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مقدمـــة

تعتبر المّغة العربية صورة معبرة حق التعبير عن تفكير األمة العربية ،فبالمغة
يحصل التفاىم والتواصل بين الحضارات والشعوب ،وعمى أساسيا تبني األمة
سيادتيا وتؤسس لكيانيا ،وتفرض وجودىا أمام أعيانيا .وألجل ىذا السبب استطاعت
المغة العربية أن تتميز عن باقي المغات األخرى بمجموعة من الخصائص والسمات،
التي جعمتيا تحافظ عمى أصالتيا وجذورىا .وىذا راجع إلى فضل القرآن الكريم
عمييا .ومن بين ىذه الخصائص التي اتسمت بيا العربية خاصية اإلعراب ،التي
تعتبر وسيمة لفيم أوضاع الكمم في مختمف التراكيب.
فاإلعراب يساعد المتكمم عمى ضبط كالمو ،لئال يقع في المّحن والخطأ،
ىكذا يتعرف السامع عمى مقصدية المتكمم ،ويتضح لو من خالل جممة العالقات
المتواجدة بين الكممات في التراكيب ،المعنى المراد من الكالم .ولكن مع ذلك يظل
بعض الغموض يحيط بظاىرة اإلعراب من جية ،أال وىي كيفية التعامل مع بعض
الحاالت التي ال يكون فييا اإلعراب ظاىرا ،وانما يكون مقدرا ،الشيء الذي يزيد
صعوبة عمى متعمم النحو ،فيقف حائ ار أمام مسألة اإلعراب التقديري ،والذي ال بد
من إيجاد طريقة أو مسمك يسمكو ،لمكشف عن الغموض الذي يعتري فكره في تفسير
ظاىرة اإلعراب التقديري.
وقد وضعت جممة من التساؤالت ،والتي تمحورت لدينا فيما يمي :ما ىو
اإلعراب التقديري؟ ولماذا لجأ النحاة إلى مثل ىذا اإلعراب؟ وما ىي الحاالت التي
تقدر فييا الحركات اإلعرابية؟ وىل ىناك أسباب وراء ىذا التقدير اإلعرابي؟ وغيرىا
ّ
من التساؤالت التي سنحاول اإلجابة عنيا فيما سيأتي من بحثنا ،وألجل ذلك ،ونظ ار
ألىمية التي يكتسبيا اإلعراب التقديري في النحو العربي ،فقد وقع اختيارنا عمييا،

أ

مقدمـــة
محاولين الكشف عن األسباب التي جعمت من النحاة يمجؤون لمثل ىذا النوع من
اإلعراب.
ولقد أممت عمينا طبيعة البحث تقسيمو إلى مقدمة ،وتمييد ،وفصمين ،وخاتمة،
فالتمييد سنتناول فيو مفيوم اإلعراب في المعاجم المغوية واالصطالحية عند العرب
القدماء والمحدثين ،وأنواع اإلعراب ،وعالماتو ،باإلضافة إلى الغرض من اإلعراب.
أما الفصل األول الموسوم باإلعراب التقديري في االسم ،فسنتطرق فيو إلى
ّ

اإلعراب التقديري في االسم المقصور ،وفي االسم المنقوص ،ثم إلى اإلعراب

التقديري في االسم المضاف لياء المتكمم ،والى اإلعراب التقديري في األسماء الستة.
أما الفصل الثاني فقد عنون بالتقدير اإلعرابي في الفعل ،وسنتطرق من خالل
وّ

ىذا العنوان إلى التقدير اإلعرابي في الفعل المضارع المعتل اآلخر ( باأللف ،بالواو،
بالياء ) ،والى التقدير اإلعرابي عمى الحرف األخير إذا تحرك االلتقاء الساكنين ،ثم
إلى التقدير اإلعرابي في األفعال الخمسة المؤكدة .لنصل بعد ذلك إلى خاتمة تضم
أىم نتائج الدراسة المتوصل إلييا.
أما فيما يتعمق بالمنيج المتبع في البحث ،فإننا سنعتمد أثناء ىذه الدراسة عمى
ّ

المنيج الوصفي التحميمي ،الذي يتماشى وموضوع البحث.

وقد اعتمدنا في ىذا البحث عمى عدة مصادر ومراجع أساسية أىميا :كتاب
ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك لصبيح التميمي ،وكتاب شرح ممحة اإلعراب،
لمحريري ،باإلضافة إلى كتاب النحو التعميمي والتطبيق في القرآن الكريم لـ محمود
سميمان ياقوت ،وكتاب النحو الوافي لعباس حسن ،وغيرىا من الكتب التي حاولنا
التوفيق بينيا والتي ساىمت في إثراء ىذا البحث.

ب

مقدمـــة
وأما الصعوبات والعوائق التي واجيتنا خالل انجازنا ليذا البحث ،فتتمثل في تشعب
المادة.
وفي الختام نرجو أن نكون قد ألممنا ولو بقميل بالجوانب المتعمقة بالموضوع وأن
يكون بحثنا ىذا قد أسيم في توضيح بعض النقاط الغامضة حول ظاىرة اإلعراب
التقديري في النحو العربي.
كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في إتمام ىذا
البحث ،وشكر خاص إلى األستاذة " مزاري زينب " التي أحالتني إلى ىذا الموضوع.
ونسأل اهلل أن يوفقنا في مبتغانا ،وأن يرزقنا السداد في الرأي والثبات عميو.

ج
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مفهوم اإلعراب:
صح القَوم وال َكالم ،وىو
أ -لغة :قال الخميل بن أحمد الفراىيدي" :أَ ْ َر َ َّر
الر ُ ُل :أ ْف َ
ُ ْرَبانِ ُّي المِّسان؛ أي فصيح".

()1

و المعنى المستفاد من قول الخميل أن اإل ار
وقال ابن ني ":اإل ار

إنما ىو لإلبانة و اإلفصاح .

ىو اإلبانة ن المعاني باأللفاظ ،أالَ تََرى َّرأنك إ َذا سمعت:

ممت برفع أحدىما ونص
يدا ُأبوهُ،
أَ ْك َرَم َس ِع ٌ
يد َأباهُ ،و َش َك َر َس ِع ً
َ
)(2
اح ًدا الستبيم أحدىما من ص ِ
الم ْفعول ولو َكان ال َكالم َشر اً* و ِ
اح ُب ْو".
ْ
َ َ
َ

اآلخر ،الفا ل من

ما يمكننا قولو ىنا أنو لو لم يكن اإل ار

لما تمكن السامع من التعرف مى

المعنى المراد من الكالم.
وقد اتفق بد القاىر ال ر اني مع ابن ني من حيث ىو المبِين والم ِ
فص ُح ن
ُ
ُ
ِِ
ص َح
الم َعاني ،في قولو ":واإل ار ُ ىو
الوضو ح ،أ ر َ َّر
َ
اإلبانة و ُ
الر ُ ُل ْن َغ َرضو أَ ْف َ
َ
)(3

َ ْنوُ".

لسانو
اإلبانة ،يقا ُل :أَ ْ َر َ نو ُ
وقال األزىري" :اإل ْ َار ُ والتَّر ْع ِري ُ معناىما ،وىو َ
)(4
ص َح .وأَ ْ َر َ ن الر لَ :بَّري َن ْنوُ".
و َ َّرر َ ؛أي َأبان وأ ْف َ
()1

الخميل بن أحمد الفراىيدي :كتا

الكت
*

العين مرتبا مى حروف المع م ،تح :بد الحميد ىنداوي ،مادة( ر ) ،دار

العممية ،ط ،1بيروت  2003 ،م.124-123/3 ،

الشرج :ىو الضر والنوع.

) (2ابن ني :الخصائص ،تح :بد الحميد ىنداوي ،دار الكت

)(3

العممية ،ط ،2بيروت2003 ،م.89/1 ،

بد القاىر ال ر اني :أسرار البالغة ،تح :محمد رشيد رضا ،دار المعرفة ،بيروت ،ص.55

)(4ابن منظور :لسان العر  ،مادة (أ ر ) ،دار صادر ،ط ،1بيروت1997 ،م.290-290/4 ،
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"و َّرر م ْن ِطقَو أي َّر
ىذَبوُ من المَّر ْحن ،واإل ْ َار
َ َ َ ُ

الذي ىو َّر
النحوَّ ،رإنما ىو اإلبانة ن

ت لَوُ ال َكالَم ِ
تعر ًيبا.
المعاني باأللفاظ .وأَ ْ َر َ كالمو إذا لم َي ْم َح ْن في اإل ْ ار  .ويقالَّ َ :ررْب ُ
)(1

ض َرَمة".
ت لو إ ْ رًابا إذا َّربي ْنتَو لو حتى ال يكون فيو َح ْ
وأَ ْ َرْب ُ
واّنما ُس ِم َّري اإل ار

لتبيينِو وايضاحو.
إ رابا ْ

اصطالحا:
ىو" :تغيير أواخر ال َكمِِم الختالف العوامل الداخمة مييا لفظا وتقدي ار" (.)2
واإل ار

مقدر ي مبو العامل في آخر الكممة من ال ممة" (.)3
ىو " أثر
ظاىر أو ٌ
ٌ

يتفق كال التعريفين مى أن اإل ار
اإل ار

ىو مسألة خمفتيا نظرية العامل،و بالتالي يكون

قدر.
مى ضر
بين،ظاىر و ُم ّ
ٌ

وىو "إحدى الوسائل الشكمية التي تعبر بيا بعض المغات ن معانييا النحوية ،وىو من
ظواىر العربية ،بل من أبرز ىذه الظواىر وأثراىا ،ولم يظير اإل ار

ف أة ،ف ذوره

ميقة في التاريخ وىو معروف في المغات منذ القدم دليال مى مواقع األسماء في
الكالم"(.)4

()1ابن منظور :لسان العر .291/4 ،
( )2

السنيوري :شرح األ رومية في مم العربية ،تح :محمد خميل بد العزيز شرف ،دار السالم ،ط  ،2القاىرة2008 ،

م.151/1 ،

( )3

( )4

محمد إبراىيم :فقو المغة (مفيومو -موضو اتو -قضاياه) ،دار ابن خزيمة ،ط ،1الرياض 2008 ،م ،ص .406
بد الرزاق فياض مي :اإل ار

التقديري في األسماء ،م مة امعة تكريت لمعموم ،امعة تكريت ،كمية التربية،

قسم المغة العربية ،العدد 2012 ،3م.177 /19 ،
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واإل ار

ىو "تحميل لغوي لم ممة ،وتحديد نوع ووظيفة كل كممة في ال ممة ،أو

ميع الكممات والمركبات فييا ،كبيان ما فييا من فعل وفا ل ومبتدأ وخبر ،وبيان العالمة
الدالة مى وظيفة الكممة في ال ممة العربية"(.)1
ّ
يعد اإل ار وسيمة م ِ
حد َدة لوظيفة الكممة في ال ممة،فيتضح المسند من المسند إليو
ُ

والحال من الصفة .

وبذلك يكون اإل ار

إذن " :ىو نسبة الكممات في ال ممة إلى وظائفيا ،ويكشف

بذلك انبا من المعنى ،فحين تتحول الكممات بالتحميل اإل رابي إلى أبوا

تتضح

العالقات التي بينيا ،ألن ىذه العالقات مقررة في قوا د النحو ،ويبدو أن أمر اإل ار
كان في النحو العربي أىم من كل شيء ،ألنو في العربية مظير من مظاىر الصعوبة
و ان َو ِ ٌر مى المتعممين ،ال يتيسر ليم بموغ الغاية فيو أو إتقانو ،وقد ورثت العربية
ظاىرة اإل ار من المغة السامية األم ،وقد كانت المغات السامية القديمة كميا ُمعربة"(.)2
َّر
إن الكممات في ال ممة تتفا ل فيما بينيا فتنشأ ن ت اورىا القات تبين موقع كل
المقدرة.
كممة ،واإل ار يفصح ن وظيفة كل كممة ،بالعالمة الظاىرة أو ّ
أنواع اإلعراب:
الن ْسج مى
"نظر النحاة إلى ىذه المسألة بعدما أصبحت محل دل ،حيث خرج من َ
ِمنوال المغة بانتحاء سمت كالم األولين ،وأصبح فذلكات نحوية تمارس بالنظر إلى تعالق
الكممات وما يمحق بيا من ضمائم ،وقسموىا إلى أنواع ثالثة".)3( :
أ) -اإلعراب اللفظي:

( )1
( )2
( )3

سالم نادر طية أبو زيد :الزمخشري و يوده في النحو ،دار رير ،ط ،1مان 2010 ،م ،ص .223
بد الرزاق فياض مي :اإل ار

التقديري في األسماء .178/ 19 ،

صالح بمعيد :أصول النحو ،دار ىومة ،ط ،2ال زائر 2008 ،م ،ص .85 -83
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محمد
"وىو الذي تكون فيو العالمة ظاىرة مى الحرف األخير من الكممة ،مثل :سأَ َل
ٌ
أُستاذه ،ويكون في المعربات الصحيحة اآلخر واألسماء الستة مضافة إلى غير ياء
المتكمم والمثنى والممحق بو ،و مع المذكر السالم والممحق بو ،وما مع بألف وتاء
مزيدتين"(.)1
ب) -اإلعراب التقديري" :وىو الذي ال تكون المتو ظاىرة مى الحرف األخير من
تقدر الحركات
الكممة ،ومن أسبابو التعذر :اء الفتى يحمل البشرى ،وفي ىذا الم ال ّ
الثالث مى ألف االسم المقصور لمتعذر ،و مى آخر المضاف إلى ياء المتكمم الشتغال
وتقدر الضمة والكسرة مى ياء االسم
المحل بالحركة المناسبة لمياء وىي الكسرةّ ،
وتقدر الفتحة مى آخر المضاف إلى ياء المتكمم
المنقوص لمثقل وتظير مييا الفتحةّ ،
المنقمبة ألفا في النداء والندبة (يا حبيباً)"(.)2

تقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل الالم مى األلف لمتعذر ،وتحذف في
و" ّ
وتقدر الضمة مى الواو والياء لمثقل ،وتظير مييما الفتحة ،وتحذفان في
ال زمّ ،

ال زم"(.)3

ج) -اإلعراب المحلي:
مقدرة ،وتكون فيو الكممة مبنية
و"ىو ماال تكون العالمة التي يقتضييا العامل ظاىرة وال ّ
في محل رفع أو نص
السكون في محل نص

أو ّر نحو :انتصر ىذا القاضي ( ىذا  :اسم إشارة مبني مى
حضر ( الذي:اسم موصول مبني
مفعول بو).
ُ
مررت بالذي َ

السكون في محل ّر بحرف ال ّر)  ،حيث يكون التغير الذي يحدثو العامل في
مى ّ
أنت أبِي يكون في :األسماء
ظاىر وال ًا
ًا
تبار ال
الكممة المعربة أو المبنية ا ًا
مقدر نحوَ :
( )1
( )2
( )3

صالح بمعيد:أصول النحو ،ص .85 -83
المر ع نفسو ،ص .83
المر ع نفسو ،ص.85
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المبنية وأسماء اإلشارة واالسم الموصول والضمير نحو :ىذا رائع ،الذي ازرني أحبو ،ىما
يمتحنان بعض األفعال المبنية كالماضي الواقع فعل شرط أو وابو ،أو المضارع المبني
في حالتي النص

وال زم ،نحوْ :لم َي ْن َ ْحن" (.)1

لقد خص النحويون اإل ار
والنص ،وال ّر.

أما ما دا ذلك فتعد حاالت لإل ار كالرفع
في ثالثة أنواع ّ

عالمات اإلعراب:
ىناك نو ان من المات اإل ار .)2( :
السكون
المات أصمية :وىي الضمة لمرفع ،والفتحة لمنص ِ  ،والكسرة لم ّر ،و
األول:
ٌ
ُ

لم زم.

المات فر ية :وىي منحصرة في سبعة أبوا  :خمسة في األسماء ،واثنين في
الثاني:
ٌ
األفعال.
ٍ
المات :الضمة والواو واأللف وثبوت النون.
و" ِ
لمرفع أربعُ
ٍ
المات :الفتحة واأللف والياء والكسرة وحذف النون.
والنص لو خمس
ٍ
المات :الكسرة والياء والفتحة.
والخفض لو ثالث
أما ال زم فمو المتان :السكون والحذف" (.)3
ّ
معاني اإلعراب:

( )1
( )2
( )3

صالح بمعيد:أصول النحو ،ص.85
كاممة الكودري :الوسيط في النحو ،تح :محمد بن خالد الفاضل ،دار ابن زم ،ط ،2بيروت 2011 ،م.42 ،
السنيوري :شرح األ رومية في مم العربية.163/1 ،
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تمهيـــــــــــــــــــد
أن "الرفع مم الفا مية ،وأمابقية
ُ
كثير من النحويين من بينيم ابن يعيش في ّ
ويتفق ٌ

المرفو ات فممحقة بو ،والنص

مم المفعولية ،وبقية المنصوبات كالمفعول المطمق

والمفعول فيو ،والحال والتمييز ممحقة بالمفعول ،وال ّر مم اإلضافة" (.)1
و"ذى

السراج إلى أن المبتدأ أو الخبر ىما األول واألصل في استحقاق
سيبويو وابن ّ

الرفع ،وغيرىما من المرفو ات محمول مييما" (.)2
ومما ذكره فاضل صالح السامرائي في تعميل إ ار

االسم ما يمي:

الرفع دليل اإلسناد أو العمدة ،وليس في العربية اسم مرفوع ،إالّ وىو طرف في
ّ – )1
إن ّ
اإلسناد؛ أي مدة.

إن حق العمدة ،أن يرتفع ولكن قد يدخل مى المسند ،أو المسند إليو ما يعدل
ّ -)2
حركتو األصمية ،إلى النص  ،أو إلى ال ّر كالنص
بالحروف الزائدة.

 -)3النص

باألحرف المشبية بالفعل وال ّر

المة الفضمة.

أيت من
 -)4قد يدخل مى قسم من الفضالت ما يعدل حركتيا إلى ال ّر كقوليم :ما ر ُ
ٍ
أكرمت.
ور َّر ر ٍل
ُ
أحد ُ
 -)5ال ّر دليل اإلضافة ،وأحيانا يكون المة إلسناد غير مباشر ،أو مفعولية غير
مباشرة.

()3

يتفق أغم
النص

النحاة مى أن معاني اإل ار ال تخرج ن ىذه؛ فالرفع دليل مى اإلسناد،و
المة الفضمة،و ال ّر دليل مى اإلضافة.

( )1

ابن يعيش :شرح المفصل ،إدارة الطبا ة المنيرية ،مصر.73 -72 -71 /1 ،

( )3

ينظر ،فاضل صالح السامرائي :الدراسات النحوية والمغوية ند الزمخشري ،دار مار ،ط  ،2مان 2009 ،م،

( )2

المصدر نفسو.73/1 ،

ص  ،340وفاضل صالح السامرائي :معاني النحو ،دار الفكر ،ط ،1مان2000 ،م.28 -27 /1 ،
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تمهيـــــــــــــــــــد
الغرض من اإلعراب:
"لإل ار

أغراض وفوائد منيا ما ال يمكن االستغناء نو ومنيا ما فيو نفع كثير لمغة

وأىميا حرمت منو المغات المبنية ،وأىم ىذه األغراض ىي.)1( :
 -)1اإلبانة عن المعاني :ذلك ألن األصل في اإل ار  ،أن يكون لإلبانة ن المعاني
فإن أُ ربت
كما ذكرنا ،فإنو إذا كانت ال ممة غفالً من اإل ار  ،احتممت معاني ّدة ْ

تَ َّر
يدا) لكنت متع ًبا،ولو قمت(:ما
عي َن معناىاَ ،ي ُدلُك مى ذلك َّرأنك لو قمت( :ما أحسن ز ً
مستفيما ن أي شيء منو
نت
يد) لكنت نافيا :ولو قمت ( :ما
أحسن ز ٌ
أحسن ز ٍيد) ل ُك َ
ُ
َ
ً
حسن ،فمو لم تُعر في ىذه المواضع ال لتبس التع

بالنفي ،والنفي باالستفيام،

واشتبيت ىذه المعاني بعضيا ببعض ،وازالة االلتباس وا
إن المعنى المستصاغ ىنا ىو أن اإل ار
النفي بالتع

 ،و ال النفي باإلستفيام.

.

ّإنما يء بو لمتفرقة بين المعاني،فال يمتبس

 -)2السعة في التعبير:
إن الكممة تحمل معيا مركزىا في
وذلك أن يكون لممتكمم سعة في التقديم والتأخير ،إ ْذ ّ
خالدا كتاباً.
ال ممة بعالمتيا اإل رابية ،فال ممة اآلتية مثال :أ طى
ٌ
محمد ً

كتابا.
ٌ
ومحمد أ طى ً
خالدا ً

كتابا.
وخالدا أ طى
ٌ
ً
محمد ً

خالدا.
وكتابا أ طى
ٌ
محمد ً
ً
خالدا أ طى محمد.
وكتابا ً
ً
كتابا محمد.
وأ طى ً
خالدا ً

( )1

فاضل صالح السامرائي:معاني النحو.32 /1،
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تمهيـــــــــــــــــــد
محمد كتاباً" (.)1
خالدا
ٌ
وأ طى ً
عطي واآلخذ ،فالم ِ
"إلى غير ذلك من الصور األخرى دون أن يحصل لبس بين الم ِ
عطي
ٌ
ُ
ُ

محمد واآلخذ خالد ،وىو معموم من حركة االثنين فالرفع يشير إلى
في كل ىذه ال مل ىو
ٌ
الفا ل ،والنص

إلى المفعول ،في حين إنك ال تستطيع مثل ىذا في المغات المبنية بل

ضيقة ال تتعداىا" (.)2
مقيد بصورة واحدة ّ
أنت ّ
المتكمم حريةً وسعةً بعكس البناء" (.)3
"فاإل ار كما نرى ُيعطي ُ
والعربية لغة حساسة ًّدا ،وي
بالمعنى.

يفسد وال ُي ِخ ُل
التعامل معيا وفق نظاميا الذي ال ُ

الدقة في المعنى:
ّ -)3
"لإل ار

فائدة أخرى ميمة ،وىي أنو يمنح المغة غناء ودقة في التعبير ن المعاني،

وي ِ
مك ُن المتكمم من التعبير بدقة ن المعاني التي يريدىا مما ال ن د نظيره في المغات
ُ

كتابا) ن د أن ِّ
لكل
المبنية.لنعد إلى ال ممة التي ذكرناىا آنفًا ،وىي (أ طى
ٌ
محمد ً
خالدا ً
صورة ذكرناىا معنى ديداً ال ن ده في ال ممة األخرى ،مع أن المعنى العام واحد".

وتوضيح ىذا األمر بصورة مختصرة أنك تقول.)5( :
خالي ِ
الذىن ن
 -)1أ طى
المخا َ
َّر
ٌ
طُ
محمد خالداً كتاباً -ىذه ال ممة الفعمية تُقال ،و ُ
المخاطَ ُ شيئا.
الموضوع ،فيو إخبار بما ال يعمم نو ُ

( )1

فاضل صالح السامرائي :معاني النحو.32/1،

( )2

المصدر نفسو .36/1،

( )4

المصدر نفسو .37/1،

( )3

( )5

المصدر نفسو.37/1،
المصدر نفسو.37/1،
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تمهيـــــــــــــــــــد
كتابا ،ولكنو
-)2
المخا َ
ٌ
ط ُ يعمم أن شخصا ما أ طى ً
خالدا ً
محمد أ طى خالداً ً
كتاباُ -

يعتقد أنو سعيد مثال فتقدم المسند إليو إلزالة
المعطي أو يظن أنو غير محمد ،فيو
ُ
ال يعمم ُ
الوىم من ذىنو(.)1

ومن ىنا نعمم أنو إذا تغيير المبنى تغير المعنى ،وال يو د ٍ
تساو أبداً بين التراكي
ُ

المختمفة لم ممة الواحدة ،ولذلك حتّى وان لم يتغير اإل ار
بتغير مواضع الكممات.

(  )1فاضل صالح السامرائي:معاني النحو .37/1،
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فإن المعنى زاد ميو شيء

المبحـــــث األول:اإلعراب التقديري في االسم المقصور.
المبحــــث الثانــي :اإلعراب التقديري في االسم المنقوص
المبحث الثالث:اإلعراب التقديري في االسم المضاف إلى ياء المتكمم.
المبحث الرابع:اإلعراب التقديري في األسماء الستة.

اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

الفصل األول :اإلعراب التقديري في االسم
المبحث األول :اإلعراب التقديري في االسم المقصور
االسم المقصور" :ىو ُك ّل ٍ
اسم معرب ُختِم بألف مقصورة الزمة ،فتُ َّ
قد ُر عميو جميع
َ
نت مع مصطفى ،فعبلمة رفع
أيت مصطفى ،و ُك ُ
جاء مصطفى ،ر ُ
الحركات لمتعذر ،فيقالَ :

(مصطفى) في المثال األول ضمة َّ
مقدرة لمتعذر ،وعبلمة نصبو في المثال الثاني فتحة

جره في المثال الثالث كسرة َّ
َّ
مقدرة لمتعذر" ( .)1وذلك راجع إلى أن
مقدرة لمتعذر ،وعبلمة ّْ
ىذه األلف التي ينتيي بيا االسم المقصور ال تقبل ظُيور ىذه الحركات اإلعرابية عمييا،
فيتعذر ظيور الضمة والفتحة والكسرة عمى األلف،فاأللف تعد عند بعض النحاة حركة
طويمة والفتحة والضمة أو الكسرة حركات قصيرة،نحو:المستشفى،المرعى،والمقيى،وبالتالي
يتعذر ظيور الحركات اإلعرابية.
اء كانت موجودة في المفظ كعصا
و"المقصود باأللف المقصورة غير ممدودة ،سو ٌ

كعصا بالتنوين ،واَّنما تَع َذر اإلعراب في
ببلم التعريف ،أو محذوفة الجتماع الساكنين
ً
ظا لوجود األلف في آخره ،وىو ال يحتمل شيئا من الحركات" (.)2
االسم المقصور لف ً

الجر عمى االسم المقصور
" َّ
المر ُ
اد بتقدير حركات اإلعراب ؛ الرفع والنصب و ّ
أما ُ

دائما ،وال تكون حركة
لمتع ُذر؛ ىو استحالة ُنطق الحركة عمى األلفّ ،
ألنيا حركة طويمة ً

عمى حركة"(.)3

ذات األلف ال تقبل الحركة لذاتيا" (.)4
وموجب ىذا التقدير أن َ
" ُ
( )1

عبد اليادي الفضمي :مختصر في النحو ،دار الشروق ،ط ،7جدة1980 ،م ،ص .28

( )2

قامت بإعداده جماعة من العمماء :ىداية النحو ،مكتبة البشرى ،ط ،1باكستان2008 ،م ،ص .21

( )4

الفيشي :حاشية الفيشي عمى شرح (قطر الندى وبل الصدى) ،تح :محمد ذنون يونس فتحي الراشدي ،عالم الكتب

( )3

صبيح التميمي :ىداية السالك إلى ألفية إبن مالك ،دار اليدية ،ط ،2قسنطينة1990 ،م.152/1 ،

الحديث ،ط ،1إربد2012 ،م ،ص .84
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ياء ؟
كيف ُن ِّ
مي ُز بين ما يكون أصمُه واواً وما يكون أصمُه ً
"يظير أصل ألف المقصور في تَ َّ ِ
ظير الواو إذا كان االسم من بنات
ثنيتو ،حيث تَ ُ

الواو ،وتظير الياء في التثنية إذا كان من بنات الياء ،مثال ذلك( :عصا

عصوان)،

رحيان)".)1( .

( رحى

بنات الواو وىو أم من ِ
َمن ِ
عرف أ ِ
ِ
عيدهُ إلى
بنات الياء لِكي تُ َ
أن تَ َ
"فإذا لم تَستَطع ْ
َلح ْقو بِب ِ
ِ
نات الياء،
أصمو في التثنية فانظُر إلى اإلمالة فإن َح ُسَنت فيو وكانت غالبةً عميو فأ ُ َ

حسن فيو اإلمالة وكان الغالب عميو التفخيم فألحقو ببنات الواو مثبل.)2( ":
وا ْن لم تَ ُ
 لو ُس ِم َّي إنسان بمفظ (متى) ُلقمنا في التثنيةَ ( :متََي ِان)

اإلمالة.

َّ
ب عميو
ألن متى تغمُ ُ

 -أما لو ُس ِم َّي بمفظ ( َعمَى) لقُمنا في التثنية( :عموان) وكذلك( :لدى

لدوان)

لغمبية التفخيم.

المبلحظ ىنا أن االسم المقصور يظير أصمو عند تثنيتو أو عند إمالتو.
ٍ
ألسباب:
وس ِم َّي بالمقصور
ُ

()3

حبس عن الحركة ،إ ْذ المقصور في المغة ىو المحبوس ،ومنو قولو
أحدهما" :أنو ٌ
تعالى[ ﴾     ﴿ :الرحمن."]72 :
نقيضو.
غير َممدود؛ أي
ُ
وثانيا :أنو مقصور ألنو ُ

( )1
( )2
( )3

إبراىيم قبلتي :قصة اإلعراب ،دار اليدى ،عين مميمة2012 ،م ،ص .473
المرجع نفسو،ص.473
الحريري :شرح ممحة اإلعراب ،تح :بركات يوسف ىبود ،المكتبة العصرية ،بيروت2005 ،م ،ص .107
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

وثالثا" :أنو قُصر (منع) عن ظيور الحركات واألول أولى ،ألن الثاني يشترك فيو

غيره وىو المضاف إلى ياء المتكمم"(.)1
ُ

نستنتج مما سبق ذكره أن االسم المقصور في عرف النحاة قد سمي بيذا االسم
ألسباب ،إما ألنو ممتنع عن الحركة،وا ّما لكونو نقيض الممدود.
وفي ىذا المقام يقول ابن مالك في ألفيتو(:)2
وس ّْم معتبلِّ ِمن األَسم ِ
اء مــا
َ
َْ
ََ ُ
فَـاأل ََّو ُل ِ
اب ِفيــو قُ ّْـد َار
اإل ْعـ َـر ُ
َّ
ظيَ ْر
ص ُبوُ َ
وص َ
والثاني َم ْنقُ ٌ
ون ْ

المرتَِقي َم َك ِارَما
كالُ ْ
صطَفَى َو ْ
الذي قَ ْد قُ ِ
جميعو و ْىو ِ
ص َار
َ ُُ َ َ
أيضا ُي َج ْر
َوَرْف ُعوُ ُي ْن َوى كذا ً

المرتَِقي ُي َسمى ُمعتبلً ،فالمصطفى ىو االسم
المصطفى و ُ
"فما كان من األسماء مثلُ :
المقصور الذي تُ َّ
قدر عميو حركات اإلعراب الثبلث :الضمة والفتحة والكسرة" (.)3
أن سيبويو ي ِ
وقد ورد في "الكتاب" َّ
منقوصا
المقصور
سمي
ُ
ً
َ
ٍ
ٍ
حرف مفتوح ،واَّنما
حرف من بنات الياء والواو وقعت ياؤه أو واوه بعد
"فالمنقوص كل

( ،)4يقول سيبويو :

جر" (.)5
يدخميا
نصب وال رفعٌ وال ّّ
ُنقصانو أن تُبدل األلف مكان الياء والواو ،وال ُ
ٌ
أن "سيبويو" يسمي االسم المقصور منقوصا،وذلك ألن
و ما يبلحظ من ىذا القول ّ

األلف في ىذا االسم تقمب و تستبدل مكان الواو أو الياء،وتصبح األلف بعد ذلك غير

( )1
( )2
()3

صبيح التميمي :ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.157/1 ،
ابن مالك :متن ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،دار ابن جزم ،ط ،1بيروت2002 ،م ،ص .17
ينظر :محمود سميمان ياقوت :النحو التعميمي والتطبيق في القرآن الكريم ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية،

2002م ،ص .62
( )4
( )5

ينظر :سيبويو :الكتاب ،تح :عبد السبلم محمد ىارون ،دار الجيل ،ط ،1بيروت.536/3 ،
المصدر نفسو.536/3 ،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

يقدر اإلعراب
قابمة لمحركة اإلعرابية(الضمة والفتحة والكسرة)،و بالتالي ّ
ىنا،نحو:مستوى،محتوى،مقيى،مستشفى،مبتغى.
ألن نظائِرىا من ِ
أشياء ُيعمم ّأنيا منقوصةٌ َّ
اخرُى َّن بعد
"و ٌ
المعتلّ ،إنما تقعُ أو ُ
غير ُ

وم ْشتًَرى وأ ْشَباهُ ذلك" (.)1
حرف مفتوح ،وذلك نحوُ :م ْعطًى ُ

و من أمثمة االسم المقصور قولو تعالى        ﴿ :
                

[ ﴾          آل عمران،]73:
و قولو تعالى[﴾           ﴿ :
،فاليدى األولى:اسم إن منصوب و عبلمة نصبو الفتحة المقدرة منع من ظيورىا
البقرة]5:
َ

التعذر،و ُى َدى:خبر إن مرفوع و عبلمة رفعو الضمة المقدرة منع من ظيورىا التعذر،و

ىدى في اآلية الثانية :اسم مجرور ب "عمى"و عبلمة جره الكسرة المقدرة منع من ظيورىا

التعذر.
و قولو تعالى[﴾         ﴿ :األنبياء،]60:و قولو
تعالى  ﴿:

    



فتى ىو :مفعول بو منصوب وعبلمة نصبو الفتحة المقدرة منع من
﴾[البقرة،]238:فإعراب ً
ظيورىا التعذر،أما إعراب لفظة الوسطى فيو:صفة مجرورة و عبلمة جرىا الكسرة المقدرة
منع من ظيورىا التعذر.

( )1

سيبويو :الكتاب .536/3،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ِ
أن االسم
ويظيَ ُر مما تقدم في تثنية االسم المقصور" ،أن ذىب الكوفيون إلى ّ

ت ألفو في التثنية ،فقالوا في تثنية َخ ْوَزلَى ،وقَ ْيقَ َرى":
حروفوَ ،سقطَ ْ
المقصور إذا كثَُرت ُ
َخ ْوَزالَ ِن ،وقَ ْيقَ َر ِ
ان ،في حين ذىب البصريون إلى أنو ال يجوز حذف شيء من ذلك في
المقصور"(.)1

بأن قالواّ :إنما قمنا إنو يجوز حذف شيء من المقصور ،ألنو
أما الكوفيون فاحتجوا ْ
"ّ

لما كثرت حروف وطال المفظ بو .والتثنية تُوجب زيادة ألف ونون أو ياء ونون عميو ازداد
أصمي ،وثِق ٌل طارئ ،فجاز أن ُيحذف منو لكثرة
كثرة وطوال ،فاجتمع فيو ثقبلن :ثِق ٌل
ّّ

ُحروفو ،كما يحذفون لكثرة االستعمال" (.)2

في تثنية االسم المقصور خبلف بين فريق يجوز حذف ألفو،و ىم الكوفيون،و ذلك
راجع إلى الثقل الذي يعتري ىذا االسم عند تثنيتو ،الشىء الذي يدعو إلى حذف ىذه
األلف،بينما يرى البصريون عكس ذلك؛أي أنو ال يجوز حذف شىء من االسم المقصور.
ُّ
مد المقصور:
"ذىب الكوفيون إلى أنو يجوز ُّ
مد المقصور في ضرورة الشعر ،واليو ذىب أبو
الحسن األخفش من البصريين ،وذىب البصريون إلى أنو ال يجوز" (.)3
ِ
الشعر ،إالَّ َّ
أن الفراء من
الممدوِد في ضرورة
قصر
ُ
أجمعوا عمى ّأنو ُ
"و ُ
يجوز ُ
الكوفيين اشترط في ّْ
ِ
ِ
غيره ،فذىب إلى ّأنو
المقصور
مد
وقصر الممدوِد شرو ً
طا لم يشترطيا ُ

ِ
دود ،نحو (فَ ْعمَى) تأنيث (فعبلن
المقصور ما ال
يجوز أن ُي َم َّد من
مم ٌ
ال ُ
ُ
يجيء في بابِو ْ
ط َشى) فيذا ال يجوز أن ُي َم َّدَّ ،
ط َشان ،و (فَ ْعمى)
وع ْ
)نحو (سكرى) و( َع ْ
ألن ُم َذ َك َرهَُ :س ْك اَرن َ
( )1

ينظر :ابن األنباري :اإلنصاف في مسائل الخبلف بين البصريين والكوفيين ،تح

( )2

المصدر نفسو ،ص .612

مكتبة الخانجي ،ط ،1القاىرة2002 ،م ،ص .612

( )3

المصدر نفسو،ص .605
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 :جودة مبروك محمد مبروك،

اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

كل ما يقتَ ِ
تأنيث (فَ ْعبلن) ال تَ ِجيء إال مقصورة ،وكذلك ُحكم ُّ
ضي القياس أن يكون
ُ
ُ
مقصور" (.)1
ًا

بأن قالوا :الدليل عمى جواز ّْ
مد المقصور َّأنوُ قد جاء ذلك
أما الكوفيون
فاحتجوا ْ
ُ
"و ّ
()3

عن العرب في أشعارىم"( ،)2قول الشاعر:
ِ
ّْعبلَ ِء
قَ ْد َعمِ َم ْ
ت أ ُُّم أَبــي الس ْ
الخو ِ
أ ِ
اء
ْ
مى َ َ
َن ن ْـع َم َمأ ُكوالً َع َ

ك مـع ال ِجـر ِ
اء
َو َعــمِ َم ْ
ت َذا َ َ َ َ
ك ِمن تَم ٍر و ِمن ِشي َش ِ
اء
َيالَ َ ْ ْ َ ْ

ُّ
ِ
األصلَّ ،
ومده لضرورِة الشعر ،فَ َّد َل عمى
مقصور في
الس ْعبلَء ،و َ
الخ َواء ُكموُ
"و َ
ٌ
جو ِازه"(.)4
أما البصريون فاحتجوا بأن قالواّ :إنما ُقمنا ّإنو ال يجوز َم ُّد المقصورَّ ،
ألن
"و ّ
المقصور ىو األصل والذي ُّ
أن المقصور ىو األصل َّ
يدل عمى َّ
أن األلف تكون فيو
أصمية وزائدة واأللف ال تكون في الممدود إالَّ زائدة ،والذي َي ُّد ُل عمى ذلك أيضا ّأنو لو لم

أن ي ْمحق بالمقصور دون الممدودَّ ،
فد َل عمى
مقصور أو
ُيعمَم االسم ىل ىو
ٌ
ممدود َلو َجب ْ
ٌ
ألدى ذلك إلى
أن
المقصور ىو األص ُل ،فمو جوزنا ّ
مد المقصورَ ،
ّأنو األصل ،واذا ثَُب َ
ت ّ
َ

ألنو
جازّ ،
فإنو َ
قصر الممدودّ ،
أن ُنرّده إلى غير أصل ،وذلك ال يجوز ،ويخرج عمى ىذا ُ
ِ
ٍ
ألنو ّّ
ّّ
بخبلف ّْ
رد إلى ِ
ِ
غير أصل ،وليس من ضرورة أن يجوز
مد
أصل،
رد إلى
المقصورّ ،
الرد إلى غير أصل ،وىذا ال إِشكال فيو"(.)5
َّ
الرُد إلى أصل ّأنو يجوز ّ

( )1

ابن األنباري:اإلنصاف في مسائل الخبلف ،ص .606

( )2

المصدر نفسو ،ص .606

( )4

ابن األنباري:اإلنصاف في مسائل الخبلف ،ص .606

( )3

( )5

ابن منظور :لسان العرب ،مادة (ليا).532/5،
المصدر نفسو ،ص .608 – 607
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

اب عن كممات الكوفيين"(" :)1أما قول الشاعر"(:)2
أما الجو ُ
"و ّ
ّْعبلَ ِء.
قَ ْد َعمِ َم ْ
ت أ ُُّم أبِي الس ْ
"األبيات إلى ِ
جوز
عر ُ
عر ُ
ف قائميا ،فبل َي ُ
آخرىا ،فبل ُحجةَ فيياّ ،
ف ،وال ُي َ
ألنيا ال تُ َ
الوجو الذي صاروا ِ
ِ
اىا عمى ِ
إليو" (.)3
غير
ْ
اج بيا ،ولو كانت صحيحة لتَأ ََوْلَن َ
تج ُ
االح َ
ُ
و ما يمكننا استخبلصو من جممة ىذا الخبلف الحاصل بين البصريين و الكوفيين
حول جواز مد المقصور وعدم جوازه،أن الكوفيين استدلوا عمى جوازه من وروده في أشعار
مد المقصور ألن األلف التي فيو أصمية و
العرب ،في حين أن البصريين لم يجوزو ّ
أن ىذه األبيات مجيولة القائل.
زائدة،كما ّ
أن قَص ِر ِ
"وفي ِ
الش َراء ّْ
باب ّْ
ِ
ومد ِه ،وقد كانت في
مد
المقصور وردت رواية في َش ِ ْ
الشر ِ
الكسائِي عن قص ِر " ِ
الرشيد سأل اليزيدي و ِ
ِ
اء" ّْ
ومده ،فقال
أن
حضرةِ الرشيدُ (:ي ْح َكى ّ
َ
ْ
َ َ
ِ ِ ِ
ِ
أين لك ؟).
الكسائِي:
قص ُر ُ
وي َمد فقال لو الكسائي  :م ْن َ
مقصور ال غير ،وقال اليزيديُ :ي َ
ٌ

المثل ِ
فقال اليزيدي :من ِ
السا ِ
بالحرة عام ىدائيا وال باألمة عام شرائيا).
ئر (ال يغتر
ّ
ِ ِ
ننت َّ
أن أحداً َيجي ُل ِم ْث َل َى َذا.
ض ُ
فقال الكسائي :ما َ
فقال اليزيدي :ما ضننت أن أحداً يفتري بين يدي أمير المؤمنين" (.)4

أما ِ
أن اليزيدي قال َّ ِ
"فَ ِفي ىذه الرواية ُن ِ
بلحظُ َّ
الكسائِي قال:
ص ُر و ُي َم ُّدَّ ،
اء ُي ْق َ
أن :الش َر َ

( )1
( )2
( )3
( )4

ابن األنباري:اإلنصاف في مسائل الخبلف ،ص .608
ابن منظور :لسان العرب.532/5 ،
المصدر نفسو.532/5،

عمي مدلل :المناظرة النحوية بين البصريين والكوفيين (من نشأة النحو إلى نياية القرن الثالث اليجري) ،رسالة

مقدمة لنيل درجة الماجستير في النحو العربي ،إشراف  :بمقاسم ليبارير ،جامعة األمير عبد القادر لمعموم اإلسبلمية،
معيد الحضارة اإلسبلمية ،قسنطينة1999 -1998 ،م ،ص .102
20

اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :
َّ ِ
مقصور"(.)1
اء
إن الش َر َ
ٌ
تثنية المقصور:

ِ
"والمقصور الثبلثي تُ ُّ
تثنيتو إلى أصميا من و ٍاو أو ياء ،فيقال في تثنية
رد ألفُوُ عند
ويقَا ُل في تثنية ُىدى ِ
وغنى وفَتىُ :ى َد ِ
ان وش َذ َو ِ
وعص َو ِ
صا و َش َذاَ :سَنو ِ
يان
ان
انُ ،
َسَنا َ
َ
وع َ
يان وفَ ِ
وغنِ ِ
تيان"(.)2
َ
فيقال
ياءا أيا كانت ،أو كان أصميا ُ
أما المقصور الذي ألفُوُ رابعة فأكثر فتُ ُ
قمب ألفُوُ ً
"و ّ
ِ
ون ِ
وم ِ
ِ
عميان" (.)3
عمىُ :م
وم َ
نتديان ُ
نتدى ُ
صطفيان ُ
ون َ
في تثنية ُمصطفَى ُ
ٍ
ِ
الياءين
ياء التصغير ُح ِذفَت أُولَى
بسبب ىذا القمب
فإن اجتَ َمعت
ُ
ْ
ثبلث ياءات أُو َ
" ْ
الىا ُ
فيقال في تثنية ثُرَّيا :ثُرَّيان" (.)4
المّتين ياء التصغير لتوالي األمثالُ ،
إن االسم المقصور عند تثنيتو سواء أكان ثبلثيا أم رباعيا فإن ألفو ترد إلى
أصميا،فنقول:مميى ،ممييان ،وىدى،ىديان.
َج ْمعُ المقصور:
ِ
كميا عند تثنيتِ ِو :فالمقصور
جمع مؤنث سالم ىو ُح ُ
كم ألف المقصور عند َجمعو َ
" ُح ُ
الثبلثي تَُرُّد ألِفُو إلى أصميا ِم ْن و ٍاو أو ياء ،فيقا ُل في جمع رشا و رنا و ندى و ىدى

ديات" (.)5
ديات و ُى ٌ
ات و َن ٌ
ات و َر َنو ٌ
أعبلما لمؤنثَ :ر َشو ٌ

( )1

عمي مدلل:المناظرة النحوية بين البصريين و الكوفيين(من نشأة النحو إلي نياية القرن الثالث اليجري) ،ص .102

( )2

محمد أسعد النادري :نحو المغة العربية ،المكتبة العصرية ،ط ،2بيروت1997 ،م ،ص .36

( )4

محمدأسعد النادري:نحو المغة العربية ،ص .36

( )3

المرجع السابق،ص.102

( )5المرجع نفسو ،ص .51
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

وحبمى:
قمب ألفو ياء ،فيقال في ِ
جمع ُسعدى ُ
"والمقصور الذي ألفو رابعة فأكثر تُ ُ

ميات"(.)1
وحْب ٌ
ُس ْع َد ٌ
يات ُ

حذف آخره في جميع الحاالت ،مع
أما إذا ُج ِم َع المقصور َج ْم َع مذكر سالم ،وجب
ُ
"و ّ
ترك الفتحة قبل الواو ،وقبل ِ
أعمَىِ ،
ورضا،
الياء لتكون دليبل عمى األلف المحذوفة ،نحو ْ
الجر فتقول:
تقول في الجمع المذكر السالمْ :
األعمَون ،و الرضون ،أما عند النصب و ّ

األعمين والرضين ،يقول تعالى[ ﴾      ﴿ :آل عمران:
 ،]139ويقول[ ﴾       ﴿ :ص.)2( "]47 :
فإن إعرابو
أن االسم المقصور عند تثنيتو أو عند جمعوّ ،
وما ُيمكننا قولو ىو ّ

ويصبح
يكون مختمفا ،بحيث ال يكون إعرابو ّ
مقد اًر كما كان في حالة اإلفراد ،واّنما َيتَ َغَّيرُ ،
ِ
ند إفرِاده.
ُمعرًبا
بالحروف نيابةً عن الحركات ّ
المقدرة ،والتي كان ُيعرب بيا ِع َ
واألسماء المقصورة تنقسم إلى قسمين.)3( :
وندى.
وحيا ،وقفًاً ،
رحىً ،
"أحدهما :ما يدخمُو التنوين؛ كقولكً :
ِ
باأللف والبلم ،مثل الحيا ،والندى
عرفًا،
إما لكونِو ُم َّ
والثاني :ما ال يدخمو التنوين؛ ّ
والحصى ،والعصا .وا ّما لكونِو ال ينصرف مثل :موسى ،وعيسى ،وسممى ،وسعدى ،ودنيا
ِ
وأخرى ،وكبل القسمين ال يختمف ُحكم ِ
الجر ،كما قال تعالى
فع ،و
الر ِ
النصب ،و ّْ
آخره في َ

( )1
( )2

محمد أسعد النادري:نحو المغة العربية ،ص .51
جبلل أحمد عمي فضل المولى :اإلعراب بالنيابة دراسة وصفية تطبيقية في خمسة األجزاء األولى من القرآن الكريم،

رسالة مقدمة إلى جامعة الخرطوم لنيل درجة المجستير لآلداب في المغة العربية ،إشراف :لبابة عبد ا﵀ محمد الطيب،
جامعة دنقبل ،كمية التربية  ،قسم المغة العربية 2011 - 2010،م ،ص .61

( )3

الحريري :شرح ممحة اإلعراب ،ص .107
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

المَن ِ
ون منيما[ ﴾        ﴿ :الدخان ]41 :فاألول مرفوع
في ُ
احد".
والثاني مجرور ،ولفظيما و ٌ
"وكما سبق وأن عرفنا بأن األلف البلزمة التي ينتيي بيا االسم المقصور ىي التي
تُ َّ
قدر عمييا الحركات الثبلث عمى األلف ،وعمَّ َل النحويون سبب ذلك فيَّ :
إن األلف لم
حرف ىوائي يجري مع النفس وال يعتمد عمى مواضع من ِ
َي َقبل الحركةَّ ،
الفم ،والحركة
ألنو
ٌ

وتمن ُعوُ من الجري ،فمو ُحّْركت ال نقمبت إلى أصميا أو ىمزة
تَحبِ ُس الحرف عند مخرجيا َ
فيمتبس المقصور بالميموز"(.)1

ألن ذات األلف ال تقبل الحركة لذاتو.
و ىنا تقدر الحركات اإلعرابية الثبلث ّ
آراء النحاة في تقدير الحركة عمى االسم المقصور:
"تباينت آراء النحاة في ِ
تقد ِ
ير الحركة عمى االسم المقصور ،ومن المعموم َّ
أن
منونا أو غير ٍ
منونا فإما لؤللف والبلم
منون ،فإن لم يكن ً
أن يكون ً
المقصور ال َيخمُو من ْ
نحو (العصا) أو ،لئلضافة ،نحو( :عصا ز ٍيد) ،أو لكونو ال ينصرف ،نحو ( ُحبمى)
ِ
فإنو ُي َّ
أعجبتنِي العصا)
و( ُبشرى)ّ ،
قدر عميو اإلعراب مطمقًا مع ثُبوت األلف ،نحو ( َ
وح َجتُو من وجيين":
أيت العصا) و ( ُ
و(ر ُ
مررت بالعصا) ،خبلفًا لمن منع التقدير ُ

()2

حذف الم الفعل في نحو( :يخشى) فمو أن فيو حركة َّ
أحدهماَّ :
مقدرة
أن الجازم َي ُ

لحذف شيئين.

والثانيَّ :
أن األلف ال يقبل الحركة فيو بمنزلة الحركة التي ال تقبل الحركة ،فكما ال
قدر الحركة عمى حركة أخرى ،كذلك ال تُ َّ
تُ َّ
قدر عمى األلف ،و َّ
جودىا بمنزلة
ألنو صار ُو ُ
الحرف المتحرك تَع َذر تحريكيا.

( )1
( )2

عبد الرزاق فياض عمي :اإلعراب التقديري في األسماء.184/19،
المرجع نفسو.184/19 ،
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الفصل األول :
وحجةُ الجميور في ذلك من وجيين":
" ُ

اإلعراب التقديري في االسم
()1

ِ
أحدهماَّ :
التقدير قياساً عمى
أثيره المفظي رجع
إن العامل يقتضي التأثيرْ ،
ُ
فإن تع َذر تَ ُ
ِ
ضاف إلى ياء المتكمم.
الم
ُ
قدر حركتُو ِ
تحر ٍك فتُ َّ
الثانيَّ " :
عميو ،فإذا زال عاممُيا
نقمبا عن حرف ُم ّْ
إن األلف قد يكون ُم ً
َخمَفَو عام ٌل آخر يقتضي التَ ِ
قدير"(.)2
ُ
و المستفاد من جممة ىذا القول أن تقدير الحركة اإلعرابية إنما ىو متمركز عمى الحرف
األخيرمن الكممة،و قد تعذر ظيور ىذه الحركة ،ألن األلف بمثابة حركة طويمة و الحركة
ال تقبل الحركة ،كأن نقول:كمنا يسعى إلى اليدى،الطبيب ُيعايد المرضى في المستشفى.
"ولئليضاح وبيان العمة لما تقدم يرى بعض النحويين َّ
المقدر ليس لو ُحكم
أن ّ
ِ
الممفوظ بو و َّ
قياسو عمى الحركة ،فالفارق
أما ُ
أن الذي ُحك َم بالتقدير عدم قبولو الحركة ،و ّ
ألنيا بعضو ،وبعض الشيء ُمغاير
ٌ
يقوم بنفسو والحركة ال تقوم بنفسيا ّ
موجودّ ،
ألنو ُ
لجممتو"(.)3

أبدا ،واأللف ال تتحرك
ألن آخرىا ألف ساكنة ً
ابّ ،
"واّنما لم يدخل ىذه األسماء اإلعر ُ
ص ٌو) و
ياءا ،ألن األصل في (عصا) و َشَب ِييَا ( َع َ
ألن تحريكيا يؤدي إلى قمبيا و ًاوا أو ً

نكرا ،دخمو التنوين عبلمة
ذكراُ ،م ً
ي) فقمبيا يؤدي إلى ثقل استعماليا فإن كان ُم ً
(فتى)( ،فَتَ ٌ

لمصرف ،قال تعالى﴾           ﴿ :

[الدخان.)4( "]41 :

( )1

عبد الرزاق فياض عمي:اإلعراب التقديري في األسماء.185/19،

( )3

المرجع السابق.185 /19،

( )2

( )4

ابن يعيش :شرح المفصل ،إدارة الطباعةالمنيرية،مصر.34/4،

عبد الرزاق فياض عمي :اإلعراب التقديري في األسماء.186/19،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ِ
ِ
المجرور في حال تنوينو كقولك:
المنصوب أو
وقفنا عمى المقصور المرفوِع أو
"واذا َ

بعصا) ،ففيو لمنحويين ثبلثة أقوال".)1( :
عصا) و ( ُ
مررت ً
عصا) و (رأيت ً
(ىذه ً

ومفاده ّأنك تَ ِ
المعتل َم ْجرى الصحيح ،ومعنى
أحدهما :ما ُنسب إلى سيبويو،
ُ
جري ُ
ِ
حرف اإلعراب وفي النصب
الجر عمى
ذلكّ :
أن الوقف عمى الصحيح في حالتي الرفع و ّ
ومررت بز ٍيد
يدا،
عمى حرف األلف التي ىي بدل من التنوين ،كقولك :ىذا ز ٌ
يد ،ورأيت ز ً
ُ
حرف اإلعراب التي ُحذفت
بأن األلف
ُ
كم َ
فإن ُق َ
ت ّ
ْ
مت :ىذه عصا ،ومررت بعصاَ ،ح ْ
كمت بأن األلف تَ ُّدل عمى
لمبلقاة التنوين ،فمما زال عادت ،واذا قُمت ،رأيت عصاَ ،ح َ
ُ
التنوين القت األلف التي ىي حرف اإلعراب ،فحذفت أوالىما وبقيت التي ىي بدل.

والقول الثاني ":قول أبِي ُعثمان المازني ،وىو أن األلف في األحوال الثبلثة بدل
ألن قبل التنوين فتحة في ّْ
كل حال فأبدل منو األلف" (.)2
من التنوينّ ،
حرف إعراب
أن األلف في األحوال الثبلثة
ُ
والثالث " :قو ُل أبِي سعيد السيرافي ،وىو ّ
أن القُراء أمالوىا في النصب لقولو تعالى:
وحجتو ّ
ُ

﴿إ     

[ ﴾        طو.)3( "]10 :
ونخمص في األخير إلى أن التقدير في االسم المقصور يكون في الحاالت اآلتية:
مقدرة عمى األلف ،حيث
فإنو ُيعرب بحركات ّ
أوال :إذا كان االسم المقصور ً
مفرداّ ،

ألن األلف بمثابة حركة
تتع َذر فيو ظُيور الضمة والفتحة والكسرة عمى األلف ،ذلك ّ

جود لحركة فوق حركة.
طويمة ،و بالتالي ال ُو َ
( )1

عبد الرزاق فياض عمي:اإلعراب التقديري في األسماء  ،186 /19،وينظر سيبويو :الكتاب.188 – 187/4 ،

( )3

ينظر ،ابن الخباز :توجيو المّمع ،تح  :فايز زكي ،دار السبلم ،ط  ،1القاىرة2002 ،م ،ص  ،86واألصبياني :شرح

( )2

المرجع نفسو.186/19،

المّمع في النحو ،تح :محمد خميل مراد ،دار الكتب العممية ،ط ،1بيروت2007 ،م ،ص .88
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

وجر ّإنما الستحالة ُنطق
ً
ثانيا :تعذر الحركات اإلعرابية الثبلث من رفع ونصب ّ

الحركة عمى األلف.

ثالثًا :في حالة ما إذا كان االسم المقصور ُمثنى أو جمع مذكر السالم أوجمع مؤنث

المقدرة التي كان ُيعرب بيا االسم
فإن إعرابو يكون بالحروف النائبة عن الحركات ّ
السالم ّ
المقصور في حالة اإلفراد.

قدر فيو جميع حركات اإلعراب ،من ضمة وفتحة وكسرة" (.)1
"واالسم المقصور تُ ّ

المبحث الثاني :اإلعراب التقديري في االسم المنقوص
االسم المنقوص" :وىو اسم ُمعرب ينت ِيي بياء الزمة ؛أي من أصل بنية الكممة غير

قدر عميو الضمة والكسرة لمثقل ،وتظير الفتحة لخفتيا .تقول:
مشددة مكسور ما قبميا ،وتُ ّ
ّ
القاضي
المقدرة لمثقل .وا ّن
القاضي عاد ٌل( ،القاضي) مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة ّ
َ
وخمق القاضي
إن) منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة-
عاد ٌل( ،
ُ
القاضي) اسم ( ّ
َ
المقدرة لمثقل"(.)2
العد ُل( ،مضاف إليو مجرور) وعبلمة جره الكسرة ّ

ألنو ُنقص شيئين حركة وحرفاً ،فالحركة ىي الضمة أو الكسرة
مي
"واّنما ُس َّ
منقوصا ّ
ً
ٍ
قاض يا
ُحذفت لمثقل ،و الحرف ىو الياء ُحذف اللتقاء الساكنين ،فتقول في الرفع :ىذا
ٍ
بقاض يا فتى"(.)3
الجر مررت
فتى وفي ّ

الجر ،والتجرد من أل واإلضافة
"وقيلّ :إنو
ٌ
منقوص لحذف المو في حالتي الرفع و ّ
ٍ
قاض عمى ٍ
جان" (.)4
كم
نحوَ :ح َ

( )1

ابن ىشام األنصاري :قطر الندى وبل الصدى ،المكتبة المحمودية التجارية ،مصر ،ص .22

( )3

ابن يعيش :شرح المفصل.56/1 ،

( )2

( )4

محمود سميمان ياقوت :النحو التعميمي والتطبيق في القرآن الكريم ،ص .33
صبيح التميمي :ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.158 /1،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

منقوصا كاألسماء الستة ،فيي تمحقيا الياء في
"واالسم إذا لم تمزمو الياء لم يكن
ً

الجر .وا ْن لم تقع بعد حرف مكسور لم يكن ما دخمت عميو منقوصاً أيضا كما في
حالة ّْ
عي"(.)1
ور ٍ
َس ٍ
قي َ

و ما يمكننا مبلحظتو ىنا أن االسم المنقوص قد تعددت تسميتو ،و ذلك تبعا
اع األرض ،حكم عمى ٍ
جان باإلعدام.
لمحاالت التي يرد عمييا ىذا االسم،نحو:سقى ر ٍ
عبر عنو ابن مالك بقولو:
وقد َ
َو الثَّ ِ
ص ُبوُ ظَيَ ْر
ان َم ْنقُ ٌ
وص َوَن ْ

()2

ضا ُي َج ْر.
و َرْف ُعوُ ُي ْن َوى َك َذا ْأي ً

المرتَِقي،
"فيو إذن؛أي االسم المنقوص (اسم ُمعرب آخره ياء الزمة بعد كسرة ،نحوُ :

والداعي ،والساعي)" (.)3

"فإذا ورد اسم ُمعرب آخره ياء الزمة لم ُيكسر ما قبميا ،فيو ليس منقوص ،نحو:
ظبي فيذا ٍ
جار مجرى الصحيح"(.)4
ّّ
جر بحركتين َّ
مقدرتين ىما :الضمة والكسرة ،ذلك
وي َّ
"واعراب المنقوص ىو أن ُيرفع ُ
كقولو تعالى[ ﴾          ﴿َ :القمر ،]6 :وقال
تعالى ﴿             

[ ﴾      البقرة ]186 :وفي الكتابة المصحفية بدون
ياء"(.)5
( )1

ينظر ،محمد أسعد النادري :نحو المغة العربية ،ص .203

( )2

ابن مالك :متن ألفية ابن مالك في النحو والصرف ،ص .17

( )4

المرجع نفسو ،ص .483

( )3

( )5

إبراىيم قبلتي :قصة اإلعراب ،ص .483
المرجع نفسو ،ص .483
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

منون وغير منون" (.)1
"وىذا االسم المنقوص عمى ضربينّ :
منوًنا ،فنحو
" ُ
نون عمى ضربين :موصول ،وموقوف عميو ،فإذا كان موصوالً وكان ّ
فالم ّ
ٍ
ٍ
الجرّ ،إنما األصل
مررت
قولنا( :ىذا
قاض) في موضع الرفع ،و ( ُ
بقاض) في موضع ّ

بقاضي) استُ ِثقمت الضمة والكسرة في الياء فحذفتا منيا،
مررت
فيو( :ىذا
ّّ
ٍّي
قاضي) و ( ُ

فحذفت الياء اللتقاء الساكنين ،وكان حذف الياء أولى
فسكنت الياء والتنوين بعدىا ساكنةُ ،

ألن التنوين جاء لمفرق بين االسم المنصوب وغير المنصوب والياء ال
من حذف التنوينّ ،
يفرق بين الشيئين ،فكان التنوين بالبقاء أولى من الياء بيذا المعنى" (.)2

المنقوص،إنما لمفرق بين االسم المنصوب،وغير المنصوب
إن دخول التنوين عمى االسم
ّ
ّ

،وذلك ألن ياء ىذا االسم ال تفرق بين ىذين الشيئين.

أحببت
ناديا رياضياً )،و (
ُ
أما في حالة النصب فتقول( :ر ُ
أيت قاضياً)ُ (،زرت ً
"ّ
داعيا)،و رأيت ساقياً ،واّنما احتمل النصب لخفَّتِ ِو ،وىذا عمى جريان المنقوص مجرى
ً
الصحيح"(.)3

مررت
أما في حالة الوقفّ ،
الجر( :ىذا ْ
قاض) و ( ُ
فإننا نقول في حالتي الرفع و ّ
"و ّ
وتقف عمى الضاد ساكنة" (.)4
فيحذف التنوين كما حذفت في ز ٍيد وعمرو
ُ
ْ
بقاض) ُ
الجر لمضرورة ومنو
ض ُّم المنقوص في حالة الرفع،
"ويجوز لمشاعر َ
وكسرهُ في حالة ّ
ُ

قول الشاعر":

()5

الرماة َّ
كأنو
نراهُ وقد َ
فات ّ
( )1

بلب م ِ
ِ
أصمَ ُم.
ي َ
الخ ّْد ْ
أمام الك ِ ُ ْ
صغ ُ

عبد الرزاق فياض عمي :اإلعراب التقديري في األسماء.187 /19 ،

( )2

األصبياني :شرح الممع في النحو ،تح :محمد خميل مراد ،دار الكتب العممية ،ط ،1بيروت2007 ،م ،ص .86

( )4

ينظر،األصبياني :شرح الممع في النحو ،ص .86

( )3

المرجع السابق.187/19 ،

(  )5السكري :شرح أشعار اليذليين ،تح :عبد الستار أحمد فراج ،مكتبة دار العروبة ،القاىرة1965 ،م.1219/3 ،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

فاالسم المنقوص (م ِ
مرفوعا،و ىذا الرفع إنما جاء
ي)في ىذا البيت قد ورد
ً
ُ ْ
صغ ُ
لضرورة شعرية.
"ويظير مما تقدم أن االسم المنقوص يأتي عمى ثبلثة أقسام":

()1

معرفاً باأللف والبلم؛ كالقاضي ،والوالي ،والساقي ،الراعي.
أحدهما :أن يكون ّ
والثاني :أن يكون مضافاً؛ كقولك :قاضي م ّكة ،ووالي البصرة،ساعي البريد.
الجر وتفتح في النصب.
وىذان ّ
النوعان؛ تسكن ياؤىما ،في الرفع ،و ّ
قاض ،وو ٍ
ٍ
اع،فتُحذف ياء
أن يأتي من ّك ًرا؛ كقولك:
ساع ،و ر ٍ
الٍ ،
والقسم الثالثْ :

ويعوض عنيا بتنوين ُيسمى تنوين عوض عن حرف ،وذلك في حالتي
المنقوص ىنا ُ

ٍ
مقدرة عمى الياء المحذوفة.
الجر فقط ،نحو :ىذا
قاض :خبر مرفوع بضمة ّ
الرفع و ّ

ٍ
مقدرة عمى الياء المحذوفة ،ومثل ذلك :ىذه جو ٍار
مررت
بقاض :اسم مجرور بكسرة ّ
" ُ

مررت بجو ٍار" .واّنما حذفت ياؤه لسكونيا وسكون التنوين ،الذي وجب إلحاقو بو عند
ُ

قاضيا عادالً ،فإذا
أيت
ونون كقولك :ما ر ُ
ً
إفراده ،فإذا ح ّل في موضع منصوب تثبت ياؤهّ ،
ِ
وقفت عميو في حالتي الرفع
عرفا،
َ
صرت إلى الوقف عمى االسم المنقوصْ ،
فإن كان ُم ّ
ٍ
ٍ
بقاض ،ووقفت عميو في حال النصب
قاض ،ومررت
الجر بحذف الياء ،كقولك :ىذا
و ّ
يدا ،ىذا
أيت ز ً
أيت قاضيا كما تقول :ر ُ
باأللف المبدلة من التنوين ،مع إثبات يائو فقمت :ر ُ

ىو االختيار فييما".

( )1

()2

ينظر،الحريري :شرح ممحة اإلعراب ،ص  ،105ومحمود حسني مغالسة :النحو الشافي ،مؤسسة الرسالة ط ،3

بيروت1997 ،م ،ص .48
( )2

المرجع نفسو  ،ص ،48والحريري:شرح ممحة اإلعراب،ص.105
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ِ
القاض
المعرف المرفوع ،والمجرور بحذف الياء ،فقال :ىذا
"وقد وقف بعضيم عمى
ّ
ِ
بالقاض ،ووقف آخرون ،عمى المن ّكر المرفوع والمجرور بالياء فقالوا :ىذا قاضي،
ومررت
()1

ومررت بقاضي".

ويظير مما سبق ذكره أن االسم المنقوص يأتي عمى حاالت ثبلث(معرفا،
مضافا،ومنك ار).
تثنية المنقوص:
أما كيفية تثنية المنقوص إذا كانت الياء موجودة بقيت كما ىيِ ،
وزيدت عبلمتا
"ّ

المحامي ،تقول في التثنية:
التثنية ،األلف والنون ،أوالياء والنون نحو :القاضي ،الداعيُ ،
فإنيا تُرد عند التثنية ،نحو:
أما إذا كانت الياء محذوفة ّ
القاضيان ،الداعيان ،المحاميانّ ،
ساعٍ ،
ىاد تقول في التثنية ،ساعيان وساعيين وىاديان وىاديين" (.)2
ٍ

جمع المنقوص:
ضم ما قبل
"إذا ُجمع المنقوص جمع مذكر سالم ُحذفت ياؤه ،إذا كانت موجودة مع ّ

الجر و النصب نحو :القاضي،
الواو في حالة الرفع ،أو كسر ما قبل الياء في حالتي ّ

القاضون والداعون ،والقاضيين والداعيين"(.)3
والداعي تقول في الجمع:
َ

"واذا كانت الياء محذوفة فميس ىناك تغيير ،وتعامل ُمعاممة الموجودة التي

تحذف"(.)4

( )1

الحريري :شرح ممحة اإلعراب ،ص .105

( )2

جبلل أحمد عمي المولى :اإلعراب بالنيابة دراسة وصفية تطبيقية في خمسة األجزاء األولى من القرآن الكريم ،ص

( )3

المرجع نفسو ،ص .62

.50 -49
( )4

المرجع نفسو،ص .62
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

و ما يمكننا قولو ىنا أن االسم المنقوص ال تحذف ياؤه بل تبقى عمى حاليا،و ىذا
عكس جمع المنقوص الذي تحذف ياؤه.
أن المنقوص ما جمع (ثبلث شرائط) ،وىي :أن يكون آخره
" وكما قدمنا القول في ّ

ياء مخففة قبميا كسرة ،ومتى اجتمع في اسم ىذه الشرائط الثبلثُ ،سكنت ياؤه في الرفع
ً
ت حروفو ،مثلَّ :
الشجي والعمي ،أو َكثُرت حروفو ،مثل :القاضي،و
الجر سواء َقمَّ ْ
و ّ

فإن عدم شرط من الشرائط الثبلث ،كان االسم صحيحا ولحقت
المستشري والمستقصيّ ،

ي وقمري أو يكون
ياءه الضمة والكسرة وذلك بأن تكون ياؤه مشددة مثل :ياء عمّي ،وكسر ّ

ظبي ،وجدي وسقي"
ما قبميا ساكنا ،نحوْ :

()1

الجر"
تقدير الحركة فييا في حالتي الرفع و ّ
"واألسماء المنقوصة يطرد ُ

()2

قدر ،بل سكون الياء رفعٌ أو
بم ّ
"وفي ىذا الصدد قال بعض النحويينّ :أنو ليس ُ

جر"(.)3
ٌ

أن اإلعراب والحركات الحادثة عن العامل والسُّكون في األسماء
"ووجو القول األولّ :

غير حادث عن عامل ،فمم َيكن إعرًابا ،واّنما اإلعراب الحركة ،ولكن َمنع من ظيورىا
مانع ،وىو ثِقل المفظ بيا عمى الواو والياء بعد الكسرة ،لما كان حذفيا لمانع وجب أن
تُ َّ
قدر كما في ألف المقصور"(.)4

( )1
( )2

الحريري :شرح ممحة اإلعراب ،ص .106
عمي أبو المكارم :أصول التفكير النحوي ،دار غريب ،ط ،1القاىرة2006 ،م ،ص .258

( )3

العكبري :التبيين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين ،تح
ينظرُ ،

( )4

المصدر نفسو ،ص .183

الغرب اإلسبلمي ،ط ،1بيروت ،م1986م ،ص .183
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العثيمين،دار
 :عبد الرحمن ابن سميمان ُ

اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

يرى بعض النحويين أن إعراب االسم المنقوص ليس مقدرا،ألنو ال وجود لتأثير
العامل ،وانما ىو مقدر لمثقل الواقع عمى مستوى الواو أو الياء،و ىذا ما أدى إلى
التقدير.
أن ضمة الواو والياء وكسرتيما بعد الضمة والكسرة ممكن،
"فإن قيل :الفرق بينيما ّ

قدر تقدير المستحيل ،فعند ذلك ُي ْج َع ُل
وحركة األلف في العصا مستحيل ،والممكن ال ُي ّ

سكونو في الممكن كحقيقة الحركة ،إذا كانت الحركة ممكنة بخبلف األلف ،فإن حركتيا

تج َع ُل نفسيا قائمة مقام الحركة ،قيل :ال فرق بين الموضعين،
في المفظ مستحيمة ،فبل ْ

ألن ما ُيستثقل عندىم في ُحكم المستحيل" (.)1
ّ

أن تقدير الحركة اإلعرابية في االسم المنقوص يكون فقط
وخبلصة القول ّ

ويعوض عنيا بتنوينُ ،يسمى ىذا التنوين
عندما يأتي" االسم المنقوص نكرة ،فتحذف ياؤهُ ،

ٍ
قاض:
الجر فقط ،فتقول في حالة الرفع :جاء
تنوين عوض ،ويكون ذلك في حالتي الرفع و ّ

الجر
مقدرة عمى الياء المحذوفة منع من ظيورىا
فاعل مرفوع بضمة ّ
الثقل،أما في حالة ّ
ّ
ٍ
مقدرة عمى الياء المحذوفة منع من ظيورىا الثقل.
فنقول :مرت
بقاض :اسم مجرور بكسرة ّ
فإن الفتحة تظير عمى آخر االسم المنقوص ،فنقول:
أما فيما يخص حالة النصبّ ،
ّ

قاضيا :مفعول بو منصوب بالفتحة الظاىرة" (.)2
أيت
ر ُ
ً

قد ًرا،
فإن إعرابو ال يكون ُم ّ
وعندما يكون االسم المنقوص في حالة التثنية أو الجمعّ ،

واّنما يكون إعرًابا بالحروف النائبة عن الحركات.

المبحث الثالث :اإلعراب التقديري في اإلسم المضاف لياء المتكمم

( )1
( )2

العكبري :التبيين عن مذاىب النحويين البصريين و الكوفيين،ص .183
عبده الراجحي :التطبيق النحوي ،دار المسيرة ،ط ،1عمان2008 ،م ،ص .51
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

قدر فيو حركات اإلعراب الثبلث ىو االسم المضاف لياء المتكمم ،مثل
"االسم الذي تُ ّ
بكتابي،إن جامعتي عريقة ،سممت عمى معممتي ،ىذا
ىذا كتابي ،قرأت كتابي ،وانتفعت
ّ

()1
ألن ياء المتكمم التي ىي مضاف إليو تكون بعد الحرف األخير من
غبلمي" " .وذلك ّ
ِ
ولكن ياء المتكمم
االسم مباشرة .وىذا الحرف األخير ىو موضع عبلمات اإلعرابّ ،

تَقتضي ُوجود كسرة تناسبيا ،وعبلمات اإلعراب في االسم ضمة وفتحة وكسرة ،إ ْذ ال
قدر حركات اإلعراب الثبلث بسبب
ُيمكن تحريك الحرف الواحد بحركتين في وقت واحد ،فتُ ّ

()2
أن يأتوا قبل الياء
حركة المناسبة" " ،والذي منع من ظيورىا (الحركات) ّأنيم التزمواْ ،

بحركة تجانساً ،وىي الكسرة فاستحال حينئذ المجيء بحركات اإلعراب قبل الياء ،إ ْذ
أن ذكرنا" (.)3
المحل الواحد ال يقبل حركتين في اآلن وحده ،كما سبق و ْ

إن التقدير في آخر االسم المضاف إلى ياء المتكمم واضح ىنا،و ذلك راجع لعدم
ّ

تقبل المحل الواحد حركتين في الوقت نفسو.

"واإلضافة إلى ياء المتكمم تشمل اإلضافة الظاىرة إلى ياء المتكمم ،كما تشمل
قدرة إلييا ،يريدون بالظاىرة( :ما كانت فييا الياء نفسيا بارزة غير محذوفة،
الم َّ
اإلضافة ُ

وغير منقمبة حرفاً آخر) ،مثل كتابي ،صاحبي،بيتي ،معممتي.)4( ".
بالمقدرة إلييا إحدى الحاالت اآلتية.)5( :
ويريدون
ّ

أ) -ما كانت فييا الياء محذوفة من غير ِع َّوض عنيا ،مع وجود ما يدل عمييا،
كالكسرة قبميا ،مثل :يا ّْ
ىون مصيبتي.
رب ساعد ،وأصميا :يا ربِي،يا ّ
رب ّ
( )1
( )2

ينظر ،عباس حسن :النحو الوافي ،القاىرة.202 – 201/1 ،
عبده الراجحي:التطبيق النحوي ،ص .53 -52

( )3

زين كامل الخويسكي :شرح شذور الذىب في معرفة كبلم العرب ،دار المعرفة الجامعية ،ط  ،2األ ازريطة2008 ،م،

( )4

عباس حسن :النحو الوافي.201/1 ،

ص .88

( )5

ينظر،المرجع نفسو .201/1،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ب) -ما كانت فييا الياء محذوفة ،ولكن ُع ّْوض عنيا بتاء التأنيث المبنية عمى الفتح

ألنو
أبت( منادى منصوبّ ،
أبت (أي :يا أبِي) فكممة) :أب( من ) َ
أو عمى الكسر ،مثل :يا َ

مضاف لمياء المحذوفة التي ُع ّْوض عنيا بتاء التأنيث ،وتاء التأنيث حرف ،إذْ الياء لم

قدرة،
تتقمب إلييا ،كما تنقمب إلى األلف ،وليذا كانت كممة )أب( منصوبة ،ولكن بفتحة ُم ّ

منع من ظيورىا الفتحة التي جاءت لمناسبة تاء التأنيثَّ ،
ألن تاء التأنيث تقتضي فتح ما
قبميا ،ولكن من الممكن االختصار فنقولّ :إنيا منصوبة بفتحة ظاىرة.
ج)" -ما كانت فييا الياء منقمبة ألفًا ،مثل :يا

صاحبا ( ال تترك زيارتي ،فكممة
)
ً

قدرة ،منع من ظيورىا الفتحة التي جاءت
)صاحب( منادى مضاف منصوب بفتحة ُم ّ
ألن تاء التأنيث تقتضي فتح ما قبميا" (.)1
لمناسبة تاء التأنيثّ ،

وخبلصة القول في ىذا األمر أن التقدير في اإلعراب يكون في حالة الرفع
الجر،فيكون اإلعراب فييما ظاى ار.
وحدىا،أما في حالتي النصب و ّ
مقدرة ،واّنما ىي الكسرة
الجر ليست ّ
"ويرى بعض العمماء ّ
أن الكسرة في حالة ّ
الظاىرة ولكن من األفضل اعتبارىا ُم َّ
تطرد القاعدة الخاصة بتقدير الحركات
قدرة حتى ّْ
الثبلث حين اتصال االسم بكسرة المناسبة"(.)2

"ومن أمثمة ذلك قولو تعالى        ﴿ :

[ ﴾       طو.)3( "]96 :

( )1
( )2
( )3

عباس حسن :النحو الوافي .201/1 ،
محمود سميمان ياقوت :النحو التعميمي والتطبيق في القرءان الكريم ،ص .52
المرجع نفسو ،ص .52
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ِ
الم َّ
قدرة منع من ظيورىا اشتغال
ونفسي( :نفس) فاعل مرفوع وعبلمة رفعو الضمة ُ

المحل بكسرة المناسبة ،وىو مضاف وياء المتكمم ضمير متصل مبني عمى السكون في
جر مضاف إليو"(.)1
محل ّ
َّ
إن إضافة اسم ما إلى ياء المتكمم تقتضي أحكاماً خاصة أشيرىا اثنان:

"أحدهماُ :وجوب كسر المضاف وبناء الياء عمى السكون أو الفتح إذا كان المضاف
مفرداً صحيح اآلخر كصديقي ،أو ُمعتبلً شبييا بالصحيح كمشي ،أو جمع التكسير
سالما كصديقاتي" (.)2
صحيح آلخر كببلدي ،أو جمع مؤنث ً

الجر
وكسر آخر ىذه األنواع من المضاف و ٌ
اجب في حاالت الرفع والنصب و ّ
" ُ

وذىبت إلى صديقي ،فالمضاف في ىذه
وزرت صديقي.
جميعاً فنقول :جاء صديقي.
ُ
ُ
قدرة عمى ما قبل الياء منع من ظيورىا انشغال المحل بالكسرة
األمثمة ُيرفع بضمة ُم ّ

وينصب بفتحة ُم َّ
قدرة كذلك منع من ظيورىا انشغال المحل
العارضة لمناسبة الياءُ ،
ٍ
مؤنث سالماً فيو ُينصب بالكسرة
بالكسرة العارضة لمناسبة الياء ،إالَّ إن كان جمع

الظاىرة أو بكسرة َّ
اء
وي ُّ
مقدرة منع من ظُيورىا انشغال المحل بالكسرة العارضةُ .
جر سو ٌ

أكان مفرداً صحيح اآلخر أو ُمعتبل شبييا بالصحيح أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالماً
بالكسرة الظاىرة ،أو بكسرة َّ
مقدرة عمى ما قبل الياء منع من ظيورىا انشغال المحل
بالحركة المناسبة لمياء"(.)3
بأنو يجوز إسكان الياء وفتحيا مع المضاف الواجب كسر ِ
آخ ِره ،وىو ما سوى
"وقيل ّ
ُ
األربع المستثنيات ،وذلك أربعة أشياء :المفرد الصحيح ،نحوُ ( :غ ِ
بلمي) و (فَ َرسي)

(  )1محمود سميمان ياقوت :النحو التعميمي و التطبيق في القرءان الكريم ،ص .52
( )2
( )3

محمد أسعد النادري :نحو المغة العربية ،ص .793
المرجع نفسو ،ص .794
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ظ ْبيي) و ( َد ْل ِوي) ،وجمع
المعتل الجاري مجراه ؛أي الجاري مجرى الصحيح نحوَ ( :
و ُ
التكسير نحوِ ( :ر َجالي) و ( ُى ُنوِدي) وجمع السبلمة المؤنث نحوُ ( :م ْسمِ َماتِي)" (.)1
"أما الحكم الثاني فيو وجوب تسكين آخر المضاف وبناء الياء عمى الفتح في ّْ
محل
ّ
ُ
ٍ
كمحام أو ُمثنى كولديَّ ،أو
كمرتجى ،أو منقوصا
ًا
اسما
ٍّي
مقصور ُ
جر إذا كان المضاف ً

ِ
تجاي النجاحّْ ،وأسعى لنيل
تجاي
سالما
كمساعد َّ
ُ
النجاح ،وا َّن مر َ
ي فنقولُ :مر َ
جمع مذكر ً

تجاي"(.)2
مر َ

وما يمكننا مبلحظتو بخصوص األحكام المتعمقة باالسم المضاف إلى ياء المتكمم
،أنو يستوجب سكون آخره مع بناء الياء المنتيي بيا عمى الفتح في حاالت وبنائيا عمى
السكون في بعض الحاالت.
بأن ياء المتكمم قد تنقمب أحياناً" ،فنقول في (يا ص ِ
أن ذكرنا َّ
احبي ويا
وكما سبق و ْ
ُ
َ

ص ِ
صاحبا" ،ويا "صديقاَ" ...كانت كممة" :صاحب" و "صديق" منادى منصوب
ديقي) :يا "
َ
َ

مقدرة ،منع من ظيورىا الفتحة التي جاءت لمناسبة األلف ،التي أصميا ياء المتكمم،
بفتحة ّ
و "صاحب ،وصديق" مضاف وياء المتكمم المنقمبة ألفاً :مضاف إليو مبنى عمى السكون
جر"(.)3
في محل ّ
«صاحب» و

"ومن الممكن في ىذه الحالة مراعاة التيسير بأن ُنعرب كممة

«صديق» منادى منصوب بالفتحة الظاىرة ،و ىو مضاف ،وياء المتكمم المنقمبة ألفاً:
لخمُوه من اإلطالة التي في سابقو" (.)4
مضاف إليو ...وىو إعراب محمودُ ،

( )1

األشموني :شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك ،تح :حسن حمد ،دار الكتب العممية ،ط

.194/2
( )2
( )3
( )4

محمد أسعد النادري :نحو المغة العربية ،ص .794
عباس حسن :النحو الوافي.202/1 ،
المرجع نفسو.202/1 ،
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 ،2بيروت2010 ،م،

اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

إن لم يكن مقصو اًر ،أو منقوصاً ،أو مثنى
عرب االسم المضاف إلى ياء
ّْ
المتكمم ْ
وي ُ
"ُ
ضمة وفتحة َّ
الرفع و َّ
مقدرتين عمى آخره يمنع
أو جمع م َذ َّكر سالماً -في حالتي َّ
النصب -بِ َّ
ت َربّْي)" (.)1
َطع ُ
من ظيورىما كسرةُ المنسبة ،مثل( :ربّْي ا﵀) و (أ ْ
َّ
مت
فيعرب بالكسرة الظاىرة عمى آخره ،عمى
أما في حالة ّْ
األصح ،نحوِ ( :لز ُ
الجر ُ
"ّ

طاعة َربّْي)"(.)2

من الضروري كسر آخر المضاف إلى ياء المتكمم في جميع الحاالت :الرفع و
إن جامعتي جميمة ،قرأت في مجمتي ،سممت عمى معممتي.
الجر ،نحوّ :
النصب و ّ
معرب في
"وىذا رأي جماعة من المحققين ،منيم ابن مالك ،والجميور عمى َّأنو
ٌ

حالة ّْ
ألنيم يرون أن الكسرة الموجودة ليست عبلمةَ
الجر أيضا بكسرة ّ
مقدرة عمى آخرهّ ،
الجر
ياء المتكمم عند اتصاليا باالسم ،وكسرةُ ّْ
ّْ
الجر ،واّنما ىي الكسرة التي اقتضتيا ُ

مقدرةٌ"(.)3
ّ

مقدرا،و
الجر يكون إعرابو ظاى ار و ال يكون ّ
يرى بعض النحاة ّ
أن االسم في حالة ّ

ىذا مراعاة لمتسييل عمى متعمم النحو.

"فإن كان المضاف إلى ياء المتكمم مقصو اًرَّ ،
عرب
وي ُ
فإن ألفو تبقى عمى حالياُ ،

ب قبل اتصالو بياء المتكمم ،فتقول":
بحركات ُم ّ
عر ُ
قدرة عمى األلف ،كما كان ُي َ

عصاي) و (أمسكت َعصاي) و ( َّ
عصاي) وقال تعالى:
أت عمى
توك ُ
َ
َ
َ

( )1

مصطفى الغبلييني :جامع الدروس العربية ،ص .35

( )3

المرجع نفسو ،ص .36

( )2

( )4

﴿ 

المرجع نفسو  ،ص .36 -35

المرجع نفسو ،ص  ،36وزين كامل الخويسكي :شرح شذور الذىب في معرفة كبلم العرب ،ص .89
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( )4

(ىذه

اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

               

[﴾  يوسف. ]19 :
ألنو ُمنادى
البشرى مضافة إلى ياء المتكمم ،وفي األلف فتحة ّ
مقدرة ّ
ُنوِديت ُ

مضاف ،وق أر الكوفيون (َيا ُبشرى) ،واالسم المقصور ىو كالمثنى رفعاً.

"وال فرق بين األلف المقصورة وغيرىا في لغة ُى َذْيل ،فيقال في نحو :عصا

عصاي ومسمماي"(.)1
ومسممان:
َ

أن االسم المضاف إلى ياء المتكمم إذا كان مقصو ار فإنو يجعل
المبلحظ ىنا ّ

كالمثنى ،فنقول:فتاي،عصاي.

وب ُنو ُى َذْيل يقمبون األلف المقصورة ياء ،دون ألف التثنية ،فيقولون في نحو :فتى
"َ
وحبمي" (.)2
فتي وعصَّي
َّ
وعصا وحبمىِّ :
قال شاعرهم:

()3

اى ُم
َسَبقُوا َى َو َّ
يو َ
أعنقُوا لَيَ َو ُ

ص َرعُ.
فَتُ ُخ ّرُموا و ل ُك ّل َج ْن ٍب َم ْ

ىوي)ىنا جاءت حركتيا اإلعرابية الفتحة.
فمفظة ( َّ
ويعرب في حالة النصب بفتحة مقَ َّدرة
"وان كان منقوصا تُدغم ياؤهُ في ياء المتكممُ .
ت المَو م ِ
ِ
عط َّي الرزق)" (.)4
عمى يائو ،يمنع من ظيورىا سكون اإلدغام ،فتقولَ ( :حم ْد ُ َ ُ
( )1

ابن الناظم :شرح ابن الناظم عمى ألفية ابن مالك ،تح  :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العممية ،ط  ،1بيروت،

2000م ،ص.295
( )2
( )3
( )4

المصدر نفسو  ،ص .295
المصدر نفسو ،ص .295

مصطفى الغبلييني :جامع الدروس العربية،ص .36
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ياء المتكمم،
"وتظير الفتحة عمى ياء المنقوص لخفتيا ،واّنما تُ ُ
سكن إذا اتصمت بيا ُ

ألنو يجب تسكين أول الحرفين المتجانسين المتجاورين ُليدغم في الثاني .فالسكون الذي

يقتضيو اإلدغام يمنع من ظيور الفتحة عمى الياء" (.)1

فيعرب بضمة أو كسرة َّ
مقدرتين عمى يائو ،يمنعُ من
الجر ُ
أما في حالتي الرفع و ّ
" ّ
طي
عطي ّْ
ت ِل ُم ْع َّ
ظيورىما الثّْق ُل أوال ،وسكون اإلدغام ثانيا ،فتقول( :ا﵀ ُم َّ
شكر ُ
الرْزق) و ( ْ
ق)"(.)2
ّْ
الرْز َ

"فالمنقوص ىنا تقدر عمى آخره َّ
الضمةُ والكسرة لثقل ظيورىما عميو ،فالثّْقل ىنا
ووجوب تسكين أول الحرفين المتجانسين المتجاورين المتحركين
ٌ
سبب أو ٌل الختفائيماُ ،
سبب ٍ
ثان لو"(.)3
لئلدغام ٌ
و اإلدغام الحاصل ىنا تم بإدغام ياء المنقوص في ياء المنقوص،و ألن الياء ين
حرفان متجانسان متجاوران تم إدغاميما ،فإن الحرف األول منيا؛أي ياء المتكمم ُيسكن

ويعرب،و يعرب االسم المنقوص في الجممة األولى( ُم ْع ِط َّي:بدل مطابق من لفظ

مقدرة عمى آخره منع من ظيورىا
الجبللة(ا﵀)،منصوب بالتبعية،وعبلمة نصبو فتحة ّ
إدغام الياءين(ياء المنقوص في ياء المتكمم).
فإن ياء المتكمم تُثبت مفتوحة بعد ألف التثنية الساكنة:
"وا ْن كان مثنى وىو مرفوعّ ،

صاحباي"(.)4
نحو :جاء
َ

فإن ياء المتكمم تُثبت في الحالتين ُمدغمة
"وا ْن كان مثنى وىو منصوب أو مجرور ّ
ِ
صاحبي و أصميا صاحبين ليُ ،حذفت النون والبلم
أيت
في ياء التثنية ،ومفتوحة ،نحو :ر ُ
( )1

مصطفى الغبلييني:جامع الدروس العربية ،ص .36

( )3

المرجع نفسو ،ص .36

( )2

( )4

المرجع نفسو ،ص .36

عباس حسن :النحو الوافي.201/1 ،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

لئلضافة ،أو ُحذفت النون لئلضافة ،والبلم لمتخفيف ،وأُدغمت الياء في الياء مع فتح

الثانية منيما" (.)1

" وا ْن كان جمع مذكر سالماً َّ
فإن واوه في حالة الرفع واإلضافة لياء المتكمم موجودة

وليست َّ
مقدرة ،ولكنيا تُقمَب ياء ،وتدغم الياءان ،مع كسر ما قبميما ،وفتح ياء المتكمم،

مثل :جاء صاحبِ َّي ،و أصمو :صاحبون ليُ .حذفت النون والبلم لئلضافة أو ُحذفت النون
وي) اجتمعت الواو والياء ،وسبقت إحداىما
ص َ
احب َ
لئلضافة ،والبلم لمتخفيف ،فصارتَ ( :

صاحبي،
بالسكون ،قُمبت الواو ياء ،وأُدغمت الياء في الياء وكسر ما قبميما ،فصارت
َّ

ويكون مرفوعاً بالواو التي ُقمبت ياء"(.)2

فإن ياءه تُدغم في ياء المتكمم ،التي تتحرك بالفتح،
ًا
منصوبا أو
"وا ْن كان
مجرور ّ
ً

وسممت عمى زائري ،فكممة( :زائري ،وأصميا :زائرين
أكرمت زائري،
وقبميما كسرة ،مثل:
ُ
ُ
المدغمة في ياء
لي) منصوبة أو مجرورة ،وعبلمة نصبيا ّ
وجرىا الياء األولى الساكنةُ ،

المتكمم المفتوحة ،وكممة زائري :مضاف ،وياء المتكمم :مضاف إليو مبنية عمى الفتح في

جر .ىذا والياء األولى في مثل كممة( :زائري) السالفة تختمف عن الياء األولى في
محل ّ
ِ
ألن الياء األولى في كممة
كممة «صاحبي» في المثال السابق ،وىو (جاء
صاح َّ
بي) ّ
صاحبيُ ،منقمبة عن واو ،فيي عبلمة رفع ،بخبلف األخرى فيي ياء الجمع ،عبلمة
َّ

الجر"(.)3
النصب أو ّ

وفي المضاف إلى ياء المتكمم أربعةُ مذاىب:
أحدهماّ " :أنو ُمعرب بحركات َّ
مقدرة في األحوال الثبلثة ،وىو مذىب الجميور" (.)4
( )1

عباس حسن  :النحو الوافي .201/1،

( )3

المرجع نفسو.202/1،

( )2

( )4

المرجع نفسو.201/1،

األشموني :شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك.197/1 :
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

الجر بكسرة ظاىرة" (.)1
والثانيّ " :أنو ُمعرب في الرفع والنصب بحركة ّ
مقدرة ،وفي ّ
أن االسم المضاف إلى ياء المتكمم مبني،ـ وىذا ما ذىب إليو الجرجاني
والثالثةّ " :

وابن الخشاب وىو ضعيف النتفاء السبب المقتضي لمبناء"(.)2

ألنو مردود ببقاء إعراب المضاف
"وال يقال :سبب بنائو إضافتو إلى غير متمكنّ ،

إلى الكاف والياء ،واعراب المثنى المضاف إلى الياء"(.)3

مبني،
أن المضاف إلى ياء المتكمم ال ىو
ٌ
أن ذىب قوم إلى ّ
والرابعْ " :
معرب وال ىو ٌ
عر ٍب ،إ ْذ لو كان ُمعرباً لظيرت فيو
وْ
احتج آخرون ّ
بم َ
بأن المضاف إلى ياء المتكمم ليس ُ

ألنو يقبل الحركة ،وليس بمبني ،إذ ال عمّة لمبناء ىنا ،فمزم أن ينتفي
حركة اإلعرابّ ،
الوصفان عنو"(.)4

ىناك اختبلف بين النحاة حول إعراب االسم المضاف إلى ياء المتكمم،فمنيم من
يرى أنو معرب بالعبلمات المقدرة،و البعض اآلخر يرى أنو مبني.
مفادىا َّ
أن:
ونختم حديثنا في ىذا المبحث بخبلصة ُ
ُ
فإن الكممة منيا تتخذ شكبل واحداً ،مثل:
 -ياء المتكمم عندما تضاف إلى أي اسم ّ

بي -أخي -صاحبي.)...
(كتابي -ر ّ

 استحالة ظيور الحركات اإلعرابية قبل ياء المتكمم ،إذ المحل الواحد ال يقبلحركتين في اآلن وحده
أن تُحذف ياء المتكمم ،لكن من غير ِع ٍ
وض عنيا ،مع ترك ما
 قد يحدث أحيانا ْ( )1

األشموني :شرح األشموني عمى ألفية ابن مالك .197/1 ،

( )3

المصدر نفسو ،ص .294

( )2

( )4

ابن الناظم :شرح ابن الناظم عمى ألفية ابن مالك ،ص .294
العكبري :التبيين عن مذاىب النحويين البصريين والكوفيين ،ص .151
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ُّ
يدل عمييا ،كالكسرة قبميا ،مثلّْ :
يارب ساعد ،وأصميا :ياربِي.
 ىناك من يعتبر الكسرة الموجودة في آخر االسم المضاف إلى ياء المتكمم بأنياتطرد
مقدرة حتى ّْ
مقدرة ،واّنما ىي كسرة ظاىرة ،ولكن كان من األفضل اعتبارىا ّ
ليست ّ
حين اتصال االسم بكسرة المناسبة.
القاعدة الخاصة بتقدير الحركات اإلعرابية الثبلث َ

 -االسم المضاف إلى ياء المتكمم ،قد تنقمب ياء المتكمم فيو أحيانا ألفاً ،فنقول :يا

ِ
مقدرة ،منع من ظيورىا الفتحة التي
صاحبِي ،فتكون ،صاحبِي ،منادى منصوب بفتحة ّ
جاءت لمناسبة األلف ،التي أصميا ياء المتكمم.
رابعا :اإلعراب التقديري في األسماء الستة:

األسماء الستة ،أو كما يسمييا بعض النحاة :األسماء الستة المعتمة اآلخر وىي( :
أب ،أخ ،حم ،فم ،ذو) ،بمعنى صاحب ،وىن ( كناية عن شيء يستقبح ذكره) ،وقد
سميت باألسماء المعتمة ،ألن في آخرىا و ًاوا محذوفة تخفيفا إال في (ذو) فميس فييا
حذف(.)1
وبعض النحاة يرون أن ىده األسماء ىي خمسة وعند إضافة ( َى ٌن ) تصبح ستة (.)2
" وكل واحد من ىذه األسماء الستة يرفع بالواو نيابة عن الضمة نحو :اشتير أبوك
إن أباك كريم،
بالفضل ،وينصب باأللف نيابة عن الفتحة ،نحو :أكرم الناس أباك لفضموّ ،

ويجر بالياء نيابة عن الكسرة ،نحو :استمع إلى نصيحة أبيك ،أثنيت عمى أبيك.)3( ".
ّ

ما يبلحظ من ىذه األمثمة السابق ذكرىا أن األسماء الستة تعرب بالحروف ،في حالة
الجر.
النصب ،و الرفع،و ّ
()1
()2
()3

ينظر ،عباس حسن :النحو الوافي  ،108/1،وكاممة الكواري :الوسيط في النحو ،ص.43
ينظر ،محمود سميمان ياقوت :النحو التعميمي والتطبيق في القرآن الكريم ،ص.75
عباس حسن :النحو الوافي.108/1 :
42

اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

" ولكن يشترط في إعراب ىذه األسماء الستة كميا بالحروف السابقة ( الواو ،الياء،
واأللف) ،أربعة شروط وىي"(:)1
 -1أن تكون مضافة :فإذا لم تضف أعربت بحركات ظاىرة ،كقولو تعالى  ﴿ :
                  

[ ﴾       يوسف.]77:
ف ( أخ) مرفوعة وعبلمة رفعيا الضمة الظاىرة ،ألنيا غير مضافة إلى ياء المتكمم.
 -2أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكمم ،ومن ذلك قولو تعالى  ﴿ :

[ ﴾      طو ،.]42:فمفظة ( أخوك) جاءت مضافة إلى غير ياء
المتكمم ،فأعربت بالحروف.
أما إذا أضيفت إلى ياء المتكمم ،فإنيا تعرب بحركات أصمية مقدرة عمى ما قبل الياء
يمنع من ظيورىا اشتغال المحل بالحركة المناسبة لمياء وىي الكسرة ،نحو قولو تعالى

:

﴿                  

[ ﴾        يوسف .]90 :وقولو تعالى﴿ :
[ ﴾       الشعراء .]86 :فأخي في سورة يوسف مرفوعة
مقدرة عمى
مقدرة عمى ما قبل الياء ،وأبي مجرورة وعبلمة جرىا كسرة ّ
وعبلمة رفعيا ضمة ّ
ما قبل الياء ،وكذلك باقي األسماء الستة ما عدا
( ذو) فإنيا ال تضاف إلى الضمائر.
()1

صبيح التميمي :ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك ،ص.79 – 78
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

وتجر بالياء
 -3أن تكون مفردة :فإذا ثنيت أعربت إعراب المثنى ،ترفع باأللف وتنصب ّ
كقولو تعالى          ﴿ :

﴾ [الكيف.]80:
واذا جمعت أعربت إعراب ذلك الجمع ،كقولو تعالى:

﴿    

[ ﴾     األنبياء .]54 :وقولو تعالى   ﴿ :
            
[ ﴾     التوبة .]23 :وقولو تعالى   ﴿ :
              

[ ﴾         البقرة.]133:
"فقد جمعت (أب) عمى ( آباء) فأعربت إعراب جمع تكسير ،فجاءت في اآلية األولى
مرفوعة وعبلمة رفعيا الضمة الظاىرة وفي الثانية منصوبة وعبلمة نصبيا الفتحة الظاىرة
وفي الثالثة مجرورة وعبلمة جرىا الكسرة الظاىرة"(.)1
ك ورأيت
 -4أن تكون مكبرة :فإذا صغرت أعربت بالحركات الظاىرة نحو :جاءني أَُبُّي َ
ك ،اقتد بأ َّ
ك"(.)2
ُبي َ
أَُبَّي َ

أن األسماء الستة تعرب إعرابا مقد ار إذا كانت مضافة
و ما يمكننا قولو في ىذه الحالة ّ
إلى غير ياء المتكمم ،أما إذا كانت مفردة أو مكبرة،أو مضافة فإنيا تعرب بالحركات

الظاىرة.
()1
()2

صبيح التميمي :ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.80/1 ،
المصدر نفسو.80 / 1 ،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

فيذه ىي الشروط العامة إلعراب األسماء الستة بالحروف" ،وأما الشرط الخاص بكممة
(فم) ،فيو حذف الميم من آخرىا ،واالقتصار عمى الفاء وحدىا ،مثل :ينطمق فوك
عذب القول ،تجري كممة الحق عمى فيك فان لم تحذف من
ك
الحكمة؛ أي فمك ،إن فا َ
ُ

ألخره الميم أعرب (الفم ) بالحركات الثبلث األصمية ،سواء أكان مضافا أم غير مضاف،
فم ينطق بالحكمة ،إن فماً ينطق بالحكمة
وعدم إضافتو في ىذه الحالة أكثر ،نحو :ىذا ٌ

يجب أن يسمع ،في كل فم أداة بيان"(.)1

أما الشرط المتعمق بكممة ( ذو) ،فيو أن تكون إضافتيا السم ظاىر ،دال عمى الجنس،
وّ

مثل :رائدي ذو فضل ،وصديقي ذو أدب ( .ذو) ىنا بمعنى صاحب ،أي ليست ( ذو )
المعدودة من أسماء الموصول"(.)2
ومما سبق ذكره فإن األسماء الستة كما أشار النحاة ،فإنيا  ،ال تعرب مفردة أو
مجتمعة عمى حال واحدة ،بل إن بعضيا يشترك في خصائص عامة وبعضيا اآلخر
يمتاز بخصائص منفردة ال يشترك معو فييا غيره من األسماء.
لغات إعراب األسماء الستة:
أ -اإلعراب بالحروف :أو كما يسمييا بعض النحاة لغة اإلتمام (.)3
فالمشيور في األسماء الستة أنيا معربة بالحروف ،ومعنى إعراب األسماء الستة

بالحروف ،ىو أن الحروف تنوب عن الحركات في اإلعراب ،فالواو تنوب عن الضمة في
حالة الرفع ،واأللف تنوب عن الفتحة في حالة النصب ،والياء تنوب عن الكسرة في حالة
الجر ،واإلعراب بالحروف ىو األشير واألقوى إال في كممة (ىن)(.)4
ّ
()1

عباس حسن :النحو الوافي.109/1 ،

()3

ينظر :صبيح التميمي :ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.82//1 ،

()2

()4

المرجع نفسو.110 – 109 / 1 ،

ينظر :ابن عقيل :شرح ابن عقيل عمى ألفية بن مالك ،39/1 ،وعباس حسن :النحو الوافي.113/1 ،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

ب -لغة القصر :وىتو المغة تأتي من حيث الشيرة والقوة في المنزلة الثانية بعد اإلعراب
حم ) ،وال يخل( ذو ) وال ( فم )
أبٌ ،
بالحروف والقصر يدخل ثبلثة أسماء وىي ( ٌ
أخٌ ،

محذوف الميم ،ألن ىذين االسمين مبلزمان لئلعراب بالحروف .وال يدخل ( ّّ
ىن )(.)1

حم
أبٌ ،
والمراد بالقصر ىو " :إثبات األلف في آخر اسم من تمك األسماء الثبلثةٌ ( ،
أخٌ ،

) مع إعرابيا بالحركات المقدرة عمى تمك األلف في جميع أحواليا ،مثمما يحدث حين

إعراب( فتى) و( عصا ) ،فتقول :ييتم أباك بتربية أبنائو ،فأباك :فاعل مرفوع وعبلمة
رفعو الضمة المقدرة عمى األلف لمتعذر ،وىو مضاف والكاف ضمير متصل مبني عمى
الفتح في محل جر مضاف إليو"

()2

و "نحوَّ :
إن أباك ييتم بتربية أبنائو ،فكممة أباك في

ىذه الجممة ىي اسم ( إن) منصوب وعبلمة نصبو الفتحة المقدرة عمى األلف لمتعذر،
وىو مضاف والكاف ضمير متصل مبني عمى الفتح في محل جر مضاف إليو"(.)3
فيذه ىي المغة التي تأتي فييا األسماء الستة معربة إعرابا تقديريا.
" وقولنا أيضا :أثنيت عمى أباك ،فأباك ىنا :اسم مجرور بـ ( عمى) وعبلمة جره الكسرة
المقدرة عمى األلف لمتعذر ،وىو مضاف والكاف ضمير متصل مبني عمى الفتح في محل
جر مضاف إليو"(.)4
ّ
" ومن شواىد ىذه الميجة قول الراجز"(:)5
َّ
اىا
أباىا و َأبا َأب َ
إن َ

()1
()2
()3
()4
()5

ِ
المجد َغايتِيَا
بمغا في
ْ
قد َ

عباس حسن :النحو الوافي.113 / 1 ،
محمود سميمان ياقوت :النحو التعميمي والتطبيق في القرآن الكريم ،ص.77
المرجع نفسو ،ص.77

المرجع نفسو ،ص.77
ابن عقيل :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك .45 / 1 ،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

بإن ىو " :اسم ( َّ
واعراب لفظة أباىا األولى المسبوقة َّ
إن ) منصوب وعبلمة نصبو الفتح
المقدر عمى األلف لمتعذر وىو مضاف ،وضمير الغائبة مبني في محل جر باإلضافة.
وأبا :اسم معطوف عمى ( أباىا) منصوب وعبلمة نصبو الفتح المقدر عمى األلف لمتعذر
وىو مضاف"(.)1
" وأباىا :مضاف إليو مجرور وعبلمة جره الكسر المقدر عمى األلف لمتعذر ،وىو مضاف
وضمير الغائبة مبني في محل جر باإلضافة "(.)2
" حيث اعتبرت ( أبا ) في المواضع الثبلثة اسما مقصو ار معربا بحركات تقدر عمى ألفة
لمتعذر ،واستعمال ( أب ) و ( أخ ) و ( حم ) مقصورة ،أي باأللف مطمقا أكثر وأشير
من استعماليا منقوصة ،أي محذوفة البلمات معربة عمى األحرف الصحيحة بالحركات
وعمى ىذه الجمل المثل المشيورُ ( :مكره أخاك ال بطل ) ،حيث استعممت لفظة ( أخاك

) في ىذا امثل مقصورة ،فثبتت األلف في آخره"( ،)3وكان إعرابو كاآلتي:

" أخاك :مبتدأ مؤخر مرفوع ،وعبلمة رفعو ضمة مقدرة عمى األلف ،وىو مضاف ،والكاف
في محل جر مضاف إليو"(.)4
ج -لغة النقص :وىي لغة تأتي في األسماء الستة وتجعميا كاألسماء الصحيحة فتعرب
أب )
وتكون بحذف آخر االسم وىو البلم ،واعرابو يكون بحركات ظاىرة عمى الباء في ( ٌ
حم ) مع كون ىذا االسم مضافا(.)5
وعمى الخاء في ( ٌ
أخ ) وعمى الميم في ( ٌ

()1

ابن عقيل :شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك.46 – 45 / 1،

()2

المصدر نفسو.46 – 45 / 1 ،

()4

صبيح التميمي :ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.83//1 ،

()3

()5

المصدر نفسو.46 – 45 / 1 ،
المصدر نفسو .83 /1 ،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

وىذه المغة نادرة ،حيث َّ
عد ابن مالك لغة القصر أشير من لغة النقص ،ويظير ذلك في
قولو(:)1
أب وتالي ِ
وفي ٍ
يند ُر
يو ُ
َ

وقصرَىا من نقص ِي َن أشيُر
ُ

ىن ) ،وال يدخل ( ذو) وال ( فم)
أبٌ ،
والنقص يدخل أربعة أسماء وىي ( ٌ
حمٌ ،
أخٌ ،

محذوف الميم ،ألن ىذين االسمين مبلزمان لئلعراب بالحروف عند استيفائيما الشروط

المتعمقة بيما(.)2
و " األشير في إعراب االسم ( ىن ) أن يكون عمى ىذه المغة ،وأن يعرب بالحرف"(.)3
وسررت من أبِك
ك مخمص،
ك مخمصا ،وان أََب َ
ومن أمثمة ىذه المغة قولنا :كان ُأب َ
ُ

أب ) األولى اسم ( كان) مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة عمى
إلخبلصو ،فكممة ( ُ

أب الثانية اسم ( إن) منصوب وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة عمى الباء،
الباء ،وكممة َ
وكممة ِ
أب الثالثة اسم مجرور ب ( من) وعبلمة جره الكسرة الظاىرة عمى الباء(.)4
أن المغة األشير إلعراب األسماء الستة ىي اإلعراب
والمستفاد من جممة ما تقدم ّ

بالحروف.

فيذه ىي المغات التي تعرب بيا األسماء الستة ( القصر والنقص) ،فمن األسماء الستة
ما فيو لغة واحدة ( ذو ) و ( فم) بغير الميم.
" وما فيو لغتان وىو ( ىن ) "(.)5

()1

ابن مالك :ألفية ابن مالك ،ص.14

()2

ينظر ،عباس حسن :النحو الوافي.113 / 1 ،

()4

ينظر ،المرجع السابق.112/1،

()3

()5

عبد الرزاق فياض عمي :اإلعراب التقديري في األسماء.196/19 ،

عباس حسن،النحو الوافي.113 / 1،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :
" وما فيو ثبلث لغات وىو أب ،أخ ،حم"(.)1

" وانما تكون العبلمة اإلعرابية مقدرة ،إذا لم توجد عبلمة إعرابية ظاىرة مناسبة نحو
قولنا :كان أبو َب ٍ
كر الصديق رفيق الرسول عميو الصبلة والسبلم ،فكممة أبو يكون إعرابيا

كاآلتي :اسم كان مرفوع بالواو الظاىرة ،وال داعي لمتقدير في ىذه الحالة ،لوجود الواو
الظاىرة التي تصمح أن تكون عبلمة إعرابية مناسبة"(.)2

وفي ىذه الحالة يمكن القول إن األسماء الستة ال تقدر فييا العبلمة اإلعرابية إال في حالة
عدم وجود حركة إعرابية ظاىرة عمى ىذا النوع من األسماء.
" وك ّل عمم مضاف صدره من األسماء الستة يمتزم حالة واحدة ال يتغير فييا آخره ،وميما
اختمفت العوامل اإلعرابية يكون إعرابو بعبلمة مقدرة ،سواء أكانت العبلمة حرفا أم حركة،
عمى حسب المغات المختمفة السالفة"(.)3
وأما إذا أعرب أحد األسماء الستة بالحروف ،وأضيف إلى اسم أولو ساكن مثل :جاء ُأبو
فإن حرف اإلعراب ىو :الواو،
المكارم ،ورأيت َأبا المكارم ،وقصدت إلى أبِي المكارم( ّ

واأللف ،أو الياء) يحذف في النطق ال في الكتابة ،وحذفو اللتقاء الساكنين فيو محذوف
لعمة ،فكأنو موجود .فعند اإلعراب نقول ( :أبو) فاعل مرفوع بواو مقدرة نطقا ،و ( أبا )

مفعول بو منصوب بألف مقدرة نطقا ،و (أبي ) اسم مجرور بياء مقدرة نطقا .فيكون ىذا
اإلعراب نوعا من اإلعراب التقديري ،وذلك بحسب مراعاة النطق .أما بحسب مراعاة
المكتوب فبل تقدير(.)4

()1

عباس حسن :النحو الوافي.113/ 1،

()3

المرجع نفسو.114 /1 ،

()2

()4

المرجع نفسو.115 /1،

ينظر،المرجع نفسو .115 / 1،
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اإلعراب التقديري في االسم

الفصل األول :

وخبلصة القول أن الذي نراه ويؤكده النحاة من قدماء ومحدثين ،أن األسماء الستة تعرب
عمى ثبلث لغات ( اإلتمام ،والنقص ،والقصر).
تقدر الحركات اإلعرابية في األسماء الستة إذا أضيفت إلى ياء المتكمم من نحو :جاء
أبي ،كما تقدر العبلمة اإلعرابية أيضا عمى األسماء الستة خاصة إذا أثبتت فييا ألف
القصر ،كقولنا :إن أباك أحسن تربيتك.
وتظير العبلمة اإلعرابية عمى األسماء الستة ،إذا قبل ىذا االسم ظيور الحركة عميو.
" في إعراب األسماء الستة اختبلف ،بين مذىب يرى أنيا معربة بالحركات ،وىو
مذىب الربعي وقوم ،ومذىب آخر يرى أن الحركة مقدرة في األسماء الستة ،وىو ما ذىب
إليو سيبويو والفارسي وجميور البصريين ،في حين يرى قطرب والزجاجي والزيادي من
البصريين ،وىشام من الكوفيين أن ىذه األسماء الستة معربة بالحروف النائبة عن
الحركات"(.)1

()1

أبي حيان األندلسي :ارتشاف الضرب من لسان العرب ،تح رجب عثمان محمد ،مكتبة الخانجي ،ط  ،1القاىرة،

1998م.837 / 1 ،
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المبحث األول:التقدير اإلعرابي في الفعل المضارع المعتل
اآلخر (باأللف ،بالواو،بالياء).
المبحث الثاني:التقدير اإلعرابي عمى الحرف األخير إذا تحرك اللتقاء
الساكنين.
المبحث الثالث:التقدير اإلعرابي في األفعال الخمسة المؤكدة.

التقدير اإلعرابي في الفعل

الفصل الثاني :

أوال :التقدير اإلعرابي في الفعل المضارع المعتّل اآلخر( باأللف ،بالواو ،بالياء):
قبل البدء في الحديث عن الفعل المضارع المعتّل اآلخر وعن األنواع التي تتفرع
ِ
اما عمينا أوالً أن ُندرج تعريفًا واضحا
منو ،وذكر الحاالت اإلعرابية المتعمقة بو ،كان لز ً
أن باقي األفعال
لمفعل المضارع ،باعتباره الفعل الوحيد الذي يدخمو اإلعراب في حين ّ

الوقوف عمى مواطن التقدير اإلعرابي في
مالزمة لحالة البناء .وىكذا حتى يتسنى لنا ُ
المعتل اآلخر.
الفعل المضارع ُ

يدل عمى معنى في نفسو ُمقترن بزمن يحتمل الحال أو
"والفعل المضارع ىو ما ّ
ألنو ُيضارع اسم الفاعل؛ أي يساويو في عدد الحروف
االستقبال ،وقد ُس ِم َّي ُمضارًعاّ ،
وعدد الحركات ،وعدد السكنات ،مثل":ي ْذىب وَذ ِ
وحاكم" (  )1أو َّ
ألنو ُيضارع
يحكم
اىب،
َ َ
ٌ
ُ
االسم من حيث ّأنو الفعل الذي يدخمو اإلعراب فيو بمثابة االسم من ناحية ّأنو ُمعرب،

أن الفعل المضارع ُيبنى أيضا .فيو ُيبنى عمى الفتح
حيث ُيعرب بحركات ظاىرة ،ولو ّ

ويبنى عمى
ًا
عند اتصالو اتصاالً
مباشر بإحدى ُن َ
وني التوكيد الثقيمة والخفيفة( لَتَ ْكتَُب َّن) ُ
مباشر( ُى َّن َي ْكتُْب َن) وحاالت بناء الفعل المضارع
ًا
السكون عند اتصالو بنون النِسوة اتصاالً

النحو.
مشروحة في ُكتب ّ

عرب إعرًابا تقديرًيافي الحاالت
وما ُ
يجدر التنويو إليو ىو ّ
أن الفعل المضارع ُي ُ

اآلتية:

()2

- 1إذا كان الفعل المضارع( معت َل اآلخر)باأللف

قدرة)
الم ّ
فعالمة الرفع ىي الضمة( ُ

يسعى -يخ َشى،ينيى) ،يخ َشى :فع ٌل ُمضارع مرفوعٌ
عمى األلف لمتع ُذر ،نحوَ (:

قدرة عمى األلف لمتَع ُذر
الم ّ
وعالمة رفعو الضمة ُ

( )1محمود سميمان ياقوت :النحو التعميمي والتطبيق في القرآن الكريم ،ص.487
( )2عبد الحميد ديوان :النحو المبسط ،دار العزة والكرامة لمكتاب ،ط ،1وىران2012 ،م ،ص.135
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التقدير اإلعرابي في الفعل

الفصل الثاني :

- 2إذا كان الفعل المضارع( معت َل اآلخر) بالواو أو الياءَّ ،
فإن عالمة رفعو ىي
الضمة َّ
المقدرة( لمثقل) .

ومما تقدم يتبين أن الفعل المضارع المختوم باأللف إنما يتعذر فيو ظيور الحركة
اإلعرابية ألن ىذه األلف ال تقبل ظيور الحركات اإلعرابية عمييا،في حين تقدر
الحركة اإلعرابية عمى الفعل المنتيي بالواو أو الياء لمثقل.
الفعل المضارع المعتل اآلخر والتقدير اإلعرابي:
وحروف العمّة ىي األلف
حرف عمّة
ُصولِو
ُ
ُ
أوال :تعريف الفعل المعتل " :وىو ما يكون في أ ُ

والواو ،والياء"
يقول:

()2

()1

وفي ىذا المقام ُنورد ما قالو الحريري في باب حروف العمّة ،حيث
ِ ِ
ف
المكتَنِ ْ
ُى َّن ُح ُر ُ
وف االعتالل ُ

ِ
ف
يعا واألَلِ ْ
الو ُاو و َ
اء َجم ً
الي ُ
وَ

ِ
المنكسر ما قبميا ،والواو
المنفتح ما قبميا ،والياء ُ
" فيذه الحروف الثالثة التي ىي األلف ُ
سمى حروف االعتالل ،وحروف ِّ
المد والمِّين ،والحركات الثالث التي
المضموم ما قبميا ،تُ َ
ىي :الضمة ،والفتحة ،والكسرة مجانسة ليا ،وعند أكثر النحويين َّ
أن الحركات مأخوذة
بأنو
أن ىذه الحروف مأخوذة من الحركات احتجاجا ّ
منيا ومتفرعة عنيا ،وعند بعضيم ّ

فإن لم يكن
ياءاْ ،
متى أُشبعت الفتحة ،صارت ألفًا ،والضمة صارت و ًاوا ،والكسرة صارت ً
مكسورا ،لم يكونا حرفي اعتالل" )3( .يرى بعض
مضموما ،وال ما قبل الياء
ما قبل الواو
ً
ً
يحرك ما قبميا،فال تعتبر من
النحاة أن ىذه الحروف الثالثة (األلف،و الياء،و الواو)إذا لم ّ

المد ىو حرف العمّة الساكن
أن حرف ّ
حروف العمة" .ومن المفاىيم الشائعة لدى القدماء ّ
ِ
وسوق
وسار وكتاب ،والواو في ُنور ُ
قام َ
المسبوق بحركة من جنسو ،مثل :األلف في َ
()1

محمود سميمان ياقوت:النحو التعميمي و التطبيق في القرءان الكريم  ،ص.141

()2

الحريري :شرح ممحة اإلعراب ،ص.102

()3

المصدر نفسو ،ص.102
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التقدير اإلعرابي في الفعل

الفصل الثاني :

ِ
وع ِرين ،وحرف المين ىو الواو أو الياء الساكنتان
وسعيد َ
َ
وع ُجوز ،والياء في دين َ

وزيت .وحرف العمّة
المسبوقتان بفتحة ،مثل :الواو في َح ْوض وَذ ْوق ،والياء في َب ْيت َ

عندىم ىو الواو والياء المتحركتان كالواو في َوَر ْق والياء في ُي ْسر ،وىما مضارعتان
لمحروف الصحيحة الحتماليما الحركة"

()1

يرى بعض المغويين أن حروف العمّة ىي مشابية لمحروف الصحيحة،و ذلك من حيث
قبوليا الحركة اإلعرابية.
بأن ُىناك بعض االختالف البسيط في تحديد
وفيما يخص حروف العمّة نستطيع القول ّ
حروف العمّة ،فيناك من يعتبر َّ
أن حروف العمَّة ىي :األلف المسبوقة بفتحة والياء

المسبوقة بكسرة ،والواو المسبوقة بضمة ،وحروف ِّ
المد والمِّين ،مجانسة ليا .وىي في ىذا

تتفق مع حروف ِّ
المد ،من حيث َّأنيا تُشاركيا في االستباق بحركة من جنسيا بينما نجد

َّ
أن حروف المين تختمف في ذلك ،حيث تخرج األلف من حروف العمة ،وتجعل الواو والياء

غير مسبوقتين بحركة من جنسيما.

()2
()3

ثانيا :أقسام الفعل المعتل :ينقسم الفعل المعتل إلى أقسام ،وىي كاآلتي :

-1المثال :وىو ما كانت فاؤه حرف عمّة ،مثل :وقف ،يئس ،وعد ،وزن،يبس.
-2األجوف:وىو ما كانت عينو حرف عمّة ،مثل :صام ،قال ،باع ،نام،جال صال.
-3الناقص :وىو ما كانت المو حرف عمّة ،مثل :لقي ،خشي ،دعا ،نما،عدا،مشي.
-4المفيف :وىو الذي يجتمع في أصولو حرفا عمّة ،وىو نوعان:
أ) -المفيف المقرون :وىو ما كانت عينو والمو حرفي عمّة مثل :عوى ،طوى ،شوى.
(  )1جعفر نايف عبابنة :التقاء الساكنين بين الحقيقة والوىم ،مجمة مجمع المغة العربية األردني ، ،الجامعة األردنية،
العدد 2000،66م،ص.47
( )2ينظر ،الحريري :شرح ممحة اإلعراب ،ص ،102وجعفر نايف عبابنة :التقاء الساكنين بين الحقيقة والوىم ،ص .47
()3

ينظر،محمود سميمان ياقوت :النحو التعميمي والتطبيق في القرآن الكريم ،ص.141
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ب) -المفيف المفروق :وىو ما كانت فاؤه والمو حرفي عمّة مثل :وقى ،وعى ،وفى.
المعتل في المخطط اآلتي:
ويمكن لنا أن نمخص أقسام الفعل ُ

()1

الفعل المعتل

معتل الفاء (مثال)

بالواو مثل:
وعد

معتل العين( أجوف)

معتل الالم( الناقص)

بالياء مثل:

بالواو مثل:

بالياء مثل:

بالواو مثل:

يسر

قول

بيع

دعو

معتل بحرفين( لفيف)

بالياء مثل :لفيف مفروق لفيف مقرون
رمي

مثل :وفى

مثل :طوى

وما َييُ ُمنا ىنا ىو الفعل المضارع المعتّل اآلخر ،والحاالت اإلعرابية التي يكون عمييا،
والتعرف عمى كيفية إعرابو ،وىل يكون إعرابو إعرًابا بالحركات الظاىرة ،أم بالحركات
قدرة ،أم يعرب بالحروف نيابة عن الحركات؟ وما ىي الحاالت التي تُحذف فييا
الم ّ
ُ

حروف العمّة؟

ولإلجابة عن ىذه األسئمة وجب عمينا أوالً التعرف عمى أنواع الفعل المضارع المعتّل
اآلخر ،والتي تجرى عمى ثالثة أنواع ،ىي كاآلتي:

()2

 -)1ما كان مختوما باأللف :كقولو تعالى﴾    ﴿:
العمق ، ]10 -9[:و قولو تعالى       ﴿ :

[ ﴾     السجدة.]16:
( )1إبراىيم قالتي :قصة اإلعراب ،ص.522
()2

ينظر،صبيح التميمي :ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.151/1 ،
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البار إلى ِ
الديو،يرضى الصابِ ُر بنصيبِو.
ضا و
يخشى المؤمن رَّب
و،يسعى ُ
َ
نيل ِر َ
الولد َ
َ
 -)2ما كان مختوما بالواو :كقولو تعالى         ﴿:

[﴾       الحج.]12 :
المؤمن ألخيو باليداية ،وقولو تعالى﴿ :
يسمو المرء بالخمق الطيب،يدعو ُ

 

[﴾        اإلسراء.]52:
 -)3ما كان مختوما بالياء :كقولو تعالى          ﴿:
[﴾          إبراىيم،]38 :و قولو تعالى ﴿ :
             
                 

فأما
[ ﴾   البقرة" .]109:وىذه األحرف الثالثة تكون في الرفع ساكنةّ ،
النصب فتَنفَتِح الياء والواو وتبقى األلف عمى ُسكونيا".

()1

المقدرة منع من
ون ْخ ِفي) يكون إعرًابا بالحركات ّ
وي ْد ُعوُ ،
واعراب ىذه األفعال( َي ْنيَىَ ،
ظُيورىا التع ُذر أو الثِقل ،وىذا ما سنفصل الحديث عنو.
سموا
"كما نجد
المعتمة اآلخر ،وىذا التقسيم ارتآه ُعمماء العربية ،فقد قَ ُ
تقسيما آخر لألفعال ُ
ً
ىذا النوع من األفعال إلى قسمين وىما:

ِ
ويرِمي،يمشي،يجري ،وأفعال ُمعتمة اآلخر بالواو،
أفعال ُمعتمة اآلخر بالياء ،مثلَ :يقضيَ ،

ظاىره ّأنو ُمعتل اآلخر باأللف ،مثلَ :ي ْس َعى،
أما ما
دعوَ ،
مثلَ :ي ُ
وي ْغ ُزو ،يعدو،يرنوّ ،
ُ
( )1ابن جني :المّمع العربية ،تح :سميح أبو مغمي ،دار مجدالوي ،عمان 1988م ،ص.89
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وي ْخ َشى ،فاأللف فييا ليست أصالً من أصول الكممة ،واّنما ىي ُمنقمبة عن أصل كما يرى
َ
()1

النحاة"

رمى وغزا،
يقول سيبويو ":واأللف تكون بدال من الياء والواو إذا كانتا المين في َ

نمى ،ونحوىما واذا كانتا عينين في قال ،وباع  ،و صام"

( .)2والى مثل ذلك أشار ابن

فأما األلف فال تكون أصالً في شيء في األسماء المتمكنة ،واألفعال ،واّنما
يعيش بقولوّ ":
تكون زائدة أو ُمنقمبة عن غيرىا" ( .)3وقال ":وال يخمو حرف العمّة إذا كان الما من أن
يكون واوا أو ياءا"( ".)4دون اإلشارة إلى األلف".

()5

يتفق أغمب المغويين في أن األلف التي ينتيي بيا الفعل المعتل ليست من أصل
الكممة؛أي أنيا منقمبة عن غيرىا ،و مثال ذلك:باع البقال سمعة ىذا األسبوع،يخشى
المريض الوخز باإلبر،يسعى المؤمن إلى الخير.
يفعل) بضم
"ىذا وقد ذكروا ّ
أن ُمضارع األفعال المعتمة اآلخر بالواو يأتي عمى وزن( ُ
العين ،ومضارع األفعال المعتمة اآلخر بالياء يأتي عمى وزن( ِ
يفعل) بكسر العين ،قياسا
عمى الصحيح من األفعال من ناحية .ولئال ال تمتبس ذوات الياء بذوات الواو"

( .)6يقول

ابن عصفور ":أال ترى أن مضارع( َغ از) لو جاء عمى( ِ
يفعل) لقمت( ِ
يغزي) فيصير
ّ

دعو ،فالتزموا في مضارع
كي ُ
يرموَ ،
رمى) لو جاء( ُ
يفعل) لقمتُ :
كيرمي ،وكذلك مضارع( َ
ذوات الواو (يفعل) وفي مضارع ذوات الياء( ِ
يفعل) لئال تختمط ذوات الياء بذوات
ُ
()7
أن عمماء العربية ،وبتقسيميم الثنائي لألفعال المعتمة
الواو"  ،ويتضح مما تقدم ذكره ّ

()1

محمد الروابده ،إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم ،مؤتة لمبحوث والدراسات ،جامعة مؤتة ،قسم المغة

العربية ،العدد1997 ،2م.44/12 ،
( )2سيبويو :الكتاب.313/2 ،
()3

المرجع السابق.44/12 ،

()4

محمد الروابده :إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم.44/12 ،

()5

المرجع نفسو.44/12 ،

( )6المرجع نفسو.44/12 ،
()7

المرجع نفسو.44 /12،
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أن األلف ليست من أصول الكممة ،واّنما ىي زائدة أو ُمنقمبة عن غيرىا.
اآلخر يرون ّ

فاأللف عندىم حسب ىذا التقسيم ال تُعد من الحروف التي تنتيي بيا األفعال ُمعتمة

اآلخر.

إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر:
فإنيم ذكروا َّ
أن إعرابو بالحركات كإعراب
المعتل اآلخر ّ
" ّ
أما عن إعراب الفعل المضارع ُ
الصحيح من األفعال ،واعراب األسماء المقصورة والناقصة فإعراب :يرِمي ،إعراب
الد ِ
اعي ،واعراب يسعى إعراب مصطفى ،فالثقل في المضارع الناقص واالسم الناقص
َ

واحد ،والتعذر في الفعل المنتيي بألف واالسم المقصور واحد ىذا إذا لم يتصل آخر ىذا
الفعل بشيء ،فإن اتصل بو شيء مثل :يسعى ،يسعون و يسعيان ،فيكون إعرابو
بالحروف كما ىو معموم .وبالتالي تكون حركة ىذا الفعل المعتل اآلخر إذا كان منصوبا
فتحة ،حيث تظير ىذه الفتحة عمى آخر الفعل المعتل اآلخر بالواو ،أو بالياء"،

()1

مثل":

الماء إال بالتنقية ،فيصفوا :فعل مضارع منصوب بفتحة ظاىرة عمى الواو،
يصفوا
لن
ُ
َ
فيبغي :فعل مضارع منصوب بفتحة ظاىرة عمى
أخ عمى أخيو،
يبغي ٌ
َ
ومثل :لن َ

الياء" ")2(.وظُيور ىذه الفتحة عمى ىذا الفعل المعتل اآلخر بالواو أو الياء ّإنما لخفتيا،

بينما ال تظير عمى المعتل اآلخر باأللف لمتعذر"

()3
يرضى العاق ُل باألذى،
،نحو :لن َ

فيرضى ،فعل فعل مضارع منصوب ب (لن) وعالمة نصبو فتحة َّ
مقدرة عمى األلف منع
َ

()4
فإن الضمة ال تظير عمى آخر الفعل المعتل
من ظُيورىا التعذر  ،وفي حالة الرفع ّ
الصالح رَّبو ،فيخ َشى :فعل مضارع مرفوع
اآلخر باأللف لمعمَّة نفسيا" ( ،)5فتقول :يخشى
ُ

()1

محمد الروابده:إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم .44/12،

()2

عباس حسن :النحو الوافي.183/1 ،

()3

المرجع السابق.45/12،

()4

عباس حسن:النحو الوافي.182 /1 ،

()5

محمد الروابده:إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم.45/12،
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()1
بضمة َّ
أما الفعل المعتل اآلخر بالياء أو
مقدرة عمى األلف ،منع من ظيورىا التعذر " َّ
()2

نحوِ :
يمشي الحازم في الطريق

بالواو َّ
تظير لثقل ُنطقيا عمى آخرُىما"،
فإنيا ال
ُ
المأمونِ ،
مقدرة عمى الياء منع من ظيورىا الثقل
فيمشي :فعل مضارع مرفوع بضمة ّ

(،)3

فيسموا :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو الضمة َّ
المقدرة عمى الواو
يسموا العالمُ ،
ونحوُ :
منع من ظيورىا الثقل.

ألنيا مع
وفي ىذا الصدد يقول ابن عصفور ":فتحذف الضمة الستثقاليا في الياء والواوّ ،

الواو بمنزلة واوين ،ومع الياء بمنزلة ياء وواو وذلك ثقيل" ()4وشبيو بيذا ما ذكره ابن يعيش
مقدرة استثقل المفظ
يغزو ويرِمي ويخ َشى فعالمة الرفع ضمة ّ
يقول ":واعمم ّأنك إذا ُقمتُ :

النية فييا الحركة" (.)5
فحذفَت و ّ
بيا عمى واو مضموم ما قبميا ،وعمى ياء مكسور ما قبمياُ ،
الحركة"(.)5

النطق في الفعل المختوم باأللف ،ىو استحالة ُنطق الحركة عمى األلف
المراد بتعذر ُ
"و ُ
ألنيا حركة طويمة دائما ،وال تكون حركة عمى حركة".
ّ

()6

أما الثقل الحاصل في الفعل المنتيي بالياء أو بالواوّ ،إنما ىو صعوبة ُنطق الحركة
"و ّ
عمى الواو والياء ،إذ يمكن تحريكيما في سياقات صوتية معينة".

()7

ىذا وقد وردت مجموعة من الشواىد ،الشعرية عمى خالف ما ىو مشيور من إعراب
الفعل المضارع المعتل اآلخر ،وقد ُع ّدت من الضرورات ،ومنيا.)1( ":
()1

ينظر،عباس حسن:النحو الوافي.182/1 ،

()2

محمد الروابده:إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم.45/12 ،

()3

المرجع السابق.183 /1 ،

()4

محمد الروابده :إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم.45/12 ،

()5

المرجع نفسو.45/12،

()6

صبيح التميمي :ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.152 /1 ،

()7

ينظر ،المرجع نفسو .152 /1 ،
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 عدم ظيور الفتحة عمى الواو والياء في آخر المضارع المعتل :حيث سبق وأننظر لخفة الفتحة لكن
ياءً ،ا
ذكرنا ّ
أن النصب يظير عمى ما كان آخره واوا أو ً

جاءت ضرورات بخالف ىذا ،فقُ ّدر فييا ظُيور الفتحة عمى الواو والياء.
فمن تقدير الفتحة عمى الواو قول الشاعر:
َن تَْميُو بَِب ْع ِ
ض َح ِديثِيَا
إِ َذا ِش ْئ َ
ت أْ

()2

ِ
المولدا
ين
َ
َرفَ ْع َن َوأ َْن َزْلَنا القَط َ

المقدرة عمى الواو.
فتميو :فعل مضارع منصوب ب" أن" وعالمة نصبو الفتحة ّ
ومن تقدير الفتحة عمى الياء قول الشاعر:

()3

ِ
صو ٌل.
َم ْن َد ُارهُ َ
الح ْزُن م َّم ْن َد ُارهُ ُ

َن ُي ْدنِي َعمَى َش َح ٍط
َما أَ ْق َد َر ا﵀ُ أ ْ

المقدرة عمى الياء" وقد يحدث
فيدنِي :فعل مضارع منصوب ب(أن ) وعالمة نصبو الفتحة ّ
ُ
في حالة سكون الياء أن تُحذف الياء ويكتفي بالكسرة لمداللة عمييا ،كقول الشاعر":

ضي عمَى أَ ْشياء ِم ْنك لتُر ِ
َغ ِ
ضنِي
وأ ْ
َ
َ َ
ْ

()4

يب.
َوأ ُْد َعى إِلَى َما تَ ُس ّرُكم فأ ِج ُ

" فس ّكن الياء من( ترضيني)واجتُِأَز بالكسرة عنيا".

()5

أن الفعل المضارع المعتل اآلخر إذا ُسبق بجازم
أما في حالة الجزم ،فقد ذكر النحاة ّ
" وّ
ويعوض عن المحذوف بحركة من جنسو تُوضع عمى الحرف الذي
فإنو يحذف آخرهُ ،

قبمو"(  ،) 6يقول ابن يعيشُ ":حذفت الماتيا لمجزم ،وبقيت الحركات قبميا تدل عمى

()1

المرجع نفسو.154 -153 /1 ،

()2

صبيح التميمي:ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.154 /1 ،

()3

المرجع نفسو .154 /1 ،

( )4المرجع نفسو.154 /1 ،
( )5المرجع نفسو.154 /1 ،
( )6محمد الروابده:إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم.45/12،
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يخش) دليل
المحذوف ،فالضمة في( لم ُ
يغز) دليل عمى الواو المحذوفة والفتحة في( لم َ

عمى األلف المحذوفة ،والكسرة في( لم ِ
يرم) دليل عمى الياء المحذوفة".

()1

يرض المسمم
يرق
ومن أمثمة جزم الفعل المضارع المعتل اآلخر قولناْ :لم َ
ُ
العاجز ،لن َ

ويرض :فعل مضارع مجزوم ،وعالمة جزمو حذف األلف،
يرق
األذى ألخيو ،فكممة َ
َ

يبد»
يبد النجم وراء السحب المتراكمة ،فالفعلُ «:
وتبقى الفتحة دليال عمييا ونحو :لم ُ

مضارع مجزوم ،وعالمة جزمو حذف الواو ،وتبقى الضمة قبميا دليال عمييا ،وقولنا :لم

المجد إالَّ العصاميون ،فالفعلِ :
ِ
يبن :مضارع مجزوم وعالمة جزمو حذف الياء،
يبن
َ
وتبقى الكسرة قبميا دليال عمييا.

()2

" لقد اختمف النحاة في كيفية الحذف ىل كان من تأثير الجازم عمى آخر الفعل فحذفو ثم
ف الحركة َّ
المقدرة كما حذفيا في الصحيح
ض عن المحذوف بحركة من جنسو ،أم َح َذ َ
ُع ِّو َ

حذف الحرف لينقص لفظ المرفوع عن لفظ المجزوم وال يستويا عمى
من األفعال ،ثم جاء
ُ

حد تعبيرىم؟".

()3

إن الجازم حذف الحرف ىو سيبويو ،ويظير ذلك من قولو ":واعمم أن
وممن قال ّ

اآلخر إذا كان ُيسكن في الرفع ُحذف في الجزم لئال يكن الجزم بمنزلة الرفع ،فحذفوا كما

حذفوا الحركة ،ونون االثنين والجمع ،وذلك قولك :لم ِ
يخش ،وىو في
يرم ولم ُ
يغز ولم َ
الرفع ساكن اآلخر ،تقول :ىو يرمي ،ويغزو ويخشى".

()4

شيئا من ىذه األفعال الجزم ،فآية جزميا
ق ً
فإن لَ ِح َ
ووافق المبرد سيبويو في ذلك فقالْ ":
ألن الجزم حذف ،فإذا كان آخر الفعل متحركا ،حذفت الحركة،
حذف الحرف الساكنّ ،

( )1ابن يعيش:شرح المفصل.78-77/9،
()2

ينظر،عباس حسن:النحو الوافي.183/1،

()3

محمد الروابده:إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم.45/12،

( )4سيبويو:الكتاب.23/1،
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يغز ،ولم ِ
يرم كما تفعل باأللف إذا قمت:
واذا كان ساكنا حذف الحرف الساكن ،تقول :لم ُ
يخش".
لم َ

()1

ألنيا عاقبت الضمة،
وتبعيم في ذلك ابن مالك فقال ":واّنما حذف الجازم ىذه الحروف ّ
فأُجريت في الحذف مجرى ما عاقبتو".

()2

" وقد خالف أبو َّ
المقدرة فقط وجاء
أن الجازم حذف الحركة ّ
حيان جميور النحويين ،ورأى ّ
حذف الحرف لئال يمتبس لفظ المجزوم بمفظ المرفوع"،

()3

أن ىذه الحروف
قال":والتحقيق ّ

ألن الجازم ال ي ِ
انحذفت عند الجازم ال بالجازمَّ ،
حذف إالَّ ما كان عالمة لمرفع ،وىذه
َ

ألن اإلعراب زائد عمى ماىية الكممة،
الحروف ليست عالمة ،بل العالمة ضمة ّ
مقدرة ،و ّ

ألنيا أصمية أو ُمنقمبة عن أصل والجازم ال َيحذف األصمي وال
وىذه الحروف منياّ ،

المقدرة ،ثم حذفت الحروف لئال يمتبس
أن الجازم حذف الضمة ّ
المنقمب عنو ،فالقياس ّ
ُ

المجزوم بالمرفوع".

()4

يتفق بعض العمماء عمى أن الجازم قد حذف حروف العمة حتى ال يختمط المرفوع
بالمجزوم،فنقول مثال:لم ِ
يغز الجيش البالد.
يرم الالعب الكرة،لم ُ
وفي ُمقابل حذف حروف العمّة في حالة الجزم في الفعل المضارع المعتل اآلخر ،نجد

ت فييا حروف العمّة مع الجازم ،ونحو ذلك" ثُبوت
ورود بعض الشواىد الشعرية التي تُ َثب ُ
األلف مع الجازم في قول الشاعر":

()5

وز َغ ِ
ت فَطَمِّق
ضَب ْ
الع ُج ُ
إِ َذا َ

اىا والَ تَ ْممّ ِ
ق( الرجز)
ض َ
وَال تَْر َ

( )1المبرد:المقتضب،تح:محمد عبد الخالق عضيمة،ط،3القاىرة1994،م.272/1،
( )2

السيوطي:ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع،تح:أحمد شمس الدين ،دار الكتب العممية ،ط

.174/1
()3

محمد الروابده:إعراب الفعل المضارع المعتل اآلخر المجزوم .46/12،

()4

المصدر السابق.174/1،

()5السيوطي:ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع.174 /1 ،
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ت مع دخول( ال الناىية)".
اىا) تُ َثب ُ
ض َ
" فاأللف في( ْتر َ
" ومن ثُبوت الواو مع الجازم قول الشاعر":

()1

()2

ت لَبون بنِي ِز ِ
ياد( الوافر)
بِ َما الَقَ ْ ُ َ

اء تَْن ِمي
أَلَ ْم َيأْتي َ
ك واأل َ
َنب ُ
فقد ثبتت الواو في( تَ ْي ُجو) ،والياء في( تَْن ِمي).

المقدرة عمى حرف
" وفي مثل ىذه الحاالت ُيعرب الفعل المجزوم بعالمة السكون ّ
()3

العمّة".

المقدرة عمى
بدخول الجوازم بحذف الحركة ّ
إن ىذه ليجة لقوم من العرب اكتفوا ُ
وقيلّ " :
()4

حرف العمّة".

أن الفعل المضارع المعتل اآلخر( باأللف ،بالواو ،بالياء) يكون
وأخي ار يجدر بنا القول ّ
مقد ًرا" ،حيث تُ َّ
قدر الفتحة عمى آخر الفعل المعتل باأللف لعدم قبول األلف
إعرابو ّ
()5
الحركات ،كما تُ َّ
قدر الضمة في ىذا الفعل المعتل باأللف لمسبب نفسو".

أما بالنسبة لمفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو أو الياء َّ
فإن حركة الفتحة تظير
 ّنظر لخفتيا ،لكن وردت بعض الضرورات الشعرية ،والتي أجازت
عمى آخرهً ،ا

تقدير الفتحة عمى الواو والياء.

قدر عمى آخر الفعل المعتل بالواو أو بالياء ،وذلك لِثقل
فإنيا تُ ّ
أما حركة الضمة ّ
 ّىذه الحركة.

()1

السيوطي:ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع.175 /1 ،

()2

المصدر نفسو.175 /1 ،

()3
()4
()5

صبيح التميمي:ىداية السالك الى ألفية ابن مالك .153 /1،
المرجع نفسو .154 /1 ،
المرجع نفسو.154 -153 /1 ،
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فإنو ُيجزم بحذف
فإن الفعل المعتل اآلخر إذا دخل عميو جازمّ ،
أما في حالة الجزم ّ
 ّحرف العمّة ،لكنو ىو اآلخر وردت شواىد شعرية أُثبتت فييا حروف العمّة ،مع

وجود الجازم
ثانيا :التقدير اإلعرابي عمى الحرف األخير إذا تحرك اللتقاء الساكنين:
تعد قضية التقاء الساكنين ،قضية اىتم بيا المغويون العرب قديما وحديثا ،حيث تباينت
فييا اآلراء ووجيات النظر ،فيرى البعض أنيّا قضية صوتية ميمة ،بينما يراىا البعض
اردا عند ابن جني.
اآلخر ّأنيا من أىم عمل الحذف ،وىذا ما نجده و ً

أن
وا ّن أول من تحدث عن ظاىرة التقاء الساكنين في ّ
النحو العربي ىو سيبويو،وذلك بعد ْ
ف من السو ِ
اكن إذا وقع بعدىا
عقد ليا فصالً مستقالً جاعالً عنوانو (:ىذا باب ما ُيح َذ ُ
()1
ساكن) ،ومن األمثمة التي ساقيا ليذه الظاىرة ":ىذه ُحْبمَى الرجل ،و ِم ْع َزى القوم".
" ومن المغويين الذين ساروا عمى نيج سيبويو ،ابن جني في كتابو( التصريف المموكي)،
فقد عرض ىذه الظاىرة في باب الحذف ،ويتضح ذلك من قولو"

( .... ":) 2وما ُحذف

وخ ْ ِ
اللتقاء الساكنين نحو :قُم وبِع ِ
وسكون ما
لسكونيا ُ
ف فَ ُحذفت الواو والياء واأللف ُ
ْ ْ

بعدىا".

()3

والى جانب ىذين النحويين( سيبويو وابن جني) نجد المغوي الصيمري -من نحاة القرن
الرابع -الذي درس ظاىرة التقاء الساكنين ،في( باب ُحكم أواخر الكمم في التقاء

()4
ساكنا ولقيو ساكن
فأما ما ُيحذف آخره إذا كان ً
الساكنين) ،وفي ىذا يقول الصيمري ّ ":

( )1

ينظر ،حازم عمي كمال الدين:دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء عمم المغة الحديث،تح:رمضان عبد

التواب،مكتبة اآلداب،سوىاج1996،م،ص، 50و سيبويو:الكتاب.156/4،
( )2ينظر ،المصدر نفسو،ص.50
( )3المصدر نفسو ،ص،50نقال عن ابن جني:التصريف المموكي،تح :محمد الحموي ،ط،2القاىرة،ص.36-35
( )4حازم عمي كمال الدين :دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء عمم المغة الحديث ،ص.50
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فيو ما كان في آخره واو قبميا ضمة ،أو ياء قبميا كسرة ،أو ألف قبميا فتحة ،وىذا يكون
في األسماء واألفعال".

()1

أن النحاة قد تعرضوا لظاىرة التقاء الساكنين من باب الحذف عمى
ويظير مما تقدم ّ
أن السواكن ال تمتقي في المغة العربية.
أساس ّ

ٍ
قاضٍ ،
رحى ،وىذه األسماء إذا وصل
وغاز،
أب،
" ففي األسماء نحوٌ :
أخ ،و ٌ
وعصاً ،
ً

الكالم ولقييا ساكن حذفت أو أخرىا ،اللتقاء الساكنين مثل قولك :مررت بقاضي المدينة،

أما ما
وغازي المسممين ،وعصا الرجل ،ورحي القوم ،وىذا أخو الرجل ،وأبو العشيرة ....و ّ
ونيى ين ِيي نحذفيا اللتقاء الساكنين....
غزاُ ،
في األفعال فنحوَ :
ورمى ْيرِميَ ،
يغزوَ ،
()2
الد ِ
ويغ ُزو القوم ،وترِمي ابنك ،وي ْنيى ِ
اعي"....
الناىي،
فتقولَ :غ َاز الرجلْ ،
ويدعو َ
ُ
ْ
َ َ
وما يتضح من خالل عرضنا ليذه األقوال واآلراء التي تناولت ظاىرة التقاء الساكنين
تخص ِ
ِ
يص ِيم
اسعا لدى المغويين القدماء ،وذلك من خالل
أنّ ىذه القضية قد أخذت ًا
إطار و ً

ألبواب خاصة بيا.

وقال أبو حيان األندلسي ":الساكنان من كممتين ،وا ْن اعتل أوليما وحركة ما قبمو من
()3
جنسو ُح ِذف".
أن
"كما نجد ظاىرة التقاء الساكنين واردة في عمم التجويد،حيث يقرر عمماء التجويد ّ

الساكنين إذا التقيا في كممتين -و ال يكون ذلك إالّ في حالة الوصل -والبد حينئذ من

( )1

حازم عمي كمال الدين:دراسة في قواعد النحو العربي ،ص

 ،50نقال عن الصيمري:التبصرة والتذكرة ،تح:فتحي

أحمد مصطفى عمي الدين،جامعة أم ا لقرى،السعودية1982،م.724-723/2،
()2المصدر السابق ،ص.51
( )3حازم عمي كمال الدين :دراسة في قواعد النحو العربي في عمم المغة الحديث،ص ،51نقال عن أبي حيان األندلسي
تقريب المقرب في النحو،تح:محمد جاسم الدليمي،دار الندوة،بيروت1987،م،ص.199
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إما بحذف الساكن األول أو
التخمص من ىذا االلتقاء،وفقا لقواعد المغة العربية،و ذلك ّ

تحريكو"(.)1

المد الذي يحذف وصال ،ويثبت وقفا ،وىو نوع
" فالتخمص منيما بالحذف يكون في حرف ّ
المد األصمي ،ومن أمثمة ىذا الحذف":
من أنواع ّ
 -)1حذف األلف :

()2

نحو قولو تعالى        ﴿:

             

 [﴾         األعراف ،]22 :وىنا التقى
المدغمة
حرف ّ
المد الذي في آخر كممة( ذاقا) بحرف ساكن آخر ،وىو الم التعريف ُ

المد المذكور في كممة( ذاقا)،
بالشين في كممة( الشجرة) ....ويحصل من ذلك حذف ّ
ويكون لفظ ىذه الكممة ىكذا( ذاق الشجرة) ،وىذا الحذف يكون في الوصل.
والتقاء الساكنين عند القدماء يتم في أربع صور :الصورة األولى منيا ىي التقاء ساكنين
بعرف المحدثين) .والثانية ىي التقاء ساكنين أوليما
كالىما حرف صحيح( أي صامت ُ

مد ،والرابعة التقاء
مد وثانييما حرف صحيح ،والثالثة التقاء ساكنين كالىما حرف ّ
حرف ّ
مد.
ساكنين أوليما حرف صحيح وثانييما حرف ّ
 -)2حذف الواو :نحو قولو تعالى          ﴿:

[﴾          األنفال ] 32 :فكان من
المد في كممة( قالوا) حتّى ال يمتقي ساكنان ،واألصل (:قا ُل
الضروري حذف حرف ّ
المَّيُ َّم).
( )1حازم عمي كمال الدين:دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء عمم المغة الحديث،ص.52
( )2المصدر نفسو ،ص .53-52
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 -)3حذف الياء :نحو قولو تعالى          ﴿:
      

﴾[الحج ".] 35 :وما يقف في مقابل حركة الفتحة أو الكسرة أو الضمة في النظام
الصوتي لمغة العربية ىو السكون ،وبالتالي يكون بينيما قيمة خالفية ،فالنظام الصوتي
يشتمل عمى السكون بيذا الوصف ،وىو يشتمل عمى السكون أيضا في القواعد الصوتية
النطق بالساكن)" (  "،) 1وفي ذلك يقول ابن يعيش":
الخاصة نحو(:ليس في المّغة ابتداء ُ

ومحال االبتداء بساكن"
ُ

()2

و" ليس في المّغة التقاء الساكنين"

()3

" فمن خصائص العربية

()4
أن التقاء الساكنين ال
المفصل" :واعمم ّ
عدم التقاء الساكنين"  ،يقول ابن يعيش في ُ

يجوز ،بل ىو ُممكن" ()5و" من قواعد المّغة الوقف بالسكون" (َّ "،)6
ألن في الوقف يجوز
ِ َّ
يد ،وىذا َب ْكٌر ،واَّنما
قام ز ٌ
الجمع بين ساكنين ،فيكون الوقف كالساد مسد الحركة كقولكَ :
سد الوقف َّ
َّ
مسد الحركةَّ ،
ألن الوقف عمى الحرف ُي َم ِك ُن َج َرس ذلك الحرف ،ويوفر
الصوت عميو فيصير توفير الصوت بمنزلة الحركة لو ،أال ترى ّأنك إذا ُقمت :عمرو

ووقفت عميو وجدت لمراء من التكرار وتوفير الصوت ما ليس ليا إذا وصمتيا بغيره ،وذلك

َّ
أن تحريك الحرف يقمقمو قبل التمام ،ويجتذبو إلى جرس الحرف الذي منو حركتو فبان لك
فسد ذلك َّ
المتحرك َّ
بما ذكرتو َّ
مسد
أتم صوتًا وأقوى ً
أن الحرف الموقوف عميو ّ
جرسا من ُ
()7
ٍ
ساكن قبمو".
اجتماعو مع
فجاز
الحركة َ
ُ
( )1تمام حسان:المغة العربية معناىا ومبناىا،عالم الكتب،ط،4القاىرة2004،م،ص.295
()2

ابن يعيش:شرح المفصل.120/9،

()4

عقيل جاسم دىش العذاري:األفعال المعتمة في القرءان الكريم دراسة لغوية،رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في

()3المرجع السابق،ص.295

المغة العربية وآدابيا،إشراف:حاكم مالك الزياديرجب،جامعة الكوفة2004،م،ص.60
()5ابن يعيش :شرح المفصل.120 /9 ،

( )6تمام حسان :المغة العربية معناىا و مبناه ا،ص.295

()7

المصدر السابق.120/9،
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" كما يشتمل النظام الصرفي عمى ظواىر تتحقق بإسكان حرف من الحروف كالتصغير
يتحقق بياء ساكنة ،ويشتمل النظام النحوي عمى ظواىر تتحقق باإلسكان كبناء بعض
الصيغ والكممات عمى السكون ،ومعنى ِّ
كل ذلك َّ
المختمفة
أن النظام المغوي في ُ
ُ
صوره ُ
()1
ِ
ؤدى إال بو".
السكون عالمةً عمى وظائف ال تُ َ
رر ُ
الصوتية والصرفية والنحوية ُيق ُ
إن من خصائص العربية عدم التقاء الساكنين،لكن وردت بعض الحاالت التي يجتمع فييا
ّ
ساكنين،و تتمثل في الوقف حيث يجوز فيو التقاء الساكنين.

ِ
مي ُزىا عن غيرىا من المُّغات ،فتارةً تمنع
اعةٌ ومرنة ،وليا خصائص تُ ّ
فالعربية لُ َغةٌ مطو َ

جيز االبتداء بو ،ومن ذلك (أداة التعريف) التي يروي فييا
االبتداء بساكن ،وتارةً أُخرى تُ ُ

ابن مالك َّ
أن(أل حرف تعريف أو الالم فقط) ،فتكون الالم فقط ىي أداة التعريف بجعميا
ساكنة في بداية الكممة المعرفة.

()2

وي ْم ِك َننا القول َّ
أن تكون لو بعض
إن السياق
ديناميكي ُم ِّ
تحرك ،ويأتي عن حركتو ْ
" ُ
ٌ
المطالب فقد تكون الكممة السابقة مبنية عمى السكون ،والكممة الالحقة مبدوءة بحرف
ساكن كما في قولك(:اعرض اقتراحك) فالكممة الثانية تَبدأ بحرف ساكن ىو القاف،
وليست األلف التي قبميا إالَّ عالمة إمالئية عمى الوصل وال تُنطَق األلف ىنا ،واَّنما ي ِ
نتق ُل
َ

اعر ِ
المتكمم من الضاد إلى القاف بواسطة كسرة التخمص"(،)3فتقول( ِ
ض اقتراحك)؛ فالفعل
ُ
ِ
الس ِ
ٍ
َّ
ٍ
كون
الم ّ
مبني عمى ُ
مبني عمى السكون ُ
قدر ،أو نقول إنو فعل أمر ٌ
اعرض :فع ُل أمر ٌ
الم َّ
ِ
الساكنين"،وقد تكون الكممة السابقة
منعا اللتقاء
قدر الذي ُحِّر َ
ك ً
وعالمة جزمو ُ
السكون ُ

بدوءة بالساكن نحو (:لم ِ
السياق في
يطل انتظاري) فيتطمب
ة
بالسكونِو
ُ
الالحق َم ُ
ُ
ومةً ُ
ْ
مجز َ
السكونَّ ،
شيئا غير الذي قَ َّد َرُىالنظام َّ
ولكن السياق قرر
ىذه الحالة ً
ألن النظام قرر ُ

()1
()2

تمام حسان:المغة العربية معناىا ومبناىا ،ص.296-295

ينظر،المرجع نفسو ،ص.277-295

()3

المرجع نفسو ،ص.296
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التخمُص من ىذا السكون وعمدت المُّغة إلى أن تجعل من مطمب ِ
السياق قاعدةً فرعيةً
ْ
ُ
َ
()1
قاء الس ِ
خاصة ،أو نظاما فرعيا ضيقًا يسمى التَخمُص من التِ ِ
اك ِ
نين".
ُ
ً
َ
ً
وفي ىذا الصدد يقول الحريري ":واعمم َّأنو متى التقى ساكنانُ ،ك ِس َر األو ُل منيُما ،واَّنما
ألنيا ال توجد في إعراب الفعل المستقبلِ ،
اختِ َير لو حركة الكسرَّ ،
سر عالمة،
ْ
ُ
فجع َل ال َك ُ
ِ
يكون إذا التقَى ساكنان في المجزوم ،كقول تعالى﴿:
الكسر ُ
تُؤذ ُن بالتقاء الساكنين ،و ُ

 

 [﴾           البينة1:
]"

()2

السكون
فمم :ىي حرف جزمَ ،
وي ُك ِن :فعل مضارع مجزوم ب( لم) وعالمة جزمو ُ
ْ

منعا اللتقاء الساكنين "،وكان األصل تسكين النون بالجزم كما ُسكنت في قولو
الم ّ
قد ُر ً
ُ

تعالى [﴾       ﴿:الخالص ،]4 :ولكن لما التقت النون ،وىي
ت ف ار اًر من اجتماع ساكنين ،وال اعتبار باأللف َّ
ألنيا
ساكنة بالم الّذين ،وىي ساكنة ُك ِس َر ْ
ت وأ ِ
النط ِ
ق
ُدخمَ ْ
اجتُمَِب ْ
ألف وصل تسقُط عند إدراج الكالم ،واّنما ْ
ت عمى الالم ،ليتم افتتاح ُ

()3
بوَّ ،
أن ذكرنا .وكذلك
النطق بالساكن"
ألن الالم ساكنة ،وال ُيمكن افتتاح ُ
 ،كما سبق و ْ

األمر بالنسبة لفعل األمر "،فإذا التقى ساكنان ،والفعل فعل أمر كسر آخر الفعل كقولو

تعالى [﴾   ﴿:المزمل،)4("]2 :فإعراب الفعل ِقم ىو:فعل أمر مبني عمى
السكون َّ
منعا من التقاء الساكنين.
المقدر ً
ِ
بالكسر،
تحرك
قم) قد َّ
وما يمكننا قولو في ىذه الحالة ،ىو ّ
أن آخر فعل األمر الساكن( ْ
اللتقائو بالالم الساكنة بعده وىي الالم الموجودة في كممة( الميل) فاستحال بذلك التقاء

( )1تمام حسان:المغة العربية معناىاو مبناىا،ص.296
()2

الحريري :شرح ممحة اإلعراب،ص.324

()3

المصدر نفسو ،ص.325-324

()4

المصدر نفسو ،ص.325-324
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الساكن بالساكن ،ف ُك ِس َرت بذلك ميم( ِقم) وأصبح السكون في فعل األمر( ِقم) ُم َّ
قد ًار غير

ظاىر.

ويرضى ،و( الواو)
أما إذا كان آخر الفعل المضارع حرف عمّة (،كاأللف) في :يخ َشى،
َ
" ّ
يغزو ،ويدعو ،و( الياء) فيِ :
يقضي ،ويرِمي" ( "،)1ودخل عمى ىذا الفعل المضارع
فيُ :
ُ
أن تُ ِّ
المتحرك ،فإذا صادف
سكن
ِّ
ٌ
ألن من شرط الجازم ْ
جازمُ ،حذف حرف االعتالل ّ
حرف ٌ
ساكنا حذفو ،ليؤثر دخولو عمى الفعل َّ
يخش زيد،
ويتبين عممو ،فعمى ىذا نقولْ :لم َ
حرفًا ً
ولم ِ
إن كان حرف االعتالل ِردفًا ،وىو أن يكون قبل
ولم ُ
يرم بشر ،وكذلك ْ
يغز عمروْ ،
ْ
()2
الحرف األخير ،مثل :يخاف ،ويقول ،ويبيع ،فإذا أ ِ
ُدخ َل الجازم عميو ،حذفو".

واَّنما وجب حذفوَّ ،
ألن حرف االعتالل ساكن ،والجزم يوجب سكون ما بعده فمما التقى
ار من اجتماع الساكنين فعمى ىذا تقولْ :لم
فرًا
الساكنان ،وجب حذف حرف االعتالل َ
ولم يبِ ْع.
ولم ُ
َي َخ ْ
يق ْلْ ،
فْ ،
ِ
كرهَّ ،
أن الفعل المضارع المعتل اآلخر( باأللف ،أو
وما يفيم من ىذا القول السابق ذ ُ

بالياء ،أو بالواو) إذا دخل عميو حرف جازم ،وجب أن ُيسكن الحرف األخير من الفعل
ار من اجتماع الساكنين ("،)3والمعروف
وبالتالي يضطر إلى حذف حرف العمَّة الساكن ،فرًا
أن المّغة العربية قد تقبل التقاء الساكنين وتغتفره إذا كان ىناك من مقررات النظام ما ىو
ّ
بالسكون عمى آخر الكالم وبعده
أولى باالعتبار من التقاء الساكنين وذلك نحو :الوقف ُ

أن يمتقي
سكون الصمت ،وتفادي فك المثمين المتحركين في وسط الكالم ،ومن المغتفر ْ
أن يمتقي
الساكنان في الوقف نحو :قبل -بعد -عين -قوم ...الخ .ومن المغتفر كذلك ْ

أن يكون األول منيُما في ىذه
الساكنان إذا كان ثانييما أول مثمين مدغمين ،وقد يحدث ْ
الحالة حرف ٍ
مد وبعدىما في الحالتين حرف
أن يكون حرف ّ
بالسكون ،أو ْ
لين ُمشكالً ُ
( )1الحريري:شرح ممحة اإلعراب،ص.326
( )2المصدر نفسو ،ص.327
( )3ينظر ،المصدر نفسو ،ص.326
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شدد وذلك نحوُ :ذ َوْيَبة مدىامتان -أتحاجوني -وال الضالين -الحاقة ما الحاقة -الطامة-
ُم ّ
صويخة-
طويمة-
الصاخة -الصافات وتصغير ىذه الكممات المؤنثة نحو حويقّة-
ّ
ّ
صويفّة"(.)1

السكون
النحو العربي ،حيث " ُي ّ
وا ّن مسألة التقاء الساكنين مسألة تتعمق بالتقدير في ّ
قدر ُ

لمتخمص من التقاء الساكنين مثلْ :لم ي ُك ِن
تحر َ
ك ُ
عمى الحرف األخير من الفعل ،إذا َ
أن الفعل مجزوم بممَّ ،
ألن
الم ْح ِس ُن َ
تحركت النون بالكسر ،مع ّ
ليتأخر عن المعاونة -فقد ّ
ُ
ىذه النون الساكنة قد جاء بعدىا كممة أَولُيا حرف ساكن وىو الالم ،فالتقى ساكنان ال

يجوز التقاؤىما ،فتخمصنا من التقائيما بتحريك النون بالكسر" ( ،)2ونحو قولنا ":لم ِ
ييمل
ْ
الطالب في دروسو ،وفي ىذه الحالة يجوز حين إعراب الفعل وجيان":
ُ

()3

قدر.
الم ّ
أن نقول ّ
أولهماْ :
إن الفعل مجزوم بالسكون ُ
منعا اللتقاء الساكنين
واآلخرْ :
أن نقول ّإنو مجزوم وعالمة جزمو السكون الذي ُحِّرك ً

يكن) من الجممة األولى( لم ِ
واعراب الفعل( ِ
المعاونة) يكون عمى
يكن
ُ
المحسن ليتَأخر عن ُ
النحو األتي:

()4

كن :فعل مضارع مجزوم بـ( لم) وعالمة جزمو السكون َّ
" َي ِ
المقدر ،بسبب الكسرة التي
جاءت لمتخمص من الساكنين".

()5

يمل) من جممة( لم ِ
واعراب الفعل( ُي ِ
الطالب في دروسو) ىو:
ييمل
ُ
ْ

( )1تمام حسان:المغة العربية معناىا و مبناىا،ص.297-296
( )2ينظر،عباس حسن:النحو الوافي.203/1،
( )3محمود سميمان ياقوت:النحو التعميمي والتطبيق في القرءان الكريم،ص.58
( )4ينظر ،المرجع السابق.203/1،
( )5عباس حسن:النحو الوافي.203/1،
( )6ينظر ،محمود سميمان ياقوت:النحو التعميمي والتطبيق في القرءان الكريم،ص.58
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ِ
الم َّ
منعا اللتقاء
قدرً ،
"ييمل :فعل مضارع مجزوم بـ( لم) وعالمة جزمو السكون ُ
()1

الساكنين".

" ومن أمثمة اإلعراب التقديري عمى الحرف األخير من الفعل المجزوم ما يمي ")2( :قال
تعالى               ﴿:

                 

﴾ [الحجرات.]14 :
وقال الشاعر:
ْم ْن َغ ْي َرنا َوِا َذا
ان ُن َؤ ِّم ْن َ
أََّي َ
ك تَأ َ

لَ ْم تُ ْد ِر ِك األ َْم َن ِمَنا لَ ْم تََز ْل َح ِذ َار

وحِّرك بالكسر
فالفعل :يدخل :فعل مضارع مجزوم( َّ
الم ّ
قدر ُ
بمما) وعالمة جزمو السكون ُ

اللتقاء الساكنين.

وتُ ِ
وحِّرك بالكسر اللتقاء الساكنين.
در ُ
ك :فعل مضارع مجزوم بمم وعالمة جزمو السكون ُ

( )3

وفي ختام الحديث عن موضوع التقاء الساكنينُ ،يمكن اعتبار َّ
أن ىذه الظاىرة المغوية قد
افر من الدراسة والبحث ،من ِقبل المغويين القدماء والمحدثين من عمماء
نصيبا و ًا
لَ ِقَيت
ً
صوت وصرف ،ونحو ،وحتّى عمماء التجويد ،فقد حاول بعض المغويين إيجاد طُرق

لمتخمص من التقاء الساكنين ،وذلك بواسطة كسر األول الساكن إذا كان صحيحا ،من
نحوقولو تعالى           ﴿:

 [﴾ البينة")4(.] 01 :وفي ُمقابل ىذا نجد جماعة من المنكرين اللتقاء الساكنين،
( )1إبراىيم قالتي:قصة اإلعراب،ص.227-226
( )2المرجع نفسو،ص.226
( )3المرجع نفسو ،ص.226
( )4ينظر ،الحريري:شرح ممحة اإلعراب،ص.325
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من بينيم" رضي الدين األستراباذي الذي ال يعترف بالتقاء الساكنين في بعض إسنادات
الفعل الناقص كما في اغزوا ،وارمي" ( ،)1إضافة إلى سيبويو الذي ْأن َك َر التقاء الساكنين
بوجوده في أماكن أخرى من الكتاب.
في مواضع من كتابو ،بينما نجده ّ
أقر ُ

ثالثا :التقدير اإلعرابي في األفعال الخمسة المؤكدة:
النحاة األفعال الخمسة"
" األمثمة الخمسة أو كما ُيسمييا ُ

(  "،) 2واّنما ُس ِميت باألفعال

ألنيا تأتي عمى خمسة أوزان" (")3يفعالن وتفعالن ،ويفعمون وتفعمون ،وتفعمين" (.)4
الخمسةّ ،
واألفعال الخمسة ىيُ ":ك ُّل فعل مضارع اتصل بو ألف االثنين أو واو الجماعة ،أو ياء
()5

المخاطبة".

إن ما يجدر بنا قولو ىنا أن األفعال الخمسة إنما تنم عن تمك األوزان الخمسة المتصمة
ّ

بو(ألف االثنين أو واو الجماعة،أو ياء المخاطبة).

وأما عن األحكام التي تختص بيا ىذه األفعال الخمسة فيي:

()6

 - )1تُرفع -إذا تجردت عن الناصب والجازم -وعالمة رفعيا ثُبوت النون نيابة عن
الضمة ،ومنو قولو تعالى [﴾     ﴿:الرحمن.]6 :
 -)2وتُنصب وتُجزم إذا ُسبقت بناصب أو جازم ،بعالمة نصب أو جزم ُمشتركة ىي،

حذف النون نيابة عن الفتحة والسكون ،مثلْ (:لم تَ ُكوني) فالفعل مجزوم وعالمة جزمو

المضمرة بعد الالم ،وعالمة نصبو
حذف النون ،ومثلُ (:ترومي) فالفعل منصوب ْ
بأن ُ
()1ينظر،جعفر نايف عبابنة:التقاء الساكنين بين الوىم و الحقيقة،ص.87
()2ميدي المخزومي:في النحو العربي نقد و توجيو،دار الرائد العربي،ط،2بيروت1986،م،ص.136
()3محمود سميمان ياقوت:النحو التعميمي والتطبيق في القرءان الكريم،ص.133
()4زين كامل الخويسكي:شرح شذور الذىب في معرفة كالم العرب،ص.85
()5السنيوري:شرح األجرومية في عمم العربية.142/1،
()6صبيح التميمي:ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.145-144/1،
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حذف النون ،وقد اجتمع النصب والجزم في قولو تعالى﴿ :

    

 [ ﴾          البقرة.]24 :
وقولو تعالى            ﴿:
              

 [ ﴾            البقرة.]237 :
ونجد مجموعة من األفعال في ىذه اآلية ىي:

()1

وهن :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبو حذف النون.
س ُ
تَ َم ُ
أن تَعفُوا :فعل مضارع منصوب وعالمة نصبو حذف النون.
ْ
سوا :فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمو حذف النون.
ال تَ ْن َ
أن النون لم تحذف مع دخول الناصب ،أما واقع األمر
أن
يعفون :فظاىر األمر ّ
" أما ْ
َ

فميس ىذا ،ألنو ليس من األفعال الخمسة ،ألن أصل الفعل( يعفو) ،والواو ىي الم الفعل،

وليست بواو الجماعة التي تدخل عمى األفعال الخمسة ،أما النون فيي نون النسوة،
وليست نون رفع األفعال الخمسة".

()2

" فالفعل (:يعفون) مبني عمى السكون ،التصالو بنون النسوة التي ىي ضمير في محل
بص َن)".
رفع فاعل ،أي نظير( يتر ْ

()3

( )1صبيح التميمي:ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.145-144/1،
()2

المرجع نفسو.145/1،

( )3المرجع نفسو..146 /1 ،
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" ولتوكيد الفعل نونان :ثقيمة وخفيفة ،مثل (:ا ْذىب َّن وا ْق ِ
ص َد ْنيُ َما) ،وما ُيؤكد بيما من
ََ
()1
اض ِرَب َّن ،والمضارع المستقبل".
األفعال ىو فعل األمر نحوْ :
وما يجدر التنويو إليو أنو يجب عمى متعمم النحو التفرقة بين نون النسوة،ونون
التوكيد(الثقيمة و الخفيفة)،كما يجب أيضا التمييز بين واو الجماعة والواو التي ىي الم
الفعل.
ىذا وقد قسم الصرفيون األفعال من حيث توكيدىا بالنون إلى ثالثة أقسام:

()2

أ) -ما ُيمتََنعُ توكيده بالنون ،وىو الفعل الماضي.
وز توكيده ُمطمقًا دون شرط ،وىو فعل األمر .
يج ُ
ب) -ما ُ
ج) -ما يؤكد في حاالت محددة ،ويمتنع توكيده في غيرىا ،وىو الفعل المضارع:

()3

أ) فيجب توكيده بشروط مجتمعة ىي:
 -1أن يكون ُمثبتا.
-2أن يكون داالً عمى االستقبال.
-3أن يكون جوابا لمقسم.
-4أن يكون غير مفصول من الم القسم بفاصل ،نحو قولنا :وا﵀ ألذاكرن حتى النجاح.
ب) -يمتنع توكيده إذا فقد شرطا من الشروط السابقة ،نحو:

()4

 -1وا﵀ ال أُىمل واجبي -الفعل المضارع منفي ،وىو في جواب قسم.-
-2وا﵀ ألق أر اآلن -الفعل المضارع ال يدل عمى االستقبال.-
( )1ابن الناظم:شرح ابن الناظم عمى ألفية ابن مالك،ص.439
( )2حازم عمي كمال الدين:دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء عمم المغة الحديث،ص.279
( )3المصدر نفسو ،ص.279
( )4المصدر نفسو ،ص.279
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الفصل الثاني :

الم ِج ُد -وجود فاصل بين الفعل والم القسم.-
-3وا﵀ لسوف يفمح ُ
ج) -يجوز توكيده جوا از متفاوت القوة -في األحوال التي يخمص معناه فييا لالستقبال،
()1

وأىميا:

المدغمة في "ما") الزائدة لمتوكيد ،نحو قولو تعالى:
 -1أن يقع شرطا بعد( إن الشرطية ُ
               
 [    مريم. ]26 :

َّ
َص َغ ْيتُ َّن إلى ما ُيقال.
-2إذا وقع بعد أداة تدل عمى الطمب ،نحو :ىال أ ْ
-3إذا كان الفعل منفيا بال ،نحو :واتقوا ا﵀ ال تُ ِ
ص َّ
يبن ُك ْم ِفتَْنةٌ.
ض َّ
رن عمي.
-4إذا وقع بعد( لم) -وىذا قميل -نحو :لمْ َي ْح ُ
-5أن يقع الفعل بعد كممة شرط غير( إن) ،نحو :من ي َذ ِ
اك َّ
رن ينجح.
ْ ُ
فإن إعراب
فيذه ىي الحاالت التي يجوز فييا توكيد الفعل المضارع بالنون المشددة ،لذا ّ

ان؟ وىل تقو ِم َّ
تقوم ِّ
ين؟ وىل
ىذا النوع من الفعل ،ىو إعراب تقديري ال لفظي ،نحو (:ىل َ
المقدرة لتوالي النونات،
تقوم َّن :فعل مضارع وعالمة رفعو النون ّ
تقوم َّن؟) ،فالفعل ُ
ُ
والضمير المحذوف اللتقاء الساكنين (واو الجماعة) فاعل مبني عمى السكون في محل
()2

رفع.

ما يمكننا استنتاجو في ىذه الحالة أن حاالت الفعل المضارع قد تراوحت بين حاالت
الوجوب األربعة،و حاالت الجواز الخمسة،و حاالت االمتناع الثالثة.

()1

حازم عمي كمال الدين:دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء عمم المغة الحديث ،ص ،279وعباس حسن:النحو

الوافي.97/1،
()2

ينظر ،المرجع نفسو.97-95-94 /1 ،
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الفصل الثاني :
حركة نون األفعال الخمسة:

()1

ِ
يفعالن.
غالبا ،نحو:
ْ- 1
أن تكون النون مكسورة بعد ألف االثنين ً
وتفعمين.
يفعمون،
- 2ومفتوحة بعد واو الجماعة ،وياء المخاطبة ،نحو:
َ
َ
 وقد تُحذف نون الرفع وجوبا وجوا از:وجوبا في حالتين:
أ-
ً
أوليما :في حالتي النصب والجزم كعالمة ليما.
ِّ
تتبعان) فالفعال مرفوع وعالمة
- 3وثانييما :إذا جاء بعدىا نون التوكيد ،نحو (:ىل
رفعو النون َّ
المقدرة المحذوفة لكراىية توالي األمثال الثالثة( النونان الثالثة) وجوا از
في حالتين:
ف تخفيف ،واذا لم تُح َذف
أوليما :تحذف بكثرة إذا اتصمت بيذه األفعال نون الوقاية َح ْذ َ
ك واإلدغام في نون الوقاية ،وقد قُ ِرئ بالثالثة في قولو تعالى    ﴿:
جاز فييا الف ّ

 [﴾     الزمر.]64 :
أي :تأمرونِي ،بالتخفيف بعد حذف نون الرفع وابقاء نون الوقاية.
ْم ُر ِّ
وني،بالتشديد،بعد إدغام نون الرفع في نون الوقاية.
تأ ُ
روننِي ،بالفك ،األولى :نون الرفع ،والثانية :نون الوقاية.
ْم َ
تأ ُ
وثانييما :الحذف -عمى قمَّة -مع عدم وجود الجازم أو الناصب.
ومنو قول الشاعر:

()2

و ْجي ِك بالع ْنب ِر والمس ِك َّ
الذ ِكي( الرجز)
ََ
َْ
َ َ

َس ِري وتَبِيتِي تَ ْدلُ ِكي
أ ُ
َبيت أ ْ
( )1صبيح التميمي:ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.147/1،
()2السيوطي:ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع.172/1،
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الفصل الثاني :
" فالنون ُح َذفت( تبيتين) و( تدلكين) دون عمّة".

()1

ومما تقدم ذكره يظير أن لمنون الرفع في األفعال الخمسة أحكام خاصة بيا ،حيث تتراوح
بين حاالت جواز الحذف ووجوبو ،فترفع األفعال الخمسة المؤكدة بحذف ىذه النون ،بينما
أن اإلعراب يكون باأللف والواو والياء ،كما في المثنى والجمع السالم،
يرى بعض النحاة ّ
في حين ُيؤكد رضي الدين االسترباذي الرفع بحذف النون ،حيث ذكر ّأنو لو كان كذلك

لثبتت النون في األحوال الثالثة( الرفع والنصب ،والجزم).

ِّ
تقوم َّن؟و
و الفعل المضارع المؤكد بنون التوكيد في األمثمة السالفة ذكرىا(ىل
تقومان؟وىل ُ

ىل تقو ِم َّن؟ىو معرب ال مبني،ألن نون التوكيد لم تتصل بالفعل اتصاال مباش ار

لوجود فاصل لفظي ظاىر ،أال وىو ألف االثنين ،أو المقدر وىو واو الجماعة ،أو ياء
ِّ
تقومان :تقومانِ َّن) 2 ( ،فاجتمعت ثالث نونات متواليات زوائد في آخر
المخاطبة ،فأصل
الفعل وتوالي ثالثة أحرف ىجائية من نوع واحد ،وكميا ليس أصميا ،وانما ىو من حروف
أن األحرف الثالثة المتماثمة زوائد ،فيتحتم امتناع توالي األمثال ،مثل(:
الزيادة أي ّ
ِ
ألن الزائد ىو المثل األخير من الثالثة ،واجتماع ثالث أحرف
القاتالت ُجن َّن أو ُي ْجَن َّن) ّ

ىجائية من نوع واحد أمر مخالف لألصول المغوية فحذفت في الظاىر ال في الحقيقة نون

الرفع ،لوجود ما يدل عمييا ،وىو أن الفعل مرفوع لم يسبقو ناصب أو جازم يقتضي
حذفيا ،ولم تحذف نون التوكيد المشددة ألنيا جاءت لغرض بالغي يقتضييا ،وىو توكيد
الكالم وتقويتو ،ولم تحذف إحدى النونين المدغمتين ألن ىذا الغرض البالغي يقتضي
التشديد ال التخفيف ،فمما حذفت النون األولى من الثالث ،وىي نون الرفع ،كسرت
ِّ
تقومان)".
المشددة ،وصار الكالم(،

()3

( )1صبيح التميمي:ىداية السالك إلى ألفية ابن مالك.148/1،
( )2ينظر ،عباس حسن :النحو الوافي.95 -94 /1 ،
()3المرجع نفسو .95/1 ،
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الفصل الثاني :

" والتقاء الساكنين( وىما ألف االثنين والنون المشددة) جائز ىنا ،وذلك لتحقيق الشرطين
المسوغين لمتالقي ،وىما وجود حرف عمّة قبمو حركة تناسبة ،وبعده في الكممة نفسيا
حرف ُمدغم في مثمو".

()1

قد يحدث أحيانا أن تجتمع ثالثة أحرف ىجائية من نوع واحد،كقولنا:القاتالت ُجنِ َّن أو

ُي ْجَن َّن،لكن ىذا األمر مخالف لألصول المغوية.

ِّ
المقدرة
وبالتالي يكون إعراب الفعل (
تقومان) ":فعل مضارع مرفوع ،وعالمة رفعو النون ّ
لتوالي النونات .والنون المشددة لمتوكيد".

()2

ونستطيع بعد أن نقول أن الفعل المضارع الصحيح المؤكد بالنون ،عند إسناده إلى واو
الجماعة ،تحذف واو الجماعة إكتفاءا بالضمة التي قبميا ،نحو:

()3

تَ ْكتُُب َّن -أصميا -ت ْكتُ َّ
بون.
تَ ْس َم ُع َّن -أصميا -تَ ْس َم َّ
عون.
وم َّ
تَقُ َّ
ون.
ومن -أصميا -تَقُ ُ
تقوم َّ
تقوم َّن ،كما
ون أصبحت ُ
ويذكر المغويون أن الواو ىنا حذفت منعا اللتقاء الساكنين( ُ
حذفت نون الرفع اللتقائيا مع نون التوكيد؛ أي حذف نون الرفع ىنا سببو التخمص من

المقدرة
توالي األمثال ،فيكون إعراب :تَ ْس َم ُع َّن :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو النون
ّ
لتوالي النونات ،والضمير المحذوف اللتقاء الساكنين( واو الجماعة) فاعل مبني عمى

السكون في محل رفع.
()1

()4

عباس حسن:النحو الوافي.95/1 ،

( )2المرجع نفسو.97/1 ،
( )3

ينظر ،حازم عمي كمال الدين:

دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء عمم المغة الحديث ،ص

حسن:النحو الوافي.96 /1 ،
( )4ينظر ،المصدر السابق ،ص  ،280وعباس حسن :النحو الوافي.97 /1 ،
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الفصل الثاني :

أما عند إسناد الفعل المضارع الصحيح المؤكد بالنون إلى ياء المخاطبة تحذف ياء
" ّ
ويكتفى بالكسرة قبميا لمداللة عمييا ،نحو":
المخاطبة اللتقاء الساكنينُ ،

()1

تقو ِم َّن -تقو ِم َّ
ين.
ِ
تفر ِح َّ
ين.
ت ْفرح َّنَ -
ِ
وقد حذفت ياء المخاطبة في ِ
تفرح َّ
منعا اللتقاء الساكنين( ياء
ُ
ين ،وأصبحت تفرح َّن ً

المدغمة في نظيرتيا) ،وحذف ياء المخاطبة إنما لوجود كسرة
المخاطبة والنون األولى ُ
قبميا تدل عمييا ،ولم تحذف نون التوكيد المشددة ألجل الغرض البالغي ،وىو توكيد

الكالم وتقويتو ،لذا فإعراب ِ
المقدرة لتوالي
تفرح َّن :فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعو النون ّ
النونات ،والضمير المحذوف اللتقاء الساكنين( ياء المخاطبة) ،فاعل مبني عمى السكون
في محل رفع.

()2

واذا أتينا إلى الفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو أو الياء المسند إلى واو الجماعة ،أو
فإن الم الفعل تحذف عند إسناده إلى واو الجماعة ،أو ياء
ياء المخاطبة المؤكد بالنونّ ،
المخاطبة قبل التوكيد بالنون المشددة ،فتقول:

()3

يدع َّ
قبميا،وحذفت
ون،فتحذف واو الجماعة اكتفاءا بالضمة التي
ُ
دع َّن واألصل ُ
 َي ُالواو منعا اللتقاء الساكنين.

تمض َّن و األصل ِ
و ِتمض َّ
ين،فتحذف ياء المخاطب اللتقاء الساكنين،و ُيكتفى
بالكسرة قبميا لمداللة عمييا.

 وختام القول في ىذا األمر أن النون التي في األفعال الخمسة تقدر عند تأكيدىاتكتب َّن ،فالمضارع مسند إلى واو الجماعة المحذوفة .
كقولنا :ال ُ
()1حازم عمي كمال الدين :دراسة في قواعد النحو العربي في ضوء عمم المغة الحديث  ،ص .286
( )2ينظر ،المصدر نفسو ،ص  ،286وعباس حسن :النحو الوافي.97 -96 /1 ،
( )3ينظر ،حازم عمي كمال الدين:دراسة في قواعد النحو ،ص .289 -283
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الفصل الثاني :

 والمضارع في مثل ىذه الحالة( ال تكتُُب َّن) معرب ألن نون التوكيد لم تتصل بآخرهاتصاال مباشرا ،وىذا شأن المضارع دائما ،يظل محتفظا بإعرابو ،عمى الرغم من

وجود نون التوكيد بعده إذا لم تكن متصمة بآخره اتصاال مباشرا ،بحيث ال يفصل
بينيما فاصل لفظي ،مذكور أو مقدر.
" أما إذا كان المضارع مرفوعا بالضمة قبل مجيء نون التوكيد ،فإنو ُيبنى بعد مجيئيا،
ألن االتصال يكون مباش ار".
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الخاتمة

الحمد والشكر هلل تبارك وتعالى الذي ىدانا وأعاننا عمى إتمام ىذا البحث ،ونرجو من اهلل أن
يكون بحثنا ىذا قد حقق ما تصبوا إليو ىذه الدراسة ،ومن ىنا يمكن القول أن ىذا الموضوع
قد أوصمنا إلى مجموعة من النتائج تتمخص فيما يمي:
المقدر الذي
إن اإلعراب في اصطالح النحويين ىو ذلك األثر الظاىر أو ّن
-1نستطيي القول ّن
يجمبو العامل عمى الحرف األخير من الكممة.

-2يؤكد بعض النحويين أن اإلعراب ىو من أبرز الظواىر العربية وأثراىا ،فيو ظاىرة عريقة
الجذور في تاريخ النحو العربي.
-3اإلعراب التقديري ىو إعراب تقدر فيو الحركة اإلعرابية في آخر الكممة من الجممة ألن
الحركة غير ممحوظة..
-4إن تقدير العالمة اإلعرابية عند النحاة يكون لشيئين :أحدىما تعذر نطق الحركة وثانييما
نقل ىذه الحركة عمى المحل اإلعرابي.
-5تقدر الحركات اإلعرابية الثالث ( الرفي ،والنصب ،والجر ) في األسماء المقصورة بينما
يطرد تقدير الحركة في األسماء المنقوصة في حالتي الرفي والجر.
-6يعتبر بعض النحاة أن الكسرة الموجودة في آخر االسم المضاف إلى ياء المتكمم ليست
مقدرة ،وانما ىي ظاىرة ،لكن كان من األفضل اعتبارىا مقدرة حتى تطرد القاعدة الخاصة
بتقدير الحركات اإلعرابية الثالث ،حين اتصال االسم بكسرة المناسبة.
-7نظ ار الختالف مذاىب النحويين في إعراب األسماء الستة ،فقد اختمفت رؤاىم في قضية
تقدير العالمة اإلعرابية في بعض ىذه األسماء ،حيث يرى البعض أن األسماء الستة تعرب
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بحركات ظاىرة ،في حين يرى اآلخر إن الحركة تقدر في األغمب عمى ىذا النوع من
األسماء.
-8جدير بالذكر أن الفعل المضارع المعتل اآلخر بالواو أو الياء تظير عميو الفتحة لخفتيا،
كما يحذف منو حرف العمة عند دخول أحد الجواز وعمى ىذا الفعل ،لكن وردت شواىد
شعرية أجازت تقدير الفتحة عمى الفعل المضارع المنتيي بالواو أو الياء ،كما أباحت أيضا
ثبوت حروف العمة مي وجود الجازم.
-9يمكن اعتبار ظاىرة الساكنين من أىم الظواىر المغوية ،التي لقيت نصيبا واف ار من
الدراسة والبحث حيث اىتم بيا المغويون من عمماء التجويد وعمماء الصوت ،والصرف
والنحو.
مقر لوجودىا في مواطن،
-10ىناك اختالف بين النحاة في قضية التقاء الساكنين ،بين ّن
منيم سيبويو ،وآخر رافض االلتقاء الساكنين في بعض الحاالت ،من بينيم رضي الدين
االسترباذي
-11يقدر السكون عمى الحرف األخير من الفعل في ثالث حاالت وىي:
تخمصا من التقاء الساكنين.
إذا تحرك الحرف بالكسرً
إذا كان الفعل مجزوما مدغما في حرف مماثل لو.إذا تحرك الحرف األخير من الفعل لمراعاة القافية.-12يأتي الفعل المضارع المؤكد بالنون الثقيمة معربا ،ألنو لم يتصل اتصاال مباش ار بيذه
النون ،وذلك لوجود فاصل لفظي وىو ألف االثنين ،أو فاصل مقدر وىو واو الجماعة أو ياء
المخاطبة ،أما إذا كان المضارع مرفوع بالضمة قبل مجيء نون التوكيد ،فإنو يبنى بعد
ألن االتصال يكون مباش ار.
مجيئياّ ،ن
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الخاتمة
وفي األخير نرجو أن نكون قد وفقنا من اهلل تعالى عمى إتمام ىذا البحث وأعطيناه حقو ولو
كان يسيرا ،وأن تفيد بو كل قارئ ومطمي ،واحاطتو ولو بقدر قميل عمى معرفة روعة وثراء
لغتنا ،ونعتذر عن كل خطأ ورد غفمة وسيوا منا أو تسرعا.
وفي األخير نسال اهلل األجر والتوفيق.
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Résumé

Cette recherche porte sur le phénomène d'analyse estimé dans la grammaire arabe, et
cette étude a préoccupé plusieur chercheurs anciens et modernes, et en raison de son
importance requise par la nature de la recherche répartis en: Introduction et préliminaire
et deux chapitres et une conclusion qui a englobé les plus importants resultats obtenus par
cette étude et qui peut se résumer dans l'estimation de l'analyse résultant de l'absence de
validité de la dernière lettre du mot à porter le signe exprès pour être un caractère de
voyelle et ne le montre pas l'accent syntaxique ne peut pas se prononce.

