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  ( نماذج تطبیقیة ) اإلعراب المحلي و اإلعراب التقدیري في دیوان كعب بن زهیر
  بشیر محمد بشیرو  عبیر الهادي بلة قدور

  قسم اللغة العربیة  -كلیة اللغات  -جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  1.2

  :المستخلص 
بحثت هذه الورقة في مجال الدراسة النحویة و موضوعها هو اإلعراب المحلي و اإلعراب التقدیري في دیوان 

في دیوان كعب بن  كعب بن زهیر  و هدفت إلى إیضاح و تبیین هذین النوعین من اإلعراب من خالل الشعر
زهیر. فقد اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي التطبیقي  .كما تعرضت هذه إلى التعریف بكعب بن 
زهیر و دیوانه. و قد تناولت مفهوم اإلعراب    و أنوعه ، و عالماته ، عالقته بالمعنى . كما دعمت نوعي 

  دیوان كعب بن زهیر.اإلعراب المحلي و التقدیري بشواهد شعریة  من 
 الدراسة النحویة ، الموقع اإلعرابي ، الشاهد الشعري  كلمات مفتاحیة :

ABSTRACT: 
This  paper examined  the  field of grammatical study and the topic  of  its  domestic  
express  and estimated  express  in  kab bin  zuhair  diwan .  it aimed  to  clarify  and  
domonsuate  these  two types of  express throngh  poetry in    kab bin  zuhair  diwan 
diwan . it was followed in  this  study  descriptive  analytical  method  applied .it also 
exposed  to  define  in  kab bin  zuhair  . it have dealt with  the concept  of  express  , 
types and  grades  and  its  relationship  to  the meaning of  it  also  supported  the  
two types  of domestic  express and the estimated express  with    poetric evidence  
from    kab bin  zuhair  diwan . 
Keywords: grammatical study , expressing site , poetric evidence . 

  المقدمة : 
بسم اهللا الرحمن الرحیم والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین المرسِل بلساٍن عربي مبین أما بعد  فاللغة 

بیة معرفة األحكام العربیة لغة تستوجب العنایة بها وبتعلمها ألنها لغة القران الكریم ، و ال یستطیع من جهل العر 
الشرعیة وبالتالي قد یسقط في الزلل لذلك وجب علینا معرفة العربیة وفروعها . ومن فروعها  النحو العربي ومن 

  دروسه اإلعراب ، ومن  أنواعه اإلعراب المحلي واإلعراب التقدیري وهذا هو موضوع هذه الدراسة .
ویرجع ذلك إلى فهم أساسیات النحو العربي وتدرجه ، نجد أن هنالك صعوبات في فهم اإلعراب التقدیري ،  

والكثیر من الناس ال یستطیعون تمیز اإلعراب المحلي واإلعراب التقدیري . وفي هذا البحث تحاول الباحثة 
معرفة اإلعراب المحلي واإلعراب التقدیري و تطبیقه على دیوان كعب بن زهیر . فمنهج هذه الدراسة هو المنهج 

تطبیقي ، ففي هذا البحث نتطرق إلى اإلعراب ونتعمق في نوعین من اإلعراب هما المحلي والتقدیري التحلیلي ال
  باعتبارهما األكثر تعقیدًا ، ومع أهمیة هذا الموضوع لم أقف على دراسة له .

كریم الذي یحتل المرتبة في أدلة النحو بعد القرآن ال –كالم العرب  –وقد ارتبط هذا البحث بالشاهد الشعري 
  والحدیث الشریف .

  
  

  مشكلة البحث : 
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  هنالك الكثیر من الناس ال یستطیعون معرفة وتطبیق اإلعراب المحلي واإلعراب التقدیري في الجمل
التي تحتوي علیه ، فهل هنالك صعوبة في فهمه ؟ ومن هذا التساؤل یمكن أن تتفرع األسئلة الفرعیة 

  اآلتیة :
   اب التقدیري .ما اإلعراب المحلي و ما اإلعر 
 هل هناك لبس بین اإلعراب المحلي ، واإلعراب التقدیري ؟  
  هل هناك صعوبة حقیقیة في هذین النوعین من اإلعراب ؟  
  ما مواضع اإلعراب المحلي واإلعراب التقدیري في معلقة كعب بن زهیر ؟  

  أهمیة البحث : 
 قدیري مدعمة بالتطبیقات على دیوان یرجى لهذا البحث إزالة صعوبات اإلعراب المحلي و اإلعراب الت

 كعب بن زهیر .
  منهج البحث : 

 اختارت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي التطبیقي 
  أهداف البحث : 

 .التعرف على نوعي اإلعراب المحلي و اإلعراب التقدیري  
 .التعرف بكعب بن زهیر و دیوانه 
 ب بن زهیر. (نماذج  تطبیقیة) .حصر اإلعراب  المحلي و اإلعراب التقدیري في دیوان  كع  

  حدود البحث : 
 اإلعراب المحلي و اإلعراب التقدیري في دیوان كعب بن زهیر .

  التعریف بكعب بن زهیر : أوًال :
أبي ُسلمى ربیعة بن ریاح بن قرط بن الحارث بن مازن بن خالوة   كعب بن زهیر بن أبي ُسلمى و اسماسمه : 

، 2012ألطم بن عثمان بن عمرو بن أّد بن طابخة المزني  (ابن األثیر ، بن  ثعلبة بن ثور بن هزمه بن
  ).1037ص

و أم كعب امرأة من بني عبد اهللا بن غطفان ، یقال لها ( كبشة ) بنت عمارة بن عدي بن سحیم ، وهي أم سائر 
فیظن الناس  هو من أهل نجد و كانت محّلتهم في بالد غطفان قبیلته : )  32أوالد زهیر (األصفهاني ، ص

عندما قال : إن الناس ینسبونه إلى  أنهم من غطفان ، أعني زهیرًا و بنیه وهو غلٌط وقع ابن قتیبة في الخطأ
  مزینة و إنما نسبة غطفان ولیس لهم بیت ینتمون فیه إلى مزینة إال بیت كعب بن زهیر ، وهو قوله : 

ّصفین بالكرم (ابن قتیبة ،هم األصل مني حیث كنت و إنني            من المزنیین ال   )137، ص1967مُ
و لكنه عاد في ترجمته الثانیة لزهیر و أصلح ما كان قد ظنه صوابًا و أعاد نسبه إلى مزینة فقال إنه من مزینة 

  ).141ص1967مضر (ابن قتیبة ،
  مولده فال تذكر المصادر شیئًا عن تاریخه .أما   میالده :

لى أن الشعر لم یتصل في و لد أحد من فحول الشعر في الجاهلیة اتصاله اتفق الرواة ع   نشأته وشاعریته :
في ولد زهیر ؛ فكعب و أبوه و جده أبو ُسلمى ، و عمتاه ُسلمى و الخنساء و خال أبیه بشامة بن الغدیر ، و 

حفیده  بنا عمته  تماضر و أخوها صخر ، ابنا بنته ُسلمى العوتبان و قریض ، و أخوه بجیر و ولده عقبة ، وا
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العوام بن عقبة ، فإلى ابن حفیده بشیر كلهم شعراء ، سلسة شعریة متصلة ، و إن اختلفت حلقاتها قیمة ، غیر 
  أنها تشترك كلها بهذا الفیض من اإللهام الشعري .

ء في هذه البیئة الشعریة نشأ كعب ، فسمع الشعر طفًال ، و رواه ناشئًا ، و قاله یافعًا ، و كان كعب كبیر أبنا
  ).10زهیر ، فعنى به أبوه عنایة خاصة ، یهذب ذوقه و یرویه شعره (السكري، دت،ص

ورث كعب عن أبیه ملكة الشعر و ظهر نبوغه عندما غلب اإلسالم على البردة :  ةإسالم كعب بن زهیر و شهر 
ا بلغا أبرق خرج كعب و أخوه بجیر إلى الرسول صلى اهللا علیه وسلم ، فلم  ) و110(بركلمان،ص جزیرة العرب

یعني الرسول صلى اهللا  –العّزاف قال بجیر لكعب : أثبت أنت في غنمنا في هذا المكان حتى القى هذا الرجل 
فأسمع ما یقول ، فثبت كعب و خرج بجیر ، فجاء رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلم ، فعرض علیه  –علیه وسلم 

بیلته ، مزینة ، فبلغ ذلك كعبًا  فهجاهم هجاء مریرًا )،  و أكثر أهل ق037اإلسالم فأسلم (ابن األثیر،دت،ص
  ) فقال :    114(بركلمان،دت،ص

َب غیرك دلكا   آال أبلغا بجیرًا رســــالـة على               أي شيء ویْ
  على خلق لم تلفى أما و الً            علیه و لم تدرك علیه أخًا لكا

  ك المأمور منها و علكاسقاك أبو بكر بكأٍس رویة            و أنهل
فلما بلغت أبیاته هذه رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أهدر دمه و قال: ( من لقي كعبًا فلیقتله ) ، فكتب بذلك 
بجیر إلى أخیه  و قال له : ( النجاة  و ما أراك تفلت ) ثم كتب إلیه أن الرسول صلى اهللا علیه وسلم ما یأتیه 

محمد رسول اهللا إال قبل منه ، وأسقط ما كان قبل ذلك ، فإذا أتاك  كتابي هذا فأقبل رجل یشهد أن ال إله إال اهللا 
  )،فتتضمن كتابه األبیات التالیة : 34وأسلم (األصفهاني،دت،ص

  من مبلغ كعبًا  فهل لك في التي      تلوم علیها باطًال وهي أضرم
  جاة و تسلمإلى اهللا ال العزة وال الالت وحده        فتنجو إذا كان  الن

  لدى یوم ال ینجو ولیس یفلت         من النار إال طاهر القلب مسلم
  )18فدین زهیر وهو ال شيء دینه           و دین أبي سلمى علّي محرم (السكري،دت،ص

  فأقبل كعب و قال قصیدته التي یمدح فیها الرسول صلى اهللا علیه وسلم ، و أنشده القصیدة : 
  وم متبول        متیم إثرها و لم یفَد مكبولبانت سعاد و قلبي الی

  حتى قال : 
  أنبیت أن رسول اهللا أوعدني       و العفو عند رسول اهللا مأمول

فأشار رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إلى من معه أن اسمعوا ، حتى أنشده القصیدة (ابن 
  ). 1037،ص2012األثیر،

  وفي روایة  أخرى :
  حتى انتهى إلى قوله :
   یقع الطعن إال في نحورهم        وما بهم من حیاض الموت تهلیلال

فعند ذلك أو ما رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم إلى الحلق حوله أن تسمع منه ، قال و عرض باألنصار في 
  قصیدته باألنصار في مواضع عدة منها : 

  كانت مواعید عرقوب لها          مثال وما مواعدها إال أباطیل



  2018) 1( 19مجلد   مجلة الدراسات اللغویة واألدبیة
 

179 
SUST Journal of Linguistic  And Literay Studies                   Vol.19.No. 1 march (2018)            
ISSN (text): 1858-828x                                                  e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

  ).35قوب رجل من األوس  (األصفهاني،دت،صو عر 
  و قال :  

  یمشون مشي الجمال الزهر یعصمهم       ضرب إذا عرّد السود التنابیل
معرضًا  باألنصار لغلظتهم كانت علیه ، فأنكرت قریش ما قال و قالوا : لم تمدحنا إذ هجوتهم و لم یقبلوا ذلك 

  حتى قال : 
  في مقنب من صالحي األنصاريمن سره كرم الحیاة فال یزل      

  الباذلین نفوسهم لنبیهم                  یوم الهیاج و سطوة  الجبار
  یتطهرون كأنه نسك لهم                 بدماء من علقوا من الكفار
  صدموا علیا یوم بدر صدمة                 ذلت لوقعتها جمیع نزار

النبي صلى اهللا علیه وسلم بردة اشتراها معاویة من آل كعب بن  یعني ابن علي بن  سود وهم بني كنانة فكساه
  ).47،ص1974زهیر بمال كثیر قد ُسمي ، فهي البردة التي تلبسها الخلفاء في العیدین  (ابن سالم ،

  ثانیًا : مفهوم اإلعراب ، و نوعیه اإلعراب المحلي ، و اإلعراب التقدیري :
  اإلعراب في اللغة : 

  - عدة معاٍن : لألعراب في اللغة
َجم . و العرب العاربة :  َ ُجم و الع ُ َجم ، وهما واحد مثل الع َ رب و العرب : جیل من الناس معروف خالف الع العُ
هم الُخلص منهم ، وُأخذ من لفظه فأكد به ، كقولك لیل الئل . تقول عرب عاربة و عرباء :صرحاء ، و متعربة 

منسوب إلي العرب   و إن لم یكن بدوي . و العربیة هي هذه  و مستعربة : دخالء ، لیسوا بخلص . والعربي
  اللغة .

و تقول : رجل عربي اللسان إذا كان فصیحًا ؛  فقولهم :  اإلعراب و التعریب معناهما واحد وهو اإلبانة ، 
أعرب عنه لسانه أي أبان و أفصح ، و یقال أعرب عما في ضمیرك أي أبن . ومن هذا یقال للرجل إذا أفصح 

  )  .299،ص2001)(األزهري،687،ص1414ي الكالم قد أعرب (ابن  منظور،ف
): أعرب الجل عن نفسه إذ بیّن و أفصح . ومنها 300،ص1979و األعراب اإلبانة واإلفصاح  (ابن فارس،

) 325قول النبي صلى اهللا علیه وسلمى : ( الثیب یعرب عنها لسانها و البكر تستأمر في نفسها) (ابن ماجة،ص
  ).336كر رأیها و تبینه لفظًا و تفصح عنه بالقبول أو الرفض في من یطلب الزواج منها (الزبیدي،دت،أي تذ

  :  اإلعراب في االصطالح
)، و في 41هو أثر ظاهر أو مقدر یجلبه العامل في أخر الكلمة أو ما نزل منزلة أخرها  (محمد محي الدین،ص

مل الداخلة علیها لفظًا أو تقدیرًا ،   و المقصود من ( تغییر تعریف آخر هو تغییر أواخر الكلم الختالف العوا
أواخر الكلم ) تغییر أحوال أواخر الكلم ، و ال یعقل أن یراد تغییر نفس األواخر ، فإن أخر الكلمة نفسه ال یتغیر 

و یكون هذا  ، و تغییر أحوال أواخر الكلمة عبارة عن تحولها من الرفع إلى النصب أو الجر ، حقیقة أو حكمًا ،
التحول بسبب تغییر العوامل من عامل یقتضي الرفع على الفاعلیة أو نحوها ، إلى أخر یقتضي النصب على 

ًا  (محمد محي الدین،ص   ). 16المفعولیة أو نحوها وهلم جرّ
دًا )     و المعرب هو ما یتغیر أخره بسبب ما یدخل علیه من العوامل كزید ، تقول :( جاءني زیٌد )  و  ( رأیت زی

و  ( مررت بزیٍد ) . آال ترى أخر ( زید ) تغیر   بالضمة ، والفتحة ، و الكسرة ، سبب ما   دخل علیه من ( 
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جاءني) و       ( رأیت ) و ( الباء ) فلو كان التغییر في غیر األخر لم یكن إعرابًا ، كقولك في:( فْلس ) إذا 
س ، فلو  لیس ) و إذا كسرته ( أْفُل س ) . و كذا لو كان التغییر في األخر ولكنه لیس بسبب العامل صغرته ( فُ

قولك : ( جلسُت حیُث جلَس زیٌد )     فإنه یجوز أن تقول : ( حیُث ) بالضم    و( حیَث ) بالفتح و ( حیِث  ك
) بالكسر ، إال أن األوجه الثالثة لیس بسبب العوامل آال ترى أن العامل واحد وهو ( جلس ) وقد وجد معه 

  ).41التغییر المذكور (ابن هشام ،دت،ص
وهنالك نزاع حول هل اإلعراب هو معنوي أم لفظي ؟ ونقول : الصواب أنه لفظي وهو مذهب البصریین ، وعلیه 
رف اإلعراب بأنه أثر ظاهر أو مقدر ، و إذا مر معك تعریف اإلعراب بأنه تغییر فاعلم أنه اختار أن  نعّ

ین ، و الصواب هو أثر ظاهر أو مقدر یجلبه العامل في أخر الكلمة أو في اإلعراب معنوي على مذهب الكوفی
  ) .9ما هو كاألخر ، وهذا له ارتباط بإعراب الجمل ، اإلعراب المحلي (الحازمي،ص

و اإلعراب یبین المعاني ألنك إذا قلت : ( ما أحسن زید ) فلو لم نعرب لم یعرف أنه متعجب أو نافیًا أو 
عین ( زیدًا ) تبین أن المراد التعجب إذا رفعته علم أن المراد فیه نفي الحسن عنه و إذا جررته مستفهمًا ، فإذا ت

  ). 65- 64،ص1411مع رفع أحسن یظهر المراد منه   االستفهام  (ابن عالء الدین األسود،
اب فاإلعراب لیس عالمات لفظیة فحسب ، بل هو إیضاح المعنى و إظهاره ، وفي ذلك قال ابن جني في ب

القول عن اإلعراب : (هو اإلبانة عن معاني األلفاظ ، آال ترى أنك إذا سمعت أكرم سعیٌد أباه ، وشكر سعیدًا 
واحدًا  -أي نوعا- أبوه ، علمت برفع أحدهما و نصب اآلخر ، الفاعل من المفعول ، ولو كان الكالم سرجا

  ).35الستبهم أحدهما من صاحبه ) (ابن جني،ص
لزجاجي: وأصل اإلعراب لألسماء وأصل البناء لألفعال والحروف ألن األعراب إنما دخل في جاء في (الجمل ) ا

الكالم لیفرق به بین الفاعل والمفعول ،والمالك والمملوك ،والمضاف و المضاف إلیه وسائر ذلك مما یعتور 
  ).260(الزجاجي،ص  األسماء من المعاني .ولیس شيء من ذلك  في األفعال وال الحروف )

نما أعربت العرب كالمها ألن االسم في حال الوقف یلزمه السكون للوقف فلو جعلوا وصله  وقال قطرب : وإ
بالسكون أیضًا لكان یلزمه اإلسكان في الوقف والوصل فكانوا یبطئون عند اإلدراج فلما وصلوا أمكنهم التحریك 

  ).70،ص1959معاقبًا لإلسكان لیعتدل  الكالم) (الزجاجي،
قیمته ابن فارس في كتابه ( الصاحبي ) في باب معاني الكالم بقوله : ( فأما اإلعراب فیه تمییز كما یبین 

ویوقف على أغراض المتكلمین ، وذلك إن قال قائل : ( ما أحسن زید ) غیر معرب ، أو ( ضرب عمر زید ) 
، أو ما أحسَن زیٌد ) أبان  غیر معرب  لم یوقف على مراده . فإن قال : ( ما أحسَن زیدًا ، أو ما أحسُن زیدٍ 

  ).143،ص1997اإلعراب عن المعنى الذي أراده ) (ابن فارس،
و یؤكد ذلك القول اإلمام عبد القاهر الجرجاني : ( إن األلفاظ مغلقة في معانیها حتى یكون اإلعراب هو الذي 

الذي ال یتبین نقصان الكالم یفتحها ، و أن األغراض كامنة فیها حتى یكون هو المستخرج لها ، و أنه المعیار 
و رجحانه حتى یعرض علیه ، الذي ال یعرف صحیح من سقیم حتى یرجع إلیه ) (عبد القاهر 

  ).28،ص1992الجرجاني،
وكون األعراب علمًا علي المعاني هو الرأي المقبول الواضح البین إذ لو كانت الغایة منه الخفة عند درج الكالم 

زام ، ومن أوضح األمور على هذا لو قرأ أحد قوله تعالى : ( إن اهللا برئ من ما التزمته العرب هذا االلت
) بالجر الختل المعنى و فسد ، و قیل أن حادثة كهذه هي التي حدت 3المشركین ورسوله ) (سورة التوبة،اآلیة
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رسوَل اهللا )  إلى وضع النحو ، و ذكر لنا الزمخشري  أن إعرابیًا  مر فسمع مؤذنًا یقول : ( أشهد أن محمداً 
  بالنصب فصاح به : و یحك ماذا یصنع ؟ .

  ثم إن أول حكایات ظهور اللْحن على زمن أبي األسود الدؤلي تدّل على أن اإلعراب له أثر في المعنى .
َ من عباده العلماُء ) (سورة فاطر، اآلیة  )إنه لو 28وأخیرًا من یستطیع أن ینكر أن قوله تعالى : ( إنما یخشى اهللا

ت حركة لفظ الجاللة (اهللا) إلى الرفع و حركة ( العلماء ) إلى النصب ، الختل المعنى و تغیر إلى العكس بدل
  ).335- 334تمامًا (السامرائي ،ص

  : أنواع اإلعراب : 
  وینقسم  اإلعراب إلى ثالثة أنواع : 

بة كالضمة في نحو : ( ، وهو ذلك األثر الظاهر الذي یكون في آخر الكلمة المعر  اإلعراب اللفظي: أولها 
یذهُب ) ، و الفتحة في نحو: ( لن یذهَب )  ، و السكون في نحو : ( لم یذهْب ) (عبدالعظیم 

  ). 71) .  ویكون في األسماء الصحیحة و األفعال الصحیحة (سلیمان فیاض،دت،ص11،ص2011فتحي،
عربة بسبب تعذر اللفظ باألثر الظاهر ، وهو أثر یكون مقدر على آخر الكلمة الم و الثاني : اإلعراب التقدیري :

أو ثقل التلفظ به ، و یكون هذا اإلعراب في الفعل المضارع المعتل اآلخر باأللف أو الواو أو الیاء فالمعتل 
اآلخر باأللف مثل : (یسعى) یكون إعرابه تقدیریًا  في الرفع والنصب ، فإذا كان مرفوعًا لم تظهر علیه الضمة 

ى األلف نحو : ( یسعى محمد في الخیر ) و إذا منصوبًا لم تظهر علیه الفتحة بل تكون بل تكون مقدرة عل
مقدرة على األلف نحو : ( لن یسعى محمد في الشر ) ، و إذا كان مجزومًا لم یكن إعرابه تقدیریًا  ألنه تحذف 

فتوحة (عبد العظیم ألف للجزم ؛ و إنما تقدر الفتحة والضمة على األلف لتعذر النطق بألف مضمومة أو م
). وسمي تعذرًا الستحالة ظهور الحركة على حرف العلة حیث یتعذر على اللسان أن 12،ص2011فتحي،

  ) .84یظهر الحركة علیه (محمد عید، ص
و الفعل المعتل األخر بواو مثل : ( یدعو ) أو یاء مثل : ( یجري ) تقدر الضمة على أخره في حالة الرفع لثقل 

و الواو مضمومة في أخره ، فنقول : ( یدعو محمد إلى الخیر ، ویجري في طلب الرزق ) و یكون النطق بالیاء أ
إعرابه تقدیریًا في تلك الحالة وحدها، أما في حالتي النصب أو الجزم فال یكون فیهما اإلعراب  تقدیریًا ألن 

له الواو أو الیاء فیكون إعرابه   الفتحة تظهر على األلف و الیاء ، نحو : ( لن یدعو ، لن یجري ) كما تحذف 
  ظاهرٌا نحو : ( لم یدعُ ، ولم یجر) .

وهنا یدخل في اإلعراب ، ( إعراب الفعل المضارع الذي اتصلت به نون التوكید اتصاًال مباشرًا نحو : ( و اهللا 
ك ونحوه معرب ألن تتكلماِن بالعدل ، واهللا لتنصرن المظلوم ، و اهللا لتصالحن زوجك ) ، فالفعل المضارع في ذل

نون التوكید منفصلة عنه بألف االثنین أو واو الجماعة ، أو یاء المخاطبة ، فیكون مرفوعًا بنون مقدرة فیه ألنه 
في هذه األمثلة من األفعال الخمسة ، وهي ترفع بثبوت النون ، وتنصب و تجزم بحذف النون ، وهو مرفوع في 

ذفت لتوالي النونین أو اللتقاء الساكنین ، فتكون منونة أو مقدرة ، و جمیع هذه األمثلة ، إال أن نون الرفع ح
  ) .12األصل : لتحكمانن ، و لتنصرونن ، و لتصالحینن (عبدالعظیم فتحي،دت،ص

أما التقدیر بسبب اشتغال المحل  بحركة المناسبة فمثل ( جاء غالمي ) فغالم في كلمة ( غالمي ) مرفوع 
اشتغال محل اإلعراب بحركة مناسبة یاء المتكلم وهي الكسرة وكذا في حالتي الجر بضمة مقدرة منع من ظهورها 

  ).44و النصب  (محمد صالح العثیمین،دت،ص
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  مواضع اإلعراب التقدیري : 
  في األسماء المعتلة في األخر : تكون حركات اإلعراب التقدیري في المواضع التالیة : 

  ي الرفع و النصب و الجر ./ االسم المقصور ، لتعذر النطق بها ، ف1
/ في االسم المنقوص لثقل النطق بها ، في الرفع و الكسر فقط ، وتحذف الیاء في هاتین الحالتین ، و ینون 2

أخر االسم ، ویكون التقدیر علي الحرف المحذوف ، فإذا اقترن االسم المنقوص بال ، بقیت على الیاء وكان 
  في االسم المنقوص ألنها تظهر على الیاء بسهولة . التقدیر علیها . وال تقدر حركة النصب

  / في االسم المفرد المضاف إلى یاء المتكلم ، وتقدر حركات إلعراب على ما قبل الیاء للمناسبة .3
  في الفعل المضارع المعتل اآلخر : 

  / في الفعل المضارع المعتل اآلخر باأللف ، في حالتي الرفع و النصب .1
رع المعتل اآلخر بالواو و الیاء ، في حالة الرفع فقط ، فالحركة تظهر في حالة النصب ، / في الفعل المضا2

  ).  72وال تقدیر لحركة النصب (سلیمان فیاض،دت،ص
 ثالثها : اإلعراب المحلي :

وهو إعراب ال ظاهر وال مقدر ، ویكون في الجمل المبنیة وفي الجمل إذا وقع أحدهما في موقع الرفع أو نصب 
نما یعبر عن إعرابه بان یقال :هو في محل رفع أو أو ج زم أوجر فإنه ال یكون فیه إعراب ظاهر وال  مقدر وإ

نصب أو جر أو جزم ،  فمن أمثلة المبني أن الفعل(جد) في قولنا (من جد وجد ) مبني علي الفتح في محل 
حب اهللا ورسوله )كانت جملة (یحب جزم ألنة وقع جوابًا للشرط ، ومن أمثلة الجملة أنك إذا قلت :(هذا رجل ی

اهللا ورسوله )في محل رفع لكونها وقعت نعتًا لمرفوع ، أما الفعل (یحب)وحده فإعرابه لفظي ،وهو مرفوع لتجریده 
ذا قلت هذا رجل یسعى في الخیر )كانت جملة (یسعى في الخیر )في محل رفع لكونها (من الناصب والجازم ،وإ
)أما الفعل (یسعى )فإعرابه تقدیري ،وهو مرفوع بضمه مقدره على األلف منع من  وقعت نعتًا لمرفوع ،وهو (رجل

ظهورها التعذر ،فإن قلت :(هذا رجل یدعو إلى الخیر)أو (یجري علي رزقه )كانت الجملة في محل رفع كذلك 
وكان الفعل وحده مرفوعًا بضمة مقدره على الواو أو الیاء منع من ظهورها الثقل  (عبد العظیم 

  ).12تحي،دت،صف
  و الجمل التي لها موقع من اإلعراب سبعة جمل هي : 

الجملة األولى : الجملة الواقعة خبرًا ، و موضعها الرفع في بابي : المبتدأ و إن ، نحو : ( زیٌد قام أبوه )  و ( 
)، و( وما 162ةإن زیدًا أبوه قائم . ونصب في بابي كان و كاد ، نحو : ( كانوا یظلمون ) (سورة األعراف،اآلی

  ).37،ص1981) .(ابن هشام،71كادوا یفعلون ) (سورة البقرة ،من اآلیة
  ).6الجملة الثانیة : الواقعة حاًال : و وموضعها النصب نحو : ( وال تمنن تستكثر) (سورة المدثر،اآلیة

  اب : الجملة الثالثة : الواقعة مفعوًال و محلها النصب ، وتقع الجملة مفعوال ً  في ثالثة أبو 
  ) .301أحدها : الحكایة بالقول أو مرادفها (عبده الراجحي،ص

  ثانیها : ظن و أعلم .
)، و( فلینظر أیها أزكى) 12ثالثها : ما تعلق عنها العامل ، نحو : ( أي الحزبین أحصى ) (سورة الكهف،اآلیة

  ).19(سورة الكهف، اآلیة
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:( هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم ) (سورة المائدة،  الجملة الرابعة : المضاف إلیه  ، و محلها الجر ، نحو
عند من قال  - ) . وكل جملة وقعت بعد ( إذ ) (أ) و ( إذا) (أ) و (حیث ) أو ( لما ) الوجودیة ، 119اآلیة

  ).38أو ( بینما ) أو ( بینا ) فهي في موضع خفض بإضافتهن إلیها (ابن هشام ،ص -بإسمیتها 
لواقعة جوابًا لشرط جازم ، و محلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء ، أو بـ ( إذا ) الجملة الخامسة : الجملة ا

  الفجائیة. 
)، و لهذا قُرئ بجزم (ویذرهمْ 186فاألولي ، نحو : (من یضلل اهللا فال هادي له و یذرهم ) (سورة األعراف، اآلیة

  ).39) عطفُا على محل الجملة (ابن هشام ،ص
  ) 36إن تصبهم سیئة بما قدمت أیدیهم إذا هم یقنطون )(سورة الروم ، من اآلیةو الثانیة ، نحو : ( و 

الجملة السادسة : الجملة التابعة لمفرد ، كالجملة المنعوت بها ، و محلها بحسب منعوتها ، فهي في موضع في 
و اتقوا یومًا ) ، ونصب في نحو :( 31نحو : ( من قبل أن یأتي یوم ال بیع فیه ) (سورة إبراهیم ،من اآلیة

  ).9(لیوم ال ریب فیه ) (سورة آل عمران ، من اآلیة :) ، وجر في نحو281ترجعون فیه )(سورة البقرة، من اآلیة
السابعة : الجملة التابعة لجملة لها محل ، نحو : (زیٌد قام أبوه ، و قعد أخوه ) ،  فجملة  ( قام أبوه )  الجملة 

و كذلك جملة : ( قعد أخوه ) ألنها معطوفة  علیها . و لو قدرت العطف في موضع رفع ، ألنها خبر المبتدأ ، 
على الجملة االسمیة لم یكن للمعطوف محل و لو قدرت الواو  واو حال كانت الجملة في موضع نصب ، و 

  ).40-39كانت ( قد ) فیها مضمرة  (ابن هشام،ص
  ثانیًا : عالمات اإلعراب : 

أو تقدیرًا ، واختالف األخر إما بالحركات أو بالحروف (الزمخشري اإلعراب هو اختالف األخر لفظًا 
  )، وتأتي عالمات اإلعراب على ضربین ظاهرة و مقدرة  (ابن هشام ،ص) .16،ص1999،

للرفع عالمة أصلیة هي الضمة و ینوب  عنها عالمات فرعیة ، و للنصب عالمة أصلیة هي الفتحة و ینوب  
للجزم عالمة أصلیة هي السكون و تنوب عنها عالمات فرعیة أخرى ، و للجر عنها أیضًا عالمات فرعیة ، و 

  ) .56،ص1995عالمة أصلیة  هي الكسر وتنوب عنها عالمات    فرعیة   أخرى (أبي البقاء العبكري،
  وعالمات اإلعراب الفرعیة كلها هي : 

  لخمسة ./ األلف : وهي عالمة رفع في االسم المثنى ، وعالمة نصب في األسماء ا1
  /  الواو : وهي عالمة رفع في جمع المذكر السالم ، واألسماء الخمسة .2
/  الیاء : وهي عالمة نصب وجر في االسم المثنى ، واالسم المجموع جمع مذكر سالم ،وعالمة جر في 3

  األسماء الخمسة .
مثل یكتبان   ، تكتبان  ،  / ثبوت النون ، وهي عالمة رفع الفعل المضارع ، إذا كان من األفعال الخمسة ،4

  تكتبون  ، یكتبون ،  تكتبین . 
/ حذف النون : وهي عالمة نصب أو جزم الفعل المضارع ، إذا كان من األفعال الخمسة ، لن یكتبا ، لم 5

  یكتبا ، لن یكتبوا ، لم تكتبوا ، لن تكتبي .
َ البخیل إلى / حذف حرف العلة : وهي عالمة جزم الفعل المضارع ، إذا كان معتل ا6 آلخر ، مثل لم یسع

  ).72الشرف ، لم یدع القائد الجیش إلى الحرب ، لم یرَض المشترى بثمن السلعة (سلیمان فیاض ،ص
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و أصل اإلعراب یكون بالحركات لكونها أخصر من الحروف و أدّل على المراد، و لكنه قد یكون بالحروف  و 
  ذلك في مواضع : 

  ونها مضافة إلى یاء المتكلم .أحدها : األسماء الستة حال ك
ثانیها : في التثنیة باأللف و النون أو بالیاء و النون و في الجمع الذي یكون بالواو والنون أو الیاء و النون  

  ).69- 68(عالء الدین األسود، ص
  و األصل في عالمات اإلعراب الحركات دون الحروف لثالثة أوجه : 

عارض في الكلمة فكانت عالمة حركة عارضة في الكلمة لما بینهما من أحدها : أن اإلعراب دال على معنى 
  التناسب .

  ثانیها : أن الحركة أیسر من الحروف .
  ).57- 56،ص1995ثالثها : أن الحرف من جملة الصیغة الدالة على الكلمة الالزم لها (أبي البقاء العبكري،

    إنما كانت موضع حركة اإلعراب أخر الكلمة لثالثة أوجه :
  أن اإلعراب جاء لمعنى طارئ على الكلمة بعد تمام معناها . أحدها :
  أن حركة اإلعراب تثبت وصًال وتحذف وقفًا . ثانیها :
  أن أول الكلمة ال یمكن إعرابه لثالثة أوجه :  ثالثها :
  إن من اإلعراب السكون ، و االبتداء بالساكن ممتنع . أحدها :
  ضرورة و حركة اإلعراب تحدث بعامل و الحرف ال یحتمل حركتین .أن أول الكلمة متحرك  ثانیها :
  ).56إن تحرك األول بحركة اإلعراب یفضي إلى االختالط (أبي البقاء العبكري،ص ثالثها :

  ثالثًا : نماذج تطبیقیة لإلعراب التقدیري ، و اإلعراب المحلي :
  نماذج  لمواضع اإلعراب التقدیري في دیوان كعب: 

  المعتلة في األخر : تكون  حركات اإلعراب  التقدیري في المواضع التالیة :  في األسماء
  / االسم المقصور ، لتعذر النطق بها ، في الرفع و النصب و الجر .1

  قال كعب: 
  )65كل ابن ( أنثى ) و إن طالت سالمته        یوما على آلة حدباء محمول (دیوان كعب ،ص

  مة أنثى مجرورة وعالمة جرها الكسرة المقدرة على األلف لتعذر النطق بها الشاهد في قوله : ( أنثى ) فكل
المعنى : في هذا البیت حكمة و هو یحمل ما علیه المآل وهو أن اإلنسان مهما طال على سالمة و عافیة 

  سوف یأتي یوم    و یحمل على نعشه و یقبر بعد طول سالمة .
الرفع و الكسر فقط ، وتحذف الیاء في هاتین الحالتین ، و ینون  / في االسم المنقوص لثقل النطق بها ، في2

أخر االسم ، و یكون التقدیر علي الحرف المحذوف ، فإذا اقترن االسم المنقوص بأل ، بقیت على الیاء وكان 
  التقدیر علیها . وال تقدر حركة النصب في االسم المنقوص ألنها تظهر على الیاء بسهولة .

  قال كعب : 
  )74بعیني نعجة أمِّ فرقٍد         تظل بوادي روضٍة و خمائل (دیوان كعب ،ص ترنو

  الشاهد : في ( وادي ) مجرور بالباء و عالمة جره الكسرة المقدرة على الیاء .
  المعنى :  قال تدیم النظر بعیني نعجة أي بقرة وحشیة أو بنظر ولدها على وادي به ریاض و خمائل  .
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  المضاف إلى یاء المتكلم ، وتقدر حركات اإلعراب على  ما قبل الیاء للمناسبة . /  في االسم المفرد3
    قال كعب :

  )60بانت سعاد فقلبي الیوم متبول             متیم إثرها لم یجز مكبول (دیوان كعب ،ص
اء النشغال الشاهد في قوله : ( فقلبي ) الفاء سببیة و قلبي منصوبة و عالمة نصبها الفتحة المقدرة على الب

  المحل بحركة المناسبة . 
  في الفعل المضارع المعتل اآلخر : 

  / في الفعل المضارع المعتل اآلخر باأللف ، في حالتي الرفع و النصب .1
  قال كعب : 

  )13أرعى األمانة ال أخون أمانتي     إن الخؤون على الطریق األنكب (دیوان كعب ،ص
مرفوع لتجرده من الناصب و الجازم    و عالمة رفعه الضمة المقدرة الشاهد في ( أرعى ) فهو فعل مضارع 

  على األلف .
  المعنى : افتخر كعب بصونه و رعایته لألمانة و وصف الذي یخون األمانة بأنه على طریق معوج خطر .

  وقوله : 
  )99طورا تالقیه أخاك و تارة         تلقاه تحسبه من السودان (دیوان كعب ،ص

(تلقاه ) فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة على  األلف  و هو مضاف و الضمیر الشاهد في 
  مضاف إلیه .

المعنى : یصف كعب الجمل فیقول إنه مرة تجده مطیعًا في القیادة كأنه أخاك و تارة تجده كأنه من الحیات 
  السود التي تهدأ زمنًا فإذا هاجت لدغت كل من وجدته .

لمضارع المعتل اآلخر بالواو و الیاء ، في حالة الرفع فقط ، فالحركة تظهر في حالة النصب ، / في الفعل ا2
  وال تقدیر لحركة النصب .

    وقال : 
  )43لشتان من یدعو فیوفي بعهده    ومن هذا للعهد المؤكد خالع (دیوان كعب ، ص

ى الواو. المعنى : لیس هنالك أدنى الشاهد في ( یدعو ) فعل مضارع مرفوع و عالمة رفعه الضمة المقدرة عل
  مقارنة بین الذي یوفي بعده و الذي ینكص عهده بعد أن أكده .

  / الجمل الواقعة موقع الخبر :1
  و قال : 

  )14فأصبحت ال أبیع إال مؤامرا       و ما بیع من یبتاع مثلي برابح (دیوان كعب ، ص
 الشاهد في ( ال أبیع ) في محل نصب خبر أصبح . 

  عنى : قال : إنه تقدم به العمر حتى أصبح ال یبتاع إال بعد المشاورة فإن من یبتاع بطریقته هذه لیس برابح .الم
  الجمل الواقعة موقع الحال  

  قال كعب : 
  )24هال سألت و أنت غیر عییة     و شفاء ذي العي السؤال عن العمى (دیوان كعب ،ص

  ب حال الشاهد في ( و أنت غیر عییة ) في محل نص
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  المعنى : طلب منها أن تسأل وهي لیست بجاهلة و أخبرها بأن الجاهل یتعافى إذا سأل عما یجهل . 
  :  الجمل الواقعة موقع المفعول

  / الحكایة القول 1
  قال كعب :

  )60یسعى الوشاة بجنبیها وقولهم :     إنك یا ابن أبي سلمى لمقتول (دیوان كعب ،ص
  ي سلمى لمقتول ) في محل نصب مفعول به .الشاهد في ( إنك یا ابن أب

  / ظن و أخواتها : 2
  قال كعب : 

  )19طورا تالقیه أخاك و تارة      تلقاه تحسبه من السودان (دیوان كعب ،ص
  الشاهد : ( من السودان ) في محل نصب مفعول به 

  الجمل الواقعة موقع المضاف إلیه :
  قال كعب : 

  )22قلیل إذا رصت علیه الصفائح (دیوان كعب ،ص    إذا المرء لم ینفعك حیا فنفعه  
الشاهد في ( المرء لم ینفعك حیًا ) في محل جر مضاف إلیه  ، و في ( رصت علیه الصفائح ) في محل جر 

  مضاف إلیه . 
  المعنى : إذا المرء لم تجد منه نفعًا في حیاته فأنى له النفع إذا مات وقبر .

  الجمل الواقعة في محل جزم : 
  ال كعب :ق

  )83من سره كرم الحیاة فال یزل     في مقنب من صالح األنصار (دیوان كعب ، ص
الشاهد في ( سره كرم الحیاة ) في محل جزم  شرط  ، و في ( فال یزل في مقنب من صالح األنصار ) في 

  محل جزم جواب شرط ، و جملتي الشرط و الجواب في محل رفع خبر المبتدأ .
  ما یسره من الحیاة فال یبرح األنصار لطیب معشرهم وحسن صحبتهم .المعنى : من أرد 

  الجمل الواقعة تابع لمفرد (المنعوت بها) :
  قال كعب : 

  )13المكرهین السمهري بأذرع       كصواقل الهندي غیر قصار (دیوان كعب ،ص
  الشاهد في ( كصواقل الهندي )  في محل جر صفة

  یمتلكون أزرع قویة كالقنا و ماضیة كالسیوف . المعنى : وصف كعب األنصار بأنهم 
  الجملة التابعة لجملة لها موقع من اإلعراب 

  قال كعب : 
  )72ال تسأل ستثكل كل أم     إذا ما إخوة كثروا و طابوا (دیوان كعب ،ص

  الشاهد في (طابوا) في محل جر معطوف .
  فرحت بهم ، أي سیموت الكل بعد طیب المقام . المعنى : ال تتعجب سوف تثكل كل أم بعد أن كثر أوالدها و 

  النتائج : 
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  / احتوى دیوان كعب جمیع النماذج التطبیقیة لإلعراب المحلي و اإلعراب التقدیري .1
  / عدم ورود جمل منصوبة بلفظ ظن و لكن وردت بألفاظ بعض أخواتها .2
  تى تتثنى معرفتها ./ دراسة اإلعراب المحلي و التقدیري تحتاج إلى شيء من التدقیق ح3
/ اإلكثار من تناول نماذج لإلعراب المحلي و التقدیري من خالل القرآن الكریم  و أشعار العرب یجعل فهمها 4

  أكثر رسوخاً  .
  / لم یحظ دیوان كعب بن زهیر بإعراب جمیع قصائده و إنما كان االهتمام بقصیدة البردة باألخص .5
  اإلسالم .  / قلة شعر كعب بن زهیر بعد دخوله6

  التوصیات : 
/ تخصیص دراسة لإلعراب المحلي  والتقدیري من خالل المقررات الدراسیة   و كشف إذا ما كان هنالك 1

  ضعف فیها أم ال .
/ إفراد دراسات خاصة للدروس النحویة كال على حدة و یا لیت لو كان ذلك على هیئة كتیبات صغیرة مدعمة 2

  دروس النحو أكثر بساطة و وضوحًا و رسوخًا و في متناول الجمیع .بالشواهد الشعریة فیجعل ذلك 
  / التعمق في دراسة الدواوین الشعریة و إعرابها باعتبارها تراث لغوي عظیم  .3

  المراجع : 
  ). 281، 71/ سورة البقرة ، من اآلیة(1
  9/ سورة آل عمران ، من اآلیة 2
  . 119/ سورة المائدة من اآلیة 3
  ) .162،186راف ، من اآلیة (/ سورة األع4
  ) .3/ سورة التوبة ، اآلیة (5
  . 31/ سورة إبراهیم ، من اآلیة 6
 ، .19، 12/ سورة الكهف ، من اآلیة(7
  . 36/ سورة الروم ، من اآلیة 8
  . 28/ سورة فاطر ، اآلیة 9

  . 6/ سورة المدثر ، اآلیة 10
محمد الجزري  ، أسد الغابة في معرفة الصحابة ، دار  / ابن األثیر ، اإلمام عز الدین أبي الحسن علي بن11

 ، .1037هـ ،ص1433- م2012،  1لبنان ، ط –ابن  حزم ، بیروت 
، ص  17/ األصفهاني ، أبي فرج ، ألغاني ، تحقیق لجنة من األدباء  ، الدار التونسیة للنشر ، تونس ، ج12

32،34،35 .  
، دار  1عب بن زهیر ، شرح و دراسة د/ مفید قمیحة ، ط/ السكري ،صنعة اإلمام أبي سعید ، دیوان ك13

الشواف للطباعة و النشر ، الریاض ، المملكة العربیة السعودیة ، دار المطبوعات الحدیثة ، 
  . 8،9،13،14،18،19،22،24،43،60،65،72،74،83،99ص
،  1م  ، ج1967 مصر ، –/ ابن قتیبة ، الشعر  الشعٍراء ، تحقیق أحمد محمد شاكر ،دار المعارف 14

137،141.،  
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/ بركلمان ، كارل ، تاریخ األدب ، نرجمه إلى العربیة محمود فهمي حجازي ،الهیئة المصریة العامة للكتاب 15
  . 114،ص 

 –/ الجمحي ،محمد بن سالم طبقات فحول الشعراء ، قرأه و شرحه محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني 16
 . 47م ، ص1974القاهرة ، 

. تهذیب اللغة ، لألزهري ، تحقیق محمد عوض مرعب ، دار 687،ص 1منظور ، لسان العرب ، ج / ابن17
  . 299، ص 2م ،ج2001، 1بیروت ،ط–إحیاء التراث العربي 

 4م ،ج1979-هـ 1399/ ابن فارس، مقاییس اللغة ، تحقیق محمد عبد السالم هارون ، دار الفكر، 18
  .300|،ص
د اهللا  محمد بن یزید القزویني ، سنن بن ماجة ، حكم على أحادیثه و آثاره و / ابن ماجة ، تصنیف أبي عب19

علق علیه ، العالمة المحدث محمد ناصر الدین األلباني ،  اعتنى به ، أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمان 
  . 325، ص 1، مكتبة المعارف للنشر ، الریاض ، ط

 336،ص3، تحقیق مجموعة من المحققین ، دار الهدایة ، ج/ الزبیدي ، تاج العروس في جواهر القاموس 20
.  

  . 41/ عبد الحمید ، محمد محي الدین ، سبیل الهدى بتحقیق  شرح قطر الندى ،  المكتبة العصریة ، ص21
  . 16/ عبد الحمید ، ا محمد محي الدین ، لتحفة السَّنیة بشرح المقدمة اإلجرومیة ،  ص22
عبد اهللا جمال الدین بن هشام ، شرح قطر الندى و بل الصدى ، المكتبة / األنصاري ، ، أبي محمد 23

 . 41العصریة ، ص
  . 9/ الحازمي ، أحمد بن عمر ، شرح نظم قواعد اإلعراب للشیخ الزواوي ،  ص24
/ األسود ، ابن عالء الدین  ، االفتتاح في شرح المصباح ، تحقیق د. أحمد حامد ، مركز التوثیق و 25

  .64،66،68،65هـ ، ص1411و النشر ، جامعة النجاح الوطنیة ، المخطوطات 
  . 35، ص 1/ ابن جني ، الخصائص ، ج26
  . 260/ الزجاجي ، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النحوي ، الجمل في النحو ،27
م 1959/ الزجاجي ، أبو القاسم ، اإلیضاح في علل النحو، تحقیق مازن المبارك ، مطبعة المدني، مصر، 28

  . 70، ص
/ بن فارس ، أحمد ، الصاحبي في فقه اللغة و مسائلها و سنن العرب في كالمها ، محمد على بیضون ، 29
  . 143م ، ص1997 - هـ 1418،  1ط

/ الجرجاني ، عبد القاهر ، دالئل اإلعجاز ، تحقیق محمود شاكر أبو فهر ، مطبعة مدني ، القاهرة ، دار 30
  . 28م ، ص1992- هـ 1413،  3جدة ، ط  - المدني 

/ السامرائي ، فاضل صالح ، الدراسات النحویة و اللغویة عند الزمخشري ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد ، 31
  . 335- 334ص
  . 11،12م ، ص2011/ الشاعر ، عبد العظیم فتحي خلیل ، فصول في النحو العربي ، دار طیبة ، 32
  .71،72ألهرام للترجمة و النشر ، ص/ فیاض ، سلیمان ،  النحو العصري ،  مركز ا33
  / عید ، محمد ، النحو المصفى ، مكتبة الشباب ، ص34
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/ العثیمین ، فضیلة الشیخ محمد بن صالح تألیف مصطفى محمود األزهري ، تیسیر قواعد النحو للمبتدئین ،  35
  . 44، ص 3دار العلوم و الحكم ، مصر ، ط

هـ ، تحقیق و تقدیم د. علي فوده نیل ، 761ن قواعد اإلعراب / األنصاري ، ابن هشام  ،  اإلعراب ع36
 ،.37،38،39،40م ، ص، 1981هـ ، 1401،  1الناشر عمادة شؤون المكتبات ، جامعة الریاض ، ط

،  749/ الراجحي ،  عبده ، دروس في المذاهب النحویة ، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، ص ب 37
  . 301ص
هـ ، 1420مود بن عمر ، األنموذج في النحو ، اعتنى به سامي بن حمد المنصور ، ، ط/ الزمخشري ، مح38

  . 16م ، ص1999
/ العبكري ، أبي البقاء ، اللباب في علل البناء واإلعراب ، تحقیق غازي مختار طلیمات ،دار الفكر 39

  . 55،56،57م،1995ه 1416 1المعاصر ،بیروت ،لبنان ،دار الفكر المعاصر، دمشق ،سوریا ،ط
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


