالم"مسلمات، وقيدنا بـ : السالم، نحو

بقوله  –رحمه اهللا تعالى  –وأشار إليه المصنف " هنود"يسلم فيه بناء واحده؛ نحو 

: جمع باأللف والتـاء المزيـدتين، فخـرج نحـو     :أي) قد جمعاوما بتاء وألف (

، بل هي منقلبة عن أصل وهو اليـاء؛ ألن أصـله   فإن ألفه غير زائدة  )2("قضاة"

، فإن تاءه أصلية، والمراد منه ما كانت األلف والتاء سـبباً  )3(قضية، ونحو أبيات

ن فـإ " قضاة وأبيات"؛ فاحترز بذلك عن نحو "هندات"في داللته على الجمع، نحو 

واحـد  كل واحد منهما جمع ملتبس باأللف والتاء، وليس مما نحن فيه، ألن داللة 

  . منهما على الجمع ليس باأللف والتاء، وإنما هو بالصيغة

جاءني : "وحكم هذا الجمع أن يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة، نحو  

ومررت بهندات فنابت فيه الكسرة عن الفتحة" هنداتُ ورأيت هندات .  

يقتضـي   اختلف النحويون في جمع المؤنث السالم إذا أدخل عليـه عامـل    

هو مبني على الكسر في محل نصب مثل هؤالء وجزام ونحوهمـا،  نصبه، فقيل 

أي سواء أكـان مفـرده   . ينصب بالفتحة الظاهرة مطلقاً: وقيل هو معرب ثم قيل

لغـات   زينبات وطلحات في جمع زينب وطلحة، أم كان معتالً نحو: صحيح نحو

، وبالكسرة وثبات في جمع لغة وثبة، وقيل بل ينصب بالفتحة إذا كان مفرده معتالً

إذا كان مفرده صحيحاً، وقيل ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة مطلقاً، حمالً لنصبه 

الذي هو أصل جمـع المؤنـث    –على جره، كما حمل نصب جمع المذكر السالم 

ذا األخير هـو أشـهر األقـوال وأصـحها     على جره، فجعال بالياء، وه –السالم 

   )4(.عندهم
                                     

  .73: ص – 1ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   )1(
ا منقلبة عن أصل، لكن بناة، وهداة، ورماة، ونظيرها غزاة، ودعاة وكساة، فإن األلف فيه: في ذلك" قضاة"مثل   )2(

  . األصل في غزاة ودعاة وكساة واو، ال ياء كما هو أصل ألف بناة وهداة ورماة
  . أموات وأصوات وأثبات وأحوات جمع حوت، وأسحات جمع سحت بمعنى حرام: ومثل أبيات في ذلك  )3(
  . 74: ص – 1ج –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك   )4(
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والجمع باأللف والتاء ينقاس في خمسة أشياء أولها ما كان مقترنـاً بالتـاء     

رة، وثانيها ما زفسواء أكان علم مؤنث كفاطمة أو علم مذكر كطلحة أم غير علم ك

كان ما : كان آخره ألف التأنيث الممدودة كصحراء، أو المقصورة كحبلى، وثالثها

وخامسها وصف " كدريهم"علماً لمؤنث كزينب ودعد، ورابعها مصغّر ما ال يعقل 

  . ما ال يعقل كأيام معدودات وجبال راسيات

  : أنواع المؤنث

  : المؤنث من حيث داللته نوعان  

 .المؤنث الحقيقي هو ما يقابله مذكر من نوعه أو هو ما يلد أو يبيض .1

) المؤنـث المجـازي  (كر من نوعه المؤنث غير الحقيقي هو ما ليس له مذ .2

 .مثل أرض، شمس، عين، سوق

  : المؤنث المعنوي والمؤنث اللفظي

قد ال يشتمل المؤنث على أي عالمة دالة على التأنيث فيسمى مؤنثاً معنوياً   

من خالل االستعمال، حين ينعت زينب، سعاد، أرض، شمس، ويعرف تأنيثه : مثل

أو تلحق االسم عالمة تأنيث له إذا كان فاعالً  بمؤنث أو يعود عليه الضمير مؤنثاً،

أو نائب فاعل، أو يخبر عنه بمؤنث، أو يشار إليه باسم اإلشارة للمؤنث، أو يذكر 

  . له العدد إذا كان مضافاً للعدد

وقد يشتمل االسم المؤنث على عالمة تأنيث، فيسـمى مؤنثـاً لفظيـاً مـع       

  .حقيقي أنه قد يكون مؤنثاً حقيقياً أو غيرمالحظة 

  : وعالمة التأنيث في االسم المؤنث ذي عالمة واحدة مما يأتي  

وهي تاء تلحق آخر االسم المؤنث، وهـذه التـاء   : ما تدخل عليه تاء التأنيث] 1[

تحول إلى هاء عند الوقف عليها، وال تحذف عند تثنية االسم، وتحذف عند جمعـه  

ألفعال للفرق بين مذكرها وهي تدخل على الصفات المشتقة من ا. جمع مؤنث سالم

  ". مشهور ومشهورة"و" مكرم، مكرمه"ومؤنثها مثل 

وتلحق أيضاً بعض األسماء الجامدة للفرق بين مذكرها ومؤنثها، مثل أسـد    

وأسدة، وحمار وحمارة، وتلحق أيضاً بعض األسماء للفرق بين االسـم الجنسـي   

األسماء الجامدة  سحاب وسحابة، ثمر وثمرة، وتلحق بعض: الجمعي ومفرده مثل
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التي ال مذكر لها مثل غرفة، حجرة، قرية، بلدة، عمامة، مدينة، وتلحـق أيضـاً   

  . المهالبة، المناذرة، الغساسنة، الزنادقة :بعض صيغ منتهى الجموع مثل

، ليلـى،  رضـوى سـلمى،  : مثلوتكون في األسماء : ألف التأنيث المقصورة] 2[

جوى، عدوى، فتوى، والصـفات التـي   حبلى، وتكون في المصادر مثل دعوى، ن

ظمأى، وتدخل أيضاً الجموع مثل جرحى  –مثل سكري " فعالن"تكون مؤنثاً لوزن 

كلمى، مرضى، أسرى، فكل اسم منتهي بألف التأنيث المقصورة ممنـوع مـن    –

الصرف، ولذلك ال ينون، وأن األلف في مفرده تحول إلى ياء عند تثنيته، وجمعه 

  . في التثنية وحبليات في الجمع نحبليا: حبلى :جمع مؤنث سالم نحو

وهي ألف بعدها همزة وتكون في األسماء مثل صحراء : ألف التأنيث الممدودة] 3[

كبرياء، والصـفات التـي تكـون     –ضراء  –والمصادر مثل شراء  –خنفساء  –

مثل سوداء، صفراء، حوراء، وبعض جموع التكسير " فعالء –أفعل "لوزن  مؤنثاً

  . صدقاء، علماء، فقهاءمثل أ

فاالسم المختوم بألف التأنيث الممدودة يمنع من الصرف وأن همزته تحول   

، وعند جمعه جمع مؤنث سالم مثل حسناء، حسـناوان،  همفرد ةإلى واو وعند تثني

   )1( .حسناوات

تجري مجرى جمع المؤنث السالم، في أنها تنصب بالكسرة، وليست بجمع : أوالت

  . هي ملحقة به، وذلك ألنها ال مفرد لها من لفظهامؤنث سالم، بل 

ينصـب  " أذرعـات : "وكذلك ما سمي به من هذا الجمع والملحق به، نحو  

، هـذه أذرعـاتٌ  : "به، وال يحذف منه التنوين، نحو قبل التسميةبالكسرة كما كان 

ورأيت أذرعات، ومررت بأذرعات، هذا هو المذهب الصـحيح، وفيـه مـذهبان    

ويزال منه التنـوين،   أنه يرفع بالضمة، وينصب ويجر بالكسرة: هماأحد: آخران

أنه يرفع بالضمة : ، والثاني"هذه أذرعاتُ ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات: "نحو

                                     
 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –مصطفى النحاس . د –أحمد مختار . د –محمد حماسة . د: النحو األساسي  )1(

  . 20-15: ص –م 2005
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هذه أذرعاتُ، ورأيت أذرعـاتَ  : "وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين نحو

   )1( .ويروي قوله" ومررت بأذرعاتَ

ـ هتُرونَتَ ا مأذْ نـ ر عَوأهلهـا  )2(ات 
  

 بيثرب أدنـى دارهـا نظـر عـالي      
  

بكسر التاء منونة كالمذهب األول، وبكسرها بال تنوين كالمذهب الثاني، وفتحها بال 

  .تنوين كالمذهب الثالث

مسـلمات  : ِلم زادوا في آخر هذا الجمع ألفـاً وتـاء، نحـو   : إن قال قائل  

. مد واللين، وهي األلف والواو والياءألن أولى ما يزاد حرف ال: وصالحات؟ قيل

زيادة أحدهما معها ألنه كان يـؤدي   زوكانت األلف أخف من الواو والياء، ولم تج

إلى أن ينقلب عن أصله، ألنه كان يقع طرفاً، وقبله ألف زائـدة فينقلـب همـزة،    

ومـا  وتجاه وتخمة تراث : فزادوا التاء بدالً عن الواو، ألنها تبدل منها كثيراً، نحو

   )3( .أشبه ذلك

مسلمتات وصالحتات، إال أنهم حذفوا التاء : واألصل في مسلمات وصالحات  

لئال يجمعوا بين عالمتي تأنيث في كلمة واحدة، وإذا كانوا قد حـذفوا التـاء مـع    

رجل بصري وكوفي، في النسب إلى البصـرة والكوفـة   : المذكر في نحو قولهم

قولوا في المؤنث امرأة بصرتية وكوفتية، فيجمعوا بصرتي وكوفتي لئال ي: واألصل

بين عالمتي تأنيث، فألن يحذفوا هاهنا مع تحقق الجمع كان ذلـك مـن طريـق    

  . األولى

ألنها تدل علـى التأنيـث   : فلم كان حذف التاء األولى أولى؟ قيل: ليفإن ق  

ة معنى، كـان  فلما كان في الثانية زياد، )4(فقط، والثانية تدل على الجمع والتأنيث

  . تبقيتها وحذف األولى أولى

كما حذفوا التـاء، فيقولـوا   " حبلى"فلم لم يحذفوا األلف في جمع : فإن قيل  

ألن األلف تنزلت منزلة حرف من نفس الكلمة، : مسلمات؟ قيل: حبالت، كما قالوا

                                     
  .76: ص –ديوانه  –البيت المرئ القيس بن حجر   )1(
  . صرف أذرعات مع أنها علم مؤنث وذلك ألن التنوين فيها بإزاء النون في جمع المذكر السالم  )2(
  . 73: ص –دار الجيل بيروت  – 1ط –فخري صالح / د: ت –مام أبي البركات األنباري اإل –أسرار العربية   )3(
  .وأيضاً هي حرف اإلعراب  )4(
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ليها لها، وأما التاء فليس كذلك، ألنها ما صيغت عاوحألنها صيغت عليها في أول أ

مإلى اسم كحضرموت وبعلبـك   الكلمة في أول أحوالها، وإنما هي بمنزلة اسم ض

  . وما أشبه ذلك

ذلك يؤدي إلـى   فلم وجب قلب األلف؟ قيل ألنها لو لم تقلب لكان: فإن قيل  

يجتمعان، فيجب حذفها  حذفها، ألنها ساكنة، وألف الجمع بعدها ساكنة وساكنان ال

   )1( .اللتقاء الساكنين

  : لوجهين: حبليات، ولم تقلب واو؟ قيل: فلم قلبت األلف ياء، فقيل: فإن قيل  

أن الياء تكون عالمة للتأنيث، والواو ليست كذلك، فلما وجب قلب األلف : أحدهما

  .إلى أحدهما كان قلبها ياء أولى من قلبها إلى واو

قلبها إلى أحـدهما   أن الياء أخفّ من الواو، والواو أثقل، فلما وجب: الوجه الثاني

  . كان قلبها إلى األخف أولى من قلبها إلى األثقل

فلم قلبوا الهمزة واو في جمع صحراء، فقالوا صحراوات؟ قيـل  : فإن قيل  

  : لوجهين

جوه، أبدلوا الهمزة هنـا  ت وُأأقتِّ: أنهم لما أبدلوا من الواو همزة في نحو: أحدهما

  . واو لضرب من النقاض والتعويض

ها واو ولم يبدلوها ياء، ألن الواو أبعد مـن األلـف،   أنهم إنما أبدلو: لثانيالوجه ا

فلو أبدلوها ياء ألدى ذلك إلى أن تقع ياء بين ألفين، فكـان  والياء أقرب إليه منها، 

أقرب إلى اجتماع األمثال وهم إنما قلبوا الهمزة فراراً من اجتماع األمثال، ألنهـا  

ين؛ فإذا كانت الهمزة إنما وجب قلبها فـراراً مـن   تشبه األلف، وقد وقعت بين ألف

  . اجتماع األمثال، وجب قلبها واو، ألنها أبعد من الياء في اجتماع األمثال

حمل النصب على الجر في هذا الجمع؟ قيل ألنه لمـا وجـب    ِلم: فإن قيل  

حمل النصب على الجر في جمع المذكر الذي هو األصل، وجـب أيضـاً حمـل    

لجر في جمع المؤنث الذي هو الفرع، حمالً للفرع علـى األصـل،   النصب على ا

في االعتالل، وإن لم يكن فرعاً عليه، فـألن  " يعد"على " أعد"وإذا كانوا قد حملوا 

                                     
  .74: ص –أسرار العربية   )1(
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يحمل جمع المؤنث على جمع المذكر وهو فرع عليه، كـان ذلـك مـن طريـق     

   )1(.األولى

لذي يكون ثباتها فيـه  ومما يجوز للشاعر حذف هاء التأنيث في الموضع ا  

الوجه، إما للرد على معنى يوجب التذكير، وإما لضرب من التأويل وذلـك مثـل   

   )2( :قول الشاعر

 اهـــقَدو تْقَـــدة ونَـــزال مفَـــ
  

  وال أرض َلقَـــــأب ـــــالَقَإباه 
  

" وال أرض أبقلت إبقالها: والوجه ثباتها، والتقدير" أبقلت"فحذف عالمة التأنيث من 

از ذلك ألن األرض والمهاد واحد، فرد على تذكير المهـاد، ومثـل األول   وإنما ج

   )3( :قول الشاعر

له ـ الو إن َأ ُليـ م سعـامرٍ ى و ال أم 
  

  وال الب قريــبســباسةُُنَــة اب يــعمار 
  

  . وليس موضع حذف" قريبة"فحذف الهاء من 
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  :نيابة الحذف عن الحركة: المبحث الثالث
  :ارع المعتل اآلخرالمض: أوالً

ألف كيخشى، أو واو كيغزو، أو ياء كيرمي، فإنه يجزم بحذف هو ما آخره   

  . حرف العلة نيابة عن السكون

وإنما حذف الجازم هذه الحروف ألنها عاقبت الضمة، : قال ابن مالك  

  . فأجريت في الحذف مجرى ما عاقبته

الجازم ال بالجازم،  نحذفت عندإالتحقيق أن هذه الحروف : وقال أبو حيان  

ألن الجازم ال يحذف إال ما كان عالمة للرفع، وهذه الحروف ليست عالمة، بل 

زائد على ماهية الكلمة، وهذه الحروف منها، العالمة ضمة مقدرة، وألن اإلعراب 

. ألنها أصلية أو منقلبة عن أصل، والجازم ال يحذف األصلي وال المنقلب عنه

الضمة المقدرة، ثم حذفت الحروف لئال يلتبس المجزوم  فالقياس أن الجازم حذف

   )1( .التحاد الصورة –لو بقيت  –بالمرفوع 

  : قال ابن مالك رحمه اهللا

ــفْ    ــه أل ــر من ــٍل آخ  وأي فع
  

 )2(أو واو، أو يــاء، فمعــتالً عــرف  
  

: أشار إلى أن المعتّل من األفعال هو ما كان في آخره واو قبلها ضمة، نحو  

  .يخشَى: يرمي، أو ألف قبلها فتحة، نحو: أو ياء قبلها كسرة، نحويغزو، 

ففي المضارع المعتل اآلخر ينوب الحذف عن الحركة في الجزم نحو   

  ". ز، ولم يرمِغلم يخشَ، ولم ي: "قولك

إذن فهو ثالثة أنواع تبعاً للحالة التي ينطق بها حرف العلة بصرف النظر   

يخشَى ويسعى، : ضارع إما أن ينطق باأللف نحوعن أصله، فحرف العلة في الم

يغزو، : يرمي، ويجرِي، ويحيي، أو ينطق بالواو نحو: وينهى، أو ينطق بالياء نحو

ويدعو، ويرنُو، وهذه األنواع من األفعال تجزم بحذف حرف العلة نيابة عن 
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ن يوقَ وم( وقوله )2( )وال تمشِ في األرض مرحاً: (نحو قوله تعالى، )1(السكون

  .)4( )وال تدع مع اهللا إله آخر: (وقوله )3( )شح نفسه فأولئك هم المفلحون

فإعراب الفعل المعتل مخالف للفعل الصحيح، والفرق بينهما أن الفعل الذي   

هذا يغزو ويرمي فيستوي هو : يغزو، ويرمي، نقول فيهما: آخره واو أو ياء نحو

قول هو يقتل ويضرب، فإن وصلت والفعل الصحيح في الرفع وفي الوقف كما ت

عمراً، ويرمي بكراً، فتسكن الياء والواو،  خالف يقتل، ويضرب، فقلت هو يغزو

لن : كان الصحيح فقلتوال يجوز ضمهما إلى في ضرورة شاعر، فإن نصبت 

يغزو، ولن يرمي، وإنما امتنع من ضم الياء والواو ألنها تثقل فيهما، فإن دخل 

فحذفت الياء والواو، لم يغز ولم يرمِ : لوقف والوصل، فقلتالجزم اختلفا في ا

لم يغز محمداً، ولم يرمِ بكراً، وإنما حذفت الواو والياء : وكذلك في الوصل تقول

في الجزم إذا لم تصادف الجازم حركة يحذفها، فحذفت الياء والواو ألن الحركة 

   )5( .منهما وليكون الجازم دليل

إذا سبقه جازم، وعالمة جزمه األصلية السكون، يجزم الفعل المضارع   

وأما إذا كان معتل اآلخر فعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره نيابة عن 

  . السكون، وتدل حركة ما قبل اآلخر على الحرف المحذوف

  .)6( )السكون(وألن عالمة جزمه حذف حرف العلة عد معرباً بغير األصل   

   )7( :قال الشاعر

ـ  كيف نكُي ملَ ولَ مـ فَأنْ ن اسه ـ ع قٌب 
  

 شفاء لألولـى صـدروا   كنْم جرنَ ملَ  
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مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف حرف العلة من " نرجو"فالفعل المضارع   

والضمة التي على الجيم داللة على الواو المحذوفة وقال " نرج"آخره فصار 

  )1(:أيضاً

ـ خَ نم انِلإلحس كهجف وخْتَ ملَ ٍلج 
  

  ــن ــ لك من رام ــو جاِهللا ه ــي تَستر 
  

وعالمة جزمه حذف حرف العلة " لم"مجزوم بـ" تخفي"فالفعل المضارع   

  . والكسرة التي على الفاء داللة الياء المحذوفة" تخف"من آخره فصار " الياء"

للشاعر أن يجري المعتل من األفعال مجرى السالم، فيجزم وال ويجوز   

روف االعتالل، وذلك أن العرب استثقلت الحركات في الياء والواو يحذف ح

هو يدعو وهو يرمي، فإذا : فحذفتها عنها، وأبقتها سواكن في الرفع، إذا قلت

لم يدع، ولم يرمِ، فإذا احتاج الشاعر أجرى هذا المعتل : جزمت حذفتها، فقلت

قال  )2(.نت متحركة فسكّنهايتوهم أنها كامجرى السالم، فأثبت الياء في الجزم كأنه 

   )3( :الشاعر

 يمــنْاء تَبــواألنْ يــكيأت مألَــ
  

ــبِ   ــم ــلَ تْا القَ ــب بن ــي زِون ادي 
  

ولكن أجراه على ما ذكرناه ومثله قول " ألم يأتك"والوجه " ألم يأتيك: "فقال  

  )4( :اآلخر

ــ ــ مثُ ــخْا دادي إذَنَ ــقاًت دلَ  مش
  

  ــد ــد بــن خال ــا يزي ــد بــنِ ي  يزي
  

وهو موضع تسقط فيه الياء، وجاء في ذوات الواو " نادي"فأثبت الياء في   

   )5( :قوله

ـ هجوت ذبـان ثـم جِ   ـ عم تَْئ  راًذتَ
  

  من ان لم تَسذب بـ ه و ولـم تـدعِ  ج 
  

  . ولكن أثبت على أصل ما ذكرنا" لم تهج: "والوجه" لم تهجو"فقال   
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  :األفعال الخمسة: ثانياً

  : ه اهللا تعالىقال ابن مالك رحم

ــو صــبِوالنّ ها للجــزمِفُذْح هــم س 
  

ــكَ   ــوني ِل ملَ ــةرتَتك ــي مظلم  وم
  

هو النوع الثاني من مواضع نيابة الحذف عن الحركة ويدخل فيه هذا   

األفعال الخمسة في حالتي النصب والجزم، وهذا هو الذي أشار إليه الناظم بقوله 

  . السابق

الزيدان لن "وتجزم بحذف النون، نحو  أي أن هذه األمثلة الخمسة تنصب  

   )1(".يقوما ويخرجا"فعالمة النصب والجزم سقوط النون من " يقوما، ولم يخرجا

وقيل هو ما كان فاعله ضمير اثنين أو جماعة أو مخاطب مؤنث، لحقته   

هما : معه في حال الرفع نون مكسورة بعد األلف، مفتوحة بعد أختيها كقولك

لن : فقيلوأنت تفعلين وجعل في حال النصب كغير المتحرك  يفعالنِ وهم يفعلون

   )2( .لم يفعلوا، ولن يفعلوا: يفعال، ولن يفعلوا، كما قيل

وقدم الحذف للجزم ألنه أصل، والحذف للنصب محمول عليه، وهذا مذهب   

الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن إعراب هذه األمثلة بحركات مقدرة على الم 

   )3( .الفعل

ألنه  )4()...َإالَّ َأن يعفُون: (ما ثبتت النون مع الناصب في قوله تعالىوإن  

ضمير النسوة، والفعل معها ليس من هذه األمثلة؛ إذ الواو فيه الم الفعل، والنون 

فإنه من هذه " الرجال يعفون"يفعلن، بخالف : ووزنه )5()نصبرتَي(مبني، مثل 

وَأن : (ونونه عالمة الرفع تحذف للجازم والناصبالفاعل، األمثلة؛ إذ واوه ضمير 

  . )6( )...تَعفُواْ َأقْرب ِللتَّقْوى
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إذا اتصل به ألف اثنين عالمة كانت كيقومان الزيدان، أو إذن المضارع   

ضميراً كالزيدان يقومان، أو واو جمع كذلك كيقومون الزيدون، والزيدون يقومون، 

وحمل . فإنه يرفع بالنون، وينصب ويجزم بحذفها أو ياء مخاطبة كتقومين يا هند،

النصب هنا على الجزم، كما حمل على الجر في المثنى والجمع وهذا مذهب 

  . الجمهور

إن اإلعراب باأللف والواو والياء، كما أنها في المثنى والجمع السالم : وقيل  

  . ال الثالثةبأنه لو كان كذلك لثبتت النون في األحو) البسيط(ورده صاحب . كذلك

اإلعراب بحركات مقدرة قبل الثالثة، والنون دليل عليها، وعليه : وقيل  

  . األخفش والسهيلي، ورده ابن مالك بعدم الحاجة إلى ذلك مع صالحية النون له

ألنه ال : (إنها معربة، وال حرف إعراب فيها، وعليه الفارسي قال: وقيل  

ا للعامل، وهي حرف صحيح، وال جائز أن يكون حرف اإلعراب النون لسقوطه

وال ما قبله من الالمات مالزمتها ) الضمير ألنه الفاعل، وألنه ليس في آخر الكلمة

حركة ما بعدها من الضمائر من ضم وفتح وكسر، وحرف اإلعراب ال يلزم 

   )1( .الحركة، فلم يبق إال أن تكون معربة وال حرف إعراب فيها

ية لو لحقت األفعال المضارعة عالمة للفاعلين واعلم أن التثن: (يقول سيبويه  

هذا " يفْعُل"لحقتها ألف ونون، ولم تكن األلف حرف اإلعراب ألنك لم ترد أن تثنى 

آخر، ولكنك إنما ألحقته هذا عالمة للفاعلين، ولم تكن " يفْعُل"البناء فتضم إليه 

ون األول حرف وال يلزمها الحركة ألنه يدركها الجزم والسكون، فيكمنونة 

في الواحد غير حال االسم وفي " يفعل"اإلعراب، واآلخر كالتنوين، فكما كان حال 

التثنية لم تكن بمنزلته، فجعلوا إعرابه في الرفع ثبات النون لتكون له في التثنية 

   )2( .عالمة للرفع، كما كان في الواحد إذ منع حرف اإلعراب

وها في الجزم كما حذفوا الحركة وجعلوا النون مكسورة في الرفع، وحذف  

في األسماء،  الجر في الواحد، ووافق النصب الجزم في الحذف كما وافق النصب

  .ألن الجزم في األفعال نظير الجر في األسماء
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إال أن األولى واو : لجمع لحقتها زائدتانلوكذلك إذا لحقت األفعال عالمة   

نونها مفتوحة بمنزلتها في األسماء، مضموم ما قبلها لئال يكون الجمع كالتثنية، و

هنا كما أنهما في هذلك في التثنية، ألنهما وقعتا في التثنية والجمع كما فعلت 

  ". هم يفعلون ولم يفعلوا ولن يفعلوا: "األسماء كذلك، وهو قولك

وتفتح النون ألن " ياء"وكذلك إذا ألحقت التأنيث في المخاطبة، إال أن األولى   

لجمع، وهي تكون في األسماء في الجر ابلها بمنزلة الزيادة في الزيادة التي ق

   )1(".أنت تفعلين ولم تفعلي، ولن تفعلي: "والنصب، وذلك قولك
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  الفصل الثالث
  الدراسة التطبيقية

  

  :ويشتمل على ثالثة مباحث

 شواهد نيابة الحروف عن الحركات: المبحث األول •

 شواهد نيابة الحركة عن الحركة: المبحث الثاني •

  شواهد نيابة الحذف عن الحركة: المبحث الثالث •
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  : تمهيد

  . فال على فالن بحق، فهو شاهد وشهيدشهد  )1( :الشاهد لغة

حضره، : المعاينة وشهده شهوداً أي: واستشهد فالن، فهو شهيد، والمشاهدة  

  . فهو شاهد

أدى ما عنده من الشـهادة، فهـو شـاهد،    : شهادة أيشهادة وشهد له بكذا   

صاحب وصحب، وسافر وسفْر، وبعضهم ينكره، وجمع الشهد : والجمع شَهد مثل

  . شهود وأشاهد

  . مع الشهداءالشاهد، والج: والشهيد  

وأشهدته على كذا فشهد عليه أي صار شاهداً عليه وأشهدت الرجل علـى    

واستَشْـهِدواْ شَـهِيدينِ مـن    : (إقرار الغريم واستشهدته بمعنى ومنه قوله تعـالى 

اِلكُمجشهيد ويجمع على شهداء: أشهدوا شاهدين، يقال للشاهد: أي )2()ر .  

: أي )3()وذَِلـك يـوم مشْـهود   : (تعـالى  والشاهد بمعنى الحاضر في قوله  

  . محضور يحضره أهل السماء واألرض

فالشاهد المقصود به في هذا البحث هو ما تقوى به الحجة ويـدفع الشـك     

  . واالرتياب

  . والشاهد إذا كان لغير العاقل فيمكن أن يجمع على شواهد  

ولـم  : (ما قـال ويظهر ذلك في حديث الجاحظ عن شواهد كتابه وذلك عند  

نذكر بحمد اهللا تعالى، شيئاً من هذه القرائن، وطريقة من هذه الطرائق إال ومعهـا  

شاهد في كتاب منزل، أو حديث مأثور، أو خبر مستفيض، أو شعر معـروف، أو  

مثل مضروب، أو يكون ذلك مما يشهد عليه الطبيب، ومن قد أكثر قراءة الكتـب،  

البحار، وسكن الصـحارى، واسـتزرى    أو بعض من قد مارس األسفار، وركب

اهللا، إذا اسـتنطقنا الشـاهد،    كحفظونحن ... بالهضاب، ومشى في بطون األودية
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وأجلنا عن المثل فالخصومة حينئذ إنما هي بينهم وبينها؛ إذ كنا نحن لم نستشهد إال 

  .)1( )بما ذكرنا وفيما ذكرنا مقنع عند علمائنا

واهد وال شك أن أفضلها ما كـان فـي   ومن كالم الجاحظ تعرف أنواع الش  

  . كتاب منزل مثل القرآن الكريم الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه

  

                                     
 – 3ط –بيـروت   –دار الكتاب العربـي   –محمد عبد السالم هارون : ت –ألبي عثمان الجاحظ  –كتاب الحيوان   )1(

  . 6: م، ص1969
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  :شواهد نيابة الحروف عن الحركات: األول المبحث
)تَِّقينى لِّلْمدِفيِه ه بيالَ ر الِْكتَاب 1( )ذَِلك(   

رور بالالم وعالمة جره الياء ألنه جمع اسم مج: الالم حرف جر، المتقين: للمتقين

  . مذكر سالم والنون عوض من تنوين المفرد وحركته

)نِفقُوني مقْنَاهزا رِممالةَ والص ونِقيميبِ وبِالْغَي ْؤِمنُوني 2( )الَِّذين(   

أفعال مضارعة مرفوعة لتجردها من الناصب والجازم : يؤمنون، يقيمون، ينفقون

ة رفعها ثبوت النون ألنها من األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل مبنـي  وعالم

  . على السكون في محل رفع فاعل

)وِقنُوني مِة هبِاآلِخرو ِلكا ُأنزَِل ِمن قَبمو كا ُأنزَِل ِإلَيبِم ْؤِمنُوني 3( )والَِّذين(   

ون، الواو ضـمير  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت الن: يؤمنون، يوقنون

  . متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

)ونفِْلحالْم مه لَـِئكُأوو هِمبن رى مدلَى هع لَـِئك4( )ُأو(   

  . مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم" هم"خبر المبتدأ : المفلحون

   )5( )نذَرتَهم َأم لَم تُنِذرهم الَ يْؤِمنُونِإن الَِّذين كَفَرواْ سواء علَيهِم َأَأ(

فعل مضارع مرفوع وعالمـة رفعـه   : ال نافية ال عمل لها، يؤمنون: ال يؤمنون

  . ثبوت النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

)مِ اآلِخرِ ووبِالْينَّا بِاللِّه وقُوُل آمن يالنَّاسِ م ِمنوْؤِمِنينم بِما ه6( )م(   

اسم مجـرور لفظـاً   : الباء حرف جر زائد لتأكيد معنى النفي، مؤمنين: بمؤمنين

" مـا "اء ألنه جمع مذكر سالم منصوب محالً علـى أنـه خبـر    يوعالمة جره ال

  . على اللغة الثانية" هم"الحجازية أو مرفوع محالً على أنه خبر 
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   )1( )دهم اللّه مرضاً ولَهم عذَاب َأِليم بِما كَانُوا يكِْذبونِفي قُلُوبِهِم مرض فَزا(

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يكذبون

  .النون، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

   )2( )واْ ِإنَّما نَحن مصِلحونوِإذَا ِقيَل لَهم الَ تُفِْسدواْ ِفي اَألرضِ قَالُ(

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مـذكر سـالم   " نحن"خبر المبتدأ : مصلحون

  . والنون عوض عن الحركة والتنوين في االسم المفرد

...)ونلَمعلَـِكن الَّ ياء وفَهالس مه م3( )َأال ِإنَّه(   

فعل مضارع مرفوع وعالمـة رفعـه   : علمونال نافية ال عمل لها، ي: ال يعلمون

  . ثبوت النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

...)زُِئونتَهسم نا نَحِإنَّم كْمعقَالُواْ ِإنَّا م اِطيِنهِماْ ِإلَى شَيِإذَا خَلَو4( )و(   

 مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سـالم " نحن"خبر المبتدأ : مستهزئون

  . والنون عوض من التنوين والحركة في االسم المفرد

)ونهمعي اِنهِمِفي طُغْي مهدميو زُِئ بِهِمتَهسي 5( )اللّه(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يعمهون

  . النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

)الَِّذين لَـِئكُأو تَِدينها كَانُواْ ممو متُهارت تِّجبِحا رى فَمدالَلَةَ بِالْهاْ الضو6( )اشْتَر(   

منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سـالم والنـون   " كان"خبر : مهتدين

  . عوض عن التنوين في االسم المفرد

 ...)اتِفي ظُلُم مكَهتَرو بِنُورِِهم اللّه بذَه ونِصرب7( )الَّ ي(   
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فعل مضارع مرفوع لتجـرده عـن   : ال نافية ال عمل لها، يبصرون: ال يبصرون

الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع  

  .فاعل

)ونجِعرالَ ي مفَه يمع كْمب م1( )ص(   

مضارع مرفوع لتجـرده عـن    فعل: ال نافية ال عمل لها، يرجعون: ال يرجعون

الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع  

  . فاعل

يجعلُون َأصابِعهم ِفي آذَاِنهِم من الصـواِعِق حـذَر الْمـوِت واللّـه مِحـيطٌ      (... 

2()بِالْكاِفرِين(  

وعالمـة  " البـاء "بحرف الجر  اسم مجرور: الباء حرف جر، الكافرين: بالكافرين

جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة فـي االسـم   

  . المفرد

)تَتَّقُون لَّكُملَع ِلكُمِمن قَب الَِّذينو الَِّذي خَلَقَكُم كُمبواْ ردباع ا النَّاسها َأي3( )ي(   

ثبـوت  : لناصب والجازم وعالمة رفعهفعل مضارع مرفوع لتجرده عن ا: تتقون

  . النون ألنه من األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

وَأنزَل ِمن السماِء ماء فََأخْرج بِِه ِمن الثَّمراِت رِزقاً لَّكُم فَالَ تَجعلُواْ ِللِّه َأنـداداً  (... 

ونلَمتَع َأنتُم4( )و(   

ل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  فع: تعلمون

  . النون ألنه من األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

 ...)اِدِقينص كُنْتُم ونِ اللِّه ِإنن داءكُم مدواْ شُهعاد5( )و(   

م والنـون  منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سـال " كان"خبر : صادقين

  .عوض من تنوين االسم المفرد
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فَِإن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ فَاتَّقُواْ النَّار الَِّتي وقُودهـا النَّـاس والِْحجـارةُ ُأِعـدتْ     (

1( )ِللْكَاِفرِين(   

 وعالمـة " الـالم "اسم مجرور بحرف الجر : حرف جر، الكافرينالالم : لكافرينل

ه جمع مذكر سالم والنون عوض من التنوين والحركة فـي االسـم   جره الياء ألن

  . المفرد

 ...)ونا خَاِلدِفيه مهةٌ ورطَهم اجوا َأزِفيه ملَه2( )و(   

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مـذكر سـالم، والنـون    " هم"خبر : خالدون

  . عوض من تنوين االسم المفرد

)الَ ي اللَّه ِإن ونلَمعنُواْ فَيآم ا الَِّذينا فََأمقَها فَوةً فَموضعا بثَالً مم رِبضِيي َأن يتَحس

 َأنَّه الْحقُّ ِمن ربهِم وَأما الَِّذين كَفَرواْ فَيقُولُون ماذَا َأراد اللَّه بِهـذَا مثَالً يِضلُّ بِـهِ 

   )3( )ِثيراً وما يِضلُّ بِِه ِإالَّ الْفَاِسِقينكَِثيراً ويهِدي بِِه كَ

فعل مضارع مرفوع لتجـرده عـن   : الفاء واقعة في جواب أما، يعلمون: فيعلمون

الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون والواو ضمير متصل في محل رفـع  

  . فاعل

  ". فيعلمون"تعرب إعراب : فيقولون

وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مـذكر سـالم    مفعول به منصوب بيضل: الفاسقين

  . والنون عوض عن الحركة في المفرد

الَِّذين ينقُضون عهد اللَِّه ِمن بعِد ِميثَاِقِه ويقْطَعون ما َأمر اللَّـه بِـِه َأن يوصـَل    (

ونالْخَاِسر مه ضِ ُأولَـِئكِفي اَألر ونفِْسدي4( )و(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجـازم  : ، يفسدوننينقضون، يقطعو

  . وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
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الواو ألنه جمع مـذكر  : مرفوع وعالمة رفعه" هم"خبر المبتدأ الثاني : الخاسرون

  . سالم والنون عوض من الحركة في المفرد

   )1( )تُم َأمواتاً فََأحياكُم ثُم يِميتُكُم ثُم يحِييكُم ثُم ِإلَيِه تُرجعونكَيفَ تَكْفُرون بِاللَِّه وكُن(

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجـازم وعالمـة   : تكفرون، ترجعون

رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل في محـل رفـع   

  . فاعل

 ...)بنُس ننَحوونلَما الَ تَعم لَمقَاَل ِإنِّي َأع لَك سنُقَدو ِدكمبِح 2( )ح(   

: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعـول بـه، ال  : ما ال تعلمون

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصـب والجـازم   : نافية ال عمل لها، تعلمون

  . محل رفع فاعلوعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في 

 ...)اِدِقينص ـُؤالء ِإن كُنتُماء هم3( )فَقَاَل َأنبُِئوِني بَِأس(   

الياء ألنه جمع مذكر سالم والنـون  : منصوب وعالمة نصبه" كان"خبر : صادقين

  . عوض من تنوين المفرد

 ...)وندا تُبم لَمَأعضِ واَألراِت واومالس بغَي لَمِإنِّي َأع ونتَكْتُم ا كُنتُمم4( )و(   

فـي محـل نصـب    " الذي"ما اسم موصول مبني على السكون بمعنى : ما تبدون

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضـمير  : مفعول به، تبدون

  . متصل في محل رفع فاعل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : تكتمون

  . نون، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلال

)      ِمـن كَـانو رـتَكْباسـى وَأب ِلـيسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجالَِئكَِة اسِإذْ قُلْنَا ِللْمو

5()الْكَاِفرِين(   
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وعالمـة  " من"اسم مجرور بحرف الجر : من حرف جر، الكافرين: من الكافرين

  . الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن حركة المفردجره 

 ...)الْظَّاِلِمين ةَ فَتَكُونَا ِمنرـِذِه الشَّجا هبالَ تَقْر1( )و(   

وعالمـة  " من"اسم مجرور بحرف الجر : من حرف جر، الظالمين: من الظالمين

فـي االسـم   جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن الحركة والتنوين 

  . المفرد

قُلْنَا اهبِطُواْ ِمنْها جِميعاً فَِإما يْأِتينَّكُم منِّي هدى فَمن تَبِع هداي فَالَ خَوفٌ علَيهِم والَ (

نُونزحي م2( )ه(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يحزنون

لخمسة، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محـل  النون ألنه من األفعال ا

  . رفع فاعل

)ونا خَاِلدِفيه مالنَّارِ ه ابحَأص اِتنَا ُأولَـِئكواْ بِآيكَذَّبكَفَرواْ و الَِّذين3( )و(   

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم والنون " هم"خبر المبتدأ : خالدون

  . المفرد عوض عن تنوين االسم

)كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْع ِتيمواْ ِنعاِئيَل اذْكُررِني ِإسا ب4( ...)ي(   

مضاف منصوب وعالمـة  " يا"اسم منادى بحرف النداء : يا أداة نداء، بني: يا بني

" بنين"الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت النون من آخره وأصله : نصبه

  . لإلضافة

   )5( )تَلْبِسواْ الْحقَّ بِالْباِطِل وتَكْتُمواْ الْحقَّ وَأنتُم تَعلَمون والَ(

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في : تعلمون

  . محل رفع فاعل

  

                                     
  .35: اآلية –البقرة سورة   )1(
  .38: اآلية –البقرة سورة   )2(
  .39: اآلية –البقرة سورة   )3(
  .40: اآلية –البقرة ورة س  )4(
  .42: اآلية –البقرة سورة   )5(



146 

)اِكِعينالر عواْ مكَعاركَاةَ وآتُواْ الزالَةَ وواْ الصَأِقيم1( )و(   

وعالمة جـره  " مع"اسم مجرور بحرف الجر : حرف جر، الراكعين: الراكعينمع 

  . الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض من الحركة في االسم المفرد

)ِقلُونَأفَالَ تَع الِْكتَاب تَتْلُون َأنتُمو كُمَأنفُس نوتَنسو بِالْبِر النَّاس ونر2( )َأتَْأم(   

فعـل مضـارع   : همزة تقرير وتوبيخ بلفظ استفهام، تـأمرون : مزةاله: أتأمرون

  .مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

  ". تأمرون"إعراب تعرب : ، تعقلونتنسون، تتلون

)لَى الْخَاِشِعينةٌ ِإالَّ عا لَكَبِيرِإنَّهالَِة والصرِ وبتَِعينُواْ بِالصاس3( )و(   

" علـى "اسم مجرور بحـرف الجـر   : حرف جر، الخاشعين لىع: على الخاشعين

  . وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن حركة المفرد

)وناجِعِه رِإلَي مَأنَّهو هِمبالَقُوا رم مَأنَّه ظُنُّوني 4( )الَِّذين(   

ثبـوت  : اصب والجازم وعالمة رفعهفعل مضارع مرفوع لتجرده عن الن: يظنون

  . النون ألنه من األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم وحذفت النون " أن"خبر : مالقوا

  . لإلضافة

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مـذكر سـالم والنـون    " أن"خبر : راجعون

  . االسم المفردعوض عن تنوين 

)الَِمينلَى الْعع لْتُكُمَأنِّي فَضو كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْع ِتيمواْ ِنعاِئيَل اذْكُررِني ِإسا ب5( )ي(   

اسم منادى مضاف منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه : يا حرف نداء، بني: يا بني

  . ملحق بجمع المذكر السالم وحذفت نونه بسبب إضافته
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وعالمة " على"اسم مجرور بحرف الجر : على حرف جر، العالمين: على العالمين

الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين والحركة في : جره

  . االسم المفرد

)ةٌ وا شَفَاعُل ِمنْهقْبالَ يئاً ون نَّفْسٍ شَيع زِي نَفْسماً الَّ تَجواتَّقُواْ يـا   وْؤخَـذُ ِمنْهالَ ي

ونرنصي مالَ هٌل ود1( )ع(   

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصـل  : ينصرون

  . في محل رفع فاعل

)   ونيـتَحسيو نَـاءكُمَأب ونحذَبذَابِ يالْع ءوس ونَكُمومسي نوعآِل ِفر ننَاكُم ميِإذْ نَجو

ِظيمع كُمبن رم الءِفي ذَِلكُم بو اءكُم2( )ِنس(   

: فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمـة رفعـه  : يسومونكم

ثبوت النون، الواو ضمير متصل في محل رفع، والكاف ضمير متصل في محـل  

  . نصب مفعول به والميم عالمة جمع الذكور

مة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في فعل مضارع مرفوع وعال: يذبحون

  . محل رفع فاعل

  ". يذبحون"تعرب إعراب : يستحيون

)ونتَنظُر َأنتُمو نوعقْنَا آَل ِفرَأغْرو نَاكُميفََأنج رحالْب قْنَا بِكُمِإذْ فَر3( )و(   

ل في فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متص: تنظرون

  .محل رفع فاعل

)ونظَاِلم َأنتُمِدِه وعَل ِمن بالِْعج اتَّخَذْتُم لَةً ثُملَي ِعينبى َأروسنَا مداعِإذْ و4( )و(   

نائب عن ظرف الزمان متعلق بواعد منصوب وعالمة نصبه الياء ألنـه  : أربعين

  . ردعوض عن الحركة في المف: ملحق بجمع المذكر السالم والنون

                                     
  .48: اآلية –البقرة سورة   )1(
  .49: يةاآل –البقرة سورة   )2(
  .50: اآلية –البقرة سورة   )3(
  .51: اآلية –البقرة سورة   )4(



148 

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمـع مـذكر سـالم    " أنتم"خبر المبتدأ : ظالمون

  . والنون عوض عن تنوين المفرد

)ونتَشْكُر لَّكُملَع ِد ذَِلكعن بنكُمِ منَا عفَوع 1( )ثُم(   

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في : تشكرون

  . لمحل رفع فاع

)ونتَدتَه لَّكُملَع قَانالْفُرو ى الِْكتَابوسنَا مِإذْ آتَي2( )و(    

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في : تهتدون

  . محل رفع فاعل

م الصـاِعقَةُ وَأنـتُم   وِإذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُّْؤِمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً فََأخَـذَتْكُ (

ون3( )تَنظُر(   

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في : تنظرون

  .محل رفع فاعل

)ونتَشْكُر لَّكُملَع ِتكُموِد معن بثْنَاكُم معب 4( )ثُم(   

ه ثبوت فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفع: تشكرون

  . النون، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

 ...)ونظِْلمي مهلَـِكن كَانُواْ َأنفُسونَا وا ظَلَمم5( )و(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يظلمون

  . فاعل النون ألنه من األفعال الخمسة والواو ضمير متصل في محل رفع

)ِسِنينحالْم نَزِيدسو اكُمخَطَاي لَكُم قُولُواْ ِحطَّةٌ نَّغِْفر6( )و(   

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم والنـون  : المحسنين

  . عوض عن حركة االسم المفرد
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   )1( )ما كَانُواْ يفْسقُونفََأنزلْنَا علَى الَِّذين ظَلَمواْ رِجزاً من السماء بِ(... 

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يفسقون

  . النون ألنه من األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

)تْ ِمنْهرفَانفَج رجالْح اكصعرِب بِمِه فَقُلْنَا اضى ِلقَووسقَى متَسِإِذ اسةَ   وشْـراثْنَتَا ع

عيناً قَد عِلم كُلُّ ُأنَاسٍ مشْربهم كُلُواْ واشْربواْ ِمن رزِق اللَِّه والَ تَعثَواْ ِفـي اَألرضِ  

فِْسِدين2( )م(   

مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى وحذفت " انفجرت"فاعل، الفعل : اثنتا عشرة

فهو اسم مبني " عشرة"لجزء الثاني من العدد المركب النون في آخره لإلضافة أما ا

  . على الفتح الظاهر في آخره في محل جر باإلضافة

حال مؤكدة لعاملها في المعنى فقط منصوبة وعالمة نصبها الياء جمـع  : مفسدين

  . مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في االسم المفرد

ى بِالَِّذي هو خَير اهبِطُواْ ِمصراً فَِإن لَكُـم مـا سـَألْتُم    َأتَستَبِدلُون الَِّذي هو َأدنَ(... 

   ونكْفُـركَـانُواْ ي مبَِأنَّه اللَِّه ذَِلك نبٍ ماْ بِغَضآُؤوبكَنَةُ وسالْمالذِّلَّةُ و هِملَيتْ عرِبضو

رِ الْحبِغَي ينالنَّبِي قْتُلُونياِت اللَِّه وبِآيونتَدعكَانُواْ يواْ وصا عبِم 3( )قِّ ذَِلك(   

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعـه  : الهمزة همزة تعجب، تستبدلون: أتستبدلون

  . ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل: ثبوت النون، الواو

ضمير متصـل  : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو: يكفرون

  . ي محل رفع فاعلمبني ف

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل مبني : يقتلون

  .في محل رفع فاعل

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض : البنين

  . عن الحركة والتنوين في المفرد
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المة رفعه ثبـوت  فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وع: يعتدون

  . النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

ِإن الَِّذين آمنُواْ والَِّذين هادواْ والنَّصارى والصابِِئين من آمن بِاللَِّه والْيومِ اآلِخـرِ  (

   )1( )علَيهِم والَ هم يحزنُون وعِمَل صاِلحاً فَلَهم َأجرهم ِعند ربهِم والَ خَوفٌ

اسم منصوب ألنه معطـوف علـى االسـم    : الواو عاطفة، الصابئين: والصابئين

الياء ألنه جمع مـذكر سـالم والنـون    : وعالمة نصبه" إن"اسم " الذين"الموصول 

  .عوض عن التنوين والحركة في المفرد

ضمير متصـل  : ، الواوفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون: يحزنون

  .مبني على السكون في محل رفع فاعل

كُم وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَكُم ورفَعنَا فَوقَكُم الطُّور خُذُواْ ما آتَينَاكُم بِقُوة واذْكُرواْ ما ِفيِه لَعلَّ(

2( )تَتَّقُون(   

ضـمير متصـل   : فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، والواو: تتقون

  .مبني على السكون في محل رفع فاعل

)الْخَاِسرِين نلَكُنتُم م تُهمحرو كُملَيُل اللَِّه عالَ فَضفَلَو ِد ذَِلكعن بتُم ملَّيتَو 3( )ثُم(   

وعالمة " من"اسم مجرور بحرف الجر : من حرف جر، الخاسرين: من الخاسرين

سالم والنون عوض عن التنوين والحركة فـي االسـم   جره الياء ألنه جمع مذكر 

  . المفرد

)ةً خَاِسِئيندكُونُواْ ِقر مِت فَقُلْنَا لَهبِفي الس واْ ِمنكُمتَداع الَِّذين تُمِلمع لَقَد4( )و(   

قردة منصوبة مثلها وعالمـة   –المنعوت  –للموصوف  –نعت  –صفة : خاسئين

  . مذكر سالم والنون عوض من التنوين في االسم المفردنصبها الياء ألنها جمع 

)تَِّقينِعظَةً لِّلْموما وا خَلْفَهما وهيدي نيا با نَكَاالً لِّملْنَاهع5( )فَج(   
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وعالمة جـره  " الالم"اسم مجرور بحرف الجر : الالم حرف جر، المتقين: للمتقين

  . عن التنوين والحركة في االسم المفرد الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض

)واً قَاَل َأعزةً قَالُواْ َأتَتَِّخذُنَا هقَرواْ بحتَذْب َأن كُمرْأمي اللّه ِمِه ِإنى ِلقَووسِإذْ قَاَل موذُ و

اِهِلينالْج ِمن َأكُون 1( )بِاللِّه َأن(   

وعالمـة  " من"ور بحرف الجر اسم مجر: من حرف جر، الجاهلين: من الجاهلين

جره حرف الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركـة فـي   

  .االسم المفرد

)انوع الَ بِكْرو ةٌ الَّ فَارِضقَرا بقُوُل ِإنَّهي قَاَل ِإنَّه ا ِهين لّنَا ميبي كبلَنَا ر عقَالُواْ اد 

   )2( )واْ ما تُْؤمرونبين ذَِلك فَافْعلُ

: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون، الـواو : تؤمرون

فاعل، وحذف الضمير الراجع إلى الموصـول  نائب ضمير متصل في محل رفع 

مـا  : خطاً واختصاراً وهو ثابت معنى منصوب محالً ألنه مفعول به التقـدير " ما"

  . تتؤمرونه

نَا ربك يبين لَّنَا ما لَونُها قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنّها بقَرةٌ صفْراء فَاِقـع لَّونُهـا  قَالُواْ ادع لَ(

النَّاِظرِين ر3( )تَس(   

الياء ألنه جمع مـذكر  : وعالمة نصبه" تسر"مفعول به منصوب بالفعل : الناظرين

  . مفردسالم والنون عوض عن التنوين والحركة في االسم ال

)      ِإنَّـا ِإن شَـاء اللَّـهنَـا ولَيع هتَشَـاب قَرالب ِإن ا ِهين لَّنَا ميبي كبلَنَا ر عقَالُواْ اد

ونتَده4()لَم(   

مرفوع وعالمة رفعه " إن"خبر : مهتدون –المزحلقة  –الالم الم التوكيد : لمهتدون

  . ن التنوين في االسم المفردالواو ألنه جمع مذكر سالم، والنون عوض ع
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قَاَل ِإنَّه يقُوُل ِإنَّها بقَرةٌ الَّ ذَلُوٌل تُِثير اَألرض والَ تَسِقي الْحرثَ مسلَّمةٌ الَّ ِشيةَ ِفيها (

لُونفْعواْ يا كَادما ووهحقِّ فَذَبجِْئتَ بِالْح 1( )قَالُواْ اآلن(   

لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت   فعل مضارع مرفوع: يفعلون

  . النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

)ونتَكْتُم ا كُنتُمم خْرِجم اللّها وِفيه ْأتُمارنَفْساً فَاد ِإذْ قَتَلْتُم2( )و(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : تكتمون

  . الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعلالنون و

)ِقلُونتَع لَّكُماِتِه لَعآي رِيكُميتَى ووالْم ِيي اللّهحي ا كَذَِلكِضهعبِب وهرِب3( )فَقُلْنَا اض(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : تعقلون

  . صل مبني على السكون في محل رفع فاعلالنون والواو ضمير مت

 ...)لُونما تَعمبِغَاِفٍل ع ا اللّهم4( )و(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : تعملون

  .ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل: النون، الواو

د كَان فَرِيقٌ منْهم يسمعون كَالَم اللِّه ثُم يحرفُونَه ِمـن  َأفَتَطْمعون َأن يْؤِمنُواْ لَكُم وقَ(

ونلَمعي مهو قَلُوها عِد مع5( )ب(   

فعـل  : الهمزة حرف استفهام ال محل له، الفاء زائدة تزينية، تطمعون: أفتطمعون

ن، الـواو  مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النو

  . ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

  . تعرب إعراب تطمعون: يسمعون

تعرب إعراب تطمعون، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعـول  : يحرفونه

  .به

  . تعرب إعراب يحرفونه: يعلمون
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لَى بعضٍ قَالُواْ َأتُحدثُونَهم بِمـا  وِإذَا لَقُواْ الَِّذين آمنُواْ قَالُواْ آمنَّا وِإذَا خَالَ بعضهم ِإ(

ِقلُونَأفَالَ تَع كُمبر وكُم بِِه ِعندآجحِلي كُملَيع اللّه 1( )فَتَح(   

فعل مضارع : الهمزة حرف استفهام ال محل له من اإلعراب، تحدثون: أتحدثونهم

الـواو ضـمير    مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون،

  .متصل في محل رفع فاعل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : تعقلون

  . النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : تعقلون

  . فاعل النون، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع

)ِلنُونعا يمو ونِسرا يم لَمعي اللّه َأن ونلَمعالَ ي2( )َأو(   

أفعال مضارعة مرفوعة لتجردها عن الناصب والجازم : يعلمون، يسرون، يعلنون

  .وعالمة رفعها ثبوت النون، الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل

   )3( )مون الِْكتَاب ِإالَّ َأماِني وِإن هم ِإالَّ يظُنُّونوِمنْهم ُأميون الَ يعلَ(

الواو ألنه جمع مذكر سـالم والنـون   : مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه: أميون

  . عوض عن تنوين االسم المفرد

فعل مضـارع مرفـوع لتجـرده عـن     : ال نافية ال عمل لها، يعلمون: ال يعلمون

رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصـل مبنـي علـى    الناصب والجازم وعالمة 

  . السكون في محل رفع فاعل

  . تعرب إعراب يعلمون: يظنون

 فَويٌل لِّلَِّذين يكْتُبون الِْكتَاب بَِأيِديهِم ثُم يقُولُون هـذَا ِمن ِعنِد اللِّه ِليشْتَرواْ بِِه ثَمنـاً (

   )4( )تَبتْ َأيِديهِم وويٌل لَّهم مما يكِْسبونقَِليالً فَويٌل لَّهم مما كَ
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أفعال مضارعة مرفوعة لتجردها عن الناصب والجازم : يكتبون، يقولون، يكسبون

وعالمة رفعها ثبوت النون، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع 

  . فاعل

)ِإالَّ َأي نَا النَّارسقَالُواْ لَن تَمو   خِْلـفَ اللّـهداً فَلَن يهاللِّه ع ِعند ةً قُْل َأتَّخَذْتُموددعاماً م

ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مع تَقُولُون َأم هده1( )ع(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : تقولون

  .رفع فاعلالنون، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل 

  . تعرب إعراب تقولون: تعلمون

بلَى من كَسب سيَئةً وَأحاطَتْ بِِه خَِطيـَئتُه فَُأولَـِئك َأصحاب النَّـارِ هـم ِفيهـا    (

ون2( )خَاِلد(   

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم والنون " هم"خبر المبتدأ : خالدون

  . ردعوض عن تنوين االسم المف

)ونا خَاِلدِفيه منَِّة هالْج ابحَأص اِت ُأولَـِئكاِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم الَِّذين3( )و(   

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم والنون " هم"خبر المبتدأ : خالدون

  . عوض عن التنوين في االسم المفرد

سراِئيَل الَ تَعبدون ِإالَّ اللّه وبِالْواِلدينِ ِإحساناً وِذي الْقُربـى  وِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ بِني ِإ(

الَّ والْيتَامى والْمساِكينِ وقُولُواْ ِللنَّاسِ حسناً وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةَ ثُم تَـولَّيتُم إِ 

   )4( )نقَِليالً منكُم وَأنتُم معرِضو

أن ال : ال نافية تفيد اإلخبار في معنى النهي ال عمل لها، وقيل معنـاه : ال تعبدون

وهو فعل مضارع مرفـوع وعالمـة   " تعبدون"رفع الفعل " أن"تعبدوا فلما حذفت 

  . رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل
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اسم مجرور بحـرف  : دينالواو حرف عطف، الباء حرف جر، الوال: وبالوالدين

وعالمة جره الياء ألنه مثنى والنون عوض عن التنوين والحركة في " الباء"الجر 

  . االسم المفرد

ألنـه معطـوف   " الباء"اسم مجرور بحرف الجر : الواو حرف عطف، ذي: وذي

وعالمة جره الياء ألنه من األسماء الستة وهو مضـاف بمعنـى   " بالوالدين"على 

  ". أصحاب"

اسم مجرور وعالمة جره الياء ألنـه  : الواو حرف عطف، المساكين: اكينوالمس

  . جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في االسم المفرد

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مـذكر سـالم   " أنتم"خبر المبتدأ : معرضون

  . والنون عوض عن التنوين في االسم المفرد

ثَاقَكُم الَ تَسِفكُون ِدماءكُم والَ تُخْرِجون َأنفُسكُم من ِديارِكُم ثُم َأقْـررتُم  وِإذْ َأخَذْنَا ِمي(

وندتَشْه َأنتُم1( )و(   

أفعال مضارعة مرفوعة وعالمة رفعها ثبوت النون : تشهدون: تسفكون، تخرجون

ي محل رفـع  ألنها من األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل مبني على السكون ف

  . فاعل

ثُم َأنتُم هـُؤالء تَقْتُلُون َأنفُسكُم وتُخْرِجون فَرِيقاً منكُم من ِديارِِهم تَظَاهرون علَيهِم (

ن بِاِإلثْمِ والْعدوانِ وِإن يأتُوكُم ُأسارى تُفَادوهم وهو محرم علَيكُم ِإخْراجهم َأفَتُْؤِمنُـو 

بِبعضِ الِْكتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍ فَما جزاء من يفْعُل ذَِلك ِمنكُم ِإالَّ ِخزي ِفي الْحيـاِة  

لُونما تَعمبِغَاِفٍل ع ا اللّهمذَابِ والْع ِإلَى َأشَد وندرِة يامالِْقي مويا ونْي2( )الد(   

أفعال مضارعة : ، تؤمنون، تكفرون، يردون، تعملونتقتلون، تخرجون، تظاهرون

مرفوعة لتجردها عن الناصب والجازم وعالمة رفعها ثبوت النون، الواو ضـمير  

  .متصل مبني على على السكون في محل رفع فاعل
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ـ   ( الْع مـنْهخَفَّـفُ عِة فَالَ يا بِاَآلِخرنْياةَ الدياْ الْحواشْتَر الَِّذين ُأولَـِئك  ـمالَ هو ذَاب

ونرنص1( )ي(   

فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من : ينصرون

  . األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل

   )2( )يقاً كَذَّبتُم وفَرِيقاً تَقْتُلُونَأفَكُلَّما جاءكُم رسوٌل بِما الَ تَهوى َأنفُسكُم استَكْبرتُم فَفَرِ(

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : تقتلون

  . النون ألنه من األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل

)فَقَِليالً م اللَّه بِكُفْرِِهم منَهل لَّعنَا غُلْفٌ بقَالُواْ قُلُوبوْؤِمنُون3( )ا ي(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يؤمنون

  . النون، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

)ع ونتَفِْتحسُل يكَانُواْ ِمن قَبو مهعا مقٌ لِّمدصِعنِد اللِّه م نم ِكتَاب ماءها جلَملَـى  و

لَى الْكَاِفرِيننَةُ اللَّه عواْ بِِه فَلَعفُواْ كَفَررا عم ماءها جواْ فَلَمكَفَر 4( )الَِّذين(   

فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون والواو ضمير متصل : يستفتحون

  . في محل رفع فاعل

" علـى "اسم مجرور بحـرف الجـر   : على حرف جر، الكافرين: على الكافرين

وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة فـي  

  . االسم المفرد

بِْئسما اشْتَرواْ بِِه َأنفُسهم َأن يكْفُرواْ بِما أنَزَل اللّه بغْياً َأن ينَزُل اللّه ِمن فَضِلِه علَى (

   )5( )ضبٍ علَى غَضبٍ وِللْكَاِفرِين عذَاب مهِينمن يشَاء ِمن ِعباِدِه فَبآُؤواْ بِغَ

اسم مجرور بحرف : الواو حرف استئناف، الالم حرف جر، الكافرين: وللكافرين

الجر الالم وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عـن التنـوين   

  . والحركة في االسم المفرد
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)آِمنُواْ بِم مِإذَا ِقيَل لَهو  اءهرـا وبِم كْفُرونينَا ولَيا ُأنزَِل عبِم قَالُواْ نُْؤِمن َل اللّها َأنز

ْؤِمِنينُل ِإن كُنتُم ماللِّه ِمن قَب اءَأنبِي تَقْتُلُون قُْل فَِلم مهعا مقاً لِّمدصقُّ مالْح وه1( )و(   

ه ثبوت النون، الواو ضـمير  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع: يكفرون، تقتلون

  . متصل في محل رفع فاعل

الياء ألنه جمع مذكر سالم والنـون  : منصوب وعالمة نصبه" كان"خبر : مؤمنين

  . عوض من التنوين في االسم المفرد

)ونظَاِلم َأنتُمِدِه وعَل ِمن بالِْعج اتَّخَذْتُم نَاِت ثُميى بِالْبوساءكُم مج لَقَد2( )و(   

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمـع مـذكر سـالم    " أنتم"خبر المبتدأ : ظالمون

  . والنون عوض عن تنوين االسم المفرد

 ...)ْؤِمِنينم ِإن كُنتُم انُكُمبِِه ِإيم كُمرْأما يم3( )قُْل بِْئس(   

لنـون  الياء ألنه جمع مذكر سالم وا: منصوب وعالمة نصبه" كان"خبر : مؤمنين

  . عوض عن التنوين في االسم المفرد

قُْل ِإن كَانَتْ لَكُم الدار اَآلِخرةُ ِعند اللِّه خَاِلصةً من دونِ النَّاسِ فَتَمنَّواْ الْمـوتَ ِإن  (

اِدِقينص 4( )كُنتُم(   

ألنه جمع مذكر سالم والنـون  " الياء"منصوب وعالمة نصبه " كان"خبر : صادقين

  . التنوين في االسم المفردعوض عن 

)بِالظَّاِلمين ِليمع اللّهو ِديهِمتْ َأيما قَدداً بِمَأب هنَّوتَملَن ي5( )و(   

وعالمـة  " الباء"اسم مجرور بحرف الجر : الباء حرف جر، الظالمين: بالظالمين

 جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن الحركـة والتنـوين واالسـم   

  . المفرد

  

  

                                     
  .91: اآلية –البقرة سورة   )1(
  .92: اآلية –البقرة سورة   )2(
  .93: اآلية –بقرة السورة   )3(
  .94: اآلية –البقرة سورة   )4(
  .95: اآلية –البقرة سورة   )5(



158 

 ...)  اللّـهو رمعذَابِ َأن يالْع زِِحِه ِمنحزبِم وا همو نَةَألْفَ س رمعي لَو مهدَأح دوي

لُونمعا يبِم ِصير1( )ب(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يعملون

  . على السكون في محل رفع فاعل ضمير متصل مبني: النون، الواو

قُْل من كَان عدواً لِّجِبرِيَل فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِِإذْنِ اللِّه مصدقاً لِّمـا بـين يديـِه    (

ْؤِمِنينى ِللْمشْربى وده2( )و(   

عالمـة  و" الـالم "اسم مجرور بحرف الجر : الالم حرف جر، المؤمنين: للمؤمنين

جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة فـي االسـم   

  . المفرد

)لِّلْكَاِفرِين ودع اللّه ِميكَاَل فَِإنرِيَل وجِبِلِه وسرآلِئكَِتِه وماً لِّلِّه وودع ن كَان3( )م(   

وعالمـة  " الـالم "جر اسم مجرور بحرف ال: الالم حرف جر، الكافرين: للكافرين

  . جره الياء ألنه جمع سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في االسم المفرد

)ا ِإالَّ الْفَاِسقُونبِه كْفُرا يمو نَاتيب اتآي كلْنَا ِإلَيَأنز لَقَد4( )و(   

نـه  فاعل مرفوع وعالمة رفعه الـواو أل : أداة حصر، الفاسقون: إال: إال الفاسقون

  . جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في االسم المفرد

)ْؤِمنُونالَ ي مهْل َأكْثَرم بنْهفَرِيقٌ م ذَهداً نَّبهواْ عداها عكُلَّم5( )َأو(   

فعل مضارع مرفـوع لتجـرده عـن    : ال نافية ال عمل لها، يؤمنون: ال يؤمنون

ه ثبوت النون، الواو ضمير متصل مبني في محـل  الناصب والجازم وعالمة رفع

  .رفع فاعل

 ...)ونلَمعالَ ي مكََأنَّه ورِِهماء ظُهراللِّه و ِكتَاب 6( )ُأوتُواْ الِْكتَاب(   
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فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصـب  : نافية ال عمل لها، يعلمون: ال يعلمون

ر متصل مبني على السكون فـي  والجازم وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمي

  . محل رفع فاعل

)   اِطينالشَّـي لَــِكنو انملَيس ا كَفَرمو انملَيلِْك سلَى مع اِطينا تَتْلُواْ الشَّيواْ معاتَّبو

وتَ وارابَِل هنِ بِبلَكَيلَى الْما ُأنزَِل عمو رحالس النَّاس ونلِّمعواْ يـا  كَفَرموتَ وارم

 قُونفَرا يا ممِمنْه ونلَّمتَعفَي ِفتْنَةٌ فَالَ تَكْفُر نا نَحقُوالَ ِإنَّمتَّى يح دَأح انِ ِمنلِّمعبِـِه  ي

يضرهم بين الْمرِء وزوجِِه وما هم بِضآرين بِِه ِمن َأحد ِإالَّ بِِإذْنِ اللِّه ويتَعلَّمون ما 

والَ ينفَعهم ولَقَد عِلمواْ لَمنِ اشْتَراه ما لَه ِفي اآلِخرِة ِمن خَالَق ولَبِْئس ما شَرواْ بِِه 

ونلَمعكَانُواْ ي لَو مه1( )َأنفُس(   

أفعال مضارعة مرفوعة لتجردها : يعلمون، فيتعلمون، يفرقون، يتعلمون، يعلمون

والجازم وعالمة رفعها ثبوت النون والواو ضمير متصل في محـل   عن الناصب

  . رفع فاعل

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يعلمان

ضمير متصل مبني على السكون في محل رفـع   –ألف االثنين  –النون واأللف 

  . فاعل

وعالمـة  " على"الجر اسم مجرور بحرف : على حرف جر، الملكين: على الملكين

  . جره الياء ألنه مثنى والنون عوض عن التنوين والحركة في االسم المفرد

" هـم "أو خبر المبتـدأ  " ما"خبر : الباء حرف جر زائد للتوكيد، ضارين: بضارين

مجرور لفظاً بحرف الجر الزائد وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنـون  

  . السم المفردعوض عن التنوين والحركة في ا

)ونلَمعكَانُواْ ي لَّو رِعنِد اللَّه خَي نةٌ مثُوبا لَمنُواْ واتَّقَوآم مَأنَّه لَو2( )و(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يعلمون

  . النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل
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)ا َأيي    ـذَابع ِللكَـاِفرِينواْ وعـماسنَا وقُولُواْ انظُراِعنَا ونُواْ الَ تَقُولُواْ رآم ا الَِّذينه

1()َأِليم(   

اسم مجرور بحرف الجـر  : الواو استئنافية، الالم حرف جر، الكافرين: وللكافرين

التنوين وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن الحركة و" الالم"

  . في االسم المفرد

ما يود الَِّذين كَفَرواْ ِمن َأهِل الِْكتَابِ والَ الْمشْرِِكين َأن ينَزَل علَيكُم من خَيرٍ مـن  (

   )2( )ربكُم واللّه يخْتَص بِرحمِتِه من يشَاء واللّه ذُو الْفَضِل الْعِظيمِ

اسـم  : حرف زائد ال عمل له، المشركين: لواو حرف عطف، الا: وال المشركين

ألنه معطوف وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سـالم  " من"مجرور بحرف الجر 

  . والنون عوض عن التنوين والحركة في االسم المفرد

  . خبر لمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الستة وهو مضاف: ذو

)ونتُرِيد ى َأموسِئَل ما سكَم ولَكُمسَألُواْ ر3( ...)َأن تَس(   

المتصلة سميت بذلك ألنها مسبوقة بهمـزة  " أم"أم حرف عطف وهي : أم تريدون

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب : استفهام وإال فهي أم المقطوعة، تريدون

  . فاعلوالجازم وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل في محل رفع 

)اِنكُمِد ِإيمعن بونَكُم مدري ِل الِْكتَابِ لَوَأه نم كَِثير د4( ...)و(   

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يردونكم

ضمير متصل مبني على : النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، الكاف

  . والميم عالمة جمع الذكور الضم في محل نصب مفعول به

)  اللّـه اللِّه ِإن ِعند وهرٍ تَجِدخَي نواْ َألنفُِسكُم مما تُقَدمكَاةَ وآتُواْ الزالَةَ وواْ الصَأِقيمو

ِصيرب لُونما تَع5( )بِم(   
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فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : تعملون

  . الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل النون،

) انَكُمهراتُواْ بقُْل ه مهاِنيَأم ى ِتلْكارنَص وداً َأوه ن كَاننَّةَ ِإالَّ مخَُل الْجدقَالُواْ لَن يو

اِدِقينص 1( )ِإن كُنتُم(    

مذكر سالم والنـون   الياء ألنه جمع: منصوب وعالمة نصبه" كان"خبر : صادقين

  . عوض عن التنوين والحركة في االسم المفرد

)  ـمالَ هو هِملَيفٌ عالَ خَوِه وبر ِعند هرَأج فَلَه ِسنحم وهِللِّه و ههجو لَمَأس نلَى مب

نُونزح2( )ي(   

ثبـوت  فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه : يحزنون

  . النون والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

وقَالَِت الْيهود لَيسِت النَّصارى علَى شَيء وقَالَِت النَّصارى لَيسِت الْيهـود علَـى   (

هِم فَاللّه يحكُم بينَهم يوم شَيء وهم يتْلُون الِْكتَاب كَذَِلك قَاَل الَِّذين الَ يعلَمون ِمثَْل قَوِل

خْتَِلفُونا كَانُواْ ِفيِه يِة ِفيمام3( )الِْقي(   

أفعال مضارعة مرفوعة لتجردها عن الناصب والجازم : يتلون، يعلمون، يختلفون

  . وعالمة رفعها ثبوت النون، الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل

)ن مِمم َأظْلَم نما وم لَـِئكا ُأوابِهى ِفي خَرعسو هما اسِفيه ذْكَراللِّه َأن ي اجِدسم نَع

     ـذَابِة عِفـي اآلِخـر ـملَهو يا ِخزنْيِفي الد مله ا ِإالَّ خَآِئِفينخُلُوهدَأن ي ملَه كَان

ِظيم4()ع(   

حال من الضـمير  : ب، خائفينأداة حصر ال محل لها من اإلعرا: إال: إال خائفين

الياء ألنه جمع مذكر سالم والنـون  : منصوب وعالمة نصبه" يدخلوها"الفاعل في 

  . عوض عن تنوين االسم المفرد

)قَاِنتُون ضِ كُلٌّ لَّهاَألراِت واوما ِفي السم ل لَّهب انَهحبلَداً سو قَالُواْ اتَّخَذَ اللّه5( )و(   
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مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم، النون " كل"المبتدأ خبر : قانتون

فـي  " له"ويجوز أن يكون الجار والمجرور . عوض عن التنوين في االسم المفرد

له "مبتدأ مؤخر فتكون الجملة االسمية " قانتون"محل رفع خبراً مقدماً وتكون كلمة 

  ".كل"في محل رفع خبر " قانتون

)قَاَل الَِّذينثْـَل   وِلهِم مِمن قَب قَاَل الَِّذين ةٌ كَذَِلكتَْأِتينَا آي َأو نَا اللّهكَلِّمالَ يلَو ونلَمعالَ ي

وِقنُونمٍ ياِت ِلقَونَّا اآلييب قَد مهتْ قُلُوبهتَشَاب ِلهِم1( )قَو(   

وعالمة رفعه فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم : يعلمون، يوقنون

  . ثبوت النون، الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل

)لَـِئكبِِه فَُأو كْفُرمن يبِِه و ْؤِمنُوني لَـِئكِتِه ُأوقَّ ِتالَوح تْلُونَهي الِْكتَاب منَاهآتَي الَِّذين 

ونالْخَاِسر م2( )ه(   

عن الناصب والجازم وعالمة رفعـه ثبـوت    فعل مضارع مرفوع لتجرده: يتلونه

النون ألنه من األفعال الخمسة، الواو ضمير متصل مبني في محل رفـع فاعـل،   

  . الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به

فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وعالمة رفعه ثبـوت  : يؤمنون

و ضمير متصل مبني على السكون في محـل  النون ألنه من األفعال الخمسة، الوا

  . رفع فاعل

مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مـذكر سـالم   " هم"خبر المبتدأ : الخاسرون

  . والنون عوض عن التنوين والحركة في االسم المفرد

   )3( )تُكُم علَى الْعالَِمينيا بِني ِإسراِئيَل اذْكُرواْ ِنعمِتي الَِّتي َأنْعمتُ علَيكُم وَأنِّي فَضلْ(

وعالمة " على"اسم مجرور بحرف الجر : على حرف جر، العالمين: على العالمين

جره الياء ألنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التنوين والحركة في 

  . االسم المفرد
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يقْبُل ِمنْها عدٌل والَ تَنفَعها شَـفَاعةٌ  واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئاً والَ (

ونرنصي مالَ ه1( )و(   

فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده عـن الناصـب والجـازم    : ينصرون

  . وعالمة رفعه ثبوت النون، الواو ضمير متصل مبني في محل رفع نائب فاعل

ت فََأتَمهن قَاَل ِإنِّي جاِعلُك ِللنَّاسِ ِإمامـاً قَـاَل وِمـن    وِإِذ ابتَلَى ِإبراِهيم ربه بِكَِلما(

ِدي الظَّاِلِمينهنَاُل عِتي قَاَل الَ يي2( )ذُر(   

وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مـذكر  " ينال"مفعول به منصوب بالفعل : الظالمين

  . سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في االسم المفرد

)نَا ِإلَـى  وهِدعى ولصم اِهيمرقَامِ ِإباتَِّخذُواْ ِمن مناً وَأمةً لِّلنَّاسِ وثَابتَ ميلْنَا الْبعِإذْ ج

   )3( )ِإبراِهيم وِإسماِعيَل َأن طَهرا بيِتي ِللطَّاِئِفين والْعاِكِفين والركَّعِ السجوِد

وعالمة جره " الالم"اسم مجرور بحرف الجر : ر، الطائفينالالم حرف ج: الطائفين

  . الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والحركة في االسم المفرد

اسم مجرور بحرف الجر الـالم ألنـه   : الواو حرف عطف، العاكفين: والعاكفين

عـوض  وعالمة جره الياء ألنه جمع مذكر سالم والنون " الطائفين"معطوف على 

  . عن الحركة والتنوين في االسم المفرد
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  نيابة الحركة عن الحركةشواهد : المبحث الثاني
)ارا اَألنْهِتهرِي ِمن تَحتَج نَّاتج ملَه اِت َأناِلحِملُواْ الصعنُواْ وشِّرِ الَِّذين آمب1()...و(  

ن الفتحة ألنه جمـع  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدالً م: الصالحات

  . مؤنث سالم

مؤخر منصوب وعالمة نصبه الكسرة المنونة بدالً من الفتحة ألنه " أن"اسم : جنات

  . جمع مؤنث سالم، وإنما نون آخره ألنه اسم نكرة

)ِليسواْ ِإالَّ ِإبدجفَس مواْ آلددجالَِئكَِة اسِإذْ قُلْنَا ِللْم2( )...و(   

اسم مجرور بحرف الجر الالم وعالمة جره الفتحـة  : ر، آدمالالم حرف ج: آلدم

  ". أفعل"بدالً من الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للمعرفة وألنه على وزن 

)ِحيمالر ابالتَّو وه ِه ِإنَّهلَيع فَتَاب اتِه كَِلمبِمن ر م3( )فَتَلَقَّى آد(   

كسرة المنونة بدالً من الفتحـة ألنـه   مفعول به منصوب وعالمة نصبه ال: كلمات

  . جمع مؤنث سالم

)   ـِدكُمهـِدي ُأوِف بِعهفُواْ بِعَأوو كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْع ِتيمواْ ِنعاِئيَل اذْكُررِني ِإسا بي

   )4( )وِإياي فَارهبونِ

ن الكسرة ألنه مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة بدالً م: إسرائيل

  . ممنوع من الصرف للعجمة

)الَِمينلَى الْعع لْتُكُمَأنِّي فَضو كُملَيتُ عمالَِّتي َأنْع ِتيمواْ ِنعاِئيَل اذْكُررِني ِإسا ب5( )ي(   

  . تعرب إعراب سابقتها في اآلية الكريمة: إسرائيل

)سي نوعآِل ِفر ننَاكُم ميِإذْ نَجذَابِوالْع ءوس ونَكُم6( )...وم(   

وعالمة جره " من"اسم مجرور بحرف الجر : حرف جر، آِل: من: من آِل فرعون

مضاف إليه مجرور باإلضـافة  : الكسرة الظاهرة في آخره وهو مضاف، فرعون
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 –أي التنـوين   –وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة ألنه ممنوع من الصـرف  

   .للعلمية والعجمة

)ونا خَاِلدِفيه منَِّة هالْج ابحَأص اِت ُأولَـِئكاِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم الَِّذين1( )و(   

عن الفتحة ألنـه   –نيابة  –مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة : الصالحات

  . جمع مؤنث سالم

)وندباِئيَل الَ تَعرِني ِإسِإذْ َأخَذْنَا ِميثَاقَ باناً وسنِ ِإحياِلدبِالْوو 2( )...ِإالَّ اللّه(   

 –نيابـة   –مضاف إليه ثان مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة بدالً : إسرائيل

  . عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعجمة

)نَا ِعيسآتَيِل وسِدِه بِالرعنَا ِمن بقَفَّيو ى الِْكتَابوسنَا مآتَي لَقَدنَـاِت   ويالْب ميـرم نى اب

   )3( )...وَأيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة الظاهرة في آخره بـدالً  : مريم

  . من الكسرة ألن االسم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة

ظاهرة في آخره ألنه مفعول به ثانٍ منصوب بآتي وعالمة نصبه الكسرة ال: البينات

  . جمع مؤنث سالم

   )4( )...قُْل من كَان عدواً لِّجِبرِيَل فَِإنَّه نَزلَه علَى قَلْبِك بِِإذْنِ اللِّه(

اسم مجرور بحرف الجر وعالمة جره الفتحـة  : الالم حرف جر، جبريل: لجريل

  . الصرفنيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من  –بدالً  –الظاهرة على آخره 

)ا ِإالَّ الْفَاِسقُونبِه كْفُرا يمو نَاتيب اتآي كلْنَا ِإلَيَأنز لَقَد5( )و(   

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة المنونة نيابة عن الفتحة ألنه جمع : آيات

  . مؤنث سالم، ونون آخره ألنه اسم نكرة

مثلها وعالمـة نصـبها الكسـرة    نعت للموصوف آيات منصوبة  –صفة : بينات

  . المنونة ألنها جمع مؤنث سالم، ونون آخر الكلمة ألنه اسم نكرة
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)   اِطينالشَّـي لَــِكنو انملَيس ا كَفَرمو انملَيلِْك سلَى مع اِطينا تَتْلُواْ الشَّيواْ معاتَّبو

   )1( )...نزَِل علَى الْملَكَينِ بِبابَِل هاروتَ وماروتَكَفَرواْ يعلِّمون النَّاس السحر وما ُأ

عـن   –نيابـة   –مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة بدالً : سليمان

  . الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة

حة وعالمة جره الفت" الباء"اسم مجرور بحرف الجر : الباء حرف جر، بابل: ببابَل

  .الظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث

وعالمـة  " على"مجرور مثله بحرف الجر " الملكين"بدل من المبدل منه : هاروت

  . جره الفتحة أيضاً نيابة عن الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة

بِلهِم مثَْل قَوِلهِم تَشَابهتْ قُلُوبهم قَد بينَّـا اآليـاِت ِلقَـومٍ    كَذَِلك قَاَل الَِّذين ِمن قَ... (

وِقنُون2( )ي(   

وعالمة نصبه الكسرة الظاهرة في آخـره  " بين"مفعول به منصوب بالفعل : اآليات

  . نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم

)ِتيمواْ ِنعاِئيَل اذْكُررِني ِإسا بي الَِمينلَى الْعع لْتُكُمَأنِّي فَضو كُملَيتُ عم3( )الَِّتي َأنْع(   

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه : إسرائيل

  ". إيل"ممنوع من الصرف والكلمة مضافة إلى 

)ناً وَأمةً لِّلنَّاسِ وثَابتَ ميلْنَا الْبعِإذْ جنَا ِإلَـى  وهِدعى ولصم اِهيمرقَامِ ِإباتَِّخذُواْ ِمن م

   )4( )ِإبراِهيم وِإسماِعيَل َأن طَهرا بيِتي ِللطَّاِئِفين والْعاِكِفين والركَّعِ السجوِد

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه : إبراهيم

  . ن الصرف للعلمية والعجمةممنوع م

وعالمة جره " إلى"اسم مجرور بحرف الجر : إلى حرف جر، إبراهيم: إلى إبراهيم

  . الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة
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ألنـه  " إلـى "اسم مجرور أيضاً بحرف : الواو حرف عطف، إسماعيل: وإسماعيل

لفتحة بدالً من الكسرة ألنه اسم ممنوع مـن  وعالمة جره ا" إبراهيم"معطوف على 

  . الصرف للعلمية والعجمة

)هنَفْس ِفهن سِإالَّ م اِهيمرلَِّة ِإبن مع غَبرن يم1( )...و(   

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه : إبراهيم

  . ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة

لُواْ نَعبد ِإلَـهك وِإلَـه آباِئك ِإبراِهيم وِإسماِعيَل وِإسحاقَ ِإلَـهاً واِحداً ونَحن قَا... (

ونِلمسم 2( )لَه(   

مجرور مثله باإلضافة وعالمة جره الفتحة " آبائك"عطف بيان أو بدل من : إبراهيم

  . والعجمة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية

وعالمـة جـره   "" إبـراهيم "اسم مجرور باإلضافة ألنه معطوف على : وإسماعيل

  . الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف للعجمة والعلمية

وعالمة جـره  " إبراهيم"أيضاً ألنه معطوف على اسم مجرور باإلضافة : وإسحاق

منوع من الصرف ألنه أعجمـي  الفتحة الظاهرة في آخره بدالً من الكسرة ألنه م

  . وعلم

)    ِمـن ـا كَـانمِنيفاً وح اِهيمرْل ِملَّةَ ِإبواْ قُْل بتَدى تَهارنَص وداً َأوقَالُواْ كُونُواْ هو

شْرِِكين3( )الْم(   

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة الظاهرة فـي آخـره   : إبراهيم

  .وع من الصرف للعجمة والعلميةنيابة عن الكسرة ألنه ممن

قُولُواْ آمنَّا بِاللِّه وما ُأنزَِل ِإلَينَا وما ُأنـزَِل ِإلَـى ِإبـراِهيم وِإسـماِعيَل وِإسـحاقَ      (

قُوبعي4( )...و(   
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وعالمة جره " إلى"اسم مجرور بحرف الجر : إلى حرف جر، إبراهيم: إلى إبراهيم

  . نه ممنوع من الصرف لكونه اسماً أعجمياً وعلماًالفتحة نيابة عن الكسرة أل

وعالمة جـره  " إبراهيم"معطوف على " إلى"اسم مجرور بحرف الجر : وإسماعيل

الفتحة الظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف للعجمـة  

  . والعلمية

يضـاً  أ" إبـراهيم "ألنه معطوف علـى  " إلى"اسم مجرور بحرف الجر : ويعقوب

وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة ألنه اسم ممنـوع مـن الصـرف للعجمـة     

  . والعلمية

" إبـراهيم "أيضاً ألنه معطـوف علـى   " إلى"اسم مجرور بحرف الجر : وإسحاق

وعالمة جره الفتحة الظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة ألنه اسـم ممنـوع مـن    

  . الصرف للعجمة والعلمية

)قَاَل الَِّذينو     اللّـه ـرِيهِمي ُؤواْ ِمنَّا كَـذَِلكرا تَبكَم مَأ ِمنْهرةً فَنَتَبلَنَا كَر َأن واْ لَوعاتَّب

   )1( )َأعمالَهم حسرات علَيهِم وما هم بِخَارِجِين ِمن النَّارِ

حال منصوب، أو مفعول به ثالث، وعالمة نصـبه الكسـرة المنونـة    : حسرات

  . ظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث سالمال

   )2( )...يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرضِ حالَالً طَيباً والَ تَتَّبِعواْ خُطُواِت الشَّيطَانِ(

مفعول به منصوب بالكسرة الظاهرة في آخره نيابة عن الفتحة ألنه جمع : خطوات

  . مؤنث سالم

   )3( )...ياماً معدودات فَمن كَان ِمنكُم مرِيضاً َأو علَى سفَرٍ فَِعدةٌ من َأيامٍ ُأخَرَأ(

نـة  " أياماً"صفة للموصوف : معدوداتمنصوبة مثلها وعالمة نصبها الكسرة المنو

  . نيابة عن الفتحة ألنها جمع مؤنث سالم

  )4( )...ِفيِه الْقُرآن شَهر رمضان الَِّذي ُأنزَِل(

                                     
  .167: اآلية –البقرة سورة   )1(
  .168: اآلية –البقرة سورة   )2(
  .184: اآلية –البقرة سورة   )3(
  .185: اآلية –البقرة سورة   )4(



169 

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة الظاهرة نيابـة عـن   : رمضان

  . الكسرة ألنه ممنوع من الصرف

)ع لَكُم طَانِ ِإنَّهاِت الشَّيواْ خُطُوالَ تَتَّبِعلْمِ كَآفَّةً وخُلُواْ ِفي السنُواْ ادآم ا الَِّذينها َأيي ود

م1( )بِين(   

  . مفعول به منصوب بالكسرة بدالً من الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم: خطوات

   )2( ...)سْل بِني ِإسراِئيَل كَم آتَينَاهم من آية بينَة ومن يبدْل ِنعمةَ اللِّه(

ه مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألن: إسرائيل

  . ممنوع من الصرف للعجمة

) ...ونتَتَفَكَّر لَّكُماِت لَعاآلي لَكُم اللّه نبيي 3( )كَذَِلك(   

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحـة ألنـه جمـع    : اآليات

  . مؤنث سالم

)ْؤِمنتَّى يشْرِكَاِت حواْ الْمالَ تَنِكحاِتِه... وآي نيبيو ونتَذَكَّري ملَّه4( )ِللنَّاسِ لَع(   

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمـع  : المشركات

  . مؤنث سالم

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث : آياته

  . سالم والهاء ضمير متصل مبني في محل جر باإلضافة

)ي كَذَِلكِقلُونتَع لَّكُماِتِه لَعآي لَكُم اللّه ني5( )ب(   

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمع مؤنث : آياته

  . متصل مبني على الكسر في محل جر باإلضافة" هاء"سالم، والضمير 

   )6( )...موسىَألَم تَر ِإلَى الْمِإل ِمن بِني ِإسراِئيَل ِمن بعِد (
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مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه : إسرائيل

  . ممنوع من الصرف للعجمة

)مةٌ مِقيبو كُمبن رِكينَةٌ موتُ ِفيِه سالتَّاب كُمْأِتيلِْكِه َأن يةَ مآي ِإن مهِنبِي مقَاَل لَهو كا تَر

آُل مونارآُل هى و1( )...وس(   

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة المقدرة للتعـذر علـى   : موسى

  . األلف بدالً من الكسرة ألنه اسم ممنوع من الصرف للعجمة

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه : هارون

  . ممنوع من الصرف للعجمة

)...نوِدِهفَلَمجالُوتَ وبِج موقَالُواْ الَ طَاقَةَ لَنَا الْي هعنُواْ مآم الَِّذينو وه هزاو2()...ا ج(   

وعالمة جره " الباء"اسم مجرور بحرف الجر : الباء حرف جر، جالوت: بجالوت

  . الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة ألنه ممنوع من الصرف

   )3( )...جالُوتَ وجنُوِدِه قَالُواْ ربنَا َأفْرِغْ علَينَا صبراًولَما برزواْ ِل(

  . تعرب إعراب سابقتها في اآلية الكريمة السابقة: لجالوت

)   ـاتجرد مـهضعب فَعرو اللّه ن كَلَّمم منْهضٍ معلَى بع مهضعلْنَا بُل فَضسالر ِتلْك

   )4( )...سى ابن مريم الْبينَاِت وَأيدنَاه بِروحِ الْقُدسِوآتَينَا ِعي

  . تمييز منصوب بالكسرة المنونة بدالً من الفتحة ألنه جمع مؤنث سالم: درجات

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة ألنه اسم : مريم

  . ممنوع من الصرف للعجمية والعلمية

والَ يِحيطُون بِشَيء من ِعلِْمـِه ِإالَّ بِمـا شَـاء وِسـع كُرِسـيه السـماواِت       ... (

ضاَألر5( )...و(   
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مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنـه جمـع   : السموات

  . مؤنث سالم

   )1( )...ِه كَمثَِل حبة َأنبتَتْ سبع سنَابَِلمثَُل الَِّذين ينِفقُون َأموالَهم ِفي سبِيِل اللّ(

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنـه  : سنابل

  . ممنوع من الصرف

   )2( )...يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تُبِطلُواْ صدقَاِتكُم بِالْمن واألذَى(

صوب بالكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمـع مؤنـث سـالم    مفعول به من: صدقاتكم

والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم عالمـة  

  . جمع الذكور

)لُّكُم رخَي واء فَها الْفُقَرتُْؤتُوها وِإن تُخْفُوهو ا ِهيقَاِت فَِنِعمدواْ الصد3( )...ِإن تُب(   

به منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدالً من الفتحة ألنـه جمـع   مفعول : الصدقات

  . مؤنث سالم

)مهرَأج مكَاةَ لَهاْ الزآتَوالَةَ وواْ الصَأقَاماِت واِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم الَِّذين 4( )...ِإن(   

  . مفعول به منصوب بالكسرة ألنه جمع مؤنث سالم: الصالحات

   )5( )...ِفرعون والَِّذين ِمن قَبِلهِم كَدْأبِ آِل(

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه : فرعون

  . ممنوع من الصرف

)اتوددعاماً مِإالَّ َأي نَا النَّارسقَالُواْ لَن تَم مبَِأنَّه 6( )...ذَِلك(   

منصوب مثله وعالمة نصبه الكسرة المنونة  –ماً أيا –صفة للموصوف : معدودات

  . من الفتحة ألنه جمع مؤنث سالمبدالً 
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)الَِمينلَى الْعع انرآَل ِعمو اِهيمرآَل ِإبنُوحاً وو مطَفَى آداص اللّه 1( )ِإن(   

: منصوب بالفتحة وهو مضاف، إبـراهيم " آدم"معطوف بالواو على : وآل إبراهيم

إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه ممنـوع  مضاف 

  . من الصرف للعجمة والعلمية

  ". وآل إبراهيم"تعرب إعراب : وآل عمران

   )2( )...ِإذْ قَالَِت امرَأةُ ِعمران رب ِإنِّي نَذَرتُ لَك ما ِفي بطِْني(

ره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة ج: عمران

  . ممنوع من الصرف

)    ـنـى ابِعيس ِسـيحالْم هماس نْهم ةِك بِكَِلمشِّربي اللّه ِإن ميرا مآلِئكَةُ يِإذْ قَالَِت الْم

مير3( ...)م(   

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنـه  : مريم

  . نوع من الصرفمم

)كُمبن رم ةجِْئتُكُم بِآي اِئيَل َأنِّي قَدرِني ِإسوالً ِإلَى بسر4( )...و(   

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة ألنه : إسرائيل

  . ممنوع من الصرف للعجمة

   )5( )فَيوفِّيهِم ُأجورهم واللّه الَ يِحب الظَّاِلِمين وَأما الَِّذين آمنُوا وعِملُواْ الصاِلحاِت(

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنه جمـع  : الصالحات

  . مؤنث سالم

)كُونكُن فَي قَاَل لَه ابٍ ِثمِمن تُر خَلَقَه مثَِل آداللِّه كَم ى ِعندثََل ِعيسم 6( )ِإن(   

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة المقدرة : عيسى

  . للتعذر ألن االسم ممنوع من الصرف
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مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة ألنه اسـم  : آدم

  . ممنوع من الصرف

) اِهيمرِفي ِإب ونآجتُح َل الِْكتَابِ ِلما َأهاإلنجِيُلياةُ وا ُأنزِلَِت التَّورم1( )...و(   

وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة ألنه ممنوع " في"اسم مجرور بحرف : إبراهيم

  . من الصرف للعلمية والعجمة

للّـه وِلـي   ِإن َأولَى النَّاسِ بِِإبراِهيم لَلَِّذين اتَّبعوه وهـذَا النَّبِي والَّـِذين آمنُـواْ وا  (

ْؤِمِنين2( )الْم(   

وعالمة جره الفتحة بدالً مـن الكسـرة   " الباء"اسم مجرور بحرف الجر : بإبراهيم

  . ألنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة

قُْل آمنَّا بِاللِّه وما ُأنزَِل علَينَا وما ُأنـزَِل علَـى ِإبـراِهيم وِإسـماِعيَل وِإسـحاقَ      (

يوقُوب3( )...ع(   

اسم مجرور بعلى وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة ألنه ممنوع مـن  : إبراهيم

  . الصرف

وتعرب " إبراهيم"األسماء معطوفة بواو العطف على : وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

  . إعرابه

   )4( )...ِئيُل علَى نَفِْسِهكُلُّ الطَّعامِ كَان ِحـال لِّبِني ِإسراِئيَل ِإالَّ ما حرم ِإسرا(

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة ألنه : إسرائيل

  . ممنوع من الصرف

   )5( )...ِفيِه آياتٌ بيـنَاتٌ مقَام ِإبراِهيم ومن دخَلَه كَان آِمناً(

بدالً من الكسرة ألنـه   مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة: إبراهيم

  . اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة
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   )1( )...لَيسواْ سواء من َأهِل الِْكتَابِ ُأمةٌ قَآِئمةٌ يتْلُون آياِت اللِّه آنَاء اللَّيِل(

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدالً من الفتحة ألنه جمع مؤنـث  : آيات

  . سالم

)...ب قَدِقلُونتَع اِت ِإن كُنتُماآلي نَّا لَكُم2( )ي(   

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدالً من الفتحة ألنه جمع مؤنث : اآليات

  . سالم

)ارا اَألنْهِتهرِي ِمن تَحتَج نَّاتج ِخلْهدي ولَهسرو ِطعِ اللّهن يماللِّه و وددح 3()...ِتلْك(   

مفعول به ثانٍ منصوب وعالمة نصبه الكسرة المنونة ألنه جمـع مؤنـث    :جنات

  . سالم

   )4( )...ولَيسِت التَّوبةُ ِللَِّذين يعملُون السيَئاِت حتَّى ِإذَا حضر َأحدهم الْموتُ(

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدالً عن الفتحة ألنـه جمـع   : السيئات

  . لممؤنث سا

ومن لَّم يستَِطع ِمنكُم طَوالً َأن ينِكح الْمحصنَاِت الْمْؤِمنَاِت فَِمن ما ملَكَتْ َأيمـانُكُم  (

  ِلهِـنبِِإذْنِ َأه نوهضٍ فَانِكحعن بكُم مضعب اِنكُمبِِإيم لَمَأع اللّهْؤِمنَاِت والْم اِتكُمن فَتَيم

نآتُوهو اتاِفحسم رغَي نَاتصحوِف مرعبِالْم نهور5( )ُأج(   

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدالً من الفتحة ألنه جمـع  : المحصنات

  . مؤنث سالم

  . منصوبة مثلها بالكسرة ألنها جمع مؤنث سالم –للمحصنات  -صفة : المؤمنات

كسرة المنونة ألنه جمـع مؤنـث   حال من ضمير الغائبات منصوب بال: محصنات

  . سالم

وعالمـة نصـبها الكسـرة    " غير مسافحات"معطوفة بواو العطف على : متخذات

  . المنونة نيابة عن الفتحة ألنها جمع مؤنث سالم
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   )1( )عِظيماًواللّه يرِيد َأن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَِّذين يتَّبِعون الشَّهواِت َأن تَِميلُواْ ميالً (

معفول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدالً من الفتحة ألنـه جمـع   : الشهوات

  . مؤنث سالم

)الِْكتَاب اِهيمرنَا آَل ِإبآتَي ِلِه فَقَدِمن فَض اللّه ما آتَاهلَى مع النَّاس وندسحي 2( )...َأم(   

ره الفتحة بدالً من الكسرة ألنـه  مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة ج: إبراهيم

  . اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة

)ارا اَألنْهِتهرِي ِمن تَحتَج نَّاتج مِخلُهنُداِت ساِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم الَِّذين3( )...و(   

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الضمة ألنه جمع : الصالحات

  . سالممؤنث 

  . مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة المنونة ألنه جمع مؤنث سالم: جنات

   )4( )...ِإن اللّه يْأمركُم َأن تُؤدواْ اَألمانَاِت ِإلَى َأهِلها(

مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة ألنـه جمـع   : األمانات

  . مؤنث سالم

   )5( )ين آمنُواْ خُذُواْ ِحذْركُم فَانِفرواْ ثُبات َأوِ انِفرواْ جِميعاًيا َأيها الَِّذ(

لة بالمشتق منصوبة وعالمة نصبها الكسرة " انفروا"حال من ضمير : ثباتأو مؤو

  . المنونة بدالً من الضمة المنونة ألنها جمع مؤنث سالم

حسن ِمنْها َأو ردوها ِإن اللّه كَـان علَـى كُـلِّ شَـيء     وِإذَا حييتُم بِتَِحية فَحيواْ بَِأ(

   )6()حِسيباً

اسم مجرور وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة ألنه : حرف جر، أحسن: بأحسن

  . ممنوع من الصرف
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   )1( )درجات منْه ومغِْفرةً ورحمةً وكَان اللّه غَفُوراً رِحيماً(

في اآلية السابقة لها منصوب مثله وعالمة نصبه الكسرة " أجراً"بدل من : اتدرج

  . المنونة بدالً من الفتحة المنونة ألنه جمع مؤنث سالم

)ارا اَألنْهِتهرِي ِمن تَحتَج نَّاتج مِخلُهنُداِت ساِلحِملُواْ الصعنُواْ وآم الَِّذين2( )...و(   

به منصوب وعالمة نصبه الكسرة بدالً من الفتحة ألنه جمـع  مفعول : الصالحات

  . مؤنث سالم

مفعول به ثانٍ منصوب وعالمة نصبه الكسرة المنونة بدالً من الفتحة ألنه : جنات

  . جمع مؤنث سالم

)اِهيمرِملَّةَ ِإب عواتَّب ِسنحم وههللا و ههجو لَمَأس نمِديناً م نسَأح نمِنيفاً و3( )...ح(   

مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الفتحة بدالً من الكسرة ألنـه  : إبراهيم

  . اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة

   )4( )...وقَد نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَابِ َأن ِإذَا سِمعتُم آياِت اللِّه(

بدالً من الفتحة ألنه جمع مؤنـث   مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة: آيات

  . سالم
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  شواهد نيابة الحذف عن الحركة: الثالث المبحث
)ونِلحصم نا نَحضِ قَالُواْ ِإنَّمواْ ِفي اَألرالَ تُفِْسد مِإذَا ِقيَل لَه1()و(   

فعل مضارع مجزوم بال وعالمة جزمه حـذف  : ناهية جازمة، تفسدوا: ال تفسدوا

ألنه من األفعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على  –تفسدون أصله  –النون 

  . السكون في محل رفع فاعل واأللف فارقة

)ونلَمتَع َأنتُماداً ولُواْ ِللِّه َأندع2( )فَالَ تَج(   

فعل مضارع مجـزوم  : أداة ناهية جازمة، تجعلوا: الفاء استئنافية، ال: فال تجعلوا

مه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة والـواو ضـمير   بال الناهية وعالمة جز

  . متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واأللف فارقة

)لُواْ فَاتَّقُواْ النَّارلَن تَفْعلُواْ وتَفْع 3()فَِإن لَّم(   

فعل مضارع مجزوم بلـم وعالمـة   : تفعلوا. أداة نفي وجزم وقلب: لم: لم تفعلوا

الواو مبني على السكون في محل رفع فاعل واأللف فارقة، جزمه حذف النون، و

  . تعرب إعراب سابقتها: لن أداة نصب، تفعلوا: لن تفعلوا

)الْظَّاِلِمين ةَ فَتَكُونَا ِمنرـِذِه الشَّجا هبالَ تَقْر4()و(   

فعل مضارع مجزوم بال : ناهية جازمة، تقربا: الواو حرف عطف، ال: وال تقربا

وعالمة جزمه حذف النون، واأللف ضمير مبني على السكون في محـل  الناهية 

  . رفع فاعل

)ِدكُمهِدي ُأوِف بِعهفُواْ بِعَأو5()و(   

وعالمة جزمه حـذف   –األمر  –فعل مضارع مجزوم ألنه جواب الطلب : ُأوِف

  . الياء –حرف العلة  –آخره 

   )6()تَرواْ بِآياِتي ثَمناً قَِليالًوالَ تَكُونُواْ َأوَل كَاِفرٍ بِِه والَ تَشْ(
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فعل مضارع نـاقص  : ناهية جازمة، تكونوا: الواو حرف عطف، ال: وال تكونوا

مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، والواو مبني في محل رفـع اسـم   

  . تكون واأللف فارقة

رع مجزوم فعل مضا: ناهية جازمة، تشتروا: حرف عطف، ال: الواو: وال تشتروا

بال الناهية، وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة والـواو ضـمير   

  .متصل مبني في محل رفع فاعل واأللف فارقة

)ونلَمتَع َأنتُمقَّ وواْ الْحتَكْتُماِطِل وقَّ بِالْبواْ الْحالَ تَلْبِس1()و(   

فعل مضارع مجـزوم  : لبسواناهية جازمة، ت: حرف عطف، ال: الواو: وال تلبسوا

بال الناهية، وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع 

  . فاعل واأللف فارقة

فعل مضارع مجزوم بال الناهية الجازمـة  : حرف عطف، تكتموا: الواو: وتكتموا

فـي اآليـة الكريمـة    ) وال تشتروا(ألنه معطوف على الفعل المجزوم بال الناهية 

بقة، وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل السا

  . واأللف فارقة

)فِْسِدينضِ ماْ ِفي اَألرثَوالَ تَعِق اللَِّه وزواْ ِمن رباشْر2()كُلُواْ و(   

فعل مضارع مجزوم بال : ناهية جازمة، تعثوا: حرف عطف، ال: الواو: وال تعثوا

زمه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني فـي محـل رفـع    الناهية وعالمة ج

  . فاعل، واأللف فارقة

  )3()ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً(

فعل مضارع منصـوب بـالحرف   : حرف مصدري ونصب، تذبحوا: أن تذبحوا

وعالمة نصبه حذف النون، والواو ضمير متصـل مبنـي علـى    " أن"المصدري 

  . محل رفع فاعل واأللف فارقة السكون في
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)ْؤِمنُواْ لَكُمَأن ي ونع1(...)َأفَتَطْم(   

فعل مضـارع منصـوب بـالحرف    : حرف مصدري ونصب، يؤمنوا: أن يؤمنوا

  . المصدري وعالمة نصبه حذف النون، والواو في محل رفع فاعل، واأللف فارقة

)ع اللّه ا فَتَحم بِمثُونَهدوكُم بِِهقَالُواْ َأتُحآجحِلي كُم2(...)لَي(   

فعل : الحرف الناصب، يحاجوكم" كي"الالم حرف جر للتعليل وهي الم : ليحاجوكم

مضارع منصوب بالالم أو بأن مضمرة بعد ال التعليل وعالمة نصبه حذف النون 

والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكـاف ضـمير   

مبني على الضم في محل نصب مفعول به والمـيم   –اطبين ضمير المخ –متصل 

  . عالمة جمع الذكور

   )3()ثُم يقُولُون هـذَا ِمن ِعنِد اللِّه ِليشْتَرواْ بِِه ثَمناً قَِليالً(

فعل مضارع منصوب بأن مضـمرة  : حرف جر للتعليل، يشتروا: الالم: ليشتروا

، والواو ضمير متصل في محل رفـع  بعد الم التعليل وعالمة نصبه حذف النون

  . فاعل واأللف فارقة

)مهاجِإخْر كُملَيع مرحم وهو موهى تُفَادارُأس أتُوكُمِإن ي4()و(   

ألنه فعل شرط وعالمـة جزمـه   " إن"فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط : يأتوكم

اف ضمير متصل حذف النون، الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والك

  . مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم عالمة جمع الذكور

فعل مضارع مجزوم ألنه جواب شرط والواو ضمير متصل مبني فـي  : تفادوهم

مبني على السكون في  –ضمير الغائبين  –ضمير متصل " هم"محل رفع فاعل، و

  . محل نصب مفعول به

   )5()سهم َأن يكْفُرواْ بِما أنَزَل اللّهبِْئسما اشْتَرواْ بِِه َأنفُ(
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فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعـال  : يكفروا

ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعـل واأللـف   : الخمسة، الواو

  . فارقة

  )1()يم بِالظَّاِلمينولَن يتَمنَّوه َأبداً بِما قَدمتْ َأيِديهِم واللّه عِل(

  .حرف نفي ونصب واستقبال: الواو حرف استئناف، لن: ولن

فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه حذف النـون والـواو ضـمير    : يتمنوه

متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل 

  . نصب مفعول به

   )2()ى يقُوالَ ِإنَّما نَحن ِفتْنَةٌ فَالَ تَكْفُروما يعلِّمانِ ِمن َأحد حتَّ(...

فعل مضارع منصوب بأن مضـمرة  : حرف جر وغاية، يقوال: حتى: حتى يقوال

ألف االثنين ضمير متصل مبنـي  : وعالمة نصبه حذف النون، واأللف" حتى"بعد 

  . في محل رفع فاعل

)نُواْ الَ تَقُولُواْ رآم ا الَِّذينها َأي3(...)اِعنَاي(  

فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمـه  : ناهية جازمة، تقولوا: ال تقولوا

  .حذف النون من آخره، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

   )4(...)ما نَنسخْ ِمن آية َأو نُنِسها نَْأِت بِخَيرٍ منْها(

رع مجزوم بما أيضاً ألنه معطـوف،  فعل مضا: أو حرف عطف، ننس: أو ننسها

والفاعل ضمير مستتر فيـه وجوبـاً    –حرف العلة  –وعالمة جزمه حذف آخره 

  . ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به" ما"تقديره نحن، 

وعالمة جزمه حـذف حـرف   " ما"فعل مضارع مجزوم ألنه جواب الشرط : نأِت

  . وباً تقديره نحنالعلة، والفاعل ضمير مستتر فيه وج

   )5()َأم تُرِيدون َأن تَسَألُواْ رسولَكُم كَما سِئَل موسى ِمن قَبُل(
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فعل مضـارع منصـوب بـأن    : حرف مصدري ناصب، تسألوا: أن: أن تسئألوا

وعالمة نصبه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني في محـل رفـع فاعـل،    

  . واأللف فارقة

  )1()َألنفُِسكُم من خَيرٍ تَجِدوه ِعند اللِّهوما تُقَدمواْ (

اسم شرط جازم مبني في محل نصب مفعول به مقـدم،  : الواو استئنافية، ما: وما

فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف النون والواو : تقدم: تقدموا

  .ضمير متصل في محل رفع فاعل، واأللف فارقة

زوم ألنه جواب الشرط وعالمة جزمه حذف النون، فعل مضارع مج: تجد: تجدوه

ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضـم  : الواو

  . في محل نصب مفعول به

)ا ِإالَّ خَآِئِفينخُلُوهدَأن ي ملَه ا كَانم لَـِئك2()ُأو(  

بـأن  فعل مضارع منصـوب  : حرف مصدري ناصب، يدخلوها: أن: أن يدخلوها

ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، والهاء : وعالمة نصبه حذف النون، الواو

  . ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به

)ِليمع اِسعو اللّه اللِّه ِإن هجو لُّواْ فَثَما تُونَمفََأي غْرِبالْمشْرِقُ وِللِّه الْم3()و(  

م باسم الشرط ألنه فعل شرط وعالمة جزمـه حـذف   فعل مضارع مجزو: تولوا

  . النون، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، واأللف فارقة

)ونِلمسَأنتُم مَإالَّ و وتُنفَالَ تَم ينالد طَفَى لَكُماص اللّه 4()ِإن(   

الفاء حرف استئناف، ال: فال تموتُن :ضارع مجـزوم  فعل م: ناهية جازمة، تموتُن

بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، حذفت الواو اللتقائها ساكنة مع نون التوكيد 

  . الثقيلة، وواو الجماعة المحذوفة ضمير متصل في محل رفع فاعل

   )5(...)وقَالُواْ كُونُواْ هوداً َأو نَصارى تَهتَدواْ(
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جزمـه حـذف النـون،    فعل مضارع مجزوم ألنه جواب الطلب وعالمة : تهتدوا

  . والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، واأللف فارقة

   )1()وكَذَِلك جعلْنَاكُم ُأمةً وسطاً لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ(

فعل مضارع نـاقص منصـوب بـأن    : الالم حرف جر للتعليل، تكونوا: لتكونوا

واو ضمير متصل مبني في محل مضمرة بعد الالم وعالمة نصبه حذف النون، وال

  . واأللف فارقة" تكون"رفع اسم 

)اللّه ْأِت بِكُما تَكُونُواْ يم ن2(...)َأي(   

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضـمير  " أين"فعل مضارع مجزوم بـ: تكونوا

  . متصل مبني في محل رفع فاعل، واأللف فارقة

  . وعالمة جزمه حذف آخره –ألنه جواب شرط  –فعل مضارع مجزوم : يأِت

)ونتَدتَه لَّكُملَعو كُملَيِتي عمِنع ُألِتمِني واخْشَوو مه3()فَالَ تَخْشَو(   

فعـل مضـارع   : ناهية جازمة، تخشـوا : الفاء حرف استئناف، ال: فال تخشوهم

مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمير متصل مبنـي فـي   

  . ضمير متصل في محل نصب مفعول به" هم"ع فاعل، ومحل رف

 ...)ونلَمتَكُونُواْ تَع ا لَمكُم ملِّمعيةَ والِْحكْمو الِْكتَاب كُملِّمعي4()و(   

فعل مضارع ناقص مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمير : تكونوا

  . متصل مبني في محل رفع فاعل، واأللف فارقة

)ونرلَِكن الَّ تَشْعاء ويْل َأحاتٌ بوبيِل اللِّه َأمقْتَُل ِفي سي نالَ تَقُولُواْ ِلم5()و(   

فعل مضارع مجـزوم بـال   : ناهية جازمة، تقولوا: الواو استئنافية، ال: وال تقولوا

الناهية وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمير مبني في محـل رفـع فاعـل    

   .واأللف فارقة
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 )1(...)يا َأيها النَّاس كُلُواْ ِمما ِفي اَألرضِ حالَالً طَيباً والَ تَتَّبِعواْ خُطُواِت الشَّيطَانِ (

فعل مضـارع مجـزوم بـال    : ناهية جازمة، تتبعوا: الواو عاطفة، ال: وال تتبعوا

فـي  الناهية وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون 

  . محل رفع فاعل واأللف فارقة

)ونلَما الَ تَعلَى اللِّه مَأن تَقُولُواْ عشَاء والْفَحوِء وبِالس كُمرْأما ي2()ِإنَّم(   

فعـل  : حرف مصـدري ناصـب، تقولـوا   : الواو حرف عطف، أن: وأن تقولوا

مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل  

  . رفع فاعل واأللف فارقة

   )3()لَّيس الْبِر َأن تُولُّواْ وجوهكُم ِقبَل الْمشْرِِق والْمغْرِبِ(

فعـل مضـارع   : حرف مصدري ناصب، تولوا: الواو استئنافية، الواو: أن تولوا

منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، 

  . واأللف فارقة

)ونلَمتَع ِإن كُنتُم لَّكُم رواْ خَيومَأن تَص4()و(   

فعـل  : حرف مصدري ناصـب، تصـوموا  : الواو استئنافية، الواو: وأن تصوموا

مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل  

  . رفع فاعل والواو فارقة

   )5()اللّه علَى ما هداكُم ولَعلَّكُم تَشْكُرون وِلتُكِْملُواْ الِْعدةَ وِلتُكَبرواْ(

فعل مضارع منصوب بأن مضـمرة بعـد   : الواو حرف عطف، تكملوا: ولتكملوا

الالم وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف 

  . وتعرب إعرابها" لتكملوا"معطوفة على : فارقة، ولتكبروا
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)عِإذَا دونشُدري ملَّهْؤِمنُواْ بِي لَعلْيواْ ِلي وتَجِيبس1()انِ فَلْي(   

فعـل مضـارع مجـزوم    : الفاء استئنافية، الالم الم األمر، يستجيبوا: فليستجيبوا

وعالمة جزمه حذف النون، األلف ضمير متصل في محل رفع فاعـل واأللـف   

  . إعرابها وتعرب" ليستجيبوا"معطوفة على : فارقة، وليؤمنوا

   )2()والَ تُباِشروهن وَأنتُم عاِكفُون ِفي الْمساجِِد ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تَقْربوها(

الواو عاطفة، ال: وال تباشروهن :فعل مضارع مجزوم : ناهية جازمة، تباشروهن

 بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل 

مبني على الفتح في محل نصب  –ضمير اإلناث الغائبات  –ضمير متصل " هن"و

  . مفعول به

فعل مضارع مجزوم بـال  : ناهية جازمة، تقربوا: الفاء استئنافية، ال: فال تقربوها

الناهية وعالمة جزمه حذف النون، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعـول  

  . به

بينَكُم بِالْباِطِل وتُدلُواْ بِها ِإلَى الْحكَّامِ ِلتَْأكُلُواْ فَرِيقاً مـن َأمـواِل    والَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم(

   )3()النَّاسِ

فعل مضـارع مجـزوم بـال    : ناهية جازمة، تأكلوا: الواو عاطفة، ال: وال تأكلوا

الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    

  . وتعرب مثلها" تأكلوا"معطوفة على : قة، وتدلواواأللف فار

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعـد  : الالم حرف جر للتعليل، تأكلوا: لتأكلوا

الالم وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف 

  . فارقة

   )4()ولَيس الْبِر بَِأن تَْأتُواْ الْبيوتَ ِمن ظُهورِها(
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فعـل مضـارع   : حرف مصدري ناصب، تـأتوا : الباء حرف جر، أن: بأن تأتوا

منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل 

  . واأللف فارقة

)عالْم ِحبالَ ي اللّه واْ ِإنتَدالَ تَعو قَاِتلُونَكُمي بِيِل اللِّه الَِّذينقَاِتلُواْ ِفي سو1()تَِدين(   

فعل مضارع مجـزوم  : ناهية جازمة، تعتدوا: الواو حرف عطف، ال: وال تعتدوا

ضمير في محل رفع فاعل والـواو  : بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو

  .فارقة

)ِفيِه فَِإن قَاتَلُوكُم قَاِتلُوكُمتَّى يامِ حرجِِد الْحسالْم ِعند مالَ تُقَاِتلُوهو م2(...)فَاقْتُلُوه(   

فعل مضارع مجزوم : ناهية جازمة، تقاتلوا: الواو حرف عطف، ال: وال تقاتلوهم

بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل  

  . ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به" هم"واأللف فارقة و

فعل مضـارع منصـوب بـأن    : وجر، يقاتلوكم حرف غاية: حتى: حتى يقاتلوكم

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع " حتى"مضمرة بعد 

مبني على الضم في محـل   –ضمير المخاطبين  –فاعل، والكاف ضمير متصل 

  . نصب مفعول به والميم عالمة جمع الذكور

   )3(...)َأيِديكُم ِإلَى التَّهلُكَِةوَأنِفقُواْ ِفي سبِيِل اللِّه والَ تُلْقُواْ بِ(

فعل مضارع مجزوم بال : ناهية جازمة، تلقوا: حرف عطف، ال: الواو: وال تلقوا

ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    : الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو

  .واأللف فارقة

  )4(...)هوالَ تَحِلقُواْ رُؤوسكُم حتَّى يبلُغَ الْهدي مِحلَّ(... 

                                     
  .190: اآلية –سورة البقرة   )1(
  .195: اآلية –سورة البقرة   )2(
  .191: اآلية –ة البقرة سور  )3(
  .196: اآلية –سورة البقرة   )4(



186 

فعل مضارع مجزوم : ناهية جازمة، تحلقوا: حرف عطف، ال: الواو: وال تحلقوا

ضمير متصل في محل رفع فاعـل  : بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو

  . واأللف فارقة

   )1()قْوىوما تَفْعلُواْ ِمن خَيرٍ يعلَمه اللّه وتَزودواْ فَِإن خَير الزاِد التَّ(

اسم شرط جازم مبني على السـكون فـي محـل    : الواو استئنافية، ما: وما تفعلوا

فعل مضارع مجزوم بما وعالمـة جزمـه   : نصب مفعول به مقدم لتفعلوا، تفعلوا

  . ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة: حذف النون، الواو

   )2(...)من ربكُم لَيس علَيكُم جنَاح َأن تَبتَغُواْ فَضالً(

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : حرف مصدري ناصب، تبتغوا: أن: أن تبتغوا

  . نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

   )3(...)مَأم حِسبتُم َأن تَدخُلُواْ الْجنَّةَ ولَما يْأِتكُم مثَُل الَِّذين خَلَواْ ِمن قَبِلكُ(

فعل مضـارع منصـوب بـأن    : حرف مصدري ناصب، تدخلوا: أن: أن تدخلوا

ضمير متصل في محل رفع فاعـل واأللـف   : وعالمة نصبه حذف النون، الواو

  . فارقة

فعـل مضـارع   : حرف نفي وجزم وتوقع، يأتكم: الواو استئنافية، لما: ولما يأِتكم

والكـاف ضـمير    –لة الياء حرف الع –مجزوم بلما وعالمة جزمه حذف آخره 

  . متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم عالمة جمع الذكور

 ...)ِليمبِِه ع اللّه رٍ فَِإنخَي لُواْ ِمنا تَفْعم4()و(   

اسم شرط جازم مبني على السكون فـي محـل   : استئنافية، ما: الواو: وما تفعلوا

فعل مضارع مجزوم بما ألنه فعل الشـرط  : لوانصب مفعول به مقدم لتفعلوا، تفع

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة
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كُِتب علَيكُم الِْقتَاُل وهو كُره لَّكُم وعسى َأن تَكْرهواْ شَيئاً وهو خَير لَّكُم وعسى َأن (

   )1(...)تُِحبواْ شَيئاً

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : حرف مصدري ناصب، تكرهوا: ن تكرهواأ

  . نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

  . وتعرب مثلها" أن تكرهوا"معطوفة على : أن تحبوا

...)ن ِديِنكُمع وكُمدري تَّىح قَاِتلُونَكُمي الُونزالَ ي2()و(   

فعل مضارع منصوب : يردوكم" كي"حتى حرف جر وتعليل بمعنى : دوكمحتى ير

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل " حتى"بأن مضمرة بعد 

  . رفع فاعل واأللف فارقة

...)انُكُمفَِإخْو متُخَاِلطُوه ِإنو رخَي ملَّه الَحى قُْل ِإصتَامنِ الْيع َألُونَكسي3()و(   

فعل مضـارع  : حرف شرط جازم، تخالطوا: استئنافية، إن: الواو: وإن تخالطوهم

ضمير متصل في محل رفع فاعل : مجزوم بأن وعالمة جزمه حذف النون، الواو

  . ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به" هم"و

)ةٌ مَألمو ْؤِمنتَّى يشْرِكَاِت حواْ الْمالَ تَنِكحالَ وو تْكُمبجَأع لَوو شْرِكَةن مم رْؤِمنَةٌ خَي

   )4()تُنِكحواْ الْمِشرِِكين حتَّى يْؤِمنُواْ

فعل مضارع مجزوم بـال  : ناهية جازمة، تنكحوا: الواو استئنافية، ال: وال تنكحوا

الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    

  . فارقة واأللف

  . معطوفة بالواو على مثيلتها التي قبلها وتعرب مثلها: وال تنكحوا

)نرطْهي تَّىح نوهبالَ تَقْرِحيضِ واء ِفي الْمتَزِلُواْ النِّس5(...)فَاع(   

فعل مضارع مجزوم بـال  : ناهية جازمة، تقربوا: الواو عاطفة، ال: وال تقربوهن

النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    الناهية وعالمة جزمه حذف 
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مبني على الفتح  –ضمير اإلناث الغائبات  –ضمير متصل " هن"واأللف فارقة، و

  . في محل نصب مفعول به

ع والَ تَجعلُواْ اللّه عرضةً لَِّأيماِنكُم َأن تَبرواْ وتَتَّقُواْ وتُصِلحواْ بين النَّاسِ واللّه سِمي(

ِليم1()ع(   

فعل مضارع مجـزوم  : ناهية جازمة، تجعلوا: الواو حرف عطف، ال: وال تجعلوا

بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل  

  . واأللف فارقة

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : حرف مصدري ناصب، تبروا: أن: أن تبروا

  . مير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقةنصبه حذف النون، الواو ض

وتعربـان  ) تبروا(الجملتان معطوفتان بواوي العطف على جملة : وتتقوا وتصلحوا

  . مثلها

الطَّالَقُ مرتَانِ فَِإمساك بِمعروف َأو تَسرِيح بِِإحسانٍ والَ يِحلُّ لَكُم َأن تَْأخُذُواْ ِممـا  (

يئاً ِإالَّ َأن يخَافَا َأالَّ يِقيما حدود اللِّه فَِإن ِخفْتُم َأالَّ يِقيما حدود اللّـِه فَـالَ   آتَيتُموهن شَ

جنَاح علَيهِما ِفيما افْتَدتْ بِِه ِتلْك حدود اللِّه فَالَ تَعتَدوها ومـن يتَعـد حـدود اللّـِه     

ونالظَّاِلم مه لَـِئك2()فَُأو(   

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : حرف مصدري ناصب، يخافا: أن: أن يخافا

ضمير متصل مبني على الفتح في  –ألف االثنين  –واأللف  –حذف النون : نصبه

  . محل رفع فاعل

تعرب إعـراب  : النافية، يقيما" ال"الناصبة المصدرية و" أن"حركية من : أال يقيما

  . يخافا

  . راب سابقتهاتعرب إع: أال يقيما

فعـل مضـارع   : ناهية جازمة، تعتـدوا : الفاء استئنافية للتسبب، ال: فال تعتدوها

الواو ضمير متصل فـي محـل    –مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون 

  . ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به" ها"رفع فاعل و
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زم مبني على السكون في محل رفع اسم شرط جا: الواو استئنافية، من: ومن يتعد

فعل مضارع مجزوم بمن ألنه فعل الشرط وعالمة جزمه حذف آخره : مبتدأ، يتعد

  . حرف العلة –

   )1( )فَِإن طَلَّقَها فَالَ جنَاح علَيهِما َأن يتَراجعا ِإن ظَنَّا َأن يِقيما حدود اللِّه(...

فعل مضارع منصـوب بـأن   : تراجعاحرف مصدري ناصب، ي: أن: أن يتراجعا

وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعال الخمسة، واأللف ضمير متصـل فـي   

  . محل رفع فاعل

  . تعرب إعراب سابقتها: أن يقيما

) و وفـرعبِم نوهحرس َأو وفرعبِم نِسكُوهفََأم نلَهَأج لَغْناء فَبالنَّس ِإذَا طَلَّقْتُمالَ و

تُمِسكُوهن ِضراراً لَّتَعتَدواْ ومن يفْعْل ذَِلك فَقَد ظَلَم نَفْسه والَ تَتَِّخـذُواْ آيـاِت اللّـِه    

   )2(...)هزواً

فعل مضارع مجزوم بال : ناهية جازمة، تمسكوا: الواو عاطفة، ال: وال تمسكوهن

" هن"في محل رفع فاعل و الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل

  . ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعـد الم  : الالم حرف تعليل، تعتدوا: لتعتدوا

التعليل وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    

  . واأللف فارقة

  . لف فارقةواأل) وال تمسكوا(تعرب إعراب : وال تتخذوا

)نهاجوَأز ننِكحَأن ي نلُوهضفَالَ تَع نلَهَأج لَغْناء فَبالنِّس 3()ِإذَا طَلَّقْتُم(   

فعـل  : نافية جازمـة، تعضـلوا  : الفاء رابطة لجواب الشرط، ال: فال تعضلوهن

مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل فـي  

  . ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به" هن"فع فاعل ومحل ر
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)كُملَيع نَاحفَالَ ج كُمالَدواْ َأوِضعتَرَأن تَس دتُّمَأر ِإن1(...)و(   

فعل مضارع منصـوب  : أن حرف مصدري ناصب، تسترضعوا: أن تسترضعوا

رفع فاعل واأللـف   بأن وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل

  . فارقة

   )2()ولَـِكن الَّ تُواِعدوهن ِسراً ِإالَّ َأن تَقُولُواْ قَوالً معروفاً والَ تَعزِمواْ عقْدةَ النِّكَاحِ(

فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة : ناهية جازمة، تواعدوا: ال: ال تواعدوهن

ضمير متصل " هن"جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و

  . مبني على الفتح في محل نصب مفعول به

فعـل مضـارع منصـوب بـأن     : حرف مصدري ناصب، تقولوا: أن: أن تقولوا

ضمير متصل في محل رفع فاعـل واأللـف   : ، الواووعالمة نصبه حذف النون

  . فارقة

  . واأللف فارقة" ال تواعدوا"تعرب إعراب : ال تعزموا

   )3(...)الَّ جنَاح علَيكُم ِإن طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهن َأو تَفْرِضواْ لَهن فَرِيضةً(

عل مضارع مجزوم بلم وعالمـة  ف: حرف نفي وجزم وقلب، تمسوا: لم تمسوهن

ضمير متصل " هن"ضمير متصل في محل رفع فاعل و: جزمه حذف النون، الواو

  . في محل نصب مفعول به

فعل مضارع منصـوب  : أو أن، تفرضوا" حتى"حرف عطف بمعنى : أو تفرضوا

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل فـي محـل   " أو"بأن مضمرة بعد 

  . ف فارقةرفع فاعل واألل

)تُمضفَر قَدو نوهسِل َأن تَمِمن قَب نوهِإن طَلَّقْتُم4(...)و(   

  

                                     
  .233: اآلية –سورة البقرة   )1(
  .235: اآلية –سورة البقرة   )2(
  .237: اآلية –سورة البقرة   )3(
  .237: اآلية –سورة البقرة   )4(



191 

وا: أن: أن تمسوهنفعل مضارع منصـوب بـأن   : حرف مصدري ونصب، تمس

" هـن "ضمير متصل في محل رفع فاعـل، و : وعالمة نصبه حذف النون، الواو

  . به ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول

فَإن ِخفْتُم فَرِجاالً َأو ركْباناً فَِإذَا َأِمنتُم فَاذْكُرواْ اللّه كَما علَّمكُـم مـا لَـم تَكُونُـواْ     (

ونلَم1()تَع(   

فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة : حرف نفي وجزم وقلب، تكونوا: لم: لم تكونوا

  . اعل واأللف فارقةضمير متصل في محل رفع ف: جزمه حذف النون، الواو

  )2(...)َألَم تَر ِإلَى الَِّذين خَرجواْ ِمن ِديارِِهم وهم ُألُوفٌ حذَر الْموِت(

: أداة نفي وجزم وقلب، تر: الهمزة استفهام لفظً تقرير وتعجب ومعنى، لم: ألم تر

  . حرف العلة –فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف آخره 

)تَر ِلكـاً   َألَمثْ لَنَا معاب ملَّه ى ِإذْ قَالُواْ ِلنَبِيوسِد معاِئيَل ِمن برِني ِإسِإل ِمن بِإلَى الْم

   )3(...)نُّقَاِتْل ِفي سبِيِل اللِّه قَاَل هْل عسيتُم ِإن كُِتب علَيكُم الِْقتَاُل َأالَّ تُقَاِتلُواْ

تعرب إعراب سابقتها: ألم تر .  

األداة النافية التي " ال"الحرف المصدري الناصب و" أن"مركبة من : أال:  تقاتلواأال

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون، الواو : ال عمل لها، تقاتلوا

  . ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

بِالْملِْك ِمنْـه ولَـم يـْؤتَ سـعةً مـن      قَالُواْ َأنَّى يكُون لَه الْملْك علَينَا ونَحن َأحقُّ (

   )4(...)الْماِل

فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلـم  : حرف نفي وجزم وقلب، يؤتَ: لم يؤتَ

  . وعالمة جزمه حذف آخره

)لْكالْم اللّه آتَاه ِه َأنِفي رِب اِهيمرِإب آجِإلَى الَِّذي ح تَر 5(...)َألَم(   
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ألم تر :فعل مضارع مجزوم : األلف ألف االستفهام في معنى التقرير والتعجب، تر

  . بلم وعالمة جزمه حذف آخره

   )1(...)يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تُبِطلُواْ صدقَاِتكُم بِالْمن واألذَى(

فعل مضارع مجزوم بال الناهيـة وعالمـة   : ناهية جازمة، تبطلوا: ال: ال تبطلوا

  . جزمه حذف حرف العلة، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

  

   )2()والَ تَيممواْ الْخَبِيثَ ِمنْه تُنِفقُون ولَستُم بِآِخِذيِه ِإالَّ َأن تُغِْمضواْ ِفيِه(

فعل مضارع مجـزوم  : ناهية جازمة، تيمموا: الواو حرف عطف، ال: وال تيمموا

مة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل  بال الناهية وعال

  . واأللف فارقة

فعل مضارع منصوب بـأن  : حرف مصدري ناصب، تغمضوا: أن: أن تغمضوا

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

   )3()د ُأوِتي خَيراً كَِثيراًيؤِتي الِْحكْمةَ من يشَاء ومن يْؤتَ الِْحكْمةَ فَقَ(

فعـل  : اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، يؤتَ: الواو استئنافية، من: ومن يؤتَ

  . مضارع مجزوم بمن ألنه فعل شرط وعالمة جزمه حذف آخره

   )4(...)ِإن تُبدواْ الصدقَاِت فَِنِعما ِهي وِإن تُخْفُوها وتُْؤتُوها الْفُقَراء(

فعل مضارع مجزوم ألنـه فعـل شـرط    : إن حرف شرط جازم، تبدوا: دواإن تب

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة
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" إن تبـدوا "الجملتان معطوفتان بواوي العطف على الجملـة  : إن تخفوها وتؤتوها

على السكون في  ضمير متصل مبني" تؤتوها"و" تخفوها"في " ها"وتعربان مثلها، و

  . محل نصب مفعول به

وما تُنِفقُواْ ِمن خَيرٍ فَألنفُِسكُم وما تُنِفقُون ِإالَّ ابِتغَاء وجِه اللِّه وما تُنِفقُواْ ِمن خَيـرٍ  (

ونالَ تُظْلَم َأنتُمو كُمفَّ ِإلَيو1()ي(  

لى السكون في محل نصب اسم شرط جازم مبني ع: الواو استئنافية، ما: وما تنفقوا

فعل مضارع مجزوم بما وعالمة جزمـه حـذف   : مفعول به مقدم بتنفقوا، تنفقوا

  . النون، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل واأللف فارقة

  . تعرب إعراب سابقتها: وما تنفقوا

حرف  –فعل مضارع مجزوم ألنه جواب شرط وعالمة جزمه حذف آخره : يوفَ

  . العلة

فُهم بِِسيماهم الَ يسَألُون النَّاس ِإلْحافاً وما تُنِفقُواْ ِمن خَيرٍ فَـِإن اللّـه بِـِه    تَعرِ(... 

ِليم2()ع(   

  . تعرب إعراب سابقتها: وما تنفقوا

  )3(...)فَِإن لَّم تَفْعلُواْ فَْأذَنُواْ بِحربٍ من اللِّه ورسوِلِه(

حرف نفي وجزم وقلب، : حرف شرط جازم، لم: فية، إنالفاء استئنا: فإن لم تفعلوا

فعل مضارع مجزوم بلم وهو فعل الشرط في محل جزم وعالمة جزمـه  : تفعلوا

  . حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

)لَّكُم رقُواْ خَيدَأن تَصو ةرسيةٌ ِإلَى مفَنَِظر ةرسذُو ع ِإن كَانو ونلَمتَع 4()ِإن كُنتُم(   

فعل مضارع : حرف مصدري ناصب، تصدقوا: الواو استئنافية، أن: وأن تصدقوا

منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل 

  . واأللف فارقة
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)ٍل منٍ ِإلَى َأجينتُم بِداينُواْ ِإذَا تَدآم ا الَِّذينها َأيي   كَاِتـب ـنَكُميكْتُب بلْيو وهى فَاكْتُبمس

بِالْعدِل والَ يْأب كَاِتب َأن يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُب ولْيمِلِل الَّـِذي علَيـِه الْحـقُّ    

لَيالَِّذي ع ئاً فَإن كَانشَي ِمنْه خَسبالَ يو هبر تَِّق اللّهلْيالَ و ِعيفاً َأوض ِفيهاً َأوقُّ سِه الْح

   فَـِإن لَّـم اِلكُمجنِ من ريواْ شَهِيدتَشْهِداسِل ودبِالْع هِليِلْل ومفَلْي وِملَّ هَأن ي تَِطيعسي

ْإحداهما فَتُـذَكِّر  يكُونَا رجلَينِ فَرجٌل وامرَأتَانِ ِممن تَرضون ِمن الشُّهداء َأن تَِضلَّ 

ِإحداهما اُألخْرى والَ يْأب الشُّهداء ِإذَا ما دعواْ والَ تَسَأمواْ َأن تَكْتُبـوه صـِغيراً َأو   

َأن تَكُـون  كَبِيراً ِإلَى َأجِلِه ذَِلكُم َأقْسطُ ِعند اللِّه وَأقْوم ِللشَّهادِة وَأدنَى َأالَّ تَرتَابواْ ِإالَّ 

م ِتجارةً حاِضرةً تُِديرونَها بينَكُم فَلَيس علَيكُم جنَاح َأالَّ تَكْتُبوها وَأشْهِدواْ ِإذَا تَبـايعتُ 

للّه واللّه والَ يضآر كَاِتب والَ شَهِيد وِإن تَفْعلُواْ فَِإنَّه فُسوقٌ بِكُم واتَّقُواْ اللّه ويعلِّمكُم ا

ِليمع ء1()بِكُلِّ شَي(   

الواو حرف عطف، ال: وال يأب :فعل مضارع مجزوم بـال  : ناهية جازمة، يأب

  . -حرف العلة  –الناهية وعالمة جزمه حذف آخره 

فعل مضارع مجـزوم بـالم األمـر    : الم األمر، يتِّق: الواو عاطفة، الالم: وليتِق

  . العلةحرف  –وعالمة جزمه حذف آخره 

فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه : حرف نفي وجزم وقلب، يكونا: لم يكونا

  . ضمير متصل في محل رفع فاعل –ألف االثنين  –حذف النون واأللف 

تعرب إعراب سابقتها: وال يأب .  

فعل مضارع مجزوم : ناهية جازمة، تسأموا: الواو حرف عطف، ال: وال تسئموا

زمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل  بال الناهية وعالمة ج

  . واأللف فارقة

فعل مضارع منصوب بـأن وعالمـة   : حرف مصدر ناصب، تكتبوه: أن تكتبوه

نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل 

  . مبني على الضم في محل نصب مفعول به

  . نافية ال عمل لها" ال"مصدري ناصب و حرف" أن"مكونة من : أال ترتابوا
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فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون ألنه من األفعـال  : ترتابوا

  . الخمسة، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

ضمير متصل مبني على السكون في " ها"و" أال ترتابوا"تعرب إعالب : أال تكتبوها

  . محل نصب مفعول به

فعل مضارع مجـزوم  : الواو استئنافية، إن حرف شرط جازم، تفعلوا: فعلواوإن ت

بأن وعالمة جزمه حذف النون، والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف 

  . فارقة

د ِإن كُنتُم علَى سفَرٍ ولَم تَجِدواْ كَاِتباً فَرِهان مقْبوضةٌ فَِإن َأِمن بعضكُم بعضاً فَلْيـؤَ (

به واللّه الَِّذي اْؤتُِمن َأمانَتَه ولْيتَِّق اللّه ربه والَ تَكْتُمواْ الشَّهادةَ ومن يكْتُمها فَِإنَّه آِثم قَلْ

ِليمع لُونما تَع1()بِم(   

حرف نفي وجزم : الواو حالية والجملة بعدها في محل نصب حال، لم: ولم تجدوا

فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير : وقلب، تجدوا

  . متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

يؤِد فعل مضـارع  : الم األمر، الطلب: الفاء واقعة في جواب الشرط، الالم: فليؤِد

  . الياء –حرف العلة  –مجزوم بالالم وعالمة جزمه حذف آخره 

  . وتعرب مثلها" يؤدل"معطوفة بالواو على جملة : وليتِق

فعل مضارع مجزوم بـال  : ناهية جازمة، تكتموا: الواو استئنافية، ال: وال تكتموا

الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    

  . واأللف فارقة

)ا ِفي َأنفُِسكُمواْ مدِإن تُبضِ وا ِفي اَألرماواِت ومكُم   لِّلَِّه ما ِفي الساِسـبحي تُخْفُوه َأو

2(...)بِِه اللّه(  

فعل مضارع مجـزوم  : حرف شرط جازم، تبدوا: الواو استئنافية، إن: وإن تبدوا

بأن فعل شرط وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع   

  . فاعل واأللف فارقة

                                     
  . 283: اآلية –البقرة سورة   )1(
  . 284: اآلية –البقرة سورة   )2(



196 

ـ  " تبدوا"معطوفة بحرف العطف على : أو تخفوه اء ضـمير  وتعرب مثلهـا، واله

  . متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به

   )1( ...)َألَم تَر ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيباً من الِْكتَابِ(

الهمزة حرف استفهام، لم: ألم تر :فعـل مضـارع   : حرف نفي وجزم وقلب، تر

األلف المقصورة مـن آخـره    –حرف العلة  –مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف 

  . يت الفتحة دالة عليهاوبق

 ...)ِصيرِإلَى اللِّه الْمو هنَفْس اللّه كُمذِّرحيتُقَاةً و م2( )ِإالَّ َأن تَتَّقُواْ ِمنْه(   

فعل : حرف مصدري ناصب، تتقوا: أداة حصر ال عمل لها، أن: إال: إال أن تتقوا

ل في محل حذف النون، الواو ضمير متص: مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه

  . رفع فاعل واأللف فارقة

)اللّه هلَمعي وهدتُب َأو ورِكُمدا ِفي ص3( ...)قُْل ِإن تُخْفُواْ م(   

فعل مضارع مجزوم ألنـه فعـل الشـرط    : حرف شرط جازم، تخفوا: إن تخفوا

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

وتعرب مثلها، والهاء ضمير متصل مبني على " تخفوا"معطوفة بأو على  :أو تبدوه

  . الضم في محل نصب مفعول به

)نَاءكُمَأبنَاءنَا وَأب عاْ نَدالَوالِْعلْمِ فَقُْل تَع ِمن اءكا جِد معِفيِه ِمن ب كآجح ن4(...)فَم(   

وعالمة جزمه  –تعالوا  – األمر –فعل مضارع مجزوم ألنه جواب الطلب : ندع

  . الواو –حف العلة  –حذف آخره 

)  ا ُأوِتيـتُمثَْل مم دْؤتَى َأحى اللِّه َأن يدى هدالْه قُْل ِإن ِدينَكُم ن تَبِعالَ تُْؤِمنُواْ ِإالَّ ِلمو

كُمبر ِعند وكُمآجحي 5(...)َأو(   
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فعل مضارع مجـزوم  : ة جازمة، تؤمنواناهي: الواو حرف عطف، ال: وال تؤمنوا

وعالمة جزمه حذف حرف العلة، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف 

  . فارقة

فعل مضارع منصوب بـأن أيضـاً ألنـه    : حرف عطف، يحاجوكم: أو يحاجوكم

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل " أن يؤتى"معطوف على 

متصل في محل نصب مفعول به والميم عالمة جمـع  ضمير : رفع فاعل، الكاف

  . الذكور

دِه وِمن َأهِل الِْكتَابِ من ِإن تَْأمنْه بِِقنطَارٍ يَؤدِه ِإلَيك وِمنْهم من ِإن تَْأمنْه بِِدينَارٍ الَّ يَؤ(

ك1(...)ِإلَي(   

ه والهـاء  فعل مضارع مجزوم ألنه جواب شرط وعالمة جزمه حذف آخر: يؤده

  . ضمير مبني على الكسرة في محل نصب مفعول به

  . السابقة" يؤده"تعرب إعراب : ال نافية ال عمل لها، يؤده: ال يؤده

)      ِمـن ـوـا همالِْكتَـابِ و ِمـن وهبسم بِالِْكتَابِ ِلتَحَألِْسنَتَه ونلْولَفَرِيقاً ي مِمنْه ِإنو

   )2(...)الِْكتَابِ

فعل مضارع منصوب بأن مضـمرة  : الالم حرف جر للتعليل، تحسبوه: لتحسبوه

بعد الم التعليل وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع   

  . فاعل، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به

)بَأر نيالنِّبِيالَِئكَةَ وَأن تَتَِّخذُواْ الْم كُمرْأمالَ ي3(...)اباًو(   

فعل مضارع منصوب بأن وعالمـة  : حرف مصدري ناصب، تتخذوا: أن تتخذوا

  . نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

)ِليمبِِه ع اللّه فَِإن ءا تُنِفقُواْ ِمن شَيمو ونا تُِحبتَّى تُنِفقُواْ ِممح 4()لَن تَنَالُواْ الْبِر(   
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فعل مضارع منصوب بلن وعالمة : حرف نفي ونصب واستقبال، تنالوا: لن تنالوا

  . نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

فعل مضارع منصوب بأن مضـمرة بعـد   : حرف غاية وجر، تنفقوا: حتى تنفقوا

فاعل واأللف وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع " حتى"

  . فارقة

اسم شرط جازم مبني على السكون في محل نصب : الواو استئنافية، ما: وما تنفقوا

فعل مضارع مجزوم بما وعالمة جزمـه  : تنفقوا" تنفقوا"مفعول به مقدم على فعله 

  . حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والواو فارقة

ِإن تُِطيعواْ فَرِيقاً من الَِّذين ُأوتُواْ الِْكتَاب يردوكُم بعـد ِإيمـاِنكُم    يا َأيها الَِّذين آمنُواْ(

1()كَاِفرِين(   

 –فعل شرط  –فعل مضارع مجزوم : إن حرف شرط جازم، تطيعوا: إن تطيعوا

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

وعالمة جزمه حذف النون، الواو  –جواب شرط  –ضارع مجزوم فعل م: يردوكم

 –ضـمير الغـائبين    –ضمير متصل في محل رفع فاعل، الكاف ضمير متصل 

  . مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم عالمة الجمع

  )2( ...)واعتَِصمواْ بِحبِل اللِّه جِميعاً والَ تَفَرقُواْ(

فعل مضارع مجـزوم  : ناهية جازمة، تفرقوا: رف عطف، الالواو ح: وال تفرقوا

بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل  

  . واأللف فارقة

  )3( ...)والَ تَكُونُواْ كَالَِّذين تَفَرقُواْ واخْتَلَفُواْ ِمن بعِد ما جاءهم الْبينَاتُ(
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فعل مضارع نـاقص  : ناهية جازمة، تكونوا: عطف، ال الواو حرف: وال تكونوا

مجزوم بال وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع اسـم   

  . واأللف فارقة" تكون"

   )1()ن يضروكُم ِإالَّ َأذًى وِإن يقَاِتلُوكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينصرونلَ(

فعل مضارع منصـوب  : ونصب واستقبال، يضروكم لن حرف نفي: لن يضروكم

بلن وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، الكـاف  

مبني على الضم في محل نصب مفعول به والميم عالمة جمـع   –ضمير متصل 

  . الذكور

فعـل مضـارع   : أداة شرط جازمة، يقـاتلوكم : الواو استئنافية، إن: وإن يقاتلوكم

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل،   مجزوم 

  . والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به والميم عالمة جمع الذكور

  ". يقاتلوكم"تعرب إعراب : يولوكم

)تَِّقينبِالْم ِليمع اللّهو هوكْفَررٍ فَلَن يخَي لُواْ ِمنفْعا يم2()و(  

اسم شرط جازم مبني على السـكون فـي محـل    : استئنافية، ماالواو : وما يفعلوا

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النـون،  : نصب مفعول به مقدم، يفعلوا

  . الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

  . حرف نفي ونصب واستقبال: الفاء رابطة للجواب، لن: فلن يكفروه

منصوب بلن وعالمة نصبه حـذف النـون،   فعل مضارع مبني للمجهول : يكفروه

الواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل، الهاء ضمير متصل مبنـي علـى   

  . الضم في محل نصب مفعول به

     )3(...)يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ بِطَانَةً من دوِنكُم الَ يْألُونَكُم خَباالً(

فعل مضارع مجزوم بال وعالمـة جزمـه   : ازمة، تتخذواناهية ج: ال: ال تتخذوا

  . حذف النون، األلف ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة
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ِإن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسْؤهم وِإن تُِصبكُم سيَئةٌ يفْرحواْ بِها وِإن تَصـبِرواْ وتَتَّقُـواْ الَ   (

ئاً ِإنشَي مهدكَي كُمرضِحيطٌ يم لُونمعا يبِم 1( )اللّه(   

فعل مضارع مجزوم ألنه جواب شرط، الواو ضمير متصل فـي محـل   : يفرحوا

  . رفع فاعل واأللف فارقة

فعـل مضـارع   : حرف جازم، تصـبروا : الواو حرف عطف، إن: وإن تصبروا

مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير مبني في محل رفع فاعل واأللف 

  . ارقةف

  . وتعرب مثلها" تصبروا"معطوفة على : وتتقوا

)ْؤِمنُونكَِّل الْمتَولَى اللِّه فَلْيعا ومهِليو اللّهَأن تَفْشَالَ و ت طَّآِئفَتَانِ ِمنكُمم2( )ِإذْ ه(   

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : أن حرف مصدري ناصب، تفشال: أن تفشال

  .ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل نصبه حذف النون، األلف

   )3( ...)بلَى ِإن تَصبِرواْ وتَتَّقُواْ ويْأتُوكُم من فَورِِهم هـذَا يمِددكُم ربكُم(

فعل مضارع مجزوم ألنـه فعـل   : إن حرف شرط جازم، تصبروا: إن تصبروا

محـل رفـع فاعـل    الشرط وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في 

  . واأللف فارقة

وتعربان مثلهـا الكـاف   " تصبروا"معطوفتان بواوي العطف على : وتتقوا ويأتوكم

ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والمـيم عالمـة جمـع    

  . الذكور

  )4( )يقْطَع طَرفاً من الَِّذين كَفَرواْ َأو يكْبِتَهم فَينقَِلبواْ خَآِئبِينل(ِ

" يقطـع "أو " يكبـت "فعل مضارع معطوف علـى  : الفاء عاطفة، ينقلبوا: فينقلبوا

منصوب مثلها وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع   

  . فاعل واأللف فارقة
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   )1( )ه لَعلَّكُم تُفِْلحونيا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَْأكُلُواْ الربا َأضعافاً مضاعفَةً واتَّقُواْ اللّ(

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، : ناهية جازمة، تأكلوا: ال تأكلوا

  . الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

 ...)ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عِصري لَمو ِإالَّ اللّه الذُّنُوب غِْفرن يم2( )و(   

فعـل  : حرف نفي وجزم وقلـب، يصـروا  : الواو حرف عطف، لم: ولم يصروا

مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل فـي محـل   

  . رفع فاعل واأللف فاصلة

)ْؤِمِنينِإن كُنتُم م نلَواَألع َأنتُمنُوا وزالَ تَحالَ تَهِنُوا و3( )و(   

فعل مضـارع مجـزوم بـال    : ناهية جازمة، تهنوا: نافية، الالواو استئ: وال تهنوا

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

  .وتعرب إعرابها" وال تهنوا"معطوفة على : وال تحزنوا

)داهج الَِّذين لَمِ اللّهعا يلَمنَّةَ وخُلُواْ الْجَأن تَد تُمِسبح َأمابِرِينالص لَمعيو 4( )واْ ِمنكُم(   

فعل مضـارع منصـوب بـأن    : حرف مصدري ناصب، تدخلوا: أن: أن تدخلوا

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  .فارقة

)تُمَأير فَقَد هِل َأن تَلْقَوتَ ِمن قَبوالْم ننَّوتَم كُنتُم لَقَدوونتَنظُر َأنتُمو 5( )وه(   

فعل مضارع منصوب بأن وعالمـة  : حرف مصدري ناصب، تلقوه: أن: أن تلقوه

نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل 

  . مبني على الضم في محل نصب مفعول به

 ...)ما وا نُْؤِتِه ِمنْهنْيالد ابثَو رِدن يماوِة نُْؤِتِه ِمنْهاآلِخر ابثَو رِد6( ...)ن ي(   
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حرف  –فعل مضارع مجزوم ألنه جواب شرط وعالمة جزمه حذف آخره : نؤته

  . العلة

  . تعرب إعراب سابقتها: نؤته

نقَِلبـواْ  يا َأيها الَِّذين آمنُواْ ِإن تُِطيعواْ الَِّذين كَفَـرواْ يـردوكُم علَـى َأعقَـابِكُم فَتَ    (

1()خَاِسرِين(   

فعل مضارع مجزوم ألنه فعل الشرط : حرف شرط جازم، تطيعوا: إن: إن تطيعوا

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

فعل مضارع مجزوم ألنه جواب شرط وعالمة جزمه حذف النون، الواو : يردوكم

والكاف ضمير متصل في محل رفع مفعول  –عل ضمير متصل في محل رفع فا

  . به

  . وتعرب إعرابها" يردوا"معطوفة بواو العطف على جملة : فتنقلبوا

 ...)لُونما تَعبِم خَبِير اللّهو كُمابا َأصالَ مو ا فَاتَكُملَى منُواْ عزالَ تَح2( )لِّكَي(   

نافية ال : حرف مصدرية ونصب، ال: الالم حرف جر للتعليل، كي: لكيال تحزنوا

حذف النون، الواو : فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبه: عمل لها، تحزنوا

  . ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

   )3( ...)يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَكُونُواْ كَالَِّذين كَفَرواْ وقَالُواْ ِإلخْواِنهِم ِإذَا ضربواْ(

فعل مضارع ناقص مجـزوم بـال الناهيـة    : ناهية جازمة، تكونوا: ال: ال تكونوا

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

   )4( ...)وما كَان ِلنَبِي َأن يغُلَّ ومن يغْلُْل يْأِت بِما غَلَّ يوم الِْقيامِة(

  –الياء  –مجزوم ألنه جواب شرط وعالمة جزمه حذف آخره فعل مضارع : يأِت
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   )1( ...)فَرِِحين بِما آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِه ويستَبِشرون بِالَِّذين لَم يلْحقُواْ بِهِم(

فعل مضارع مجزوم بلم وعالمـة جزمـه حـذف    : حرف نفي وجزم، يلحقوا: لم

  . اعل واأللف فارقةالنون، الواو ضمير متصل في محل رفع ف

)ْؤِمِنينخَافُونِ ِإن كُنتُم مو مفَالَ تَخَافُوه اءهِليفُ َأوخَوي طَانالشَّي ا ذَِلكُم2( )ِإنَّم(   

فعل مضارع مجزوم بـال  : ناهية جازمة، تخافوا: الفاء استئنافية، ال: فال تخافوهم

ضمير " هم"فع فاعل ووعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل ر

  . متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به

   )3( ...)والَ يحزنك الَِّذين يسارِعون ِفي الْكُفْرِ ِإنَّهم لَن يضرواْ اللّه شَيئاً(

فعل مضارع منصوب بلن : حرف نفي ونصب واستقبال، يضروا: لن: لن يضروا

و ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    وعالمة نصبه حذف النون، الوا

  . فارقة

)َأِليم ذَابع ملهئاً وشَي واْ اللّهرضانِ لَن يبِاِإليم اْ الْكُفْرواشْتَر الَِّذين 4( )ِإن(    

  . تعرب إعراب سابقتها: لن يضروا

 ...)ِظيمع رَأج تَتَّقُواْ فَلَكُمِإن تُْؤِمنُواْ و5( )و(   

فعل مضارع مجزوم : حرف شرط جازم، تؤمنوا: الواو استئنافية، إن: تؤمنوا وإن

ألنه فعل الشرط وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع  

  . فاعل واأللف فارقة

  . وتعرب إعرابها" تؤمنوا"معطوفة بالواو على : وتتقوا

 ...) ذَِلك تَتَّقُواْ فَِإنواْ وبِرِإن تَصورِومِ اُألمزع 6( )ِمن(   
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فعـل مضـارع   : حرف شرط جازم، تصبروا: الواو استئنافية، إن: وإن تصبروا

مجزوم ألنه فعل الشرط وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل 

  . رفع فاعل واأللف فاصلة

  . وتعرب إعرابها" تصبروا"معطوفة بواو العطف على : وتتقوا

) نبسلُواْالَ تَحفْعي ا لَمواْ بِمدمحَأن ي ونِحبيا َأتَواْ وبِم ونحفْري 1( ...)الَِّذين(   

فعل مضارع منصـوب بـأن   : حرف مصدري ناصب، يحمدوا: أن: أن يحمدوا

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه : يفعلوا حرف نفي وجزم وقلب،: لم يفعلوا

  . حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

)ادالَ تُخِْلفُ الِْميع ِة ِإنَّكامالِْقي موالَ تُخْزِنَا يو ِلكسلَى ردتَّنَا ععا وآِتنَا منَا وب2( )ر(   

فعل مضارع مجزوم بـال  : ف دعاء، تخزحر: الواو حرف عطف، ال: وال تخزنا

  . حرف العلة الياء –الجازمة وعالمة جزمه حذف آخره 

)مالَهوالَ تَْأكُلُواْ َأمبِ ولُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيدالَ تَتَبو مالَهوى َأمتَامآتُواْ الْي3( ...)و(   

فعل مضارع مجزوم بـال  : واناهية جازمة، تتبدل: الواو استئنافية، ال: وال تتبدلوا

الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    

  ". وال تبدلوا"تعرب إعراب : واأللف فارقة، وال تأكلوا

وِإن ِخفْتُم َأالَّ تُقِْسطُواْ ِفي الْيتَامى فَانِكحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَـى وثُـالَثَ   (

رةًواِحدِدلُواْ فَوَأالَّ تَع ِخفْتُم فَِإن اع4( ...)ب(   

  . نافية ال عمل لها" ال"حرف مصدري ناصب : أصلها أن: أال تقسطوا

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون، الـواو ضـمير   : تقسطوا

  . متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة
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  ". اأال تقسطو"تعرب إعراب : أال تعدلوا

   )1( ...)والَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم الَِّتي جعَل اللّه لَكُم ِقياماً وارزقُوهم ِفيها(

فعل مضارع مجزوم بال : ناهية جازمة، تؤتوا: الواو حرف عطف، ال: وال تؤتوا

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

  )2( ...)والَ تَْأكُلُوها ِإسرافاً وبِداراً َأن يكْبرواْ ومن كَان غَِنياً فَلْيستَعِففْ(...

فعل مضارع مجـزوم  : ناهية جازمة، تأكلوا: الواو حرف عطف، ال: وال تأكلوها

بال الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل،  

  . متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به ضمير" هاء"و

فعل مضارع منصوب بأن وعالمـة  : حرف مصدري ناصب، يكبروا: أن يكبروا

  . نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

)لَيافاً خَافُواْ عةً ِضعيذُر خَلِْفهِم كُواْ ِمنتَر لَو خْشَ الَِّذينلْيقُولُـواْ  ولْيو تَّقُوا اللّهفَلْي هِم

   )3( )قَوالً سِديداً

فعل مضارع مجزوم بالم األمر : الم األمر، يخش: الواو استئنافية، الالم: وليخشَ

  . حرف العلة –وعالمة جزمه حذف آخره 

فعل مضارع مجزوم بالم األمـر  : الم األمر، يتقوا: الفاء استئنافية، الالم: فليتقوا

مة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    وعال

  . فارقة

  . وتعرب مثلها" ليتقوا"معطوفة على جملة : وليقولوا

)هِينم ذَابع لَها ونَاراً خَاِلداً ِفيه ِخلْهدي هوددح دتَعيو ولَهسرو صِ اللّهعن يم4( )و(   
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اسم شرط جازم مبني على السكون فـي محـل   : افية، منالواو استئن: ومن يعصِ

فعل مضارع مجزوم ألنه فعل الشرط وعالمة جزمـه حـذف   : رفع مبتدأ، يعص

  . حرف العلة –آخره 

وتعرب مثلها" يعص"معطوفة على : ويتعد .  

تَعضـلُوهن ِلتَـذْهبواْ    يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ يِحلُّ لَكُم َأن تَرِثُواْ النِّساء كَرهـاً والَ (

بِبعضِ ما آتَيتُموهن ِإالَّ َأن يْأِتين بِفَاِحشَة مبينَـة وعاِشـروهن بِـالْمعروِف فَـِإن     

   )1( )كَرِهتُموهن فَعسى َأن تَكْرهواْ شَيئاً ويجعَل اللّه ِفيِه خَيراً كَِثيراً

فعل مضارع منصوب بـأن وعالمـة   : ي ناصب، ترثواحرف مصدر: أن ترثوا

  . نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

زائدة : وتعرب إعرابها، ال" أن ترثوا"الجملة معطوفة بالواو على : وال تعضلوهن

  . ضمير متصل في محل نصب مفعول به" هن"لتأكيد النفي، و

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد : لتعليل، تذهبواالالم حرف جر ل: لتذهبوا

الالم وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف 

  . فارقة

فعل مضارع منصـوب بـأن   : حرف مصدري ناصب، تكرهوا: أن: أن تكرهوا

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

 ن َأردتُّم اسِتبداَل زوجٍ مكَان زوجٍ وآتَيتُم ِإحداهن ِقنطَاراً فَالَ تَْأخُذُواْ ِمنْه شَـيئاً وِإ(

   )2( )َأتَْأخُذُونَه بهتَاناً وِإثْماً مبِيناً

فعل مضارع : ناهية جازمة، تأخذوا: الفاء واقعة في جواب الشرط، ال: فال تأخذوا

لناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع مجزوم بال ا

  . فاعل واأللف فارقة

   )3( ...)والَ تَنِكحواْ ما نَكَح آباُؤكُم من النِّساء ِإالَّ ما قَد سلَفَ(
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فعل مضارع مجزوم : ناهية جازمة، تنكحوا: الواو حرف عطف، ال: وال تنكحوا

حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل  بال الناهية وعالمة جزمه 

  . واأللف فارقة

ن فَِإن لَّم تَكُونُواْ دخَلْتُم بِهِن فَالَ جنَاح علَيكُم وحالَِئُل َأبنَاِئكُم الَِّذين ِمن َأصالَبِكُم وَأ(

   )1( ...)تَجمعواْ بين اُألخْتَينِ َإالَّ ما قَد سلَفَ

فعل مضارع ناقص مجزوم بلـم  : حرف نفي وجزم وقلب، تكونوا: لم: نوالم تكو

واأللف " تكون"وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع اسم 

  . فارقة

فعـل  : حرف مصدري ناصـب، تجمعـوا  : الواو حرف عطف، أن: وأن تجمعوا

حـل  مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في م

  . رفع فاعل واأللف فارقة

والْمحصنَاتُ ِمن النِّساء ِإالَّ ما ملَكَتْ َأيمانُكُم ِكتَاب اللِّه علَيكُم وُأِحلَّ لَكُم مـا وراء  (

اِفِحينسم رغَي ِصِنينحاِلكُم موتَغُواْ بَِأمَأن تَب 2( ...)ذَِلكُم(  

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : صب، تبتغواحرف مصدري نا: أن: أن تبتغوا

  .نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

...)ِحيمر غَفُور اللّهو لَّكُم رواْ خَيبِرَأن تَص3( )و(   

فعل مضارع : حرف مصدري ناصب، تصبروا: الواو استئنافية، أن: وأن تصبروا

صبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل منصوب بأن وعالمة ن

  . واأللف فارقة

   )4( )واللّه يرِيد َأن يتُوب علَيكُم ويرِيد الَِّذين يتَّبِعون الشَّهواِت َأن تَِميلُواْ ميالً عِظيماً(

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبه : حرف مصدر ناصب، تميلوا: أن تميلوا

  . النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة حذف
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 يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَْأكُلُواْ َأموالَكُم بينَكُم بِالْباِطِل ِإالَّ َأن تَكُون ِتجارةً عن تَراضٍ(

   )1( )منكُم والَ تَقْتُلُواْ َأنفُسكُم ِإن اللّه كَان بِكُم رِحيماً

فعل مضارع مجزوم بال الناهية وعالمة جزمه : ناهية جازمة، تأكلوا: ال: ال تأكلوا

  . حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

  . وتعرب إعرابها" ال تأكلوا"الجملة الفعلية معطوفة بالواو على جملة : وال تقتلوا

   )2( )هون عنْه نُكَفِّر عنكُم سيَئاِتكُم ونُدِخلْكُم مدخَالً كَرِيماًِإن تَجتَِنبواْ كَبآِئر ما تُنْ(

فعل مضارع مجزوم بلـم وعالمـة   : حرف شرط جازم، تجتنبوا: إن: إن تجتنبوا

الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل     –فعل الشرط  –جزمه حذف النون 

  . واأللف فارقة

   )3( ...)ضَل اللّه بِِه بعضكُم علَى بعضٍ لِّلرجاِل نَِصيب مما اكْتَسبواْوالَ تَتَمنَّواْ ما فَ(

فعل مضارع مجـزوم بـال   : ناهية جازمة، تتمنوا: الواو استئنافية، ال: وال تتمنوا

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

)نَكُمَأطَع اً كَبِيراً فَِإنِليع كَان اللّه بِيالً ِإنس هِنلَيغُواْ ع4( )فَالَ تَب(   

فعل مضـارع  : ناهية جازمة، تبغوا: الفاء واقعة في جواب الشرط، ال: فال تبغوا

مجزوم بال وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل  

  . واأللف فارقة

 ...)ا ِإصرِيدِليماً خَبِيراًِإن يع كَان اللّه ا ِإنمنَهيب فِِّق اللّهو5( )الَحاً ي(   

فعل مضارع مجزوم بأن وعالمة جزمه : حرف شرط جازم، يريدا: إن: إن يريدا

  . ضمير متصل في محل رفع –ألف االثنين  -حذف النون، األلف 

)ئاً والَ تُشْرِكُواْ بِِه شَيو واْ اللّهدباعىوتَامالْيى وببِِذي الْقُراناً وسنِ ِإحياِلد6( ...)بِالْو(   
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فعل مضارع مجزوم : ناهية جازمة، تشركوا: الواو حرف عطف، ال: وال تشركوا

بال وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللـف  

  . فارقة

)ةِمثْقَاَل ذَر ظِْلمالَ ي اللّه ـراً       ِإنَأج نْـهـْؤِت ِمـن لَّديا وـاِعفْهضنَةً يسح ِإن تَكو

   )1()عِظيماً

فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمـه حـذف   : الواو حرف عطف، يؤِت: ويؤِت

  ". يضاعف"ألنه معطوف على  –حرف العلة الياء  –آخره 

م سكَارى حتَّى تَعلَمواْ ما تَقُولُون والَ جنُباً يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْربواْ الصالَةَ وَأنتُ(

ِإالَّ عابِرِي سبِيٍل حتَّى تَغْتَِسلُواْ وِإن كُنتُم مرضى َأو علَى سفَرٍ َأو جاء َأحد منكُم من 

   )2( ...)يداً طَيباًالْغَآِئِط َأو الَمستُم النِّساء فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ صِع

فعل مضارع مجزوم بـال وعالمـة جزمـه    : ناهية جازمة، تقربوا: ال: ال تقربوا

  . حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة : حرف غاية وجر، تعلموا: حتى: حتى تعلموا

ر متصل في محل رفع فاعـل  وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمي" حتى"بعد 

  . واأللف فارقة

  ". حتى تعلموا"تعرب إعراب : تغتسلوا: حتى

فعل مضارع : حرف نفي وجزم وقلب، تجدوا: الفاء حرف استئناف، لم: فلم تجدوا

مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل  

  . واأللف فارقة

)ِإلَى الَِّذين تَر فَِتيالً َألَم ونظْلَمالَ يو شَاءن يكِّي مزي ِل اللّهب مهَأنفُس كُّونز3( )ي(   

األلف ألف استفهام ومعناه التقرير أو التعجب، لم حرف نفي وجزم وقلب، : ألم تر

حرف العلـة األلـف    -فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف آخره : تر

  . المقصورة
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   )1( ...)ى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيباً من الِْكتَابِ يْؤِمنُون بِالْجِبِت والطَّاغُوِتَألَم تَر ِإلَ(

أعربت في اآلية الكريمة السابقة: ألم تر.  

ِإن الَِّذين كَفَرواْ بِآياِتنَا سوفَ نُصِليهِم نَاراً كُلَّما نَِضجتْ جلُودهم بـدلْنَاهم جلُـوداً   (

   )2( )يرها ِليذُوقُواْ الْعذَاب ِإن اللّه كَان عزِيزاً حِكيماًغَ

فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد : الالم حرف جر للتعليل، يذوقوا: ليذوقوا

الالم وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف 

  . فارقة

)َأن تُؤد كُمرْأمي اللّه ـواْ   ِإنكُمالنَّـاسِ َأن تَح نيتُم بكَمِإذَا حا وِلهانَاِت ِإلَى َأهواْ اَألم

   )3( ...)بِالْعدِل

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : حرف مصدري ناصب، تؤدوا: أن: أن تؤدوا

  . نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

  ". أن تؤدوا"تعرب إعراب : أن تحكموا

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين يزعمون َأنَّهم آمنُواْ بِما ُأنزَِل ِإلَيك وما ُأنزَِل ِمن قَبِلك يرِيدون َأن (

   )4( ...)يتَحاكَمواْ ِإلَى الطَّاغُوِت وقَد ُأِمرواْ َأن يكْفُرواْ

أداة نفي وجزم وقلب: التعجب، لماأللف ألف استفهام في معنى التقرير و: ألم تر.  

حرف العلـة األلـف    –فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف آخره : تر

  . المقصورة

فعل مضارع منصوب بأن : حرف مصدرية ونصب، يتحاكموا: أن: أن يتحاكموا

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فارقة

  ". أن يتحاكموا"إعراب  تعرب: أن يكفروا
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فَالَ وربك الَ يْؤِمنُون حتَّى يحكِّموك ِفيما شَجر بينَهم ثُم الَ يجِدواْ ِفي َأنفُِسهِم حرجاً (

   )1( )مما قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسِليماً

فعل مضارع منصـوب بـأن   : حرف غاية وجر، يحكموك: حتى: حتى يحكموك

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع " حتى"مرة بعد مض

  . فاعل، الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به

  . وتعرب مثلها واأللف فارقة" يحكموا"معطوفة على جملة : ثلم ال يجدوا

  . وتعرب مثلها واأللف فرقة" يكلموا"معطوفة بالواو على جملة : ويسلموا

   )2( ...)لَى الَِّذين ِقيَل لَهم كُفُّواْ َأيِديكُم وَأِقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزكَاةََألَم تَر ِإ(

األلف ألف استفهام ومعناها التعجب، لم: ألم تر :فعل : حرف نفي وجزم وقلب، تر

  . األلف المقصورة.. حرف العلة –مضارع مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف آخره 

تَكُونُواْ يدرِككُّم الْموتُ ولَو كُنتُم ِفي بروجٍ مشَيدة وِإن تُِصبهم حسنَةٌ يقُولُـواْ  َأينَما (

هـِذِه ِمن ِعنِد اللِّه وِإن تُِصبهم سيَئةٌ يقُولُواْ هـِذِه ِمن ِعنِدك قُْل كُـل مـن ِعنـِد    

   )3( ...)اللِّه

وم بأين وعالمة جزمه حذف النـون، الـواو ضـمير    فعل مضارع مجز: تكونوا

  . متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

فعل مضارع مجزوم جواب شرط، الواو ضمير متصل في محـل رفـع   : يقولوا

  . فاعل واأللف فارقة

  .تعرب إعراب سابقتها: يقولوا

)م بِمهكَسَأر اللّهنِ وِفَئتَي نَاِفِقينِفي الْم ا لَكُمـلَّ  فَمَأض نواْ مدَأن تَه ونواْ َأتُرِيدبا كَس

4( ...)اللّه(   

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : حرف مصدري ناصب، تهدوا: أن: أن تهدوا

  . نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة
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)وس واْ فَتَكُونُونا كَفَركَم ونتَكْفُر واْ لَودواْ واجِرهي تَّىاء حِليَأو ماء فَالَ تَتَِّخذُواْ ِمنْه

ِفي سبِيِل اللِّه فَِإن تَولَّواْ فَخُذُوهم واقْتُلُوهم حيثُ وجدتَّموهم والَ تَتَِّخذُواْ ِمنْهم وِليـاً  

    )1( )والَ نَِصيراً

فعل مضارع مجزوم بـال  : تخذواناهية جازمة، ت: الفاء استئنافية، ال: فال تتخذوا

وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    

  . فاصلة

فعل مضارع منصـوب بـأن   : حرف غاية وجر، يهاجروا: حتى: حتى يهاجروا

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع " حتى"مضمرة بعد 

  . فاعل واأللف فارقة

ضمير متصل في : ضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، الواوفعل م: تولوا

  . محل رفع فاعل واأللف فارقة

  . وتعرب مثلها" ال تتخذوا"الجملة معطوفة بواو العطف على جملة : وال تتخذوا

للّـه  َأو جآُؤوكُم حِصرتْ صدورهم َأن يقَاِتلُوكُم َأو يقَاِتلُواْ قَومهم ولَـو شَـاء ا  (...

جعَل اللّه  لَسلَّطَهم علَيكُم فَلَقَاتَلُوكُم فَِإنِ اعتَزلُوكُم فَلَم يقَاِتلُوكُم وَألْقَواْ ِإلَيكُم السلَم فَما

   )2( )لَكُم علَيهِم سبِيالً

فعل مضارع منصـوب بـأن   : حرف مصدري ونصب، يقاتلوا: أن: أن يقاتلوكم

النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل، الكـاف     وعالمة نصبه حذف

  . ضمير متصل في محل نصب مفعول به، الميم عالمة الجمع المذكر

  . وتعرب مثلها" يقاتلوكم"الجملة الفعلية معطوفة على : أو يقتلوا

تعرب إعـراب  : الفاء استئنافية، إن حرف شرط جازم، اعتزلوكم: فإن اعتزلوكم

  ". قاتلوكم"

فعل مضارع : حرف نفي وجزم وقلب، يقاتلوا: الفاء حرف عطف، لم: وكمفلم يقتل

مجزوم بلم وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل،  

  . الكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم عالمة الجمع المذكر
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قَومهم كُلَّ ما ردواْ ِإلَى الِْفتِْنِة ُأرِكسواْ  ستَجِدون آخَرِين يرِيدون َأن يْأمنُوكُم ويْأمنُواْ(

ماقْتُلُوهو مفَخُذُوه مهِدياْ َأيكُفُّويو لَمالس كُملْقُواْ ِإلَييو تَزِلُوكُمعي ا فَِإن لَّم1( )ِفِيه(   

فعل مضارع منصوب بأن وعالمة : حرف مصدري ناصب، يأمنوكم: أن يأمنوكم

نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل، الكاف ضمير متصل 

  . في محل نصب مفعول به، والميم عالمة جمع الذكور

  . وتعرب منها" يأمنوكم"الجملة الفعلية معطوفة بواو العطف على جملة : ويأمنوا

فعل مضارع مجزوم بلم وعالمة : حرف نفي وجزم وقلب، يعتزلوكم: لم يعتزلوكم

زمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل، والكـاف ضـمير    ج

  . متصل في محل نصب مفعول به والميم عالمة جمع الذكور

  . وتعرب مثلها" يعتزلوا"الجملة الفعلية معطوفة على جملة : ويلقوا

  . وتعرب إعرابها" يلقوا"الجملة معطوفة بواو العطف على جملة : ويكفوا

)ِلم ا كَانمو    ـةقَبر رِيـرْؤِمناً خَطَئـاً فَتَحن قَتََل ممْؤِمناً ِإالَّ خَطَئاً وقْتَُل مْؤِمنٍ َأن ي

   )2( ...)مْؤِمنَة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى َأهِلِه ِإالَّ َأن يصدقُواْ

فعل مضارع منصـوب بـأن   : حرف مصدري ناصب، يصدقوا: أن: أن يصدقوا

النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    وعالمة نصبه حذف 

  . فارقة

)  كُمَألْقَـى ِإلَـي نالَ تَقُولُواْ ِلمنُواْ ويبِيِل اللِّه فَتَبِفي س تُمبرنُواْ ِإذَا ضآم ا الَِّذينها َأيي 

الَم3( ...)الس(   

مضارع مجزوم بال  فعل: ناهية جازمة، تقولوا: الواو حرف عطف، ال: وال تقولوا

الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    

  . واأللف فارقة

   )4( ...)قَالْواْ َألَم تَكُن َأرض اللِّه واِسعةً فَتُهاجِرواْ ِفيها(...
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وهي مجزومة " تكن"معطوفة على جملة : الفاء حرف عطف، تهاجروا: فتهاجروا

ا حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل واأللـف   وعالمة جزمه

  . فارقة

   )1( ...)وِإذَا ضربتُم ِفي اَألرضِ فَلَيس علَيكُم جنَاح َأن تَقْصرواْ ِمن الصالَِة(

فعل مضارع منصوب بـأن  : حرف مصدري ناصب، تقصروا: أن: أن تقصروا

تصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير م

  . فارقة

ا وِإذَا كُنتَ ِفيهِم فََأقَمتَ لَهم الصالَةَ فَلْتَقُم طَآِئفَةٌ منْهم معك ولْيْأخُذُواْ َأسِلحتَهم فَـِإذَ (

لُّواْ فَلْيصي ى لَملْتَْأِت طَآِئفَةٌ ُأخْرو آِئكُمركُونُواْ ِمن وواْ فَلْيدجْأخُذُواْ سلْيو كعلُّواْ مص

يكُم ِحذْرهم وَأسِلحتَهم ود الَِّذين كَفَرواْ لَو تَغْفُلُون عن َأسِلحِتكُم وَأمِتعِتكُم فَيِميلُون علَ

مرضى َأن تَضعواْ ميلَةً واِحدةً والَ جنَاح علَيكُم ِإن كَان بِكُم َأذًى من مطَرٍ َأو كُنتُم 

   )2( )َأسِلحتَكُم وخُذُواْ ِحذْركُم ِإن اللّه َأعد ِللْكَاِفرِين عذَاباً مهِيناً

فعل مضارع مجزوم بالم : الم األمر، يأخذوا: الواو حرف عطف، الالم: وليأخذوا

لف األمر وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأل

  . فارقة

فعل مضارع ناقص مجزوم بالم األمر وعالمة جزمه حذف النون، الواو : يكونوا

  . واأللف فارقة" يكون"ضمير متصل في محل رفع اسم 

فعل مضارع مجزوم بالم األمر : الواو حرف عطف، الالم الم األمر، تأِت: ولتأِت

  . حرفة العلة الياء –وعالمة جزمه حذف آخره 

فعل مضارع مجزوم بلم، وعالمة : حرف نفي وجزم وقلب، يصلوا :لم: لم يصلوا

  . جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

  ". ليأخذوا"تعرب إعراب : الفاء حرف عطف، ليصلوا: فليصلوا

  ". وليأخذوا"تعرب إعراب : وليأخذوا
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بأن وعالمة فعل مضارع منصوب : حرف مصدري ناصب، تضعوا: أن تضعوا

  . نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

)ونْألَمي مفَِإنَّه ونمِ ِإن تَكُونُواْ تَْألَمِتغَاء الْقَوالَ تَهِنُواْ ِفي اب1( ...)و(   

فعل مضـارع مجـزوم بـال    : ناهية جازمة، تهنوا: الواو استئنافية، ال: وال تهنوا

عالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    الناهية و

  . واأللف فارقة

ضمير متصـل  : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، الواو: تكونوا

  . مبني في محل رفع فاعل واأللف فارقة

وك ومـا يِضـلُّون ِإالُّ   ولَوالَ فَضُل اللِّه علَيك ورحمتُه لَهمت طَّآِئفَةٌ منْهم َأن يِضلُّ(

مه2( ...)َأنفُس(   

فعل مضارع منصـوب بـأن   : حرف مصدري ونصب، يضلوك: أن: أن يضلوك

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعـل، والكـاف   

  . ضمير متصل في محل نصب مفعول به

ه الْهدى ويتَّبِع غَير سبِيِل الْمْؤِمِنين نُولِِّه ما ومن يشَاِقِق الرسوَل ِمن بعِد ما تَبين لَ(

   )3( )تَولَّى ونُصِلِه جهنَّم وساءتْ مِصيراً

 –بمن وعالمة جزمه حذف آخره  –جواب الشرط  –فعل مضارع مجزوم : نوله

ضـمير  والهاء " نحن"والفاعل ضمير مستتر فيه وجوباً تقديره  –حرف العلة الياء 

  .متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به

  . وتعرب إعرابها" نوله"الجملة الفعلية معطوفة بواو العطف على : ونصله

لَّيس بَِأماِنيكُم وال َأماِني َأهِل الِْكتَابِ من يعمْل سوءاً يجز بِِه والَ يجِد لَه ِمـن دونِ  (

   )4( )ِصيراًاللِّه وِلياً والَ نَ
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فعل مضارع مبني للمجهول جواب الشرط مجزوم بمن وعالمة جزمه حذف : يجز

  .األلف المقصورة.. حرف العلة  –آخره 

ويستَفْتُونَك ِفي النِّساء قُِل اللّه يفِْتيكُم ِفيهِن وما يتْلَى علَيكُم ِفي الِْكتَابِ ِفي يتَـامى  (

تُْؤتُونَهن ما كُِتب لَهن وتَرغَبون َأن تَنِكحوهن والْمستَضعِفين ِمـن   النِّساء الَّالِتي الَ

   )1( )الْوِلْدانِ وَأن تَقُومواْ ِللْيتَامى بِالِْقسِط وما تَفْعلُواْ ِمن خَيرٍ فَِإن اللّه كَان بِِه عِليماً

فعـل مضـارع   : مصدري ناصب، تقومواالواو استئنافية، أن حرف : وأن تقوموا

منصوب وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل   

  .واأللف فارقة

اسم شرط جازم مبني على السـكون فـي محـل    : الواو استئنافية، ما: وما تفعلوا

نصب مفعول به مقدم للفعل بعده وهو فعل مضارع فعل الشرط مجزوم وعالمـة  

  . الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقةجزمه حذف النون، 

وِإنِ امرَأةٌ خَافَتْ ِمن بعِلها نُشُوزاً َأو ِإعراضاً فَالَ جنَاْح علَيهِما َأن يصِلحا بينَهما (

ِإن اللّه كَان بِمـا  صلْحاً والصلْح خَير وُأحِضرِت اَألنفُس الشُّح وِإن تُحِسنُواْ وتَتَّقُواْ فَ

   )2( )تَعملُون خَبِيراً

فعل مضـارع منصـوب بـأن    : حرف مصدري ناصب، يصلحا: أن: أن يصلحا

وعالمة نصبه حذف النون، واأللف ألف االثنين مبني على السكون في محل رفع 

  . فاعل

فعل مضارع فعـل  : الواو استئنافية، إن حرف شرط جازم، تحسنوا: وإن تحسنوا

رط مجزوم بأن وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفـع  ش

  . فاعل واأللف فارقة

  . وتعرب مثلها" تحسنوا"الجملة معطوفة على جملة : وتتقوا

ولَن تَستَِطيعواْ َأن تَعِدلُواْ بين النِّساء ولَو حرصتُم فَالَ تَِميلُواْ كُلَّ الْميـِل فَتَـذَروها   (

   )3( )كَالْمعلَّقَِة وِإن تُصِلحواْ وتَتَّقُواْ فَِإن اللّه كَان غَفُوراً رِحيماً
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فعل : حرف نفي ونصب واستقبال، تستطيعوا: الواو استئنافية، لن: ولن تستطيعوا

مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل  

  . رفع فاعل واأللف فارقة

  ". تستطيعوا"تعرب إعراب : حرف مصدري ونصب، تعدلوا: أن: تعدلواأن 

فعـل مضـارع   : ناهية جازمة، تميلوا: ال" لو"الفاء واقعة في جواب : فال تميلوا

مجزوم بالن الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل فـي محـل   

  . رفع فاعل واأللف فارقة

  . في اآلية الكريمة السابقة" تحسنوا وتتقواوإن "تعرب إعراب : وإن تصلحوا وتتقوا

   )1( )وِإن يتَفَرقَا يغْنِ اللّه كُال من سعِتِه وكَان اللّه واِسعاً حِكيماً(

فعل مضارع فعل : حرف شرط جازم، يتفرقا: الواو حرف عطف، إن: وإن يتفرقا

ي محـل رفـع   الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، األلف ضمير متصل ف

  . فاعل

  . فعل مضارع جواب شرط مجزوم وعالمة جزمه حذف آخره: يغْنِ

وِإن تَكْفُرواْ فَِإن ِللِّه ما ِفي السماواِت وما ِفـي اَألرضِ وكَـان اللّـه غَِنيـاً     (... 

   )2()حِميداً

فعل مضـارع  : حرف شرط جازم، تكفروا: الواو حرف عطف، إن: وإن تكفروا

ل شرط مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فع

  . فاعل واأللف فارقة

   )3( )ِإن يشَْأ يذِْهبكُم َأيها النَّاس ويْأِت بِآخَرِين وكَان اللّه علَى ذَِلك قَِديراً(

حذف آخره : فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه: الواو حرف عطف، يأِت: ويأِت

  . الياء.. حرف العلة –
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ِإن يكُن غَِنياً َأو فَقَيراً فَاللّه َأولَى بِهِما فَالَ تَتَّبِعواْ الْهوى َأن تَعِدلُواْ وِإن تَلْـوواْ  (... 

   )1( )َأو تُعرِضواْ فَِإن اللّه كَان بِما تَعملُون خَبِيراً

فعل مضارع مجـزوم بـال   : ازمة، تتبعواناهية ج: الفاء استئنافية، ال: فال تتبعوا

الناهية وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    

  . واأللف فارقة

  . تعرب إعراب تتبعوا: تعدلوا، تلووا، تعرضوا

هزُأ بِهـا فَـالَ   وقَد نَزَل علَيكُم ِفي الِْكتَابِ َأن ِإذَا سِمعتُم آياِت اللِّه يكَفَر بِها ويسـتَ (

   )2( ...)تَقْعدواْ معهم حتَّى يخُوضواْ ِفي حِديث غَيرِِه

فعل مضارع : ناهية جازمة، تقعدوا: الفاء واقعة في جواب الشرط، ال: فال تقعدوا

مجزوم وعالمة جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محـل رفـع فاعـل    

  . واأللف فارقة

فعل مضارع منصـوب بـأن   : رف غاية وجر، يخوضواح: حتى: حتى يخوضوا

وعالمة نصبه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع " حتى"مضمرة بعد 

  . فاعل واأللف فارقة

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَتَِّخذُواْ الْكَاِفرِين َأوِلياء ِمـن دونِ الْمـْؤِمِنين َأتُرِيـدون َأن    (

   )3( )ِللِّه علَيكُم سلْطَاناً مبِيناًتَجعلُواْ 

فعل مضارع مجزوم بال الناهيـة وعالمـة   : ناهية جازمة، تتخذوا: ال: ال تتخذوا

  . جزمه حذف النون، الواو ضمير متصل في محل رفع فاعل واأللف فارقة

فعل مضـارع منصـوب بـأن    : حرف مصدري ناصب، تجعلوا: أن: أن تجعلوا

نون، الواو ضمير متصل في محل رفـع فاعـل واأللـف    وعالمة نصبه حذف ال

  . فارقة
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  الخاتمة

الذي بنعمته تتم الصالحات، والصالة والسالم على أكـرم خلقـه   الحمد هللا   

وعلى أصحابه وأهله الطيبـين   –صلى اهللا عليه وسلم  –رسوله المصطفى محمد 

  . الطاهرين

لتـي جـاءت تحـت    وبعد فهذا ما وسعه الجهد في دراستي المتواضعة وا  

تطبيقاً على خمسة األجزاء األولى من القرآن الكريم،  –اإلعراب بالنيابة : عنوان

آمالً أن تكون إضافة فاعلة إلى جهد من سبقني خدمة لكتاب المولى عـز وجـل،   

  . وأن تكون قد فتحت األفق لدراسات أوسع لمن يأتي بعدي

و واإلعراب، واالخـتالط  تحدثت الدراسة في تمهيدها عن العالقة بين النح  

هما أحياناً، وحمل الباب األول عنوان مفهوم اإلعراب وأقسامه، حيـث  يفي مفهوم

حوى مبحثين، المبحث األول تحدث عن مفهوم اإلعراب في اللغـة واالصـطالح   

  . وكذلك مفهوم البناء، والمبحث الثاني تناول أقسام اإلعراب

و الوصفي ويشمل ثالثة مباحث، أما الفصل الثاني فيمثل الجانب النظري أ  

المبحث األول تناول نيابة الحروف عن الحركات، ويشمل ذلـك المثنـى وجمـع    

المذكر السالم واألسماء الستة واألفعال الخمسة في حالة الرفع، والمبحـث الثـاني   

ويشمل نيابة الحركة عن الحركة، الممنوع من الصرف وجمع المؤنـث السـالم،   

نيابة الحذف عن الحركة ويشمل األفعال الخمسة في حالتي  والمبحث الثالث تناول

  . الجزم والنصب، والمضارع المعتل اآلخر في حالة الجزم

ثم جاء الفصل الثالث تطبيقاً لما ذكرناه في الدراسة الوصفية، يشمل ثالثـة    

مباحث، المبحث األول عرض لشواهد نيابة الحروف عن الحركـات، والمبحـث   

بة الحركة عن الحركة، والمبحث الثالث شواهد نيابة الحذف عـن  الثاني شواهد نيا

  . الحركة

  : أهم نتائج هذه الدراسة بما يليويمكن أن ألخص   

توصل البحث إلى معنى اإلعراب الذي لم يدرك قيمته من طالب  )1(

فصح أي أ: البيان واإلفصاح، فأعرب في كالمه: بإسقاطه هو في اللغة

تغيير العالمة التي في آخر اللفظ لتغيير  في كالمه، وهو في االصطالح
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العوامل الداخلة عليها لفظاً وتقديراً واإلعراب يبين المعنى وال يوجد إال 

 . في كالم مركب

اإلبانة عن المعاني باختالف أواخر  –كما ذهب ابن يعيش  –اإلعراب  )2(

 . الكلم لتعاقب العوامل في أولها

صل لإلعراب بالحروف توصل البحث إلى أن اإلعراب بالحركات أ )3(

 . وبالسكون أصل لإلعراب بالحذف

أوضح البحث أن اإلعراب لم يكن حلية وال زخرفاً، بل هو عماد  )4(

العربية، وهذا ما عليه أئمة اللغة في مصنفاتهم األمهات، حيث ربطوه 

 . بالمعاني ربطاً وثيقاً

ر خرج البحث بدراسة دقيقة لإلعراب بالعالمات الفرعية، وكان له األث )5(

األعظم في هذه المعرفة، وذلك بالنظر في كل فصول النيابة، ووقف 

البحث على آراء  النحاة في كل حكم من أحكام اإلعراب وأورد بعض 

 . الشواهد الشعرية فيه

نوع يستوفي حركات اإلعراب : أوضح البحث أن االسم المعرب نوعان )6(

فعل ويجر والتنوين ويسمى المنصرف، ونوع يمنع عنه التنوين لشبه ال

 . بالفتح

بموضوع الدراسة في خمسة  استنبط البحث الشواهد القرآنية ذات الصلة )7(

 . األجزاء األولى من القرآن الكريم

توصل البحث إلى أن أكثر فروع النيابة الواردة في الجانب التطبيقي  )8(

هي شواهد نيابة الحروف عن الحركات، حيث كان ورود جمع المذكر 

أكثر، ثم يليها المثنى أما األسماء  –المرفوعة  –سة السالم واألفعال الخم

 . الستة فهي أقّل وروداً في هذا الجانب
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أوضح البحث أن شواهد نيابة الحذف عن الحركة أكثر وروداً في هذا  )9(

 . الجانب من شواهد نيابة الحركة عن الحركة

استطاع الباحث أن يعرض كل شواهد نيابة الحركة عن الحركة،  )10(

ة الحذف عن الحركة، أما شواهد نيابة الحروف عن وشواهد نياب

الحركات فال تكاد آية من آيات خمسة األجزاء األولى تخلو من شاهد 

في هذا الفرع لذا اكتفى الباحث بعرض مائة أو ما يكثر من تلك 

الشواهد، حتى ال يفقد البحث رونقه من حيث التوازن بين الدراسة 

 .الوصفية والتطبيقية

  :التوصيات

يوصي البحث بتناول ما تبقى من أجزاء القرآن الكريم بالدراسة ووضع  )1(

ذلك كله في مرجع واحد يكون عوناً لطالب علم النحو، مسبوقاً بدراسة 

 . وصفية لجميع مباحث اإلعراب بالنيابة

توصي الدراسة بالتركيز على دراسة اإلعراب بالنيابة لدى الطالب  )2(

وكثرة العلل الواردة فيه وتعدد  المختصين في الجامعات لكثرة فروعه

 . اآلراء واألحكام اإلعرابية حوله

يوصي البحث أن تتولى دراسة اإلعراب بأنواعه وفروعه وعالماته  )3(

 . األصلية والفرعية اهتماماً من الباحثين

فهذه خالصة هذا البحث والتي يأمل فيها الباحث أن يكون قد أضاف شيئاً 

د أوضح بعض جوانبها وسلط عليها الضوء بما للدراسات النحوية، وأن يكون ق

يتيح للمتعلمين أن يقبلوا على هذا العلم مزودين بالوسائل التي تعينهم على فهم 

جوانبه، فإن وفقت، فذلك غاية المراد الذي أسعى إليه، وإال فحسبي أني اجتهدت 

  . وما توفيقي إال باهللا. في ذلك ولكل مجتهد نصيب

.نواهللا الموفق والمستعا
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 فهرس اآليات
 الصفحة رقم اآلية  اآليـــــة رقم

  الفاتحة

  )الَِمينالْع بللِّه ر دم64  2  )الْح  

  البقرة

  44  24  ...)فَِإن لَّم تَفْعلُواْ ولَن تَفْعلُواْ(  

  50  60  ...)فَانفَجرتْ ِمنْه اثْنَتَا عشْرةَ عيناً(  

  )اً لِّجِبودع ن كَان103  97  ...)رِيَلقُْل م  

  )ءوثَالَثَةَ قُر بَِأنفُِسهِن نصبتَرطَلَّقَاتُ يالْم134  228  ...)و  

  )فُوعي َأو فُونع134  237  ...)َإالَّ َأن ي  

  آل عمران

    33  ...)ِإن اللّه اصطَفَى آدم ونُوحاً(  

  61  139  )علَون ِإن كُنتُم مْؤِمِنينوالَ تَهِنُوا والَ تَحزنُوا وَأنتُم اَأل(  

  النساء

يا َأيها الَِّذين آمنُواْ خُذُواْ ِحذْركُم فَانِفرواْ ثُبات َأوِ (  

  )انِفرواْ جِميعاً

71  65  

  24  34  ...)الرجاُل قَوامون علَى النِّساء(  

  )لَكٌؤ هر11  176  ...)ِإنِ ام  

  المائدة

  )بنَِقيباًو شَرع اثْنَي مثْنَا ِمنه51  12  ...)ع  

  69  38  )السارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ َأيِديهما(  

  ) كُمدَأح رضِإذَا ح ِنكُميةُ بادنُواْ شَهآم ا الَِّذينهِيا َأي

  ...)الْموتُ ِحين الْوِصيِة اثْنَانِ

106  50  

  األعراف

  123  41  )وِقهِم غَواشٍفَ(  
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 الصفحة رقم اآلية اآليـــــة رقم

وواعدنَا موسى ثَالَِثين لَيلَةً وَأتْممنَاها بِعشْرٍ فَتَم ِميقَاتُ (  

  )ربِه َأربِعين لَيلَةً

142  64  

  األنفال

  64  65  )ِإن يكُن منكُم ِعشْرون صابِرون يغِْلبواْ ِمَئتَينِ(  

  التوبة

  )شْرِِكينالْم نم رِيءب اللّه 4  3  )َأن  

  )خْشَ ِإالَّ اللّهي لَم44  18  )و  

  49  52  )قُْل هْل تَربصون بِنَا ِإالَّ ِإحدى الْحسنَيينِ(  

  يوسف

  )اجِِدينِلي س متُهَأي70  4  )ر  

  )ـذَا غُالَمى هشْرا ب36  19  )ي  

  حجرال

  )ِعِضين آنلُوا الْقُرعج 65  91  )الَِّذين  

  النحل

  )منَهيب كُمحلَي كبر 18  124  )ِإن-
22  

  اإلسراء

  51  23  )ِإما يبلُغَن ِعندك الِْكبر َأحدهما َأو ِكالَهما(  

  )بِِه ِعلْم لَك سا لَيالَ تَقْفُ م38  36  )و  

  )الَ تَمحاًورضِ م38  37  )شِ ِفي اَألر  

  93  59  )وآتَينَا ثَمود النَّاقَةَ(  

  الكهف

  37  14  )لَن نَّدعو ِمن دوِنِه ِإلَهاً(  

-51  33  )ِكلْتَا الْجنَّتَينِ آتَتْ ُأكُلَها(  

52-
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55  
  65  46  )الْماُل والْبنُون زِينَةُ الْحياِة الدنْيا(  

 الصفحة رقم اآلية  اآليـــــة رقم

  مريم

  )ءوَأ سروِك امَأب ا كَان11  28  )م  

  )ذَِلك نيا بما خَلْفَنَا ومِدينَا وَأي نيا بم 26  64  )لَه  

  المؤمنون

  )ْؤِمنُونالْم َأفْلَح 19  1  )قَد  

  )ِسِنين ددضِ عِفي الَْأر لَبِثْتُم 65  112  )قَاَل كَم  

  ءالشعرا

  8  195  )بِِلسانٍ عربِي مبِينٍ(  

  النمل

  93  22  )وجِْئتُك ِمن سبٍإ بِنَبٍإ يِقينٍ(  

يوم ينفَخُ ِفي الصورِ فَفَزِع من ِفي السماواِت ومن ِفي (  

  )الَْأرضِ

87  29  

  القصص

  37  77  )ولَا تَنس نَِصيبك ِمن الدنْيا(  

  )علَا تَدو اللَِّه ِإلَهاً آخَر ع132  88  )م  

  العنكبوت

  93  38  )وعاداً وثَمود وقَد تَّبين لَكُم(  

  )ضالَْأراِت واومالس 42  44  )خَلَقَ اللَّه  

  لقمان

  132  18  )ولَا تَمشِ ِفي الَْأرضِ مرحاً(  

  يس

  36  30  )يا حسرةً علَى الِْعباِد(  

  ص
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  61  47  )نَّهم ِعندنَا لَِمن الْمصطَفَين الَْأخْيارِوِإ(  

 الصفحة رقم اآلية  اآليـــــة رقم

  الزمر

  )اِهلُونا الْجهَأي دبونِّي َأعراللَِّه تَْأم ر87  64  )قُْل َأفَغَي  

  فصلت

  )نَا طَاِئِعين70  11  )قَالَتَا َأتَي  

  الزخرف

  ) لْنَاهعِإنَّا جِقلُونتَع لَّكُماً لَّعبِيرآناً ع8  3  )قُر  

  األحقاف

  37  31  )َأجِيبوا داِعي اللَِّه(  

  64  35  )فَاصبِر كَما صبر ُأولُوا الْعزمِ ِمن الرسِل(  

  الفتح

  66  11  )شَغَلَتْنَا َأموالُنَا وَأهلُونَا(  

  الرحمن

  43  50  )نِِفيهِما عينَانِ تَجرِيا(  

  38  72  )حور مقْصوراتٌ ِفي الِْخيامِ(  

  الواقعة

  9- 6  37  )عرباً َأتْراباً(  

  المجادلة

  37  17  )لَن تُغِْني عنْهم َأموالُهم ولَا َأولَادهم(  

  الحشر

  )ونفِْلحالْم مه لَِئكنَفِْسِه فَُأو وقَ شُحن يم132  9  )و  

  الطالق

  19  7  )ِلينِفقْ ذُو سعة من سعِتِه(  

  التحريم
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  68  4  )ِإن تَتُوبا ِإلَى اللَِّه فَقَد صغَتْ قُلُوبكُما(  

 الصفحة رقم اآلية  اآليـــــة رقم

  المعارج

  )اِل ِعزِيننِ الشِّمعِمينِ ونِ الْي65  37  )ع  

  عبس

  )هرا َأمقْضِ ما ي44  23  )كَلَّا لَم  

  11  37  )ِلكُلِّ امرٍِئ منْهم يومِئذ شَْأن يغِْنيِه(  

  المطففين

  )ينارِ لَِفي ِعلِّيرالَْأب ِكتَاب 66  18  )كَلَّا ِإن  

  )ونا ِعلِّيم اكرا َأدم19  )و    

  البلد

    6  )يقُوُل َأهلَكْتُ ماالً لُّبداً(  

  العلق

    17  )فَلْيدع نَاِديه(  
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  فهرس األحاديث

 الصفحة  الحديث رقم
الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها ): (ص(عن رسول اهللا   1

  )صمتها

7  

ما يعدل الجهاد في سبيل اهللا ) ص(قيل للنبي : عن أبي هريرة قال  2

فأعادوا عليه مرتين أو ثالثة، : ال تستطيعوه، قال: (عز وجل؟ قال

مثل المجاهد في : وقال في الثالثة ال تستطيعونه،: كل ذلك يقول

سبيل اهللا كمثل الصائم القائم القانت بآيات اهللا، ال يفتر من صيام 

  ).وال صالة، حتى يرجع المجاهد في سبيل اهللا تعالى

90  
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  فهرس األشعار

  قافية الباء

 رقم الصفحة  القافية  أول البيت رقم
    فيثقب  من سعاد تجنبا أرسماً جديداً  1
    وحالب  من حضر موت مربة هحرث مزن  2
    فسالب  ودون قومي منظر ولقد نظرت  3
    فصليب  الحسرى فأما عظامها بها جيف  4
    وتأويب  نُِخب أفنى عرائكها ي بنادتخ  5
    رابي  جد الجري بينهما كالهما حيث  6
    البدبا  بني ذبيان ما حسبي هال سألت  7

  قافية التاء
    تزل  أمية بعدما فواكبدا على  8
    الطلحات  أعظما دفنوها رحم اهللا  9

    تالخبي  حتى صبحتم إلى ذبيان  10
    الملمات  كال أخي وخليلي واجدي عضدا  11

  قافية الجيم
    دحاريج  الولدان من سبإ أضحت ينفرها  12
    معجا  بطن الليث أيمنه مستأرضاً بين  13

 قافية الحاء
    فأصارح  عن قذور بغيرهاوإني ألكني   14

  الدال قافية
    المجد  زهرة منهم وما ولدت أنباء  15
    زياد  واألنباء تنميألم يأتيك   16
    يزيد  إذا دخلت دمشقاًثم نادي   17
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 قافية الراء

 رقم الصفحة  القافية  أول البيت رقم
    القصائر  حببت كل قصيرةأنت التي   18
    يستتر  وجهك لإلحسان من خجل لم تخف  19
    بارو  على وبار ومر دهر  20
    البحاتر  الحجال ولم أرد عنيت قصيرات  21
    المتناصرة  سهم وأبناء مالك فلو شهدت  22
    جائرة  ذبيان عني رسالة أال أبلغا  23
    صدورا  فيك من أنفساه عبق لو لم يكن  24
    يعمرا  إن أمسى وال أم عامر له الويل  25
    تحذري  الفخ فماذا تحذريقد رفع   26
    فاصبري  اصبريي فدتصا البد أن  27
    واصفري  الجو فبيضي واصفري خال لك  28
    تنقري  أن تنقري ونقري ما شئت  29
    بيعمر  قبرة بمعمر يا لك من  30

  قافية العين
    تابع  ذبيان أن بالدهم يهنئ بني  31
    تدع  ثم جئت معتذراً هجوت ذبان  32

 قافية الفاء
33  المطارف  عن روح وأنكر جلده نبا الخز    

 ية الكافقاف
    مملوكه  المولى البهاء وصف له سلم على  34
    منهوكه  إليه تشوقي أبداً يحركني  35
    تحريكه  لبعده فكأنني لكن نحلت  36

  



230 

 قافية الكاف

 رقم الصفحة  القافية  أول البيت رقم
    األوائل  من مثل الذي به ولكن رجونا  37
    قبل  والشر مدىإن للخير   38
    ناهل  ما صنعتمقوم سرهم  فإن يك  39
    عاٍل  أمية راسيات دعائم من  40
    السؤال  ولكن ذا كالهما موت  41
    الرجال  الموت موت البِلى ال تحسبن  42
    عال  من أذرعات وأهلهاتنورتها من   43
    جلل  أبكي ليوم لقيته أال إنما  44
    وقابله  حتى يسار لعلنا فقلت امكثي  45
    تباال  نفسك كل نفس محمد تفدي  46
    إبقالها  ودقت ودقها فال مزنة  47

  قافية الميم
    عم  اليوم واألمس قبله وأعلم ما في  48
    ضيغم  ذو رجال كأنّهم كال أخوينا  49
    الشمام  تدللها نوار لو سمعت  50
    ظلم  عدي في الكرم بأبه اقتدى  51
    العرما  الحاضرين مأرب إذ من سبأ  52
    ممالص  الشجاع ولو رأى فأطرق إطراق  53
    صرامها  تدري نوار بأنني أولم تكن  54
    ورمامها  من نوار وقد نأتما تذكر بل   55
    طاعما  فطيمة جائعاً وإني ألستحي  56

 قافية النون
    آخرين  وبني أبيه عرفنا جعفرا  57
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 رقم الصفحة  القافية أول البيت رقم
    األربعين  الشعراء مني وماذا تبتغي  58
    باألبيينا  اتناأصو فلما تبين  59
    ظبنانا  الجيد والعينان أعرف منها  60
    شجينا  القتلى وقد سبينا ال تنكر  61
    يقيني  حٌل وارتحال أكل الدهر  62
    أجمعينا  يكون ثقالها شرقي نجد  63

  قافية الواو
    ذووها  مرهفات صحبنا الخزرجية  64

  قافية األلف
    بكى  أصحاب البعوضة فأخمشي أعلى مثل  65

  قافية الياء
    غايتاها  وأبا أباها إن أباها  6

    كفانيا  موسرين لقيتهم فإما كرام  67
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  المصادر والمراجع

  

عبد اللطيف : تأليف –ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة  )1(

 الزبيدي عالم الكتب  –طارق الجنابي / د: ت –بن أبي بكر الشرجي

 . م1987 – 1ط –بيروت 

: ت –لإلمام جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري  –النحوية األحاجي  )2(

 . دار الجيل بيروت 1ط –مصطفى الحدري 

 –الجزء األول  –جالل الدين السيوطي  –األشباه والنظائر في النحو  )3(

 . م1987مؤسسة الرسالة بيروت  – 1ط –عبد العال سالم مكرم : ت

عبد : ت – 2ج – جالل الدين السيوطي –األشباه والنظائر في النحو  )4(

 . م1985مجمع اللغة العربية دمشق  –اإلله بنهان 

دار  – 3ج –جالل الدين السيوطي  –األشباه والنظائر في النحو  )5(

 . هـ1317المعارف حيدر آباد 

 –عبد الحسين الفتلى . د: ت –البن السراج  –األصول في النحو  )6(

 . م1999 – 4ط –مؤسسة الرسالة بيروت 

 –المجلد األول  - بهجت عبد الواحد الشيخلي  –يم إعراب القرآن الكر )7(

 . م2006 – 1ط –بيروت  –دار الفكر 

 –المجلد الثاني  -بهجت عبد الواحد الشيخلي  –إعراب القرآن الكريم  )8(

 . م2006 – 1ط –بيروت  –دار الفكر 

تحقيق  –أبو البركات ابن األنباري  –اإلنصاف في مسائل الخالف  )9(

 . م1953 –مطبعة االستقامة  – 2ط –حميد محمد محي الدين عبد ال

جمال الدين بن عبد اهللا بن هشام  –أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك  )10(

دار الفكر  –الجزء األول  –بركات يوسف هبود : تأليف –األنصاري 

 . م2007 –بيروت 

مازن . تحقيق د –ألبي القاسم الزجاجي  –اإليضاح في علل النحو  )11(

 . م1979-هـ1299 – 3ط –بيروت  –ئس المبارك، دار النفا
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عودة . د –في الصحيحين  –بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف  )12(

 . م1990 –دار البشير عمان  –خليل أبو عودة 

 – 1ج –ألبي البركات بن األنباري  –البيان في غريب إعراب القرآن  )13(

ي دار الكاتب العرب –مراجعة مصطفى السقا  –طه عبد الحميد طه : ت

 . م1969 –القاهرة  –

ألبي محمد عبد اهللا بن علي  –تبصرة المبتدى وتذكرة المنتهى  )14(

 . م2005 –دار الحديث القاهرة  –يحيى مراد . د: ت –الصيمري 

 . بيروت –دار المعارف  –الدكتور شوقي ضيف  –تجديد النحو  )15(

أبو عبد اهللا جمال الدين محمد ابن  –تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد  )16(

 . م1967 –القاهرة  –محمد كامل بركات : ت –الك م

رمضان : ترجمة - المستشرق األلماني برجشتراسر  –التطور النحوي  )17(

 . م1982 –القاهرة  –مكتبة الخانجي  –عبد التواب 

ضبطه األستاذ  –الشيخ مصطفى الغالييني  –جامع الدروس العربية  )18(

 .المكتبة التوفيقية –الجزء األول  –محمد فريد 

محمد أمين ابن فضل : تأليف –ني الجنتين في تمييز نوعي المثنيين ج )19(

 . دار الجيل بيروت –م 1992 – 1ط –حسام الدين القدسي : ت –اهللا 

تحقيق عبد  –الجزء األول  –أبو الفتح عثمان بن جني  –الخصائص  )20(

 . المكتبة التوفيقية –الحكم بن محمد 

م عالم الكتب 2000 20ط –تمام حسان / د –الخالصة النحوية  )21(

 . بيروت

محمد إبراهيم أبو / د: ت –توفيق صالح جبريل  –ديوان أفق وشفق  )22(

 –دار الجيل  –م 1991 – 1ط – 1ج –سليم ومحمد صالح حسن 

 . بيروت

 –المجلد األول  –علي مهدي زيتون / شرح الدكتور –ديوان الفرزدق  )23(

 . بيروت –دار الجيل  –م 1997 –الطبعة األولى 
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شرح وتقديم عباس عبد الساتر الطبعة األولى  –لنابغة الذبياني ديوان ا )24(

 . بيروت –دار الكتب العلمية  –م 1984

لجنة التأليف  –تحقيق الميمني  –البن جني  -سر صناعة اإلعراب  )25(

 . هـ1354

الطبعة الرابعة  –الجزء األول  –شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  )26(

 . القاهرة –المكتبة التجارية الكبرى  –عشر 

أبي الحسن نور الدين علي بن  –شرح األشموني على ألفية ابن مالك  )27(

إشراف الدكتور راميل بديع  –حسن محمد : قدم له –محمد بن عيسى 

 –دار الكتب العلمية  –م 1998الطبعة األولى  –الجزء األول  –يعقوب 

 . بيروت

لعال سالم تحقيق الدكتور عبد ا –شرح الرضي على كافية ابن الحاجب  )28(

 . عالم الكتب –م 2000الطبعة األولى  –الجزء الرابع  –مكرم 

 –جمال الدين أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن مالك  –شرح الكافية  )29(

 . الجزء األول –الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي : تحقيق

 –البن هشام األنصاري  –شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية  )30(

 . األردن –دار اليازوري للنشر  –الجزء األول  –هادي نهر  الدكتور

الجزء  –موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش  –شرح المفصل  )31(

 . بيروت –عالم الكتب  –األول 

المجلد  –موفق الدين بن يعيش بن علي بن يعيش  –شرح المفصل  )32(

 . القاهرة –مكتبة المتنبي  – 2ج 0األول 

أبو محمد عبد اهللا جمال  –فة كالم العرب شرح شذور الذهب في معر )33(

الطبعة  –محمد خير طعيمة حلبي : تحقيق –الدين بن هشام األنصاري 

 . بيروت –دار المعرفة  –م 1999األولى 

القاهرة  –محمد عبد العزيز النجار  –ضياء السالك إلى أوضح المسالك  )34(

 . م1981 –طبعة  –
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 –ها في القرآن الكريم ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقات )35(

 . اإلسكندرية –دار المعرفة الجامعية  –الدكتور أحمد سليمان ياقوت 

محمد حماسة عبد  –العالمة اإلعرابية في الجملة بين القديم والحديث  )36(

 . م1983الكويت  –دار الفكر العربي  –اللطيف 

دار المعارف  –أحمد فارس الشدياق  –غنية الطالب ومنية الراغب  )37(

 . تونس –سوسة  –اعة والنشر للطب

الشيخ المختار الكنتي الشنقيطي  –فتح الودود شرح المقصور والممدود  )38(

 –مطبعة الكاتب العربي  –م 1991 – 2ط –مأمون محمد أحمد : ت –

 . دمشق

زين الدين أبي الحسن يحيى بن عبد المعطي  –الفصول الخمسون  )39(

 . محمود محمد: ت –المغربي 

دار القلم  –الكويت  –بد الوارث مبروك ع –في إصالح النحو  )40(

 . م1985

دار الشرق للنشر  –عارف أحمد الحجاوي  –قواعد اللغة العربية  )41(

 . م2001 –عمان األردن  –والتوزيع 

اإلمام جالل لدين أبي عمر عثمان بن عمر  –الكافية في النحو  )42(

الشيخ رضى الدين : شرح –والمعروف بابن الحاجب النحوي المالكي 

عبد العال سالم مكرم : تحقيق الدكتور –ابن الحسن االسترابادي  محمد

 . الكويت –ذات السالسل  –م 1984الطبعة األولى  –

 –الجزء األول  –ألبي بشر عمر بن عثمان الملقب بسيبويه  –الكتاب  )43(

 . مصر –المطبعة الكبرى األميرية  –الطبعة األولى 

 –فخر صالح / د: ت –اري ألبي البركات األنب –كتاب أسرار العربية  )44(

 . دار الجيل بيروت –م 1995 – 1ط

تحقيق محمد عبد السالم  –ألبي عثمان الجاحظ  –كتاب الحيوان  )45(

 . م1969 –دار الجيل بيروت  –الطبعة الثالثة  –هارون 

 . الجزء الثاني –أبي العباس محمد بن يزيد المبرد  –كتاب المقتضب  )46(
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/ د: ت –ليمان الحيدرة النحوي لعلي بن س –كشف المشكل في النحو  )47(

 ، .األردن –دار عمان  –م 2002 – 1ط –هادي عطية 

تحقيق  –لعلي بن سليمان الحيدرة اليمنى  –كشف المشكل في النحو  )48(

 . م2002 –الطبعة األولى  –الدكتور هادي عطية 

أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين  –اإلعراب و البناء اللباب في علل )49(

دار الفكر بيروت  –م 1995الطبعة األولى  –األول  الجزء –العكبري 

 . غازي مختار طليمات: تحقيق –

الدكتور عبد اإلله : تحقيق –العكبري  –اللباب في علل البناء واإلعراب  )50(

 .م دار الفكر دمشق1995الطبعة األولى  –الجزء الثاني  –نبهان 

 –مصري ألبي الفضل جمال الدين بن مكرم األفريقي ال –لسان العرب  )51(

 . بيروت -دار صاد  –الطبعة األولى  –الجزء الثاني 

تحقيق إبراهيم بن  –محمد بن الحسن الصايغ  –اللمحة في شرح الملحة  )52(

 . م2004الطبعة األولى  –الجزء األول  –سالم الصاعدي 

ألبي عبد اهللا محمد بن جعفر القزاز  –ما يجوز للشاعر في الضرورة  )53(

 . م1971الدار التونسية للنشر  –كعبي المنجي ال: ت –القيرواني 

هدى . تحقيق د –أبو إسحاق الزجاجي  –ما ينصرف وما ال ينصرف  )54(

 . القاهرة –مكتبة النجف : الناشر –محمد قراعة 

رمضان / د: ت –أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء  –المذكر والمؤنث  )55(

 . م1986 – 2ط –دار التراث القاهرة  –عبد التواب 

طارق . د: ت –ألبي بكر محمد بن القاسم األنباري  –مؤنث المذكر وال )56(

 –لبنان  –بيروت  –دار الرائد العربي  – 1ط – 1ج –الجنابي 

 . م1986

 –ألبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي  –مراتب النحويين  )57(

 –مكتبة النهضة المصرية  –القاهرة  –محمد أبو الفضل إبراهيم : ت

 . م1955
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دار  –علي حيدر : ت –ابن الخشاب  –في شرح الجمل  المرتجل )58(

 . م1972 –الحكمة دمشق 

مطبعة  –جالل الدين السيوطي  –المزهر في علوم اللغة وأنواعه  )59(

 . هـ1355 –القاهرة  –السعادة 

إسماعيل أحمد عمايدة : ت –ألبي علي الفارسي  –المسائل العسكريات  )60(

 . نهاد الموسي. د: مراجعة –

يد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة الدكتور مظاهر التجد )61(

 . األردن –م المكتبة الوطنية 2003الطبعة األولى  –ياسين أبو الهيجاء 

تحقيق أحمد عبد  –علي ابن مؤمن المعروف بابن عصفور  –رب غالم )62(

الطبعة األولى  –الجزء األول  –عبد اهللا الجبوري  –الستار الجواري 

 . م1971

لإلمام جمال الدين عبد اهللا بن  –للبيب عن كتب األعاريب مغنى ا )63(

 –صالح عبد العزيز علي السيد / د.أ: ت –يوسف ابن أحمد ابن هشام 

 . القاهرة –م دار السالم للطباعة 2004 – 1ط – 1ج

 –أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري  –المفصل في علم العربية  )64(

 . دار الجيل بيروت – 2ط

الطبعة  –سعيد األفغاني  –اعد اللغة العربية وشواهدها الموجز في قو )65(

 . بيروت –م دار الفكر 1970 –األولى 

دار  –م 2002 – 1ط –عباس صادق  –موسوعة القواعد واإلعراب  )66(

 . عمان –أسامة 

الدكتور مصطفى  –الدكتور أحمد مختار عمر  –النحو األساسي  )67(

الطبعة األولى  – الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف –النحاس مهران 

 . الكويت –ذات السالسل  –م 1984

حمد مختار عمر / د –محمد حماسة عبد اللطيف / د –النحو األساسي  )68(

 . م2005 –القاهرة  –دار الفكر العربي  –مصطفى النحاس زهران / د
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م 1998/هـ1419 – 1ط –محمد أحمد القاسم / د –النحو الجامع  )69(

 . جورس برس

 –مطبعة النهضة العربية  – 2ج –منعم سيد عبد ال –النحو الشامل  )70(

 . م1987 –القاهرة 

 . هـ1393 –دار الفكر  – 3ط –مازن المبارك . د –النحو العربي  )71(

 –القاهرة  –مكتبة الشباب  – 1ج –محمد عيد  –النحو المصفى  )72(

 . م1980

 .القاهرة –دار المعارف  – 13ط – 1ج –عباس حسن  –النحو الوافي  )73(

 . م1969المكتبة التجارية الكبرى  –ي طبقات األدباء نزهة األلباء ف )74(

مراجعة الشيخ  –السيد يعقوب بكر / د –نصوص في النحو العربي  )75(

 . م1971 –بيروت  –دار النهضة العربية  –محمد فهيم أبو عبية 

دار  –م 2001 – 1ط - حسن خميس الملخ / د –نظرية األصل والفرع  )76(

 . عمان األردن –الشرق للنشر 

 –المضيء في أصول القواعد واإلعراب والبالغة والعروض  النور )77(

 –دمشق  –دار الفكر  –م 1996 – 8ط –تاج الدين علي : تأليف

 . سوريا

 –لإلمام جالل الدين السيوطي  –همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )78(

الطبعة الثانية  –الجزء األول  –محمد عبد السالم هارون : تحقيق

 . د العال سالم محرمعب. د: تحقيق –م 1987

القاضي علي ابن عبد العزيز  –الوساطة بين المتنبي وخصومه  )79(

 –شرح وتحقيق األستاذين محمد أبي الفضل إبراهيم  –الجرجاني 

 . م1951وعلي محمد البجاوي سنة 
 
  


