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"كمشكرتم ألزیدنلئنن ربكم ذّ أتذوإ:   " یقول هللا تعالى 
على فللھ الحمد كما ینبغي لجالل وجھھ الكریم وعظیم سلطانھ ولھ الحمد والشكر

تحصــــى تعد والنعمھ التي ال

إلى من ربیاني صغیرا وأحباني كبیرا

الكریمین حفظھما هللاوالديَّ 

اد عائلتي كل واحد باسمھأفرإلــــــى 

رحمھا هللا وطیّب ذكراھا وجعل جنة الخلد مثواھاي الطاھرة ــالتإلى روح خـ

ار دراستي الجامعیةـــي تحملت مســإلــــــى زوجتـــــي الت

أبنائي الّذین شغلني البحث عنھمإلــــــى 

عبر مراحل التعلیم المختلفةتي أساتذو إلــــى معلميَّ 

.ا البحث ولو بكلمة طیبةإلنجاز ھذندنيسامنإلى

المتواضععملالھدي ھذاأھؤالء جمیعـــــا إلى

رــــالطاھ



مقدمـــــــــــــة

أ

مقدمـــــــــــــــــــة

وعلى آله وأصحابه ومن سار على الحمد هللا والصالة والسالم على أشرف المرسلین،
:دربه إلى یوم الدین وبعد

فیرفع الفاعل، وینصب المفعول من غیر أن لف الكالم، الذي ینطق بهؤ كان العربي ی
یعرف هذه المصطلحات،فإذا سمع كالما یخالف في تركیبه،ما تعود علیه في لغته أدرك أنه 

رة ــــم انشرت ظاهـــفي غیر محله،یخالف السلیقة التي هو علیها، وباختالط العرب باألعاج
ین ـــــن إلى وضع قوانـــلیف النحاة واللغوییا أدى بالحكام إلى تكـــي العربیة والقرآن،مــــاللحن ف

وقواعد تضبط اللسان، وتجنبه من الوقوع في الخطأ، الذي یدخل التركیب، والذي هو راجع 
. تناسب وظیفة الكلمة في الجملة، أو الجملة في النص. إلى عدم ضبطه بعالمات إعرابیة

اإلعرابیة وظیفة في التركیب؟ وٕاذا واإلشكالیة التي یمكن أن تطرح هنا تتمثل في هل للعالمة 
لم تكن لها وظیفة فما الداعي لوجودها في الكالم؟ وبعبارة أخرى كیف یمكن أن تؤدي 

أو في العبارة؟ ،العالمة اإلعرابیة إلى تحدید المعنى في الجملة

الوظیفة النحویة للعالمة :الموسوم بـــــولإلجابة عن هذه اإلشكالیة اخترت هذا العنوان
تنوعت مصادرومراجع البحث بین قدیم وحدیث،أمافیما قدو إلعرابیة، دراسة في سورة إبراهیما

: نـیـقسمت البحث إلى فصلیخص المنهج المتبع فقد اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي،وقد
األول بعنوان اإلعراب والعالمة اإلعرابیة، والذي تفرع إلى مطالب وعناوین جزئیة تمثلت 

تعریف : ة وهيـــــه عناصر جزئیــــاألول تحت عنوان مفهوم اإلعراب وأنواعه،ولالمطلب : يـف
رق بین ــــان الفــــــراب،ثم تطرقت إلى بیــــاة في اإلعـــاإلعراب لغة واصطالحا وآراء بعض النح

ي نواع اإلعراب كاللفظي والتقدیري والمحلي والمحكي، ثم المطلب الثانـــاء وأــــاإلعراب والبن
الذي كان عنوانه العالمات اإلعرابیة والذي كانت له عناصر فرعیة مثل تعریف العالمة 
اإلعرابیة لغة واصطالحا وكذا أنواع العالمات اإلعرابیة ومواضع هذه العالمات، أما الفصل 
الثاني فكان عنوانه الوظیفة النحویة للعالمات اإلعرابیة فقد شمل أیضا عناصر فرعیة كانت 



مقدمـــــــــــــة

أ

المطلب األول الوظیفة النحویة للعالمات األصلیة في الحاالت المختلفة رفع ونصب :كاآلتي
تحت عنوان الوظیفة النحویة للعالمات الفرعیة فبدأت بمواضع آخروكذا مطلب , وجر وجزم

.العالمات األصلیة ثم تطرقت إلى مواضع العالمات الفرعیة واإلعراب بالحروف

توفیقه،إلخراج هذا البحث إلى الوجود، ومن ثم أتوجه مقدمتي أحمد اهللا علىختاموفي
، الذي أشرف على بحثي، ووضح بودیةبشكري الصادق والعمیق إلى أستاذي المحترم محمد 

كل من ساعدني على لي صعوباته وأفادني بنصائحه وٕارشاداته القیمة، والشكر موصول إلى 
ظیم أن یوفق الجمیع لما فیه الصالح العاخراج هذا البحث إلى الوجود،ولوبكلمة طیبة،وأسأل

.العام
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مفهوم اإلعراب وأنواعه- 1-1

اإلعرابتعریف -1-1-1

:اإلعراب لغة-أ

اإلبانة اإلعراب والتعریب معناهما واحد  وهو‹‹ورد في لسان العرب البن منظور 
وٕانما ... أعرب عنه لسانه وعرب، أي أبان و أوضح، وأعرب عن الرجل بین عنه: یقال

ویقال أعرب عما في ضمیرك، أي أبن ومن هذا . سمي اإلعراب إعرابا، لتبیینه وٕایضاحه
. أعرب: یقال للرجل الذي أفصح بالكالم

نفسها، أي تفصح الثیب تعرب عن ":ه قالنّ أوروي عن النبي صلى اهللا علیه وسلم 
.وعربه كأعربه، وأعربه بحجته، أي أفصح بها ولم یتق أحدا 

: قال الكمیت

تأولها منا تقي ومعرب ***وجدنا لكم من آل حم آیة

وعربه منطقه، أي هذبه من اللحن، واإلعراب الذي هو النحو، إنما هو اإلبانة عن 
وعرب إذا فصح بعد لكنة في ...وأعرب كالمه إذا لم یلحن في اإلعراب . معاني األلفاظ

1››لسانه 

اإلعراب اإلبانة واإلفصاح عن ‹‹ونجد كذلك في القاموس المحیط للفیروز أبادي 
2››واإلعراب أن ال یْلَحن في الكالم ... الشيء

اإلعراب اصطالحا - ب

3››أو حذف أو حرفمن حركة،اإلعراب ما جيء به لبیان مقتضى العامل ‹‹

588ص،بیروت،دط،دت،دارصادر،)ةعربماد(،لسان العرب،)جمال الدین أبو الفضل(ابن منظور1
تحقیق مكتب تحقیق محمد نعیم العرقسوسي،إشرافالفیروز أبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب،القاموس المحیط،2

113ص،)مادة عرب(،8،2005طالتراث، 
33،ص1،دت ،ج1محي الدین عبد الحمید،دار الكتاب العربي،بیروت،لبنان،طمحمد التسهیل، تحقیق شرحابن مالك،3
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عراب أثر یحدثه العامل في آخر الكلمة فیكون اإل‹‹ورد في جامع الدروس  العربیة 
1››أخرها مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو مجزوما حسب ما یقتضیه ذلك العامل 

اإلعراب هو تغییر أواخر الكلم، الختالف العوامل ‹‹ومیة جاء في حاشیة  األجرٌّ 
2››الداخلة علیه لفظا أو تقدیرا 

قوله أثر ظاهر أو مقدر یجلبه العامل في آخر باإلعراب ‹‹حدد صاحب شذور الذهب 
3››االسم المتمكن  والفعل المضارع 

یمكــن أن نستخلـــص من التعاریف السابقــة، أن اإلعراب متعلــق بالفصـــاحة واإلبانة، 
عالمة اإلعرابیة، كما أّن اإلعراب هو تلك ال. فإذا أفصح المتكلم عما في نفسه فهو معرب

حیث تتغیر هذه العالمة بتغیر الكلمة في . التي تلحق آخر الكلمة سواء ظاهرة أو مقدرة
التركیب، الذي یحدثه العامل، سواء كان لفظیا أو معنویا حیث أن كل موقع إعرابي له 
عالمة خاصة، تمیزه عن موقع آخر، وتدل عن معنى معین، وبتغییر العالمة اإلعرابیة 

الكلمة في تركیب ما یتغیر عن معناها في تركیب ىالموقع اإلعرابي، فنجد أن معنیتغیر
.آخر، مما یدل أن اختالف اإلعراب یؤدي إلى تغییر المعنى

آراء بعض النحاة في اإلعراب-1-1-2

عن بانةاإلعراب اإل‹‹بن جني أن اإلعراب یبین عن المعاني باأللفاظ فیقول ایرى 
علمت یرفع ، وهأبوشكرا سعیدا ، سمعت أكرم سعید أباهإذاأال ترى أنك ،المعاني باأللفاظ

حدهما من أبهم تَ ونصب اآلخر الفاعل من المفعول ولو كان الكالم شرجا السْ ، أحدها
4››صاحبه

صیدا ،المكتیة العصریة،منشورات، جامع الدروس العربیة ، تحقیق عبد المنعم خفاجة)الشیخ مصطفى ( الغالییني1
.18ص، 1ج،28،1993،بیروت،ط

.22ص، 4،1988عبد الرحمان بن محمد بن قاسم ، حاشیة األجرومیة، ط2
عبد اهللا جمال الدین بن یوسف بن محمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري، شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، 3

.58د ت، صدط، ،للنشر والتوزیعتألیف محمد محي الدین عبد الحمید، دار الطالئع
17،ص2،1913،طالمصریةارالكتبد،العلمیةالمكتبةر،النجاتحقیق محمدعلي،خصائصال،)بي الفتح عثمانأ(ابن جني4
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غیره ن ــوم.راب للغة العربیةـــالتي أعطاها اإلع،ر من أهم الخصائصــم والتأخیــیفالتقد
.یستطیع القارئ أن یمیز بین الفاعل والمفعولال

في كتاب اإلیضاح ورد ،دوال على المعانيبان حركات اإلعراب:وأكثر النحویین یقولون
فتكون ،إن األسماء لما كانت تعتروها المعاني‹‹.دخل الكالممَ لِ ،في باب القول في اإلعراب

بل أدلة على هذه المعاني ،أبنیتهاولم تكن في صورها و ، إلیهومضافة، فاعلة ومفعولة
1››جعلت حركات اإلعراب فیها تنبئ عن المعاني، كانت مشتركة

،ومضافا إلیه والذي یدل علیها،ن األسماء تأتي فاعلة ومفعولة ومضافاأیرى الزجاجي 
.حیث بواسطته نتعرف علیها ونكتشفها، هو اإلعراب، أن یمیز بینها

، بأنه تمیز به المعاني ویزیل الغموض؛اإلعرابنجد أیضا ابن فارس یتحدث عن
من العلوم الجلیة التي ":في األلفاظ فیقول ةالذي یحدث للمتكلم خاصة في التراكیب المتشابه

و به یعرف ، اإلعراب الذي هو الفارق بین المعاني المتكافئة في اللفظ، خصت بها العرب
وال تعجب ، وال مضاف من منعوت، مفعولز فاعل منولواله ما میّ ، الذي هو الكالم، الخبر

2››وال نعت من تأكید،من استفهام وال صور من مصور

ویوقف ،فأما اإلعراب فیه تمیز المعاني‹‹: وجاء في كتاب اإلیضاح قول البن فارس
عمر بضر "غیر معرب أو ، وذلك أن قائال لو قال ما أحسن زید، على أغراض المتكلمین

أو ما ،أو ما أحسن زید، فإذا قال ما حسن زیدا،لم یوقف على مراده،غیر معرب" زید
فهم ، وللعرب في ذلك ما لیس لغیرها،ان باإلعراب عن المعنى الذي أرادهبأ، أحسن زید

3››یفرقون بالحركات وغیرها بین المعاني 

تعجبیة ومنفیة واستفهامیة وكل واحدة لها ، فبواسطة اإلعراب نحصل على ثالث جمل
.الذي أدى إلى سبب وضوحه هو اإلعراب و ،معنى خاص

69،ص1982، 4،تحقیق مازن المبارك،دار النفائس،بیروت،طعلل النحویضاح فياإل،الزجاجي1
،محمدعلي منشورات،حمد حسن بسجأقتعلی،في فقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمهاحبيالص،اابن فارس 2

43،ص1،1997الكتب العلمیة، بیروت،لبنان، طبیوض،دار 

69الزجاجي ،اإلیضاح في علل النحو،ص3
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اإلبانة واإلعراب‹‹: جاء في كتاب شرح المفصل البن یعیش یبین فیه اإلعراب فیقول
ضرب زید تنك لو قلألتعاقب العوامل في أولها أال ترى ،عن المعاني باختالف أواخر الكلم 

ولو اقتصر في البیان على حفظ ، عمر بالسكون غیر إعراب لم یعلم الفاعل من المفعول
لضاق المذهب ولم یوجد في االتساع بالتقدیم ، الرتبة فیعلم الفاعل بتقدمه والمفعول بتأخره

1››ما یوجد بوجوب اإلعراب، والتأخیر

الفرق بین اإلعراب و البناء -1-1-3

اإلعراب فیه ثالثة أوجه، أحدها مأخوذ من قولهم أعرب الرجل عن حجته إذا ‹‹
الوجه الثاني أن یكون سمي إعرابا إلى . فلما كان اإلعراب یبین المعاني سمي إعرابا... هابین

والثالث أن یكون ُسّمي إعرابا، ألن  المعرب للكالم كأنه یتحبب ...تغیر یلحق أواخر الكلم
والبناء فهو .مرأة عروب إذا كانت متحببة إلى زوجهااِ : إلى السامع بإعرابه ، من قولهم 

2››من البناء المعروف للزومه وثبوتهمنقول 

عواملإذا كانت الكلمات منتظمة في التركیب ، فبعضها یتغیر آخره  حسب  ال‹‹
فاألول یسمي معربا، .ومنها ما ال یتغیر وٕان اختلفت العوامل الداخلة علیه،الداخلة علیه
والتغیر بسبب العوامل یطلق علیه اإلعراب، والثبوت ولزوم حالة واحدة یدعى ،والثاني مبنیا

العامل، فیكون آخر الكلمة یقتضیهفاإلعراب هو ذلك األثر على آخر الكلم، الذي. البناء
مرفوعا، أو منصوبا، أو مجرورا، أو مجزوما، وأما البناء فهو لزوم آخر الكلمة، حالة واحدة 

3››ل الداخلة علیها، دون تأثیر لهذه العوامل مهما اختلفت العوام

تغیر الذي یلحق آخر الكلمة حسب العوامل الداخلة المما سبق یتضح أن اإلعراب، هو 
، والتغیر ه، وأن البناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة، مهما اختلفت العوامل الداخلة علیهعلی

. بالعامل یدعى إعرابا، وعدم التغیر یسمى بناء

137،ص1ج.،دت،بمصر،دطالمنیریةدارة الطباعة إ،شرح المفصل،)موفق الدین یعیش(،ابن یعیش1
، أسرار العربیة، دراسة وتحقیق، محمد حسین شمس الدین، دار الكتب عبد الرحمان بن محمد بن عبید اهللا األنباري2

.31/32، ص1997لبنان،،،بیروت1طالعلمیة،
18، جامع الدروس العربیة ،ص)خ مصطفىیالش(الغالییني3
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لف النحویون في كون حركات اإلعراب أصل لحركات البناء، أو حركات البناء اخت‹‹
أصل لحركات اإلعراب، ذهب بعض النحویین إلى أن حركات اإلعراب هي األصل وحركات 
البناء فرع علیها، األصل في حركات األعراب  أن تكون لألسماء وهي األصل، واألصل في 

ف وهي الفرع  فكانت فرعا، وذهب آخرون إلى أن حركات البناء أن تكون لألفعال والحرو 
حركات البناء ال تزول وال ألن ،حركات البناء هي األصل، وحركات اإلعراب فرع علیها

عن حالها، وحركات اإلعراب تزول وتتغیر،وماال یتغیر أولى بأن یكون أصال مما تتغیر 
1››یتغیر

اإلعراب : قیل هل اإلعراب والبناء عبارة عن هذه الحركات أو عن غیرها قیلفإن‹‹
لیس للفظ فیهما ،والبناء لیس عبارة عن هذه الحركات، وٕانما هما معنیان یعرفان بالقلب

ختالف لم تكن والذي یدل على ذلك أن هذه الحركات إذا وجدت بغیر صفة االِ ... حظ
زوم لم تكن للبناء، فدل على أن اإلعراب هو االختالف، لإلعراب، وٕاذا وجدت بغیر صفة الل

2››والبناء هو اللزوم 

اب عر اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر یجلبه العامل في آخر الكلمة، وذكرت هنا أن اإل‹‹
فإن العامل لم یجلبها بدلیل وجودها مع جمیع ؛"هؤالء"وذلك كالكسرة في... ضد البناء

رة ـللكس" ؤالءــه"العوامل، والبناء لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لفظا أو تقدیرا، وذلك كلزوم 
3››للفتحة " أین"للضمة و" منذ"و

المشهور عند النحاة أن حركة اإلعراب غیر حركة البناء، وٕان كانتا في الصورة ‹‹
لكنهم قصدوا التفریق ، ففي  اإلعراب یقال مرفوع بضمة مثال، وفي البناء واللفظ شیئا واحدا، 

نه بعامل یجوز زواله وحدوث عامل آخر ، أیقال مبني على الضم ، فإذا قالوا مرفوع ،علم 
یحدث خالف عمله،  وٕاذا قالوا مبني على الضم، علم أنه مالزم للضم ال یزول بزوال 

4››العامل 

32/33ص،األنباري ، أسرار العربیةابن1
33المرجع نفسه، ص2

100،صكالم العربفي معرفة شرح شدور الذهب ،ابن هشام األنصاري 3
، 4،1988ط،السعودیة،القصیموالتوزیع،الجوزي للنشر تعجیل الذي بشرح قطرالندى،دارابناهللا بن صالح الفوزان،عبد4

38ص
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: إلعـــــــــــرابأنــــــــــــواع ا-1-1-4
زید یقوم، وٕان زیدا لن : رفع ونصب في االسم والفعل، نحو:أقسام اإلعراب أربعة":

1".لم یقم زید: مررت بزید، وجزم في فعل نحو: یقوم، وجر في االسم نحو

یتم اإلعراب وفق حاالت وشروط، تختلف من موقع إلى آخر، حیث أن اإلعراب یقع ":
كما على الكلمة المبنیة، إضافة إلى أنه وعلى الكلمة المعربة،على الصحیح والمعتل، 

اإلعراب : یتناول لفظ الكلمة ال معناها، ومن هذا المنطلق یمكن تقسیم اإلعراب إلى ما یلي
.2"والمحكي ،اللفظي، والمحلي والتقدیري

: اإلعراب اللفظي-أ

اإلعراب، حیث وهو األصل الذي یكون آخر حروفه صحیحة، وتظهر علیه حركات ‹‹
.تكون الكلمة معربة، ویكون آخرها صحیحا، وهذا ما یسمى باإلعراب اللفظي 

وعلى آخر الحرف ،واإلعراب الظاهر بالضمة والفتحة والكسرة والسكون الظاهر
3››الصحیح من الكلمة، وهو محل اإلعراب والصالح لظهور الحركات علیه 

من عالمات اإلعراب، سواء كانت اإلعراب الظاهر هو ما كانت عالمة ظاهرة‹‹
4››.أصلیة أم فرعیة

اإلعراب إن برز في الملفوظ، كان لفظیا، وٕان لم یبرز ُسّمي إعرابا محلیا، واللفظي 
.إعراب بالحركات وٕاعراب بالحروف:نوعین

اإلعراب التقدیري - ب

ینتهي وهو اإلعراب الذي ال تظهر علیه الحركات اإلعرابیة، كأن یكون آخر الكلمة 
وقد أشار ‹‹وهي السبب الوحید لتخلف ظهور حركات اإلعراب، ؛بحرف من حروف العلة

.38،ص المرجع نفسه:ینظر 1
.160ص1،1977طبیروت،لمؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع،جمیل علوش اإلعراب والبناء، ا:ینظر2
30ص،2000، 1ط،بیروت، حو وتطبیقاته دار النهضة العربیةمحمود مطوجي، في الن3
.88ص،2،1995مكتبة الشباب،القاهرة،ط،النحوالمصفى،محمد عید4
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علم أن تقدیر اإلعراب ألحد شیئین، إما ا:الرضي في شرح الكافیة إلى هذه الحقیقة حین قال
1››تعذر النطق به واستحالته، وٕاّما تعسره واستثقاله 

في آخر االسم المقصور للتعذر نحواألول،تقدر حركات اإلعراب في ثالثة مواضع"
.كذلك الفعل المضارع المختوم بألف مقصورة؛جاء الفتى، رأیت الفتى، سلمت على الفتى

یسعى والثاني تقدر الضمة والكسرة في : یسعى، فتقدر الضمة والفتحة على األلف نحو: نحو
في وصف د الشعراء أحالقاضي والداني مع ظهور الفتحة، قال : االسم المنقوص للثقل، نحو

: سیارة
.فُ سَ األَ وَ مُ الهَ اهُ رَ ا عَ هَ راَ ن شَ إِ فَ ***اهَ یَ ئِ راَ وقُ رمُ ا المَ هَ رُ نظَ مَ وقُ رُ یَ 

فتقدر الحركات جمیعها ،والموضع الثالث، وهو آخر االسم المضاف إلى یاء المتكلم
2."الضمة والفتحة والكسرة، الشتغال المحل بحركة المناسبة 

إنّ : كاأللف في مثل؛على الكلمة المعربة المعتلة اآلخراإلعرابیةال تظهر العالمة «
فیكون اإلعراب التقدیري، منصب "استجب لداعي الهدى، : اهللا، والیاء في مثلالهدى هدى

3»على الحرف األخیر من الكلمة 

مقدرة، إذ فاإلعراب المقدر، هو ما لم تكن له عالمة ظاهرة في الكالم، عالمته «
4»عالمة للرفع، أو النصب  أو الجریتخیل له

ما تقدر فیه ثالث، وما تقدر فیه حركتان، وما تقدر :تقدر الحركات في ثالثة أنواع«
: فأما الذي تقدر فیه ثالث حركات نوعان. فیه حركة واحدة

ما أضیف إلى یاء المتكلم، ولیس مثنى، وال جمع المذكر سالما، وال منقوصا، -أ- ب
. فتعرب مقدرة على ما قبل یاء المتكلم" مسلماتي "و " غلماني"و" غالمي: "وال مقصورا نحو

آخره ألف الزمة، كالفتى يوهو االسم المعرب الذ:النوع الثاني المقصور-ب- ب
فتقدر الحركات الثالث لتعذر ... والعصا، مثل جاء الفتى، رأیت الفتى، مررت بالفتى

1»تحركها

.161جمیل علوش، اإلعراب والبناء، ص1
162/164ینظر المرجع نفسه، ص 2
85، صنفسهالمرجع3
88المصفى، صالنحو،محمد عید4
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:  الذي تقدر فیه حركتان فهو نوعان‹‹
القاضي، : وهو اسم معرب، في آخره یاء الزمة، قبلها كسر، مثل:المنقوص-ج- ب

مررت بالقاضي، فتقدر فیه الضمة والكسرة جاء القاضي، رأیت القاضي، : والداعي، مثل
2››وتظهر فیه الفتحة 

، هو یخشى ولن یخشى: والفتحة مثل والذي تقدرفیه الضمة :ل باأللفالمعتلالفع‹‹
من ﴿ وال تنس نصیبك قال تعالى 3››لم یخش: نحووٕاذا جاء الجزم ظهربحذف اآلخر 

4››﴾الدنیا

، والفعل "یدعو"الفعل المعتل بالواو،  كــ :الذي تقدر فیه حركة واحدة  فهو شیئان«
" وهو یرمي " هو یدعو "فهذان تقدر فیهما الضمة لالستثقال، تقول " یرمي"المعتل بالیاء كـــــ  

لن "ویظهر فیهما شیئان النصب بالفتحة لخفتها، نحو،فتكون عالمة رفعهما  ضمة مقدرة 
5»"ولم یرم " "لم یدع: "نحووالثاني الجزم  بحذف اآلخر،" لن یرمي "و " یدعو

ومما سبق  ذكره یمكن أن نستنتج أن اإلعراب التقدیري، هو الذي ال تظهر علیه حركة 
إعرابیة، على الحرف األخیر من الكلمة المعربة، وهذا لوجود حرف علة فتقدر علیه 

یاء إلىالحركات، ویكون في المقصور، والفعل المضارع المعتل اآلخر، واالسم المضاف
.المتكلم

93محمد محي الدین، شرح شدور الذهب، ص1
97المرجع نفسه ،ص2
97المرجع نفسه ،ص3
77:القصص االیة4
98/99صمحمد محي الدین،شرح شذور الذهب،5
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ياإلعراب المحل-ج
: التي تلزم أواخرها حركة واحدة في نحو،باأللفاظ المبنیةیختص اإلعراب المحلي‹‹

وكذلك قرأت سیبویه ،فسیبویه لفظ مبني على الكسر في محل رفع فاعل" حضر سیبویه "
1››یكون سیبویه مبنیا على الكسر، في محل نصب مفعول به 

أو الجملة، في محل كذا، معناه إذا عوضناها باسم معرب في معناها، ن الكلمة إفقول "
فیكون مرفوعا، أو منصوبا، أو مجرورا، ولو جعلنا بدلها مضارعا معربا، فیكون أیضا 

المعرب، وأخذت مكانه ومعناه وحكمه اإلعرابي منصوبا، أو مجزوما، فهي قد عوضت اللفظ
"2

3››فال یكون ظاهرا وال مقدرا، العاملاإلعراب المحلي تغیر اعتباري بسبب ‹‹

: اإلعراب المحكي-د

كي حراد اللفظ المسموع على هیئته من غیر تغییر، فقد یكون اللفظ المإالحكایة هي "
دعنا ،هاتان تمرتان: مفردا كالفعل مثل كتب، وقد یكون اسما كقول بعض العرب وقد قیل له

من تمرتان ولوال الحكایة، ما كان یمكن دخول حرف الجر على مثنى مرفوع باأللف، وقد 
وقد یكون شبه " رأس الحكمة مخافة اهللا"یكون المحكي جملة، نحو كتب على باب القصر 

فهده المفردات والجمل، وأشباه الجمل ال ﴾بسم اهللا الرحمان الرحیم﴿جملة نحو قوله تعالى 
عناها، بل یقصد لفظها، ولذلك تعرب كما سمعت دون أي تدخل في شكلها أو یقصد منها م

4"هیئتها 

الحكایة إیراد اللفظ على ما تسمعه، وهي إما حكایة كلمة، أو حكایة جملة،  ‹‹
كتبت یعلم، أي كتبت هذه الكلمة، فیعلم : فحكایة الكلمة كأن یقال. وكالمها یحكى على لفظه

ده من الناصب والجازم، وهو هنا محكي، فیكون مفعول به في األصل فعل مضارع لتجر 

165جمیل علوش، اإلعراب والبناء ، ص 1
84ص،دت،3،دارالمعارف بمصر،طالنحو الوافي ،عباس حسن:ینظر2
27جامع الدروس العربة ،ص،)الشیخ مصطفى(،الغالبیني3
166عراب والبناء ، صجمیل علوش ، اإل4
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قلت ال : *لكتبت، ویكون إعرابه تقدیریا، منع ظهوره حركة الحكایة، وحكایة جملة كأن تقول
1››*اله إال اهللا 

رابــــــــات اإلعـــــعالم- 1-2
 توطئة :

رفع، و نصب، وجر، وجزم، وكل حالة من هذه الحاالت، یعبر : لإلعراب أربع حاالت
عنها بعالمة إعرابیة، تكون أصلیة مثل الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون، وقد تكون 

.والنون والیاء أو الحذفوتنوب عن األصلیة  كاأللف والوافرعیة 

بإعراب القرآن، وذلك بوضع الحركات اإلعرابیة على الحروف، ؤليدبدأ أبو األسود ال‹‹
ثم عرج بعد ذلك إلى وضع المختصر في النحو المنسوب إلیه، فقد اختار رجال من عبد 

فإذا فتحت شفتي، فأنقط واحدة فوق الحرف، وٕاذا ،خذ المصحف وصبغا: القیس فقال له
جعل النقطة في أسفله، فإن اتبعت افضممتها فأجعل النقطة إلى جانب الحرف، وٕاذا كسرتها 

2››شیئا من هذه الحركات غنة فأنقط نقطتین 

والفتحة ، الضمة، عالمة اإلعراب حركة، أو حرف، أو حذف، فالحركات ثالث‹‹ 
ویسمى (األلف والنون والواو والیاء والحذف أما قطع الحركة ،واألحرف أربعة,والكسرة ,

3››النونوأما قطع،وأما قطع اآلخر) السكون

وعالمات الجر , الضمة والواو والكسرة والیاء وحذف النون: عالمات الرفع األربعة"
وحذف ، وحذف آخر، السكون، أم للجزم ثالث عالمات وهي،الكسرة والیاء والفتحة، ثالث
4".النون

26/27ص،جامع دروس العربیة ،)الشبخ مصطفى(الغالیي1
إلسكندریة،ادارالمعرفة الجامعیة،ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبیقاتها في القرآن الكریم،یاقوت أحمد سلیمان2

18ص1،1994،ط
20ص،جامع الدروس العربیة،)الشیخ مصطفى(الغالییني3
21ص،المرجع نفسه: ینظر4
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تعریف العالمة اإلعرابیة-1-2-1

:العالمة اإلعرابیة لغة-أ

وهو من الجمع الذي ال یفارق ،والجمع عالمالعالمة الّسمة‹‹جاء في لسان العرب
:قال عامر بن الطفیل.واحده إال بإلقاء الهاء

امَ الَ ا عَ هَ بِ فتُ رَ و عَ ى أَ لمَ سَ بِ ***اماَ قَ المُ ةِ مَ ارِ عَ وِ جَ بِ فتُ رَ عَ 

شيء : والعالمة والعلم،والعالمة والعلم الفصل یكون بین األرضین...والمعلم مكانها
علت علیه صوفا أحمر أو أبیض في : وأعلم الفرس،ینصب في الفلوات تهتدي به الضالة

وذاك إذ لثتها على رأسك بعالمة تعرف بها ،ویقال علمت عمتي أعلمها علما, الحرب
1››عمتك

:عرابیة إصطالحاالعالمة اإل- ب

یذكر الزجاجي أن البصریین ‹‹والحدیثجاء في كتاب العالمة اإلعرابیة بین القدیم 
فهو عندنا حركة نحو حركة داخلة على الكالم بعد بنائه،مجمعون على أن العالمة اإلعرابیة 

والكسرة من قولك مررت ،جعفرایتوالفتحة من قولك رأ،الضمة في قولك جعفر
2››داء وظیفة خاصةفالعالمات اإلعرابیة تلحق الكلمات المعربة أل...بجعفر

علم أن الحركات أبعاض حروف المد اِ ‹‹كما ورد في كتاب سر صناعة اإلعراب
3››وهي الفتحة والكسرة والضمة،فكما أن هذه الحروف ثالثة فكذلك الحركات ثالث،واللین

والجزم قطع ...حركات اإلعراب ضمة وفتحة وكسرة‹‹رتشاف الضرباِ ونجد في كتاب 
لم : أو لحرف نحو, لم یضرب: وهو حذف إما لحركة نحو،أو ما قام مقامها،الحركة
وحركة ،هللاِ الحمدِ : وحركة إتباع نحوأین: والحركات حركة إعراب وحركة بناء نحو.یقوما

419ص،12، جتد،بیروت،دار صادر،)مادة علم(،لسان العرب،ابن منظور1
141ص،1،2001ط،دار غریب للنشر،بین القدیم والحدیثفي الجملةمة اإلعرابیةالعال،تمام حسان2
17ص،،د ط،د تتحقیق هنداوي،سر صناعة اإلعراب،ابن جني3
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،جلالرَّ ضربِ ا: وحركة للتخلص من إلتقاء الساكنین نحو...من زیدا ومن زید: حكایة نحو
1››وحركة المضاف إلى یاء المتكلم نحو غالمي

فضم الحرف في ،أن الحركات في الحقیقة أبعاض حروف العلة‹‹: ول الرضيیق
وفتحه اإلتیان ،وكسره اإلتیان بعده بجزء من الیاء،الحقیقة إتیان بعده بال فصل ببعض الواو

2››بعده بشيء من األلف

هي الّسمة التي تمیز الشيء عن غیره ،ویتضح مما سبق ذكره أن العالمة اإلعرابیة 
عبارة عن حركات تلحق أواخر الكلمات، لتبین موقع الكلمة في التركیب وتمیزها عن وهي .

.غیرها

راب ــــــات اإلعــــــمواضع عالم-1-2-2

فالمعرب بالحركات ،وقسم یعرب بالحروف،قسم یعرب بالحركات، المعربات قسمان‹‹
والفعل المضارع الذي لم ،وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسیر،االسم المفرد:أربعة أنواع

إال ،وتجر بالكسرة وتجزم بالسكون،وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة،یتصل بأخر شيء
وجمع المؤنث ،صلى اهللا على إبراهیم: نحونه یجر بالفتحةإف؛االسم الذي ال ینصرف

فانه ،األخروالفعل المضارع المعتل ،أكرمت المجتهدات: نحو،ه ینصب بالكسرةنَّ إف،السالم
3››ولم یغز،ولم یمش،لم یخش: یجزم بحذف آخره نحو

،واألسماء الخمسة،وجمع المذكر السالم،التثنیة:فالمعرب بالحروف أربعة أقسام"
واألفعال الخمسة

وهو ،فالذي یعرب بالحركة أربعة أقسام ، رفع ونصب وجر وجزم: أنواع اإلعراب أربعة
والفعل المضارع الذي لم یتصل بآخره ،وجمع المؤنث السالم،جمع التكسیر، االسم المفرد

, 1،1998ط، مكتبة الخانجي القاهرة،تحقیق رجب عثمان محمد،ارتشاف الضرب من لسان العرب،أبو حیان األندلسي1
834ص

منشورات جامعة قار یونس، دار الكتب شرح الرضي على الكافیة،،)رضي الدین محمد بن الحسین النحوي(اإلستربادي،2
60، ص1996، 2الوطنیة، بنغازي، ط

21ص،المرجع نفسه3
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واألسماء ،وجمع المذكر السالم،التثنیة، أما المعربات بالحروف فهي أنواع أیضا،شيء
1."واألفعال الخمسة،الخمسة

والكسرة ، والفتحة في حال النصب، وهي الضمة في حال الرفع، فالعالمات األصلیة‹‹
وفي الكلمة ، سعید یقوم، فنقول في الكلمة المرفوعة،ن في حال الجزموالسكو ،في حال الجر

وفي المجزومة ، عالمة جرها الكسرة، وفي المجرورة،إن علیا لن یسافر: مثل،المنصوبة
2››عالمة جزمها السكون

یقول ابن مالك في اإلعراب وعالماته األصلیة ‹‹

اابَ هَ أَ نْ لَ وَ حْ نَ لٍ عْ فِ وَ مٍ سْ ِال ا    ابَ رَ عْ إِ نْ لَ عَ جْ اِ بَ صْ النَّ وَ عَ فْ الرَّ وَ 

امَ زِ جَ نْ یَ نْ أَ بِ لُ عْ فِ الْ َص صِّ خُ ا     مَ كَ ،رِ جَ الْ بِ َص صِ خُ دْ قَ مُ سْ اِال وَ 

3››رُ سُ یَ هُ دَ بْ عَ اهللاِ رُ كْ ذِ كَ ،راً سْ كَ ْر جُ وَ ،احً تْ فَ نْ بَ صُ انْ وَ مٍ ضَ بِ عْ فَ رْ افَ 

مواضع عالمات اإلعراب األصلیة -1-2-3-1

:الضمة-أ

وجمع ، وجمع التكسیر، االسم المفرد:مواضعةفي أربع،تكون الضمة عالمة للرفع ‹‹
4››.شيءالذي لم یتصل بآخره ، والفعل المضارع، المؤنث السالم

وال من األسماء ، وال ملحقا بهماا، وال مجموع، ما لیس مثنى، والمراد باالسم المفرد‹‹
وجمع التكسیر فالمقصود به ما دل على أكثر .أو مؤنثا، سواء كان المراد به مذكرا، الخمسة

وجمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر ، مع تغییر في صیغة مفردهاثنتینأو ، من اثنین

42صاألجرومیة،حاشیة ،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم: ینظر1
103ص،3،طمصر،دار المعارف،النحو الوافي،عباس حسن2
عقیل أللفیة ابن مالك في النحو،حسني عبد الجلیل بهاء الدین عبد اهللا بن عقیل الهمداني المصري،تسهیل شرح ابن 3

26،ص2،2003یوسف،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،القاهرة،ط
26ص،حاشیة االجرومیة،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم4
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أو ، واو الجماعةأو، ألف االثنینوالذي لم یتصل به، خرهاء في تابزیادة ألف و ، نتینمن اث
1››وال نون النسوة ، وال نون توكید خفیفة أو ثقیلة، المخاطبةاء ی

الضمة في فمن بین العالمات األصلیة،وأخرى فرعیة،نواع اإلعراب عالمات أصلیةأل‹‹
2››.مرفوعة وعالمة رفعها الضمة، سعید یقوم:حالة الرفع فنقول في الكلمة المرفوعة مثل

:مواضع الفتحة- ب

في االسم المفرد وجمع التكسیر :للنصب في ثالث مواضعتكون الفتحة عالمة ‹‹
فاالسم المفرد ما لیس مثنى .ولم یتصل بآخره شيء، والفعل المضارع إذا دخل علیه ناصب,
وجمع ، والفتى وغالميرأیت زیدا:وال من األسماء الخمسة نحو، وملحقا بهما، وال مجموعا,

إذا دخل علیه ، ینصب بالفتحة بشرطینوالفعل المضارع ، التكسیر ما تغیر بناء مفرده
أو ، أو ألف االثنین، أو نون اإلناث، نون التوكیدومن نح، ولم یتصل بآخره شيء، ناصب

3››خش عمرا أولن ، لن أضرب زیدا: أو یاء الخاطبة نحو، واو الجمع

:مواضع الكسرة -ج

وجمع ، المنصرففي االسم المفرد:في ثالثة مواضعتكون الكسرة عالمة للخفض‹‹
أن التنوین یلحق ، فاالسم المفرد وكونه منصرفا، وجمع المؤنث السالم،التكسیر المنصرف

والثالث ،ت برجال كراممرر : ومعنى كونه منصرفا نحو، والموضع الثاني جمع التكسیر، آخره
رضیت عن مسلمات : ونحو،فتیات مؤدباتإلىنظرت : وذلك نحو، جمع المؤنث السالم

4››.قانتات

وقاف دارة الشؤون واأل،إمیةرو جّ األالمقدمةالتحفة السنیة بشرح،الدین عبد الحمیدمحمد محي1
26/27/28،ص2007،ر،دطقط،سالمیةاإل
103ص،النحو الوافي،عباس حسن2
31/32ص،ومیةرّ جَ حاشیة اال،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم3
49ص،ومیةجرّ التحفة السنیة بشرح المقدمة األ،الدین عبد الحمیدمحمد محي4
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:مواضع السكون -د

السكون فیكون عالمة للجزم في الفعل فأما، والحذفالسكون:للجزم عالمتان‹‹
1››.اآلخرالمضارع الصحیح 

قسم یعرب بالحركات: عربات تنقسم إلى قسمینمالنأ، نخلص من التعریفات السابقة
فیه الذي تشترك ، نجده في االسم المفردفالذي یعرب بالحركات،وآخر یعرب بالحروف

وجمع المؤنث السالم الذي ، وكذلك في جمع التكسیر،الضمة والفتحة والكسرةالعالمات
مضارع الذي لم یتصل بآخره شيء فيوالفعل ال، تشترك فیه الضمة والكسرة

أما السكون فیكون ، یتصل بآخره شيء في الفتحةالذي لموالمضارع المنصوب أیضا،الضمة
.اآلخرعالمة للجزم في المضارع الصحیح 

: مواضع العالمات الفرعیة-1-2-3-2

والیاء ،والنون،األلف والواو:هو المعرب بالحروف األربعة،عرباتمالقسم الثاني من ال
.ألن األصل اإلعراب بالحركات،فهو فرع

،واألسماء الخمسة،وجمع المذكر السالم،التثنیة،والذي یعرب بالحروف أربعة أنواع‹‹
2››.واألفعال الخمسة

:األسماء الستة -أ

،األسماء الستة المعتلة المضافة إلى غیر الیاء المتكلم‹‹ذور الذهب شجاء في  شرح 
وتخفض بالیاء نیابة ،وتنصب باأللف نیابة عن الفتحة،فإنها ترفع بالواو نیابة عن الضمة

لالَ ي ضَ فِ لَ ناَ ابَ أَ إنَ ﴿وقوله أیضا 3﴾یرٌ بِ كَ یخٌ ا شَ ونَ بُ أَ وَ ﴿كقوله تعالى ،عن الكسرة 
وهو في هذه اآلیات مضاف إلى غیر یاء المتكلم 5﴾میكُ بِ ى أَ لَ وا إِ عُ رجِ اِ ﴿وقوله كذلك 4﴾نٍ بیِ مُ 

38ص،حاشیة االجرومیة،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم1
42ص،المرجع نفسه2
23األیةالقصص 3
8یوسف،األیة4
81یوسف،األیة5
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وتخفض بالیاء نیابة ،وتنصب باأللف نیابة عن الفتحة،بالواو نیابة عن الضمةترفعفإنها
1››.عن الكسرة

فیما أضیف إلى غیر ،والیاء عن الكسرة،واأللف عن الفتحة،تنوب الواو عن الضمة‹‹
،والتزام نقص هن،صاحبىمعنبيذوفي ،فم بال میمو وحم،خوأ،أبمن،،یاء المتكلم

احترازا من أن تضاف إلى الیاء فإنها إذ ،متكلمالوقوله إلى غیر یاء ...أعرف من إلحاقه بهن
2››.وحمي،وأخي،قام أبي: فتقول. ذاك تذهب حروف العلة

ان كاألصل حمو باس: راءفوقال ال،أحماء: عند البصریین قالوا،لٌ عَ أما حم فوزنه فَ ‹‹
كان إعرابه ،فإذا ماثل شیئا من موازنة،هذا قید في حم،وقوله غیر مماثل...المیم 

هو معطوف،وقوله وفم بال میم،كوُ مَ وحَ وَحمُوك،،وكهذا حمُ : بالحركات الظاهرة فتقول
وهذا ،ونظرت إلى في زید،زیداإلى ف،قد شمل إضافته...،وحم،وأخ،من أب: على قوله

.ونظرت إلى فیك،ورأیت فاه،فوه

:قال الشاعر

رٌ مِ حَ ٌس رِ ا فَ فَ كَ نْ ا مِ نَ یْ لَ إِ بُّ حَ أَ ***هُ ارُ یَ ت دِ لَّ حَ ثُ یْ حَ دُ عْ سَ ي لَ رِ مْ عَ لَ 

3››.كسوط وأسواط،بدیل جمعه على أفواهٍ ،لٌ عْ فَ وسیبویه ووزنه عند الخلیل

فوك رائحته : إال بشرط أن تحذف منه المیم فتقول،ال تعرب بالحروفُفوهوكلمة ‹‹
: فإن بقیت المیم أعرب بالحركات تقول،كرهت إلى رائحة فیكـ،نظف فاك بالسواك،طیبة

4››. ونظرت إلى فم،ونظفت فما،هذا فم

ومررت ،ورأیت ذا مال،ي ذو مالنجاء : تقول،أن یكون بمعنى صاحب،وشرط ذو‹‹
.وكان مبنیا على سكون الواو،كان بمعنى الذي،وٕاذا لم یكن ذو بمعنى صاحب...بذي مال

.وهي لغة طي،ومررت مررت بذو قام،ورأیت ذو قام،جائني ذو قام: تقول

66ص،شرح شذور الذهب،نصاريابن هشام األ1
157،ص1،1997القلم،ط،دار تحقیق حسن هنداوي،التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل،ندلسياألبوحیانأ2
160ص،1ج،نفسهالمرجع3
42ص،الندىتعجیل الندى بشرح قطر محمد بن صالح الفوزان،4
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:وجاء على هذه اللغة قول الشاعر

1››هم    فحسبي من ذي عندهم ما كفانیا تلقیوسرون مفإما كرام 

تقول هذا ،الهن اسم یكنى به عن أسماء األجناسكغد،واألفصح في استعمال هن‹‹
من ":ومن قول صلى اهللا علیه وسلم،ح ذكرهتقبعما یسةوقیل كنای،أي فرس زید،هن زید

2››".بیه وال تكنواأوه بهن ضّ فأع،تعزى بعزاء الجاهلیة

،لٌ عَ على وزن فَ وٌ نَ فاألصل فیه هَ ،وٕاذا استعمل الهن غیر مضاف فهو اسم منقوص:"
والبعض یعربه بالحروف ،كَ نِ ومررت بهَ ،انً ورأیت هَ نٌ هذا هَ : فحینئذ یعرب بالحركات نحو

ومنه جاء ذكره ،وهي لغة قلیلة،ومررت بهنیك،ورأیت هناك،هذا هنوك: كأب وأخ فیقول
3"مع األسماء الخمسة

ٕاذا أضیف بقي على نقصه و ،فإذا استعمل مفردا نقص، فصح في الهن النقصاأل‹‹
هذا هنوك : فیقولاما في حالة اإلضافةتومن العرب من یستعمله ،هنكوهذا،هنهذا: تقول

و القاسم بوال أ،راءفولقلتها لم یطلع علیها ال،وهي لغة قلیلة، ومررت بهنیك،ورأیت هناك
4››.فادعیا أن األسماء المعربة بالحروف خمسة ال ستة،جاجيز ال

عن خرجالذياإلعراباألسماء الستة من أبواب ویمكن أن نستنتج مما سبق أن 
وحكمها أنها ترفع بالواو نیابة عن ،غیر یاء المتكلمإلىتكون مضافة یجب أنف،األصل
أن َفمٍ ویشترط في،عن الكسرةةوتجر بالیاء نیاب،عن الفتحةةوتنصب باأللف نیاب،الضمة

االسمبمعنىتإذا لم تكن بمعنى صاحب كانتكون بال میم، وذو بمعنى صاحب، ف
.الموصول الذي

بالحروف، بالواو رفعا، وباأللف نصبا، وبالیاء جرا، تعربوشروط األسماء الستة لكي 
، وأن تكون مضافة، أن تكون مكبرة، وأال تكون منسوبة، فلو نسبت أعربت بالحركات الظاهرة

.وأن تكون إضافتها لغیر یاء المتكلم
66ص،شرح شذور الذهب،ابن هشام االنصاري1
43ص،الندىتعجیل الندى بشرح قطرمحمد بن صالح الفوزان،2
43ص،ینظر المرجع نفسه3
69/70ص،شرح شذور الذهب،نصاريابن هشام األ4
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:مذاهب النحاة في إعراب األسماء الستة . 1.أ

:كاألتيختلف النحاة في إعراب األسماء الستة على مذاهب وهيا

:األولالمذهب -أ

، أنها نمٌ من الكوفیین، إلى أن الحركة في راء امرئ، ونون إبنُ هوغیر الفّراءذهب ‹‹ 
یقال امرؤ، فتعرب من مكانیین، : اإلعراب، وأن االسم معرب من مكانین، قال یعقوبحركة 

ك، وفوك، وذو مال هي معربة عندهم و وكذلك أبوك، وأخوك، وحم...من الواو، ومن الهمزة،
1››من مكانیین

:الثانيالمذهب -ب

وأبي علي الفارسي، أن هذه الحروف هي نفس اإلعراب، وأنها نابت مذهب سیبویه‹‹ 
2››عن الفتحة، والیاء عن الكسرةواأللفعن الحركات، فنابت الواو عن الضمة، 

:الثالثالمذهب -ج

مذهب المازني، وهو أنها معربة بالحركات، التي قبل هذه الحروف، وهذه الحروف ‹‹ 
3›› إشباع

:الرابعالمذهب -د

مذهب علي بن عیسى الربعي، وهو أنها إذا كانت مرفوعة، ففیها نقل بال قلب، وٕاذا ‹‹ 
4››كانت منصوبة ففیها قلب بال نقل، وٕاذا كانت مجرورة ففیها نقل وقلب 

175ص،التذییل والتكمیل في شرح كتاب التسهیل،ندلسيبو حیان األأ1
176ص،المرجع نفسه2
177نفسھ،صالمرجع3
14ابن األنباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف،ص4
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:الخامسالمذهب - ه

مذهب أبو الحسن األخفش، في أحد القولین، إلى أنها لیست حروف إعراب، ولكنها ‹‹ 
1››و واأللف والیاء في التثنیة والجمعدالئل إعراب، كالوا

:السادسالمذهب -و

مذهب البصرین، إلى أنها معربة من مكان واحد، والواو واأللف هي حروف ‹‹ 
2››اإلعراب

:السابعالمذهب -ز

، حالة نقالبواإلمذهب الجرمي وهشام في أحد قولیه، وهي أنها معربة بالتغیر ‹‹ 
3››النصب والجر، ویعدم ذلك حالة الرفع

:الثامنالمذهب -ح

، معربان "ذا مال"و" فاك"ندي، وهو أن هیلي وتلمیذه أبي علي الرّ مذهب أبي زید السُ ‹‹ 
بحركات مقدرة في الحروف، وأن أباك وأخاك وحماك وذا مال، بحركات مقدرة في الحروف، 

4››وأن أباك وأخاك وحماك وهناك معربة بالحروف

:التاسعالمذهب -ط

دالئل إعراب وقال كذلك في المثنى والمجموع على حده، مذهب األخفش، أنها ‹‹ 
فقال أبو إسحاق والسرافي، المعنى أنها معربة : ختلف في تفسیر قول األخفش، على قولیناو 

بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة، ومنع من ظهور الحركات في تلك 
معنى : كیساننباراج و السّ الحروف، كون حروف العدة تطلب حركات من جنسها، وقال ابن

14صالسابق،المرجع 1
13ص،المرجع نفسه2
178ص،التذییل والتكمیل،بو حیان االندلسيأ3
178ص،المرجع نفسه4
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قول األخفش، أنها حروف اإلعراب، وال إعراب فیها ال ظاهر وال مقدر، فهي دالئل إعراب 
1››بهذا التقدیر

وال ة إلعراب األسماء الستة بالحروف، یشترط فیها أن تكون مفردة، غیر مثنا:"
وأخوي، وحموي ،تكون منسوبة كأبويمجموعة، وأن تكون مكبرة غیر مصغرة، وأن ال

إضافتها لغیر یاء وأن تكون،وهنوي، فإنها تعرب حینئذ بالحركات، وأن تكون مضافة
2".المتكلم

وفي إعراب األسماء أقوال، أن الالم في أربعة منها، وهي أبوك وأخوك وحموك ‹‹ 
في وهنوك، أعالم للمعاني المتناوبة، كالحركات وكذا العین في الباقین منها، فوك وذو مال، 

ة والمضاف لدة، وفي النصب والجر علم الفضمال الرفع الم الكلمة أو عینها وعلم العُ ح
3››إلیه

بویه أن هذه األسماء لیست معربة بالحروف بل بحركات مقدرة على یفعن س‹‹ 
الحروف، وقال المصنف ظاهر مذهب سیبویه، أن لها إعرابین تقدیري بالحركات، ولفظي 

4››بالحروف

كقول أن الیاء والواو واأللف، نشأت عن إشباع الحركاتلىالنحویین إذهب بعض ‹‹ 
:الشاعر

ورُ نظُ أْ و فَ فُ لْ وا أَ كُ لَ ا سَ مَ ثُ یْ حَ نْ مِ يرِ صَ ى بَ وَ هَ الَ نِ ثْ ا یَ مَ ثُ یْ ي حَ نِ نَّ إِ وَ 

5››فأشبع الضمة فنشأت الواو، أراد فأنظر

ا في مإال في الكم الصوتي أ،والواقع أنه لیس بین الحركات، وهذه األحرف من فرق ‹‹ 
الواو التي الكیف فهي هي، فالحركات أصوات مد قصیرة، واألحرف أصوات مد طویلة، وٕانّ 

178ص،السابقالمرجع 1
67ص،شرح شذور الذهب،ابن هشام االنصاري: ینظر2

70ص،1،جاإلستربادي ،شرح الرضي على الكافیة 
71ص،المرجع نفسه4
44ص،سرارالعربیةأ, عبد الرحمان بن محمد بن عبید اهللا االنباري5
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، لیست إال ضمة ممطولة، والیاء لیست سوى كسرة ممطولة،أنها عالمة رفع فرعیةزعموا
1››وكذلك األلف لیست إال فتحة ممطولة

الفتحة من األلف والكسرة من الیاء، والضمة من : وكان الخلیل ابن أحمد یقول‹‹ 
2››الواو

: وقال الشاعر في إشباع الكسرة‹‹ 

یفِ رِ اِ یَ الصَّ ادَ قَ نْ تِ مِ یاهِ رَ دَّ الَ يَ فْ نَ ةٍ رَ اجِ هَ لِّ ي كُ ى فِ صَ حَ لْ ا اَ اهَ دَ ي یَ فِ نْ تَ 

3››أراد الدراهم والصیارف، فأشبع الكسرة، فنشأت الیاء

أنها إذا كانت مرفوعة ، ففیها نقل بال قلب، وٕاذا كانت منصوبة إلىأما من ذهب‹‹ 
هذا "، "وههذا أبُ : "ففیها قلب بال نقل، وٕاذا كانت مجرورة، ففیها نقل وقلب، واألصل في قولك

، واألصل في اقبلها، وبقیت الواو على حالهمالىإستثقلت الضمة على الواو فنقلتا، ف"هُ وُ أبُ 
مررت : قبلها فقلبت ألفا، واألصل في قولكنفتح ماافتحركت الواو، و "هُ وَ بَ أَ "،اهبَ رأیت أَ : قولك

سكونها لقبلها فقلبت الواو یاء، ماإلىستثقلت الكسرة على الواو فنقلت ا، ف"هِ وِ بِ بأَ "بأبیه، 
4››قبلهاماوانكسار

بدون حروف العلة، كما یقولون كَ بِ ومررت بأَ كَ بَ ورأیت أَ كَ بُ بعض العرب، هذا أَ یقول:"
5".من دون إضافةأیضا في حالة اإلفراد

هذا أباك ورأیت أباك، ومررت بأباك، باأللف في : وعن بعض العرب أنهم یقولون‹‹
.حالة النصب والجر، فیجعلونه اسما مقصورا

6››ااهَ تَ ایَ غَ دِ جْ مَ لْ ي اَ ا فِ غَ لَ بَ دْ قَ ***ااهَ بَ ا أَ بَ أَ وَ ااهَ بَ أَ نَّ إِ : قال الشاعر

68ص،2،1986ر الرائد العربي،بیروت، ط،دانقد وتوجیهفي النحو العربي،مهدي مخزومي1
68صنفسه،المرجع 2
21الخالف،صفي مسائل اإلنصاف ابن األنباري،3
18ص،المرجع نفسه4
14ص،المرجع نفسه: ینظر5
14ص، المرجع نفسه 6
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.األصلیةفتعرب بالعالماتتكون ناقصة،حرفینعلىإذا استعملت األسماء الستة"
1".بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا والكسرة جرا

یمدح عدي بن حاتم وقول رؤبة‹‹2››﴾إن له أبا شیخا﴿: له تعالىومن ذلك قو ‹‹
:الطائي

مْ لَ ا ظَ مَ فَ هُ بَ أَ هْ ابِ شَ یُ نْ مَ وَ مِ رَ كَ ي الْ فِ يٌ دِّ ى عَ دَ تَ قْ اِ هِ بِ أَ ــــب

فتعرب بالحركات ،ناقصة عن ثالث أحرف" أب"كلمة تجيءوالشاهد في البیت 
،الیاءوعالمة جرها الكسرة على" هِ بِ بأَ "وهي الشطر األول من البیت مجرورة في ،األصلیة

3››.مفعول به منصوب بالفتحة على الیاء،"هُ بَ یشابه أَ "وفي الشطر الثاني في 

نیابة حیث یكون اإلعراب بالحروف،لغة اإلتمام،األفصح في لغة األب واألخ والحم‹‹
وبالیاء في ،وباأللف في حالة النصب،نیابة عن الضمةبالواو في حالة الرفع،عن الحركات

من یستعمله تاما في ،واألفصح في الهن،لغة النقصثم،یها لغة القصروتل. حالة الجر
4››. یكنِ ومررت بهَ , اكنَ ورأیت هَ ،وكنُ هذا هَ : حالة اإلضافة فیقول

ب بالحروف ر فتع،لغة اإلتماماألولى:لغات األسماء الستة التي نقلها النحاة ثالث"
فتكون ،وهي أن تلزم األلف في األحوال الثالثة،والثانیة لغة النقص،نیابة عن الحركات

5"مى لغة النقص فتعرب بحركات ظاهرةوالثالثة تس،معربة بحركات مقدرة على األلف

:المثنى وجمع المذكر السالم- ب

،قبلهامفتوح ماءألف أو یا،وهو ما لحقت آخره زیادتان،المثنىاالسممن أنواع "
...آخر والثانیة عوضا عن الحركة والتنوینىعلما لضم واحد إل:فاألولى، ونون مكسورة

31ص،النحو المصفى،محمد عید: ینظر1
78یوسف األیة2
32ص،المرجع نفسه3
70ص،شرح شذور الذهب،األنصاريابن هشام 4
70ینظر المرجع نفسھ،ص5
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وهو حرف ،وداال على التثنیة،المحذوفاالسمهي األلف والیاء عوضا عن األولىفالزیادة 
1"اإلعراب

،حذفوا أحد االسمین،اللفظانفقلكنهم إذا ات،فأصله زید وزید،إذا قلت قام الزیدان‹‹
والذي ...،فصار اللفظ اسما واحدا،وزادوا علیه زیادة تدل على التثنیة،واكتفوا بلفظ واحد

:أن الشاعر إذا اضطر عاود األصل نحو قوله،یدل على ذلك

2››كِّ ي سَ فِ تْ حَ بِ ذُ كِّ سَ مِ ةٌ رَ أْ فَ كِ ــــَـ فلْ اَ ا وَ هَ كِّ فَ نَ یْ بَ نَّ أَ كَ 

ش فقال األخ،حرف اإلعرابهي هوالعمران، فاأللف عند سیبویالزیدانقلناإذا‹‹
: يلجرموقال ا.ولكنها دالة على اإلعراب،إعرابوال حرف عرابإبلیست : ردبوالمالمازنيو 

3››. وانقالبها هو اإلعراب،لإلعراباأللف في الزیدان لیست 

أو روٕاذا ثنوا االسم المجرو ،زادوا في آخره ألفا ونونا،إذا ثنو االسم المرفوع‹‹
فیكون لفظ المجرور كلفظ ،مكسورةاونون،قبلهاالمنصوب زادوا في آخره یاء مفتوحا ما

المحذوف وداال على االسمیكون عوضا من ،وهو األلف أو الیاءاألولفالزائد .المنصوب
4››ولذلك كان حرف اإلعراب،التثنیة 

اتفق اللفظان حذفوا فإذا،المثنى هو ضم اسم إلى اسم مثلهاالسمویتضح مما سبق أن 
وٕان كان منصوبا أو ،فإن كان مرفوعا كانت األلف والنون،حرفینوزادوا في آخره،واحدا

.مجرورا زیدت الیاء والنون

ا حرف المد ماألولى منه: لحقته زیادتان،واعلم أنك إذا ثنیت الواحد‹‹: وقال سیبویه
ولم یكن واو لیفصل ،یكون في الرفع ألفا،غیر متحرك وال منون،واللین وهو حرف اإلعراب

137،صالمفصلابن یعیش،شرح :ینظر1
137ص،نفسهالمرجع 2
141ص،اإلیضاح في علل النحو،قاسم الزجاجيالأبو 3
137ص،1ج،شرح المفصل،ابن یعیش4
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ولم یكسر ،ویكون في الجر یاء مفتوحا ما قبلها،بین التثنیة والجمع الذي على حد التثنیة
1››.ویكون في النصب كذلك،الذي على حد التثنیة،لیفصل بین التثنیة والجمع

والواو والیاء في ،اعلم أن األلف والیاء في التثنیة‹‹جاء في كتاب التذكرة والتبصرة 
؛وٕانما كان كذلك،واإلعراب مقدر فیهما وهو الصحیح،حروف اإلعرابهعند سیبوی،الجمع

وبعد تمام معناها وهذه الحروف بما یتم معنى ،ألن اإلعراب حقه أن یكون في آخر الكلمة
كما قدر في األسماء المقصورة ،اموهو مقدر فیه،فوجب أن یكون اإلعراب بعدها،الكلمة

2››.وأشباهها

والثانیة ،ا حرف المد واللینمهناألولى م،لحقتها زیادتان،على حد التثنیةتوٕاذا جمع‹‹
3››.حال األولى في التثنیةوأنهما اإلعراب.في السكون وترك التنوینوحال األولى،نون

هن حروف ،لواو والیاء في الجمعوا،في التثنیةوالیاءاعلم أن األلف‹‹: قال سیبویه
4››واأللف من قنا وعصا ،من جعفرراءوال،اإلعراب بمنزلة الدال من زید

وفي النصب والجر ،تكون في الرفع باأللف والنون،أعلم أن التثنیة‹‹: وقال أیضا
5››.ویكون الحرف الذي تلیه الیاء واأللف مفتوحا،بالیاء والنون

بمنزلة الفتحة ،في التثنیة والجمع،إلى أن األلف والواو والیاء،ذهب الكوفیون‹‹
وذهب ...علي قطرب بن المستنیروٕالیه ذهب أبو ،في أنها إعراب،والضمة والكسرة

6››. إلى أنها حروف إعراب،البصریون

والدلیل ،عوض ذهاب الحركة والتنوین،والنون في التثنیة والجمع‹‹: قال الصیمري
،مع األلف والالم،تثبت في الوضع الذي تثبت فیه الحركة،على أنهما عوض منهما جمیعا

17ص،1ج،3،1988ون،مكتبة الخانجي بالقاهرة، طهار مدالسالم مح، تحقیق عبدالكتابأبوبشرعمروبن عثمان بن قنبر، 1

88/89ص،1ج1،1982دمشق،ط،فتحي أحمد مصطفىتحقیق،التبصرة والتذكرة،عليعبدهللا بنالصیمري2
130ص،اإلیضاح في علل النحو،الزجاجي3
130صنفسه،المرجع 4
123المرجع نفسه،صا4
25في مسائل الخالف،صاإلنصافابن األنباري،5
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مع اإلضافة ،التنوینهوتسقط في الموضع الذي یسقط فی،المانغالرجالن وال: نحو قولك
1››.وصاحبا أخیك،الما زیدغ: كقولك

جعل مَ إن قال قائل لِ ‹‹حدها ورد في كتاب اإلیضاح في باب التثنیة والجمع الذي على 
النصبأن األلف منها تولد الفتحة التي هي عالمة ،ومن المتفق علیه،باأللفاالثنینرفع 

،الجموعولوالتثنیة أ،ألن الرفع أول اإلعراب،االثنینوالجواب إنما جعلت األلف في رفع 
كان ،بالواواالثنینل رفع و جعلف،هي الواو واأللف والیاء،والحروف المتولدة عنها الحركات

فلو فعل ذلك لم یكن بین التثنیة ،ألن الباب واحد،یلزم أن یجعل رفع الجمع أیضا بالواو
2››والجمع فرق

بأن ،لى أن إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروفإ،وقد أشار الرضي‹‹
،لب قبل اإلعرابألن األلف كان جُ ،وٕانما أعرب هذا اإلعراب...اآلحاداستوفتهاالحركات 

لمناسبة األلف بخفته لقلة عدد ،وكذا الواو في الجمع عالمة للجمع،في المثنى عالمة للتثنیة
: وهذا حكم مطرد في جمع المثنى والمجموع نحو،والواو بثقله لكثرة عدد الجمع،المثنى

فإن صوغ المثنى ،أراد إعرابهاثم ،وكما وكموا،وهما وهموا،وأنتما وأنتموا،ضربا وضربوا
3››ال محالة على إعرابهما،والمجموع متقدم

4››ذین كانا في الواحدلعوض من الحركة والتنوین ال،النون في التثنیة والجمع‹‹

إذا ،ولألصل في تحریك الساكن،في األصلساكنالكونه تنوینا ،وكسر النون في المثنى‹‹
وثقل خفة األلفبفي المثنى االعتدالفحصل ،وفتح في الجمع للفرقة،أضطر إلیه أن یكسر

5››وأما الیاء فیهما فطارئة لإلعراب،وفي الجمع بثقل الواو وخفة الفتحة،الكسرة

89، ص1، جالتبصرة والتذكرة،الصیمري1
124ص،اإلیضاح في علل النحو،الزجاجي2
78ص،1ج،كافیة على الشرح الرضي اإلستربادي،3
البقاء العكبري،التبیین عن مذاھب النحویین البصریین والكوفیین،تحقیق ودراسة عبد الرحمان بن سلیمان واب4

211ص،1،1986اإلسالمي،بیروت،لبنان، طالعثیمین،دار الغرب
79ص،1ج،الرضي على الكافیةاإلستربادي،شرح 5
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في معنى كونه ،فالذي یقوي عندي أنه كالتنوین في الواحد،أما نون المثنى والمجموع‹‹
1››.وأنها غیر مضافة،دلیال على تمام الكلمة

واألصل ،ورأیت ثوبي عمروا, جاء غالما زید: نحو،وتسقط نون التثنیة لإلضافة‹‹
مع بتوالتنوین ال یث،وذلك أن النون عوض عن الحركة والتنوین،غالمان وثوبین

2››اإلضافة

أن بعض القبائل تنطق المثنى ،ومما نقلوه،اللغة من قبائل متعددةةجمع النحا‹‹
:وروي من ذلك الشواهد التالیة،رفعا ونصبا وجرا،أللف دائمابا

امَ مَ صَ لَ اعُ جَ الشُّ اهُ ابَ نَ ا لِ اغً سَ ى      مَ أَ رَ وْ لَ وَ عِ اجَ الشُّ اقَ رَ طْ إِ قَ رَ طْ أَ فَ 

ومع ذلك ،وهي مجرورة بالالم، فإن النابان مثنى،" لناباه: "والشاهد في البیت قوله
:قول آخر،على اللغة التي تلزم األلف دائما،لزمت األلف

یمُ قِ عَ ابِ رَ التُّ ابِ ى هَ لَ إِ هُ تْ عَ دَ ةً نَ عْ طَ اهُ نَ ذْ أُ نَ یْ ا بَ ـنَّ مِ دْ وَّ زَ تَ 

وقد لزم األلف ،لى كلمة بینإوهو مضاف ،فإنه مثنى" أذناه: "قوله،الشاهد في البیت
3››على لغة من یلزم األلف دائما

والواو في جمع . األلف في تثنیة المرفوع،منها الحركات ثالثتتولدالحروف التي‹‹
،فالمخفوض في التثنیة والجمع على بابه،ألن الكسرة من الیاء،والیاء للمخفوض،المرفوع

ألنها جمیعا في ى،لوْ المخفوض أَ إلىوكان ضمه ،فلم یبق للمنصوب إال ضمه إلى إحداهما
في أنهما ،سواء في المعنى،ومررت بزید،قولك ضربت زیداأال ترى أن ،طریق المفعول به

فضم المنصوب في التثنیة إلى ،التثنیةاستویا في ،فلما استویا في المعنى...مفعول بهما
4››.الخفض لذلك

82المرجع نفسھ،ص1
145،ص4ابن یعیش،شرح المفصل،ج2
55/56ید النحو المصفى،صمحمد ع3
128ص،االیضاح في علل النحو،الزجاجي4
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ألفهقلبت ،ن كان من الواوإف،وكان على ثالثة أحرف،مقصورااالسموٕاذا كان ‹‹
تقول ،من الواوألنهعصوان " عصا"نحو في تثنیة ،یاءألفهقلبت ،ن كان من الیاءإ و ا،واو 

.ضربته بالعصاإذا،الرجلتعصو 

:قال ذو الرمة

على عصویها سابري مشرق 

،تقول في الجمع عمیانألنكعمیان " عمى"وفي , یةدَ من هَ هألن،انِ یَ دَ هُ " ىدَ هُ "وفي 
1››.فتیان" فتى"وفي 

قال قد یكون لأللف أصالن ،فیكون فیهما وجهان مثل الرحى فهي یائیة في لغة من "
2"رحوان"و" رحیان"فیقال عند التثنیة،" تُ وْ حَ رَ "وفي من قالوواویة " رحیت"

كقولك في ، األلف یاء على كل حالتقلب،فصاعداأربعةن كان المقصور فوق إف‹‹
ن أل؛قلبت فیما زاد على الثالثة یاءٕانماو ،وفي مستدعى مستدعیان،مصطفى مصطفیان

فتقلب الواو بناء ،یستدعي،واستدعى،یصطفي،اصطفى: تصریف الفعل منه بالیاء كقولك
: وفي قولهم.وجب حمله في التثنیة على الیاء،فلما كان مما زاد على الثالثة،على المضارع

إال ،ن تقدیر الواحد منه مذرى مثل ذفرىأل،ن فشاذ والقیاس مذریانیلطرفي اآللی،مذروان
3››.الواو لذلكفألزموه،به مثنىاتكلمو إنما،نوهثلم یفردوا الواحد ثم یمأنه

،فتقول في تثنیة قراء،تبقى على حالهاأصلیةن كانت همزته إثنیت ممدودا فوٕاذا‹‹
فتقول في تثنیة حسناء،قلبت واواللتأنیثةن كانت مزیدوإ ،قراءان ووضاءان،ووضاء

،لإللحاقكانت مزیدة أو،یاءأون كانت مبدلة من واو إ و ،حسنوات وصحراوات،وصحراء
،كساءان،وانقالبها واوا فتقول في المبدلة كساوان،بقائها على حالها،جاء فیها الوجهان
4››. وحرباءان،حرباوان،لإللحاقوتقول في المزیدة 

632/633ص،1،جالتبصرة والتذكرةالصیمري،1
14ص،جامع الدروس العربیة،)الشیخ مصطفى(الغالییني:ینظر2
634/635صالصیمري،التبصرة والتذكرة،3
15ص،جامع الدروس العربیة،)الشیخ مصطفى(الغالییني، 4
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جمع المذكر السالم-ج

صالح للتجرید ،بزیادة في آخره،من اثنینأكثردل على هو ما،جمع المذكر السالم‹‹
1››. عن الضمة وینصب ویجر بالیاءةنه یرفع بالواو نیابأوحكمه ،علیهأمثالهوعطف 

متفقة ،بعضها إلى بعضأسماءوهو أن تضم ،من الجموع ما جاء على حد التثنیة‹‹
الزیدون : فیعلم أن الجماعة داخلة معه كقولنا،خر واحد منهاعالمة الجمعآفیزاد في ،األلفاظ

له زید ،كل واحد منها على انفراده،أسماءودللنا بهذا اللفظ على الجمع بین ،والعمرون
،جعل هذا اللفظ لما بعد االثنین،ن الجمع لما كان مختلفا في القلة والكثرةأل...وعمرو

2››وربما جاوز ذلك ،وربما اقتصر به على ما دون العشرة،رفاشترك فیه القلیل والكثی

،للداللة على العدد الزائد على االثنین،الجمع صیغة مبنیة‹‹ورد في أسرار العربیة 
3››.وعدلوا عن التكرار طلبا لالختصار،واألصل فیه العطف كالتثنیة

موا وكذلك انحو ق،اإلضمارتدل الواو على عالمة الجمع كما في داللتها علیه في "
من الضمة وتكون ضمیر المتصل المرفوع في ألنه،واختص بها الرفع، معناها العطف

4".الجمع نحو قاموا

ث حدیومنه ال،و بالحارثأـةأزد شنو أو أ،وعالمة المذكرین هي الواو في لغة طي‹‹
،على الجماعةد سیبویه حرف دل نوهي ع" ومالئكة بالنهار،مالئكة باللیلیتعاقبون فیكم"

5››. كما أن التاء في قالت دال على التأنیث

كعطف الشيء على مصاحبة ،ومعناها مطلق الجمع،واستعملوا الواو في العطف‹‹
أرسلناولقد {:وعلى سابقه نحو قوله تعلى،} السفینةوأصحابنجیناه أف{: نحو قوله تعالى

} وموسى وعیسى بن مریموٕابراهیمومنك ومن نوح {:وقد اجتمع هذا في قوله تعالى} نوحا

85ص،تعجیل الندى بشرح قطر الندىالفوزان،محمد بن صالح1
122ص،االیضاح في علل النحو،الزجاجي2
46ص،سرار العربیة،أنباريعبد الرحمان بن محمد بن عبداهللا األ3
د ،تحقیق محسن بن سالم العمري،الصفوة الصفیة في شرح الدرة االلفیة،ینظر تقي الدین ابراهیم ابن حسین4

137صه،1419ط،
421ھشام مغني اللبیب،صابن 5
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" اضربوا"على الجمعیة في الفعل اسما في نحو ،الواو المجموعة لكونها مدلوال بهاوأعطي
1››"  البراغیثأكلوني: "وحرفا في نحو

،ویجعل اإلعراب بحركات النون،بعض العرب یلزم جمع المذكر السالم الیاء دائما‹‹
ورد من ذلك قول الرسول صلى اهللا ومما،جر بالكسرةوی،وینصب بالفتحة،الضمةبفیرفع 

2››"اللهم اجعلها علیهم سنین كسنین یوسف: "ه على قریشئعلیه وسلم في دعا

فإنه تحذف ألف اخره؛ وهذا إللتقاء ،عند جمع اإلسم المقصور جمع مذكر سالم"
3".یحي یحیونمثل عیسى عیسون وفي ،الساكنینالساكنین

لتدل ،قبل واو الجمعبفتح ما،قلت مصطفون،جمعت مصطفى جمع السالمةفإذا‹‹
4››.لسكونها وسكون واو الجمع،مصطفي المحذوفةألفالفتحة على 

الیاء فیه أو كسرتهاإلى الحرف الذي قبلها هذا المنقوص تنقل ضمةاإلسم في جمع "
محامیكورأیت ،"محامیكهؤالء ":مثلنصبا وجراالیاء أو،في الرفعلسكونها وسكون الواو 

5". لإلضافةفحذفت النون ،محامینكو محامونكواألصل،الفضالءبمحامیكومررت 

مع بالواو ن جُ إ،قبلهاه ویضم ماؤ فعند الجمع تحذف یا،وٕاذا كان االسم منقوصا‹‹
،فتقول في جمع القاضي القاضون،مع بقاء الكسرة عند جمعه بالیاء والنون،والنون

6››. والقاضین

فتكون ،ونون مكسورة،قبلهایاء مفتوح ماأوألف،زیادتانآخرهالمثنى ما كان في 
.ثانیة عوضا مما منع من الحركة والتنوین في الواحدالو،علما لضم واحد إلى واحداألولى

جمع أما. وینصب ویجر بالیاء،عن الضمةةنیابباأللفحكم المثنى أن یرفع 
وحكمه ،علیهأمثالهوعطف آخرهبزیادة في ،من اثنینأكثردل على المذكر السالم فهو ما

.وینصب ویجر بالیاء،أن یرفع بالواو نیابة عن الضمة
38شموني،منھج السالك أللفیة ابن مالك،صاأل1
128صه،1،1411ط،شرح الدروس في النحو،محمد سعید بن المبارك بن الدهان النحويوبأ2
634صالتبصرة والتذكرة،،مريالصی:ینظر1
138ص،1ج،الدرة األلفیةشرح،الصفوة الصفیةفيبن الحسینتقي الدین إبراھیم:ینظر4
139المرجع نفسھ،ص:ینظر5
20،جامع الدروس العربیة،ص)الشیخ مصطفى(الغالییني6
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ن معناها في العطف الجمع والجمع و ألأ،اإلضمارعالمة الجمع الواو لداللتها في 
في جمع األسماء أما. فیه العطفواألصل،صیغة للداللة على العدد الزائد على االثنین

،نقوصموعند جمع ال،اللتقاء الساكنین،آخرهفتحذف األلف من ،المقصورة بالواو والنون
.ویضم ما قبلها،تحذف یاؤه

ولم یكن صالحا للتجرید من ،جاء على صورة المثنىماإعرابهیلحق بالمثنى في 
إضافتهماسواء في ،وان هاتین الكلمتین،نحو كال كلتا مضافتین إلى الضمیر،عالمته

.والتثنیةاإلفرادففیهما ،لفضهما مفرد ومعناهما مثنىالظاهرأوللضمیر 

واحد من لهوٕانما،ال واحد له من لفظه،لواأمثل ألفاظ،ویلحق بجمع المذكر السالم
وهو جمع ،أرضونوكذلك ،وهو ذو ومنها عالمون وعشرون وبابه إلى التسعین،معناه

. یعقلتكسیر لمؤنث ال

الملحق بالمثنى والجمع المذكر السالم-د

ولم یكن صالحا للتجرید من ،جاء على صورة المثنىماإعرابهیلحق بالمثنى في ‹‹
والمرأتان ،الن كالهماجمضافتین إلى الضمیر نحو جاء الر اوذلك مثل كال وكلت،عالمته
والمرأتین ،ومررت بالرجلین كلیهما،كلتیهمارأتینوالم،الرجلین كلیهماورأیت،كلتاهما
،والقمرینواألبوینكالعمرین ،وكذا ما ثني من باب التغلیب،ومثل اثنین واثنتین،كلتیهما

1››. وكذلك ما سمي من األسماء المثناة كحسنین وزیدین

السم إضافتهماوعند ،إلى الضمیرإضافتهماعند ،المثنىإعرابتعرب كال وكلتا 
.في األسماء المقصورة،فیلزمان األلف وعندئذ یعربان بالحركات المقدرة على األلف،ظاهر

فیهما ف،لالسم الظاهر فلفظهما مفرد والمعنى مثنىأم،سواء للضمیرإضافتهماكذلك عند 
2.والتثنیةاإلفرادجانبان 

12/13،صالمرجع السابق،1
59/60ص،النحو المصفى،محمد عید: ینظر2
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وٕانما،له من لفظهاسم جمع ال واحد أولو منها :ألفاظلحق بجمع المذكر السالم أو ‹‹
جموع أسماءفإنها،وهو ذو ومنها عالمون وعشرون وبابه إلى التسعین،واحد من معناه

1››. أیضا ال واحد لها من لفظها

،وهذا كون مفرده،وهي جمع التكسیر لمؤنث غیر عاقل،بفتح الراءأرضونكلمة ‹‹
تقول هذه .اقل المذكرهو الجمع الصحیح للع،أرض ساكن الوسط والذي یحق له اإلعراب

،ه سنةعجم،أرضونوكذلك سنون فهي مثل ،رضینأومررت ب،ورأیت ارضین،أرضون
كان مثل سنین لثالثي حذفت المه وعوض عنها هاء فكل ما،وهي كذلك مؤنث غیر عاقل

2››.عضینو ،عضة،عزینو ،عزة، قلة وقلین"كذلك .التأنیث فانه یعرب مثل هذا اإلعراب

:السالم جمع المؤنث - ه

جاءت : مثلهوتاء زائدتین عن مفردألفخرهاكان في ما،جمع المؤنث السالم:"
،غزاة،قضاة: مثل،أصلیتینوتاؤه ألفهوال یدخل في هذا الجمع ما كانت ،الهندات

وضبطه بجمع المؤنث السالم جرى على ،لیس جمع مؤنث سالمألنه،وأمواتأبیات
كذلك یكون مكسرا مثل حبلیات جمع ،إسطبالت: فقد یكون لمذكر مثل،الغالب
3"حبلى

حضرت : نحو،ویجر بالكسرة،وینصب،أن یرفع بالضمة،حكم جمع المؤنث السالم:"
4"ورأیت الطالبات،مررت بالطالبات،الطالبات

الملحق بجمع المؤنث السالم:

بل من معناه ،مفرد له من لفظهالألنه،مما یلحق بجمع المؤنث السالمأوالتاألول‹‹
إعرابولهذا یعرب ،السم جنس ظاهرلإلضافةوهو مالزم ،وهو صاحبات ومفرده صاحبة

85ص،شرح شذور الذهب،ابن هشام االنصاري1
86ص،المرجع السابق: ینظر2
27ص،االجرومیةحاشیة ،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم: ینظر3
65ص،شرح شذورالذهب،صارينابن هشام األ: ینظر4
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قال اهللا ‹‹1››أدببأوالتومررت ،أدبأوالتورأیت ،أدبأوالت: الجمع بدون تنوین تقول
2››﴾لٍ مْ حَ تِ والَ أُ نَّ كُ نْ إِ وَ ﴿:تعالى

زال معنى الجمعیة منه بكونه كان قدن إ و ،فكذلك ینصب بالكسرة،والثاني وان سمي‹‹
وحین ...ومررت بهندات،ورأیت هندات،هذه هندات،في من یسمي هندات: علما فتقولصار 

3››.كما یبقى حین كان جمعا،یسمى به فیكون علما یبقى فیه التنوین إذ

،جمع المؤنث السالمیعلل ابن األنباري سبب وجود األلف والتاء في اخر جمع المؤنث"
بان أول الحروف التي تزاد هي حروف المد واللین،وبما أن األلف منها فهي أخف من الواو 

4"تراث وتجاه وتخمة :والیاء،وأضافوا التاء عوضا من الواو؛ النه تبدل منها كثیرا مثل

،هؤالء مسلمات: كقولك،تجرى علیها حركات اإلعراب،أن التاء في جمع المؤنث‹‹
وتثبت التاء في ،وال تتغیر األلف في جمع المؤنث،ررت بمسلماتوم،ورأیت مسلمات

5››ومررت بمسلماتك ،هؤالء مسلماتك: كقولك،اإلضافة

لما وجب ألنه،في حمل النصب على الجر في هذا الجمعاألنباريیضیف ابن ‹‹
وجب أیضا حمل النصب على ،األصلالذي هو ،حمل النصب على الجر في جمع المذكر

6››.األصلحمال للفرع على ،الجر في جمع المؤنث الذي هو فرع

جعلوا ألنهم،ومن ثم جعلوا تاء الجمع في النصب والجر مكسورة‹‹:قال سیبویه
في التأنیث نظیر ألنها،بمنزلة النون،كالواو والیاء والتنوین،التاء التي هي حرف اإلعراب

7››. الواو والیاء في التذكیر

53ص،الندىتعجیل الندى بشرح قطر محمد بن صالح الفوزان،1
6:الطالق االیة2
153ص،ل والتكمیلیذیتال،ندلسيأبو حیان األ3
52ص،سرار العربیةأ،ابن االنباري:ینظر4
،تحقیق رمضان عبد التواب ومحممود فهمي حجازي ومحمدهاشم عبد الدایم،الهیئة شرح كتاب سیبویهأبو سعید السرافي،5

238،ص1،1986العربیة العامة للكتاب،ط
52ص،اسرار العربیة،ابن االنباري6

238ص،شرح كتاب سیبویهأبو سعید السرافي،7
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في كل الحاالت للذي حذفت فیه الالم،،نصب جمع المؤنث السالم،الكوفیونذهب"
1". همغاتَ سمعت لّ : "قول بعض العربمثل،

: نحوأصلیةوما كانت تاؤه ،وتاء مزیدتین على مفرده بألفجمع المؤنث السالم ما
وحكمه أن یرفع بالضمة ویجر ،فلیس بجمع المؤنث السالموأبیاتأمواتمیت وبیت في 

الذي یلحق بالمؤنث األول. وینصب بالكسرة على خالف األصل،األصلبالكسرة على 
ن سمي فكذلك إ والثاني و . أوالت: مثل،بل من معناه،السالم الذي ال مفرد له من لفظه

.ون علما یبقى فیه التنوینفیك،ینصب بالكسرة حتى ولو زال منه معنى الجمعیة

:الممنوع من الصرف-و

واحدة تقوم أوفي وجود علتین فرعیتین .الفعلأشبهإذایمنع االسم من الصرف 
فلما ،ن الفعل ال ینون وال یجرإ و ،إلى المعنىواألخرى،إلى اللفظإحداهماترجع ،مقامهما

لم تلحقه الـ ما،التنوینخذ حكمه من امتناعه من الجرومنأ،االسم على الفعللحم
2یضافأوالتعریف 

،فیه علتان من علل تسعوهو ما،عن الكسرةةیجر الممنوع من الصرف بالفتحة نیاب‹‹
،فلم یدخله التنوینفثقلشابه الفعل ألنه،ساجد وصحراءواحدة تقوم مقامهما كمأوكأحسن

قوله تعالى نحو،فلما منعوه الكسرة عوضوه منها الفتحة...لمنع التنوین،متنع الجر بالكسرةاف
من الجر أصلهفرجع إلى ،تبع الـ شبه الفعلأوأضیففان } منهابأحسنفحیوا {:

3››بالكسرة

أو،غیر المنصرف ما فیه علتان من تسع‹‹جاء في شرح الرضي لكافیة ابن الحاجب 
وساجدة وحكمه أن كسر وٕابراهیمواحمر وطلحة وزینب وهي مثل عمر،واحدة تقوم مقامهما

4››. وال تنوین

40ص،منهج السالك اللفیة ابن مالك،شمونياأل:ینظر
64ص،شرح شذور الذهب،نصاريابن هشام األ: ینظر2
42ص،لفیة ابن مالكمنهج السالك أل،شمونياأل3
96ص،1ج،اإلستربادي،شرح الرضي على الكافیة4
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والعلل المانعة من : قاله في البسیط قال،واصطالح الكوفین المجري والغیر مجري‹‹
التي یصیر االسم بها فرعا ،األشیاءایرو صةن النحافیها ألأحصرتوٕانما،الصرف تسع

:فوجدوا تسعا ویجمعها قوله

فدع صرفها وهي الزیادة والصفة ***بلفــظةاـــــــــألممن تسع ثنانإ

1››فعل واختصار ومعرفـــــة وأشباه***وجمع وتأنیث وعدل وعجمة

شابه االسم بهما الفعل ،علة تقوم مقام علتینأوومتى اجتمع في االسم منها علتان ‹‹
ورأیت ،فتقول هذه فاطمة وبكة،فلم ینصرف لنقصان تمكنه وحمل في الجر على النصب

2››ومررت بفاطمة وبكة ،فاطمة وبكة

تقوم كل منهما مقام العلتین، هما صیغة منتهى تان اللتانفي غیر المنصرف العل
مساجد، منابر أو : جمع تكسیر، جاء بعد ألف تكسیره حرفان نحواالسمالجموع، وهي كون 

كان وزنه على صیغة مفاعل، ، بمعنى مامفاتیح، عصافیر: ثالثة أخرى أوسطها ساكن نحو
أو مفاعیل، والثانیة هي ألف التأنیث الممدودة أو المقصورة نحو، حسناء، حمراء والمقصورة 

3.حبلى، نجوى: مثل

منع ما ال ینصرف التنوین والجر، والجواب أحدهما أنه منع من التنوین، مفإن قیل ل‹‹ 
منع من إنماألنه؛ال ال تبعا لهصوالثاني أألنه عالمة التصرف، ومنع الجر تبعا له، 

4››.أشبهها الصرف ألنه أشبه الفعل، والفعل لیس فیه جر وال تنوین، كذلك م

هو؟ فقال قوم هو عبارة وقال ابن یعیش في شرح المفصل اختلفوا في منع الصرف ما
وقال قوم ینتمون ... والتنوین، دفعة واحدة ولیس أحدهما تابعا لآلخر عن منع االسم الجر

ماینصرفإلى التحقیق، إن الجر في األسماء نظیر الجزم في األفعال، فال یمنع الذي ال
ینصرف القل مالثفي الفعل نظیره، وٕانما المحذوف منه علم الخفة، وهو التنوین وحده، 

65ص، 2في النحو،تحقیق غازي مختار طلیمات، د ط،د ت،جشباه والنظائر األجالل الدین السیوطي،1
99ص،حوشرح الدروس في الن،أبو محمد سعید بن المبارك الدهان النحوي2
.53/54ینظر، محمد محي الدین عبد الحمید، التحفة السنیة بشرح المقدمة األجرومیة، ص3
.162ابن األنباري، أسرار العربیة، ص4
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ة له لمشابهة الفعل، ثم تبع الجر التنوین في الزوال، ألن التنوین خاصة لالسم، والجر خاص
1.أیضا، فتبع الخاصة الخاصة

أنه :ذهب المحققین كما قال أبو البقاء في اللبابفمیون في الصرف، و ختلف النحا‹‹ 
إذا أضیف ماال التنوین وحده، وقال آخرون هو الجر والتنوین، وینبئ هذا الخالف ما

2››فینصرف أو دخلته أل، فعلى األولى هو باق على منع صرفه، وعلى الثاني هو منصر 

الذي خرج عن األصل، األبوابضح مما سبق أن الممنوع من الصرف، هو أحد توی
وأعرب بعالمة فرعیة، وهو الذي یشبه الفعل، وذلك لوجود علتین أو واحدة تقوم مقامها، وبما 

یجر، فقد أخذ حكمه، فیرفع بالضمة وینصب بالفتحة ویجر أیضا ینون والأن الفعل ال
ال فإنه یجر بالكسرة على ــن بقتر الكسرة، إال أن یكون مضافا، أو ابالفتحة، نیابة عن 

.    األصل

:األفعال الخمسة-ز

وهي كل فعل رج عن األصل، وأعرب بعالمة فرعیةاألفعال الخمسة نوع مما خ
، أو واو الجماعة، أو یاء المخاطبة، وهي تفعالن، وتفعلون، االثنینمضارع، اتصلت به ألف 

فیهما، فالیاء للغائب، والتاء للمخاطب، وحكمهما ترفع بثبوت النون نیابة عن بالیاء والتاء 
3.الضمة، وتنصب وتجزم بحذفهما، نیابة عن الفتحة والسكون

قال سیبویه اإلعراب یدخل على آخر حرف في الكلمة، وآخر حرف في هذه األفعال ‹‹ 
الجزم، فإن كان في حال الرفع فجعلت النون نفسها علم الرفع، ووجب حذفها في ... النون

حرف ساكن حذفه الجازم، نحو لم یقض ولم یكن ولم یخش، فجعلت النون محذوفة لسكونها 
كما حذفت الواو والیاء واأللف لسكونها، وجعل النصب مضموما إلى الجزم، فحذفت النون 

ماء وجمعها فیه أیضا، فقیل لم یفعل ولم یفعلوا ولن یفعلوا، كما ضم النصب في تثنیة األس
4››.إلى الخفض، ألن الجزم في األفعال نظیر الخفض في األسماء

.209/210،ص2،جاألشباه والنظائرجالل الدین السیوطي،1
309المرجع نفسھ،ص5
.56-55محمد بن صالح الفوزان، تعجیل الندى بشرح قطر الندى، ص3
73ي، اإلیضاح في علل النحو، صالزجاج2
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فإن قال قائل فهال جعلت الحروف، التي قبل هذه النون في األفعال حروف ‹‹ 
اإلعراب؟ والجواب أن األلف التي قبل هذه النون، في یفعالن وتفعالن والواو في یفعلون، 

وإلتمامه، إنما هي ضمیر الفاعلین عالمة، فلم یجز والیاء في تفعلین، لیست من بناء الفعل
1››.أن تكون حروف إعراب الفعل لذلك

علم أن التثنیة، إذا لحقت األفعال المضارعة عالمة للفاعلین، اِ ‹‹:قال سیبویه‹‹ 
لحقها ألف ونون، ولم تكن األلف حرف، ألنك لم ترد أن تثنى بفعل هذا البناء فتضم إلیه 

ألنها ؛عالمة للفاعلین ولم تكن منونة، وال یلزمها حركةك إنما ألحقته هذال آخر، ولكنبفع
2››.یدركها الجزم والسكون، فیكون األول حرف اإلعراب، واآلخر كالتنوین

ویرجع سبب ذلك إلى أن الواو ؛وجعلوا النون عالمة للوضع في األفعال الخمسة‹‹ 
وفتحت ... ن في الفعل توجبه المضارعةوالیاء في الجمع والمؤنث منعتا اإلعراب، الذي كا

وجعلوا سقوط النون في هذه ... النون في الجمع والمؤنث، استقاال لكسرها مع الواو والیاء
3››.كلها عالمة للجزم والنصب،األفعال

ألنها ؛بمحلها في تثنیة األسماء وجمعهاولم تكن النون التي في األفعال الخمسة،‹‹ 
4››.فعل عالمة للرفعالفي األسماء بدل من الحركة والتنوین، وهي في 

:الفعل المضارع المعتل اآلخر-ح

الفعل المضارع المعتل اآلخر، وهو أحد األبواب مما خرج عن األصل وأعرب "
كان في آخره، أحد حروف العلة، الواو أو األلف والیاء، فیرفعبعالمات فرعیة، وهو ما

5".مقدرة على األلف والواو والیاء، وینصب كذلك بفتحة مقدرة ویجزم بحذف آخرهبضمة

یجزم المضارع بحذف حرف العلة الذي في آخره، وهذا هو الذي خرج فیه الفعل ‹‹ 
على األصل، إذ أنهما یكونان ظاهرین یانالمعتل عن األصل، وأما الرفع والنصب، فهما باق

74المرجع نفسھ،ص1
.74المرجع السابق،ص1
.14،ص2شرح كتاب سیبویھ ،ج،سعید السرافيوأب2
14المرجع نفسھ،ص4
57ینظر،محمد بن صالح الفوزان ،تعجیل الندى بشرح قطر الندى،ص5
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تدع غیر ال: مثلك، والمعتل بالواوتنس وعدف المجزوم، الالمعتل باألل: مثالمقدرینأو 
1››.الناس إال بهذا الدینتدیهلم :مثلاهللا،  والمعتل بالیاء

تقدر فیه الضمة والفتحة للتعذر، والمعتل بالواو والیاء، فالمضارع المعتل باأللف‹‹ 
عال لخفتها، وعلى الواو في فتقدر فیه الضمة للثقل، وتظهر الفتحة مع الیاء في األسماء واألف

2››.لن یسموا أحد إال بأدبه: األفعال مثل

هو یغزو ویرمي ویغشى، فأثبتوا الواو والیاء واأللف ساكنة في : م قالوافإن قیل ل‹‹ 
حالة الرفع، وحذفوها في حالة الجزم، وفتحوا الواو والیاء في حالة النصب، فسووا في 

هو : ألن األصل أن یقال؛أنها أثبتوها ساكنة في الرفعبین النصب والرفع، والجواب" یخشى"
والیاء في یرمى ویخشى، إال أنهم استثقلوا " یغزو"یغزو ویرمى ویخشى، بضم الواو في 

ساكنة، وكذلك " یغزو"فحذفوها، فبقیت الواو من " یرمى"وعلى الیاء من " الضمة على الواو 
ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، وٕانما حذفوا هذه وأما الیاء من یخشى فانقلبت " یرمى"الیاء من 

3››.ألنها أشبهت الحركات؛الحروف في الجزم

ل األولــــص الفصــملخ

فهو أثر .فهو معربفإذا أفصح المتكلم عما في نفسه،اإلعراب متعلق بالفصاحة واإلبانة
.منصوبا أو مجرورا أو مجزومایحدثه العامل فیكون أخر الكلمة مرفوع او

أنواع اإلعراب أربعة رفع ونصب تشترك فیه األسماء واالفعال،وجر خاص باألسماء،وجزم 
ع على ـــو یقــــر،فهـــع ألخــتختلف من موقق حاالت وشروطــــخاص باألفعال المضارعة،ویتم وف

.لمحكيفمنه اإلعراب اللفظي والتقدیري والمحلي وا.الصحیح والمعتل

ر ـــفالعالمة اإلعرابیة فهي الّسمة التي تمیز الكلمةعن غیرها،وهي عبارةعن حركة تلحق اخ
م ـــوبتغییر العالمة یتغیر معنى الكلمةسواء مفردة او داخل التركیب،ویهتم بها كل من عالالكلمة،

مة والفتحة الض:ثالثوهي عبارة عن حركة أو حرف او حذف،فالحركات. الصرف وعالم النحو
58المرجع نفسھ ،ص1
61المرجع نفسھ،ص2
.167أسرار العربیة، صابن األنباري، 3
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السكون وٕاّماقطع مى ة ویسون،والحذف قطع الحركــوالیاء والناأللف والواو :رف أربعةــرة،واألحــوالكس
.االخر،وٕاّما قطع النون

،وجمع المؤنث سم المفردأّما فیما یخص مواضع  عالمات اإلعراب األصلیة فیكون في اال
ي ـــــون فـــة یكــــات الفرعیـــومواضع العالم.ل المضارع الصحیح االخرــــالسالم وجمع التكسیر،والفع

األسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم
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تقدیـــــــم الســــــورة

ایة، وهي الرابعة عشرة في ترتیب سورة إبراهیم سورة مكیة وعدد ایاتها ِاثنتان وخمسون
السبعون وهي السورة "األنبیاء"، وقبل سورة"الشورى"ونزلت هذه السورة بعد سورة‹‹المصحف،

وسمیت بهذه السورة تخلیدا لماثر أبو االنبیاءإبراهیم علیه 1››في ترتیب السور في النزول
السالم الذي حّطم االصنام وحمل رایة التوحید وجاء بالحنفیة الّسمحة ودین اإلسالم الذي 

بناء ُبعث به خاتم المرسلین وقد قص علینا القران الكریم دعواته المباركات بعد ِانتهائه من 
.البیت العتیق وكلها دعوات إلى اإلیمان والتوحید

:العالمة اإلعرابیة والوظیفة النحویة-2

فتغییر العالمة یؤدي إلى معاني ،دور مهم في التركیب النحوي،اإلعرابیةللعالمة 
.لإلضافةوالجر ،والنصب للمفعولیة،اإلسنادأوفالرفع للفاعلیة ،نحویة مختلفة

األصلیةالوظیفة النحویة للعالمات -2-1

،اإلسنادأوكالفاعلیة ،حویة متعددةف نعلى وظائ،تدل الحركات في اللغة العربیة
فالمفعوالت فیها   التعدیة أوأما فیما یخص المفعولیة ،هو مرفوعكل ماباإلسناد ویلحقون 

.اسم وٕاضافة،حرف إضافة،قسمانولإلضافة،كثیرة 

.تقاربهأوتشبهه ،أخرىوتتفرع عنه فروع ،أصلیالكل عالمة معنى ةجعل النحاقد

:حــالـــة الرفـــــع-أ

ونجده في األسماء كما في األفعال وهذه الحالة لها،الرفع حالة من حاالت اإلعراب
صل في عالمات الرفعوالضمة هي األ،أو فرعیة،أصلیةسواءهاتعبر عنإعرابیةعالمات 

ویني،تأمالت في سورة إبراھیم تفسیر بالغي تطبیقي،أعادل 1 ،دبي،اإلمارات العربیة 1،2013،طالمجلس الوطني لإلعالم حمد صابر الرُّ
19صالمتحدة،
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الضمـــــة1-أ

{األولىاآلیةجاء في           
         {ئف نحویة ارتبطت الضمة بوظا

دالة على الخبر لمبتدأ محذوف " كتاب"حیث جاءت عالمة ظاهرة في كلمة ،في األسماء
. والتي ظهرت في الصفة" الحمید"كما ارتبطت بوظیفة التابع في كلمة " هو"تقدیره 

{الثانیة والثالثة اآلیتینفي للضمةوارتبطت الوظیفة النحویة      
              
                   
           {التي جاءتبوظیفة المبتدأ في لفظ ویل

.           آخرهمرفوع بالضمة الظاهرة على مبتدأ

في ،فجاءت عالمة ظاهرة،ةنحویة مختلفة ومتعددبوظائف اآلیةارتبطت الضمة في 
وعالمة مقدرة منع من ظهورها ثقل النطق في المضارع " یشاء, یضل"ةالمضارعاألفعال
وبوظیفة الخبر في " اهللا"في لفظ الجاللة ،بوظیفة الفاعلیةفارتبطتاألسماءفي أما،یهدي

" الحمید"كما ارتبطت بوظیفة التابع في كلمة " هو"حیث جاءت خبر للمبتدأ ،لفظة العزیز
.والتي تجلت في الصفة

{الرابعةاآلیةوجاء في            
              { ارتبطت و

{الخامسة اآلیةالضمة في               
           

عالمة مقدرة " موسى"حیث دلت على الفاعلیة في لفظة ،األسماءبوظائف نحویة في }
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والتي تجلت " عظیم"لتدل على المبتدأ وجاءت وظیفة التابع في كلمة " بالء"وكلمة ،للتعذر
.في الصفة

{الثامنةاآلیةإلىالسادسة اآلیةارتبطت الضمة من        
                 
                
               
           {منها الفاعلیة ،بوظائف نحویة

عالمة " موسى"كلمة وفي " رسلهم"وكلمة ،"اهللا"ولفظ الجاللة ،"ونبؤا،ربكم"في لفظتي 
" .حمید،غني،شدید: "اآلتیةوبوظیفة الخبر في الكلمات ،مقدرة للتعذر

التزمنا إذا،في اللغة العربیة على معان نحویة عدیدة،تدل حركة الرفع الضمة‹‹
حركة راعینا طبیعة التراكیب النحویة ووظائفها وداللتها فانّ إذاأما،القدامىةبتبویب النحا

1››المفعولیةأووالتعدیة اإلسنادین هما یالرفع تدل على معن

{التاسعةاآلیةفي أما           
             
                     

     { لتدل على ،األسماءفي اآلیةفجاءت وظیفة الضمة في هذه

حیث جاءت مبتدأ " شك"وبوظیفة المبتدأ في لفظة " ءاباؤنا"و " رسلهم"الفاعلیة في لفظتي 
وعالمة ،"یعبد"المضارعة حیث جاءت عالمة ظاهرة في الفعل األفعالوفي ،مؤخر مرفوع

592ص،الجواز النحوي وداللة اإلعراب على المعنى،مراجع عبد القادر بالقاسم الطلحي1
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وبوظیفة " مثلنا"وبوظیفة التابع في لفظة ،عالمة مقدرة على الواو،" یدعوكم"مقدرة في الفعل 
".بشر"الخبر في كلمة 

{العاشرةاآلیةارتبطت الضمة في         
               
                  
      {األفعالفي ،بوظائف نحویة فجاءت عالمة ظاهرة

وبوظیفة الخبر في " رسلهم"في الكلمة ،وبوظیفة الفاعلیة" یشاء،یمن: "اآلتیةالمضارعة 
".مثلكم"كما ارتبطت بوظیفة التابع في كلمة ،"بشر"لفظة

{السابعة عشرإلىالثالثة عشر اآلیةمن أما     
                  
                 

              
             
            { الضمة ارتبطت

األلفاظارتبطت بوظیفة الفاعلیة في األسماءففي .بوظائف نحویة مختلفة،اآلیاتهذه في 
كما ،"وعذاب،جهنم"كما ارتبطت بوظیفة المبتدأ في كلمتي ،" الموت،كل،ربهم: "اآلتیة

وعالمة مقدرة منع من ،" یسیغه،یكاد،یتجرعه"المضارعة األفعالجاءت عالمة ظاهرة في 
" غلیظ"كذلك نجدها في وظیفة التابع في لفظة " یأتیه"والثقل في ،"یسقى"ظهورها التعذر في 

.والتي تجلت في الصفة
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{الثامنة عشراآلیةورد في          
                 
   {بوظیفةمرتبطة األسماءفجاءت في ،وظائف متعددة للضمة

وبوظیفة الفاعلیة في ،"الظالل"وبوظیفة الخبر في كلمة ،"أعمالهممثل "في كلمتي .المبتدأ
.المتمثلة في النعت،"البعید"بوظیفة التابع في كلمة ارتبطتكما ،"الریح"لفظ 

{الواحد والعشریناآلیةللضمة في           
                
                       

   { ةولفظ الجالل" الضعفاء "في كلمتي تمثلت في الفاعلیة:نحویتینوظیفتین

.التي جاءت خبر مقدم" سواء"وكذلك " مغنون"وبوظیفة الخبر متمثلة في لفظتي ،"اهللا"

وكلمة ،"الشیطان"بین الفاعلیة المتمثلة في كلمة ،اآلیةتنوعت وظیفة الضمة في هذه 
ظیفة التابع المتمثلة في الصفة و وب،"عذاب"كلمة والمبتدأ في،التي جاءت نائب فاعل" األمر"

".الیم"في كلمة 

{الثالثة والعشرین قوله تعالىاآلیةأما في        
                        

 { وبوظیفة المبتدأ في ،"األنهار"فقد ارتبطت الضمة بوظیفتین الفاعلیة في كلمة

.وخبره محذوف تقدیره علیكمالتي جاءت مبتدأ ثان،" سالم"وكلمة " تحیتهم"كلمة 

{الرابعة والعشرین والخامسة والعشریناآلیتینوفي      
              



الفصـــل الثاني                                                    الوظیفة النحویة للعالمة اإلعرابیة

45

            
وبوظیفة المبتدأ ،"اهللا"بین الفاعلیة في لفظ الجاللة ،األسماءفقد تنوعت وظیفة الضمة في } 

في "وفي الجار والمجرور في ،"ثابت"وبوظیفة الخبر في كلمة ،"وفرعهاأصلها"في كلمتي 
.وبوظیفة الفعلیة في لفظ یضرب"السماء

{السادسة والعشریناآلیةوفي           
        {والتي تمثلت في ،ارتبطت الضمة بوظیفة واحدة

".مثل"المبتدأ في كلمة 

نحن نرى أن المعنى الرئیس الذي یرفع من أجله االسم ‹‹: یقول السید عبد السالم حامد
ویستوي في هذا وقوع ،باإلتباعأمباألصالةاإلسنادسواء كان هذا اإلسنادهو ،في الجملة

أویكون مسندا أنونائب عن الفاعل فالمعول علیه ،فاعالأومع وقوعه خبرا ،مبتدأاالسم 
1››إلیهمسندا 

{السابعة والعشرین قوله تعالىاآلیةونجد في        
                   
      {فجاءت عالمة ظاهرة ،أن الضمة قد ارتبطت بوظائف مختلفة

وبوظیفة الفاعلیة في لفظ الجاللة ،"یشاء،یفعل،یضل،یثبت: "اآلتیةالمضارعة األفعالفي 
".اهللا"

{التاسعة والعشرین في قوله تعالىاآلیةوفي        
 { القرار"وهي الفاعلیة في كلمة ،الضمة بوظیفة واحدةارتبطتحیث."

1والنشروالتوزیع،القاهرة،طدراسة نحویةللفظ والمعنى،دارغریب للطباعةالشكل والداللة،السید حامدالسالمعبد1
.73ص،2002،
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{الواحدة والثالثین قوله تعالىاآلیةوجاء في       
              
     {ووظیفة المبتدأ في ،"یوم"في كلمة ،وظیفتین للضمة الفاعلیة

.معطوف على بیع مرفوع" خالل"وكلمة ،"بیع"لفظة 

{الثانیة والثالثیناآلیةالضمة في ارتبطت         
               
            { بوظیفة المبتدأ في

".اهللا"لفظ الجاللة 

{الرابعة والثالثیناآلیةوفي          
           {الضمة ارتبطت

".وكفار،ظلوم"وهي الخبر في كلمتي ،بوظیفة واحدة

{الثامنة والثالثین قوله تعالىإلىمن الخامسة والثالثین اآلیاتوفي   
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             { جاءت وظیفة الضمة في هذه

ومقدرة منع من ظهورها الثقل في ،"تعلم تعلن"،المضارعةاألفعالعالمة ظاهرة في ،اآلیات
ةوبوظیفة الخبر في كلم،"إبراهیم"ووظیفة الفاعلیة في كلمة ،"یخفى"والتعذر في ،"نخفي"
.والتي تجلت في الصفة"رحیم"وبوظیفة التابع في لفظ ،"غفور"

{واألربعین الواحدةإلىمن التاسعة والثالثین اآلیاتتعلقت الضمة في هذه 
              
                    
          {فجاءت ،بوظائف مختلفة

وعالمة ،"سمیع"وبوظیفة الخبر في كلمة ،"الحمد"بوظیفة المبتدأ في كلمة األسماءفي 
".الحساب"وبوظیفة الفاعلیة في لفظ ،"یقوم"ظاهرة في الفعل المضارع 

{واألربعینوالثالثة واألربعینالثانیة اآلیتینوجاء في        
             

                { جاءت

،یؤخرهم،یعمل"اآلتیةالمضارعة األفعالعالمة ظاهرة في ،اآلیاتوظیفة الضمة في هذه 
في كلمة المبتدأوبوظیفة ،"طرفهم،الظالمون"وبوظیفة الفاعلیة في لفظتي ،"یرتد،تشخص

".هواء"وبوظیفة الخبر في لفظة , "أفئدة"

{األربعینو والخامسة واألربعینالرابعة اآلیتینوجاء في       
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       { عالمة ظاهرة , اآلیتینحیث جاءت وظیفة الضمة في هذین

الفاعلیة في لفظ وبوظیفة ،"یأتیهم"ومقدرة على الیاء للثقل في كلمة ،في الفعل المضارع یقول
".العذاب"

{واألربعینإلى الثامنة واألربعینمن السادسة اآلیاتوجاء في    
              
           

                  {

في لفظ المبتدأوبوظیفة " تبدل"فعل المضارع فجاءت عالمة ظاهرة في ال،مختلفةبوظائف 
وبوظیفة, كان مرفوعسمإ" مكرهم"وجاءت أیضا ،ؤخر مرفوعممبتدأحیث جاءت ،"مكرهم"

".ذو"و " عزیز"الخبر في وبوظیفة, "الجبال"الفاعلیة في لفظ 

{الثانیة والخمسیناآلیةإلى األربعینمن التاسعة و اآلیاتونجد في       
                   
               

               { قد تنوعت الوظائف النحویة
وبوظیفة ،"تغشى"و " ترى"حیث جاءت عالمة مقدرة للتعذر في الفعل المضارع ،للضمة
،"اهللا"ولفظ الجاللة " النار"في الكلمات وبوظیفة الفاعلیة ،"سرابیلهم"في كلمة ،المبتدأ

والتي برزت في " واحد"وبوظیفة التابع في كلمة ،"اله"و " بالغ"و " سریع"وبوظیفة الخبر في 
.النعت
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:حالــــة النصـــــبب

فالفتحة ،وله عالمات تدل علیة،اإلعرابأنواعالنصب هو النوع الثاني من 
.لوینوب عنها عالمات فرعیة وهو یشترك في االسم والفع،فیهأصلیةعالمة 

:الفتحـــة1-ب

عندما یطلبون الخفة ،هي الحركة المستحبة للعربتلیس،اإلعرابیةعالمة النصب ‹‹
بارزة تدل على إعرابیةهي عالمة وٕانما،مصطفىهیمابر إكما حاول تفسیرها ،في كالمهم

1››خصوصیة منهأخرى أكثروتحت هذا المعنى العام معان ،معنى عام هو التخصیص

{اآلیة في قوله تعالى جاء في         
           { ارتبطت الفتحة

كما جاءت عالمة ظاهرة في الفعل ،"الناس"بوظیفة المفعولیة في لفظ ،اآلیةفي هذه 
.بان مضمرة بعد الالم،"تخرج"المضارع 

{الثانیة والثالثةاآلیتینكما نجد في          
                       
                 { ارتبطتلقد

بوظیفة ،ومرة أخرى "الحیاة"فمرة بوظیفة المفعولیة في كلمة ،نحویة مختلفةبوظائفالفتحة 
بوظیفة الحال المجسدة في كلمة وأخرى،والتي تمثلت في الصفة،"الدنیا"التابع في لفظ 

".عوجا"

607ص،قاریونس،دت،كلیة االداب والتربیةالنحوي وداللة اإلعراب على المعنىالجواز ،بالقاسم الطلحيمراجع عبد القادر 1
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{الرابعة قوله تعالىاآلیةوفي          
                 

.الالمن مضمرة بعد أب" یبین"الفتحة عالمة ظاهرة في الفعل المضارع یفة ظنجد و } 

{الخامسة قوله تعالىاآلیةونجد في            
             
      {موسى"الفتحة بوظیفة المفعولیة في كلمة حیث جاءت "

.عالمة مقدرة للتعذر

{الثامنة في قوله تعالىاآلیةالسادسة إلى اآلیةومن     
            
                  
               
                 

     {فجاءت ،اآلیاتالوظیفة النحویة للفتحة في هذه تتنوع

قبل الیاء في وعالمة مقدرة على ما،"أبناء،سوء،نعمة"الكلمات في ،بوظیفة المفعولیة
في كلمة ،كما جاءت بوظیفة الحال،"اهللا"وعالمة ظاهرة في لفظ الجاللة ،"عذابي"االسم 

".جمیعا"

{التاسعة في قوله تعالىاآلیةوفي          
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      {بوظیفة المفعولیة في لفظ ،الفتحة هناارتبطت

".أیدیهم"

{الحادیة عشر قوله تعالىاآلیةوفي      
                    
              { فجاءت وظیفة

،"اهللا"وظاهرة أیضا في لفظ الجاللة ،"نأتیكم"في الفعل المضارع عالمة ظاهرة ،الفتحة هنا
.اسم لكن منصوب

{وفي االیة الثانیة عشر قوله تعالى            
                 {

المعاني التي یقترن بها أوفي تحدید حالة النصب ،ثر الداللةأأن نتبین أردناإذا‹‹
تخصیص عموم عالقة : هيالشأندالالت ثالثا في هذا فإننا نرى أن ثمة،األسماءنصب 
داللة أن...للنصباألساسيوالمعنى ،جهة فهي كبرى هذه الدالالتأيمن ،اإلسناد

ومثال ذلك المفعول ،التخصیص لها فروع كثیرة تفسر نصب كثیر من المنصوبات المشهورة
: مثال،والحال المنصوبة،بداللة التعدیةاإلسنادیخصص عموم عالقة ألنه،به المنصوب

1››بداللة المالبسةاإلسنادن تخصص عموم أل

وعالمة ظاهرة في الفعل المضارع ،"سبلنا"الفتحة بوظیفة المفعولیة في لفظ ارتبطتف
.و نتوّكل" نصبرن"

81ص،الشكل والداللة دراسة نحویة للفظ والمعنى،عبد السالم السید حامد1
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{الرابعة عشر في قوله تعالىاآلیةوفي           
        { تجلت ،نحویةارتبطت الفتحة بوظیفة

،"مقامي"قبل الیاء في كلمة وبعالمة مقدرة على ما،"األرض"في كلمة ،في وظیفة المفعولیة
.بعالمة مقدرة على ما قبل الیاء المحذوفة ،بوظیفة المفعولیة،"وعید"و كذلك 

{التاسعة عشر في قوله تعالىاآلیةوفي    
             { لفتحة فياارتبطتحیث

معطوف على السماوات " األرض"وكذلك " ماواتالس"في كلمة ،اآلیة بوظیفة المفعولیةهذه 
.اسم أن منصوب" اهللا"وجاءت الفتحة ظاهرة في لفظ الجاللة ،بالواو منصوب

{الحادیة والعشرین قوله تعالىاآلیةجاء في        
                    
                       
    {وظیفة دلت على الحال في : الفتحة هنا بوظیفتین نحویتین همافارتبطت

.حیث جاءت خبر كان منصوب" تعبا"وبوظیفة الخبر،"جمیعا"لفظ 

{الثانیة والعشرین في قوله تعالىاآلیةوفي     
               
                      

            
     {الوظیفة النحویة للفتحة حیث جاءت تتنوع
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" وعد"في كلمة ،وبوظیفة المفعولیة،اسم إن منصوب" اهللا"عالمة ظاهرة في لفظ الجاللة 
اسم ،"الظالمین"ونابت عنها الیاء في لفظ ،أنفسكمثان منصوب وكذلك في كلمة مفعول به

.نه جمع مذكر سالمألإن منصوب وعالمة النصب الیاء

{الثالثة والعشرین قوله تعالىاآلیةوفي        
                        

  {األولى: في وظیفتین همااآلیةفي هذه ،تمثلت الوظیفة النحویة للفتحة

ملحق بجمع المؤنث السالمألنهاونابت الكسرة عي الفتحة " الصالحات"المفعولیة في لفظ 
.جمع مذكر سالمألنهونابت الیاء عن الفتحة " الخالدین"وبوظیفة الحال في كلمة 

{امسة والعشرین قوله تعالىالرابعة والعشرین والخاآلیتینفي ونجد  
              
            

   {األلفاظفي ،تمثلت في وظیفة المفعولیة،وظائف نحویة للفتحة

الذي " كل"ولفظ " األمثال،أكلها"التي هي بدل من المفعول منصوب و " ةكلم،مثال: "اآلتیة
والتي تجسدت في " طیبة"وفي وظیفة التابع في كلمة ،عن الظرف منصوبنائبهو اسم 

.الصفة

{السابعة والعشرین قوله تعالىاآلیةوفي           
                    
   {كما تنوب الیاء عن الفتحة ،وهي المفعولیة،یة وظیفة نحویةنجد في هذه اآل

.جمع مذكر سالمألنهمفعول به وعالمة النصب الیاء " الظالمین"في لفظ 
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{الثالثین قوله تعالىاآلیةالثامنة والعشرین إلى اآلیةومن     
                
           
  {حیث دلت على وظیفة اآلیاتفي هذه ،تنوعت الوظیفة النحویة للفتحة

بدل من دار " جهنم"وبوظیفة البدل في كلمة " أندادا" و"قومهم" و" نعمة"المفعولیة في لفظ 
كفرا تمییز او مفعول .اسم إن منصوب"مصیركم"سم وعالمة ظاهرة في اإل،البوار منصوب 

مطلق

{ثالثین في قوله تعالىالحادیة والاآلیةوفي         
              
  {بوظیفة المفعولیة في كلمة اآلیةفي هذه ،ارتبطت الوظیفة النحویة للفتحة

".یأتيَ " الفعل المضارعوعالمة ظاهرة في ،"سرا"وبوظیفة الحال في لفظ ، "الصالة"

{الثانیة والثالثین في قوله تعالىاآلیةوفي         
               
              {وظیفةاقتصرت

،ماء: "اآلتیةاأللفاظوهي المفعولیة في ،على وظیفة نحویة واحدة،اآلیةالفتحة في هذه 
ملحق بجمع ألنه،فنابت الكسرة عن الفتحة" السماوات"في كلمة أما،"األنهار،الفلك،رزقا

.جاءت معطوفة على السماوات منصوبة" األرض"وفي كلمة ،المؤنث السالم

{في قوله تعالىلثة والثالثین والرابعة والثالثینالثااآلیتینونجد في   
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 {األلفاظبوظیفة المفعولیة في األسماءففي ،ارتبطت الفتحة بوظائف نحویة مختلفة

،"النهار" و" القمر"المعطوفة المنصوبة نجد األلفاظوفي ،"نعمة،اللیل،الشمس: "اآلتیة
وعالمة ظاهرة في ،مثنىألنهاء عن الفتحة حیث نابت الی،"دائبین"وبوظیفة الحال في كلمة 

.اسم إن منصوب" اإلنسان"االسم 

{الخامسة والثالثین في قولهاآلیةفي           
           {في ،اآلیةفي هذه ،تمثلت الوظیفة النحویة للفتحة
.ذا"الذي هو بدل من " البلد"وبوظیفة التابع في االسم ،"ءامنا،األصنام"في كلمة ،المفعولیة

"نعبد"وعالمة ظاهرة في الفعل المضارع 

ألنكما في نصب االسم التالي ،اإلسنادتكون عالمة النصب دالة على عالقة ‹‹
وٕانما،ال تدل على التخصیصاألسالیبفهي في هذه ،وأخواتهاونصب خبر كان ،وأخواتها

وما حمل ،علیه القدماء المفعولیةأطلقما أوتدل على التخصیص و ...اإلسنادتدل على 
كالمفعوالت ،نحویة عدیدةأبوابوتحت معنى التخصیص العام تدخل ...الفضلة أوعلیها 

1›› .وكذلك الحال واالستثناء والتمییز

{السادسة والثالثین في قوله تعالىاآلیةوفي        
               { اقتصرت الفتحة

اآلیةكثیراونجد في "فعولیة والمجسدة في كلمة تمثلت في الم،وظیفة نحویة واحدةعلى
{ة والثالثین في قوله تعالىالسابع         
                  

608.607ص،الجواز النحوي وداللة اإلعراب على المعنى،مراجع عبد القادر بالقاسم الطلحي1
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       { جاءت الفتحة عالمة ظاهرة في

" أفئدة, الصالة"عولیة في اللفظین وبوظیفة المف،"عند"رفظالوفي ،"ربنا"المنادى المضاف 

{التاسعة والثالثین في قوله تعالىاآلیةفي أما        
          { وظیفتین اآلیةنلحظ في هذه

وعالمة ظاهرة ،"إسماعیل"للفتحة والمتمثلتین في وظیفة المفعولیة في كلمة ،نحویتین
".إسحاق"في االسم المعطوف بالواو المنصوب 

{قوله تعالىفي األربعیناآلیةوفي            
     {وبوظیفة ،جاءت الفتحة عالمة ظاهرة في كلمة ربنا المنادى المنصوب

،قبل الیاء المحذوفةمنصوب بالفتحة المقدرة على ما" دعاء"وكلمة " مقیم"في كلمة المفعولیة
.والكسرة دالة على الیاء المحذوفة اختصارا.منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة

{في قوله تعالىواألربعینثالثة لااآلیةإلى واألربعینالحادیةةاآلیومن    
                 

               

             { الوظائف النحویة للفتحة

،"غافال"و" اهللا"بوظیفة المفعولیة في لفظ الجاللة األسماءقد ارتبطت في ،اآلیاتفي هذه 
" مقنعي"وكذلك ،التي نابت الفتحة عن الیاء في النصب،"مهطعین"وبوظیفة الحال في كلمة 
وحذفت النون في ،جمع مذكر سالمألنهوعالمة النصب الیاء ،فهي منصوبة عن الحال

.لإلضافة" مقنعي"
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{في قوله تعالىواألربعینوالخامسة واألربعینیتین الرابعة وفي اآل    
                      

                
                 
         {في ،تجلت الوظیفة النحویة للفتحة في وظیفة المفعولیة

وبوظیفة الحال في كلمة ،"األمثال،أنفسهم،الرسل،دعوتك،یوم،الناس: "اآلتیةاأللفاظ
".كیف"

{في قوله تعالىواألربعینإلى الثامنة واألربعینالسادسة اآلیةومن    
          

                  
            {فتحة للتورد

وكذلك ،"مكر"فجاءت عالمة ظاهرة في المصدر ،وظائف نحویة مختلفة،اآلیاتفي هذه 
ن أالمنصوب ب" تزول"وكذلك في الفعل المضارع ،"عند"في ظرف المكان المنصوب 

لفظ : اآلتیةاأللفاظوكذلك بوظیفة المفعولیة في ،وعالمة نصبه الفتحة،المضمرة بعد الالم
،اسم إن منصوب" اهللا"وعالمة ظاهرة في لفظ الجاللة " غیر،رسله،مخلف" "اهللا"الجاللة 

."یوم"وظرف الزمان " عند"وفي ظرف المكان المنصوب 

{إلى الحادیة والخمسین في قوله تعالىواألربعینمن التاسعة اآلیاتوجاء في  
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 { بوظیفة األسماءفارتبطت في ،اآلیاتللفتحة في هذه ةالنحویالوظائفتعددت

وفي كلمة ،جمع مذكر سالمألنهاء عن الفتحة یأین نابت ال" المجرمین"األلفاظمفعولیة في ال
الذي " اهللا"وفي لفظ الجاللة " یوم"رف الزمان عالمة ظاهرة في ظوجاءت" كل"و" وجوههم"

كذلك نابت الیاء هنا عن الفتحة " مقرنین"وبوظیفة الحال في لفظ ،هو اسم إن المنصوب
.جمع مذكر سالمألنه

{في قوله تعالىاألخیرةاآلیةوفي        
            { ة،اآلیارتبطت الفتحة في هذه

.منصوب بان مضمرة بعد الالم" لیذكر"فجاءت عالمة ظاهرة في الفعل المضارع 

األداةثر أیضاف إلى ،مواضع نصب الفعل المضارعثر واضح في بیانأللمعنى ‹‹
كان نتیجة ماإن هذا ینصب إف،ممیزة للنصب عن الرفع،التي تعد قرینة كبیرة في هذا الشأن

لهذه المعاني یجعله وأداؤه،كان داال على المعیة واالستثناءأو،غایة لما سبقهأوغرضا أو
1››معلقااألقلىعلأو،زمن المستقبلالبمقترنا كثیرا

:حالــــة الجـــر-ج

وله عالمات تعبر ،باألسماءویختص ،اإلعرابأنواعالجر هو النوع الثالث من "
تنشا ›التيهما الیاء ،وعالمتین فرعیتین تنوب عن الكسرة،وهي الكسرةأصلیةواحدة ،عنه
2"تنوب عنها في الممنوع من الصرفألنهاوالفتحة ،عنها

:الكســــــرة1-ج

{قوله تعالىاألولىاآلیةجاء في           
          { تنوعت الوظیفة

105ص،الشكل والداللة دراسة نحویة للفظ والمعنى،عبد السالم السید حامد1
610.609ص،الجوار النحوي وداللة اإلعراب على المعنى،مراجع عبد القادر بالقاسم الطلحي: ینظر2
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: اآلتیةاأللفاظفي ،فجاءت متمثلة في وظیفة الجار والمجروراآلیةفي هذه ،للكسرةالنحویة
مضاف ،"العزیز"في لفظ اإلضافةوبوظیفة ،"إلى صراط،بإذن،إلى النور،من الظلمات"

.في الصفةتجلت والتي ،"الحمید"وبوظیفة التابع في لفظ ،مجرور وعالمة جره الكسرةإلیه

{الثانیة في قوله تعالىاآلیةوفي          
            {اآلیةالكسرة في هذه تارتبط،

،والتي تجلت في البدل" اهللا"تمثلت في وظیفة التابع في لفظ الجاللة :بوظیفتین نحویتین
في : "التالیةاأللفاظوبوظیفة الجار والمجرور في ،وهي نعت مجرور بالكسرة" شدید"ولفظ 

جمع مذكر ألنهت الیاء عن الكسرة بناأین" وللكافرین،من عذاب،واألرض،السماوات
.سالم

{الثالثة في قوله تعالىاآلیةفي أما             
                

،وبوظیفة الجار والمجرور" اهللا"في لفظ الجاللة ،اإلضافةفي وظیفة ،تمثلت وظیفة الكسرة} 
."بعید"وبوظیفة التابع في لفظ ،"في ظالل،عن سبیل،اآلخرةعلى : "اآلتیةاأللفاظفي 

{الرابعة في قوله تعالىاآلیةجاء في         
                 

،"ولهم،بلسان"في الجار والمجرور في لفظ األولىتمثلت ،نحویتینفنجد للكسرة وظیفتین } 
".قومه"في كلمة اإلضافةوالثانیة في " من رسول"

{الخامسة في قوله تعالىاآلیةوفي            
             
     { بوظائف مختلفة ،الكسرةاإلعرابیةجاءت الوظیفة النحویة للعالمة
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" ،لكلیامأب،إلى النور،من الظلمات،بآیاتنا: "التالیةاأللفاظفي الجار المجرور في تتمثل
."شكور"التابع التي تجسدت في لفظ وبوظیفة ،"صبار"تمثلت في التي اإلضافةوبوظیفة 

{السادسة في قوله تعالىاآلیةونجد في       
           

                  
   { الجار والمجرور فيفاألولى،وظیفتین نحویتین،الكسرةاإلعرابیةللعالمة

".العذاب"و " اهللا"في لفظ الجاللة اإلضافةظیفة و و ،"من ءال،ربكم،قومه"الكلمات

{الثامنة في قولهاآلیةوفي               
      { متمثلة في الجار ،اآلیةجاءت الوظیفة النحویة في هذه

".األرض"والمجرور في لفظة 

{التاسعةاآلیةوفي            
             
                     

     { كالجار ،وظائف نحویة مختلفة للكسرةاآلیةفنجد في هذه

في اإلضافةوبوظیفة إلیه،"شك،فهواههمأ،بالبینات،بعدهم،قبلكم"والمجرور في الكلمات 
."مریب"وبوظیفة التابع في كلمة ،"عاد،نوح"قوم األلفاظ
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فجاءت بوظیفة الجار والمجرور في لفظ ،اآلیةتنوعت الوظائف النحویة في هذه ‹‹
وجدوا "وجملة ،وجدواأوتقدیره خلوا ،جار ومجرور متعلق بفعل محذوف وجوبا: من قبلكم‹‹

1››."محل لها من اإلعرابمن قبلكم صلة الموصول ال

من بعدهم جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول وهم ضمیر في محل كذلك‹‹
2››جار ومجرور متعلق بحال من رسلهم" بالبینات"ولفظة ،إلیهجر مضاف 

اإلضافةیفة ظوبو ،جار ومجرور" في شك"كذلك ،جار ومجرور" أفواههمفي "ةوكلم
التابع المتجسدة في وبوظیفة ،معطوف على نوح" عاد"،مجرورإلیهمضاف ،في لفظ نوح

التي هي " مریب"بدل من اسم الموصول مجرور وعالمة جره الكسرة كذلك كلمة " قوم"لفظ 
.نعت مجرور بالكسرة

{یة العاشرة جاء في األ        
               
                  
       {بوظائف اآلیةفي هذه ،الوظیفة النحویة للكسرةتارتبط

: ذنوب،حرف جر زائد: من‹‹" من ذنوبكم"في كلمة ،فمنها وظیفة الجار والمجرور،مختلفة
ضمیر متصل في محل : الكاف،"یغفر"اسم مجرور لفظا منصوب محال على انه مفعول 

ویجوز أن یتعلق ،"لیغفر لكم بعض ذنوبكم"والمیم عالمة جمع الذكور بمعنى ،باإلضافةجر 
جار " إلى اجل"كذلك 3››"بعضا من ذنوبكم:"ذوف بتقدیرالجار والمجرور بالمفعول المح

ووظیفة التابع متمثلة وباإلضافة في لفظ السماوات،جار ومجرور أیضا: ومجرور بسلطان
في اهللا "وكلمة مبین فهي نعت مجرور بالكسرة،في لفظ فاطر التي هي بدل مجرور بالكسرة

.جار ومجر وفي أجل

14ص،6، م1،1993، طردناأل،عمانردار الفك،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل،بهجت عبد الواحد صالح1
162ص،3،ج3ط1995،دمشق،الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبیانه،محمود صافي2
.17لكتاب اهللا المرتل، ص، اإلعراب المفصل صالحالواحدبهجت عبد3
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{تعالىفي قولهالحادیة عشراآلیةوفي     
                    
              { الوظیفة تجلت

من : "اآلتیةر في الكلمات وظیفة الجار والمجرو : في وظیفتین هما،النحویة للكسرة هنا
كائنا یشاء تكلیفه بالرسالةأير،جار ومجرور متعلق بحال من مفعول یشاء المقد‹‹"عباده

على اهللا متعلق بنأتيبسلطان جار ومجرور ،بإذنوكذلك1››إلیهمضاف : من عباده والهاء
.جار ومجرور للتعظیم باإلضافة وعالمة الجر الكسرة

{الثانیة عشر قوله تعالىاآلیةورد في           
                    
 {جار " : لنا"في وظیفة الجار والمجرور في الكلمات تتمثل،وظیفة نحویة واحدة للكسرة

.جار ومجرور ": اهللا"على ،ومجرور متعلق بخبر ما

{الثالثة العشر قوله تعالىاآلیةوجاء في      
                  
   {أال،بوظیفة واحدةاآلیةفي هذه ،حیث ارتبطت الوظیفة النحویة للكسرة

ضمیر مبني : جار ومجرور وهم": لرسلهم: "التالیةاأللفاظوهي وظیفة الجار والمجرور في 
جار ": أرضنامن "،جار ومجرور": إلیهم"وكذلك إلیهف ضاعلى السكون في محل جر م

.جار ومجرور أیضا": في ملتنا"،ومجرور

166ص،محمود صافي، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبیانه1
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{عة عشر قوله تعالىبالرااآلیةوفي           
       { وظیفة نحویة واحدة اآلیةفجاءت في هذه

وهم ضمیر جار ومجرور": من بعدهم"في لفظ ،تمثلت في وظیفة الجار والمجرور،للكسرة
.إلیهفي محل جر مضاف 

{الخامسة عشر قوله تعالىاآلیةونجد في       
   { في لفظ اإلضافةاألولى،وظیفتین نحویتین للكسرة،اآلیةحیث نجد في هذه

في ،والتي تمثلت في الصفة،والثانیة وظیفة التابع،مجرور  بالكسرةإلیهمضاف ": جبار"
.صفة مجرورة بالكسرة": عنید"لفظ 

{السادسة عشر في قولهاآلیةوجاء في         
  { الجار والمجرور األولى،وظیفتین نحویتین،الكسرةاإلعرابیةفنجد أن للعالمة

والتي تجلت في عطف البیان ،والثانیة في وظیفة التابع" من ماء،من ورائه"في لفظ 
.عطف بیان لماء مجرور بالكسرة،"صدید"

{السابعة عشر قوله تعالىاآلیةفي         
             { نجد للكسرة

اإلضافةووظیفة ،"من ورائه"في لفظ ،ر والمجروروظیفة الجا: وظیفتین نحویتین هما،هنا
.مجرور بالكسرةإلیهمضاف " مكان"والمتجسدة في لفظ 

{الثامنة عشر في قوله تعالىاآلیةورد في       
              
       {في ،النحویة للكسرةارتبطت الوظیفةف
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: رب،حرف جر: بـــ" بربهم: "التالیةاأللفاظالجار والمجرور في : بوظیفتین همااآلیةهذه 
ضمیر متصل مبني على السكون في محل جر : اسم مجرور بالباء وعالمة جره الكسرة وهم

في و بوظیفة التابع والتي ظهرت،"على شيء"،"في یوم" ،جار ومجرور" به"،إلیهمضاف 
.خرهآنعت لیوم مجرور بالكسرة الظاهرة على ": عاصف"في لفظ ،الصفة

{التاسعة عشراآلیةوفي           
       {وظیفتین نحویتین اآلیةت هذه نتضم

وبوظیفة التابع متمثلة في ،"بخلق،بالحق"في لفظ ،وظیفة الجار والمجروراألولى،للكسرة
.صفة مجرورة بالكسرة" جدید"الصفة في لفظ 

{العشرین قوله تعالىاآلیةأما في        { تمثلت الوظیفة

اسم مجرور : اهللا،حرف جر: على" على اهللا"في وظیفة الجار والمجرور ،النحویة للكسرة
.بعلى وعالمة جره الكسرة

{الحادیة والعشرین اآلیةوفي           
                
                       

   {في كلمة ،في وظیفة الجار والمجروراآلیةفي هذه ،تمثلت النحویة للكسرة

ومن .مجرور بالكسرةإلیهمضاف " اهللا"في لفظ الجاللة افةضاإلووظیفة ،"من عذاب"،"هللا"
.شیىء جار ومجرور

{الثانیة والعشرین قوله تعالىاآلیةوجاء في     
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     {في وظیفة ،تجلت الوظیفة النحویة للكسرة هنا

.مجرور بالكسرةإلیهمضاف ": الحق"في لفظ اإلضافة

{الثالثة والعشرین قوله تعالىاآلیةوجاء في         
                        

  {الجار األولى: بوظیفتیناآلیةفي هذه ،ةظیفة النحویة للكسر و فارتبطت ال

أيمتعلق بتجري وهو على حذف المضاف ،جار ومجرور‹‹":من تحتها"في لفظ ،والمجرور
ولفظ ،جار ومجرور" بإذن"وكذلك 1››إلیهضمیر مضاف : بیوتها والهاءأو،تحت أشجارها

مجرور إلیهمضاف " ربهم"في لفظ اإلضافةوالثانیة وظیفة ،فیها جار ومجرور خبر مقدم
.فیها جار ومجرور متعلق بخبر مقدم.بالكسرة

{الرابعة والعشرین قوله تعالىاآلیةوجاء في     
             { حیث تنوعت الوظیفة

في ".خبر لمبتدأ محذوف تقدبره هي،"كشجرة"بین الجار والمجرور في لفظ ،النحویة للكسرة
.نعت مجرور بالكسرة" طیبة"وبوظیفة التابع والتي تمثلت في النعت ،جار ومجرور" السماء

{الخامسة والعشرین في قوله تعالىاآلیةوفي        
        { اآلیةنجد في هذه،

مجرور إلیهمضاف " حین"في لفظ اإلضافةوظیفة األولى،وظیفتین نحویتین للكسرة
والثانیة وظیفة الجار والمجرور ،مجرور بالكسرة أیضاإلیهمضاف ": ربها"وكذلك ،بالكسرة

.متعلق بیضربجار ومجرور " للناس"وكلمة ،جار ومجرور،"بإذن"في كلمة 

183ص،الجدول في اعراب القرآن وصرفه وبیانه،محمود صافي1
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{ة والعشرین في قوله تعالىالسادساآلیةفي أما     
              {الوظیفة النحویة تتنوع

،مجرور بالكسرةإلیهمضاف ،"كلمة"في لفظ اإلضافةفجاءت وظیفة اآلیةللكسرة في هذه 
والتي هي " خبیثة"وبوظیفة التابع في كلمة ،مجرور بالكسرةإلیهمضاف " األرض"وكذلك 

من "وكذلك لفظ ،"كشجرة"في لفظ ،كذلك وظیفة الجار والمجرور،نعت مجرور بالكسرة
.جار ومجرور أیضا" لها"كذلك جار ومجرور و " فوق

{السابعة والعشرین في قوله تعالىاآلیةجاء في       
                   
      { وظیفة األولى،نجد وظیفتین نحویتین للكسرةاآلیةففي هذه

معطوفة بالواو على في الحیاة " اآلخرةوفي ،في الحیاة،بالقول"الجار والمجرور في لفظ 
وعالمة مقدرة ،نعت للقول مجرور بالكسرة" الثابت"وبوظیفة التابع في لفظ ،مجرورة مثلها

.والتي هي صفة أیضا" الدنیا"في كلمة ،على األلف للتعذر

{نة والعشرین قوله تعالىامثالاآلیةوفي        
      { ارتبطت الوظیفة النحویة للكسرةاآلیةفي هذه،

مجرور إلیهمضاف " : اهللا"في لفظ الجاللة ،اإلضافةتمثلت في وظیفة ،بوظیفة واحدة
.مجرور بالكسرةإلیهمضاف "البوار"وكذلك كلمة ،بالكسرة

{الثالثین قوله تعالىاآلیةجاء في          
       {في اآلیةفي هذه ،تمثلت الوظیفة النحویة للكسرة

" إلى النار،عن سبیله،هللا: "التالیةاأللفاظوهي وظیفة الجار والمجرور في الأوظیفة واحدة 
.جار ومجرور خبر أن
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{الحادیة والثالثین قولهاآلیةوفي           
               
 { في لفظ ،تمثلت في وظیفة الجار والمجرور،وظیفة نحویة واحدةاآلیةللكسرة في هذه

.ینفقوابـــ متعلق فیه جار ومجرور خبر ال النافیة،"من قبل"

{الثانیة والثالثین قوله تعالىاآلیةوجاء في      
                  
              { ارتبطت

األلفاظالمجسدة في ،هي وظیفة الجار والمجرور،لكسرة بوظیفة واحدةلالوظیفة النحویة 
".بأمره،من الثمرات في البحر،به،من السماء: "اآلتیة

{الرابعة والثالثین في قوله تعالىاآلیةجاء في       
             { تجلت

" من كل"في وظیفة الجار والمجرور في لفظ ،الكسرةاإلعرابیةلعالمة لالوظیفة النحویة
".اهللا"في لفظ الجاللة اإلضافةوكذلك وظیفة 

{من السادسة والثالثین إلى الثامنة والثالثین  قوله تعالىاآلیاتورد في    
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             {تنوعت الوظیفة النحویة للكسرة،

،"من ذریتي"،"من الناس: "اآلتیةاأللفاظبین وظیفة الجار والمجرور في اآلیاتفي هذه 
متعلق بنعت لشيءفي : األرضفي ‹‹،"على اهللا"،"من الثمرات"،"إلیه"،"من الناس"،"بواد"

ووظیفة 1››معطوف علیهألنه,األرضجار ومجرور متعلق بما تعلق به في : السماء
ووظیفة ،مجرور بالكسرةإلیهمضاف األلفاظفهذه " بیتك،زرع،ذي"المتمثلة في اإلضافة

".نعت مجرور بالكسرة: المحرم،غیر"التابع والتي تجلت في النعت في لفظ 

{واألربعینالثانیة اآلیةمن التاسعة والثالثین إلى اآلیاتوجاء في     
              
                
                
              { حیث

مجسدة في ،بوظیفة الجار والمجروراآلیاتفي هذه ،ارتبطت الوظیفة النحویة للكسرة
،"من ذریتي"أیضا،جار ومجرور "لي"،جار ومجرور خبر للمبتدأ الحمد": هللا: "اآلتیةاأللفاظ

معطوفة وعالمة " للمؤمنین"جار ومجرور عالمة الجر الیاء ألنه مثنى وكذلك ": لوالدي"
اآلتیةفي الكلمات ،اإلضافةوبوظیفة ،"فیه،لیوم".جمع مذكر سالمألنه،الجر هنا الیاء

.مجرور بالكسرةإلیهفكل منهما مضاف " الصالة،الدعاء"

{واألربعینإلى السادسة واألربعینمن الثالثة اآلیاتوجاء في    
                    
                      

200ص،1،1993،دار الرشید،بیروت،طالجدول في اعراب القرآن وصرفه وبیانه،محمود صافي1
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      {فجاءت وظیفة الجار ،فقد تنوعت الوظیفة النحویة للكسرة

،وبوظیفة التابع" منه،بهم،لكم،كنافي مس،لكم،جلأإلى "اآلتیةاأللفاظوالمجرور في 
إلیهمضاف " اهللا"في لفظ الجاللة اإلضافةوبوظیفة ،"قریب"والتي تمثلت في الصفة في لفظ 

.مجرور بالكسرة

{الحادیة والخمسین قوله تعالىاآلیةإلى واألربعینمن السابعة اآلیاتوجاء في  
                 
            

               
            

 { في لفظ ،اإلضافةتجلت في وظیفة ،وظائف نحویة متعددةاآلیاتنجد للكسرة في هذه

مجرور وعالمة جره إلیهمضاف األلفاظفكل هذه " نفس الحساباألرض،،انتقام،وعده"
وبوظیفة التابع والتي ،"من قطران،األصفاد،هللا"في لفظ ،وبوظیفة الجار والمجرور،الكسرة

.فكل منهما صفة مجرورة وعالمة جره الكسرة" القهار،الواحد: "تجلت في الصفة في اللفظین
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الة الجزمــــــح-د

:السكـــــــون1-د

ویكون ،السكون والحذف:وللجزم عالمتان‹‹،اإلعرابأنواعالجزم هو النوع الرابع من 
1››.خراآلالسكون عالمة للجزم في الفعل المضارع الصحیح 

{الحادیة عشر قوله تعالىاآلیةجاء في      
                    
              { تمثلت الوظیفة

التي هي فعل مضارع ،"فلیتوكل"في لفظ ،في وظیفة الفعلیةاآلیةفي هذه ،النحویة للسكون
.وحرك اللتقاء الساكنین،وعالمة جزمه السكون،األمرالمجزوم بالم 

{الثانیة عشر قوله تعالىاآلیةوفي             
                    {

فهي ،"یتوكل"والتي تجسدت في لفظ ،السكون هي وظیفة الفعلیةاإلعرابیةفوظیفة العالمة 
.وحرك اللتقاء الساكنین،وعالمة جزمه السكون،األمرفعل مضارع مجزوم بالم 

{التاسعة عشر قوله تعالىاآلیةورد في   
             { ارتبطت الوظیفة النحویة

فهو فعل مضارع فعل " یشأ"بوظیفة الفعلیة والتي تجلت في لفظ ،اآلیةفي هذه ،للسكون
فعل مضارع ،جواب الشرط" یذهبكم"وكذلك ،الشرط مجزوم بإن وعالمة جزمه السكون

.مجزوم وعالمة جزمه السكون

38ص،األجرومیةحاشیة ،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم1
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{قوله تعالىواألربعینالرابعة اآلیةوجاء في           
                       
           { تمثلت الوظیفة النحویة

فهو فعل مضارع " نجب"في وظیفة الفعلیة والتي تجلت في لفظ ،اآلیةللسكون في هذه 
والفاعل ضمیر مستتر تقدیره اللتقاء الساكنینوحذفت الیاء،مجزوم وعالمة جزمه السكون

".نحن"

الوظیفة النحویة للعالمات الفرعیة -2-2

العالمة اإلعرابیة  متنوعة الداللة فهي تقوم بوظائف عدة في التركیب ‹‹ :توطئة
بتضافر كالفاعلیة  والمفعولیة واإلضافة في األسماء والصفات الصحیحة اآلخر، ... اللغوي

قرائن معنویة ولفظیة أخرى معها، أما في األفعال بصفة عامة، فهي حركة بناء، ألن الفعل 
››.وده في التركیبیدل على حدث بصیغته وبوج

:حالة الرفع-2-2-1

یكون الرفع في االسم والفعل، وله عالمات تدل علیه، فالضمة عالمة أصلیة، وینوب 
كالواو، التي تكون عالمة للرفع في جمع المذكر السالم، عنها عالمات فرعیة، تحل محلها، 

:لواو كاآلتي آیات السورة الكریمة، وجدنا مواضع الرفع بابتتبع وفي األسماء الخمسة، و 

:الواوا-أ

{جاء في اآلیة الحادیة العشر، في قوله تعالى     
                 

                 { وردت

كلمة المؤمنون فاعل مرفوع، بالواو نیابة عن الضمة، ألنه جمع مذكر سالم والنون عوض 
.عن التنوین والحركة في االسم المفرد، حیث دلت على وظیفة الفاعلیة
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{جاءت كلمة المتوكلون في اآلیة الثانیة عشر في قوله         
                    

  { فاعال مرفوعا، ونابت الواو عن الضمة في الرفع، ألنه جمع مذكر سالم

.دالة بذلك على وظیفة الفاعلیة

{كما نجد في اآلیة الحادیة والعشرین في قوله       
                    
                       
   {الواو في الكلمة مغنون بوظیفة الخبر، فجاءت  خبر أنتم مرفوع تارتبط

.والحركة في المفردالتنوینبالواو، ألنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن

في قوله الثانیة واالربعینفي اآلیة" الظالمون"في الكلمة الوظیفة النحویة للواوارتبطت
{تعالى                
     { بوظیفة الفاعلیة، فهي فاعل مرفوع بالواو ألنه جمع مذكر

.سالم

{واألربعین في قولهة في اآلیة السابع" ذو"او في االسم الوظیفة النحویة للو تمثلت  
            { بوظیفة الخبر، فهي

.ألنه من األسماء الخمسةخبر ثان مرفوع بالواو، 

{الثانیة والخمسینفي األیةقال تعالى          
          { فاعل مرفوع بالواو ألنه ‹‹ " اأولو "وردت كلمة
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واحد له، ال" ذوو"بمعنى ملحق بجمع مذكر السالم، أي لیتذكر أولوا العقول وأولوا هي جمع 
.لتدل على وظیفة الفاعلیة1››وقیل هو اسم جمع واحدة

:األلف-ب

.واحدة، وهي تثنیة األسماءتنوب األلف عن الضمة، في حالة 

حد المثنى لفظ دل على اثنین وأغنى عن المتعاطفین، بزیادة في آخره صالح ‹‹ 
.سما مثنى مرفوعا باأللفاسماجد نذه السورة لم آیات هوبتتبع2››.للتجرید وعطف مثله علیه

:النون-ج

وهي كل ‹‹ األمثلة الخمسة في تنوب النون عن الضمة في الرفع في الفعل المضارع
فعل مضارع أسند إلى ألف االثنین أو واو الجماعة أو یاء المخاطبة المؤنثة سواء كانت 

3››.ممدودة بالتاء أو الیاء

في اآلیة الثالثة في قوله تعالى ةجسدمتتبع آیات السورة، وجدنا هذه العالمة وعند
}                   

          {

، "یصدون"، "یستحبون"المضارعة، األفعالالفرعیة، فيحیث جاءت هذه العالمة 
كل منها،فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو ضمیر متصل، في محل رفع " یبغونها"

.الفعلیةفاعل، وكلها جاءت بوظیفة، 

{وفي اآلیة السادسة في قوله تعالى       
               

61ص،6،ماالردن،دار الفكر عمان،1،1993ط،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا،بهجت عبد الواحد صالح1
30ص،حاشیة االجرومیة2
30ص،المرجع نفسه3
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               {

وظیفةلفي األفعال المضارعة لتدل على الرفع ،جاءت العالمة الفرعیة  المتمثلة في النون
.لتدل على الرفع" یذبحون"، "یسومونكم"الفعلیة

{وفي اآلیة التاسعة           
             
                     

    { بوظیفة ، نناالفعل المضارع تدعو فيارتبطت وظیفة النون

ضمیر متصل في فنابت النون عن الضمة فجاء الفعل مرفوعا بثبوت النون والواوالفعلیة 
.ضمیر متصل في محل نصب مفعول به"نا"محل رفع فاعل و

{نجد في اآلیة العاشرة           
              

                   
  { فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، ألنه من " تریدون"الكلمة فعل

.األفعال الخمسة، حیث دلت العالمة الفرعیة النون أیضا على وظیفة الفعلیة

{یقول تعالى في اآلیة الثامنة عشر         
                
   {لتدل على یقدرونوردت النون في الفعل المضارع

وظیفة الفعلیة، حیث جاء الفعل المضارع مرفوعا بثبوتها، والواو ضمیر متصل في محل رفع 
.فاعل
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{الخامسة والعشرین في قوله تعالى جاء في اآلیة       
         {

ارتبطت وظیفة النون، هنا في الفعل المضارع، بوظیفة الفعلیة، وجاءت النون لتنوب 
فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، والواو ضمیر متصل في " ونیتذكر "عن الضمة، فالفعل 

محل رفع فاعل، والجملة في محل رفع خبر لعل وهم ضمیر الغائبین مبني على السكون في 
1.محل نصب اسم لعل

{تعالى نجد أیضا في اآلیة التاسعة والعشرین في قوله       
{ ن للنون وظیفة نحویة واحدة، هي وظیفة الفعلیة في الفعل المضارع إحیث

.فهو فعل مضارع، مرفوع بثبوت النون" یصلونها"

دراسة هذه اآلیات، نجد أن العالمة الفرعیة النون، التي نابت عن الضمة، وظیفة بعد
وت النون المضارعة، مرفوعة بثب: نحویة واحدة تمثلت في الفعلیة، حیث جاءت األفعال مثال

.عوض عن الضمة

{جاء في قوله تعالى في اآلیة السابعة والثالثین        
                  

         { فالفعل المضارع

یشكرون مرفوع بثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة، لتدل بذلك العالمة الفرعیة النون على 
.وظیفة الفعلیة

ومما سبق ذكر في اآلیات السابقة أن العالمة الفرعیة النون جاءت عوضا عن 
.حالة الرفع، دالة بذلك على وظیفة الفعلیةالضمة، في 

36ص،بهجت عبد الواحد صالح،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل1
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:حالة النصب-2-2-2

:توطئة

النصب هو النوع الثاني من أنواع اإلعراب، وتشترك فیه األفعال واألسماء، وله 
عالمات تدل علیه، فالفتحة هي األصل، وتنوب عنها عالمات أخرى فرعیة، مثل األلف 

.والكسرة والیاء وحذف النون

:األلف-أ

عثرالسورة الكریمة لم أبتتبع آیاتعن الفتحة، في األسماء الخمسة، و فتنوب األ
.وجود األسماء الخمسة فیها األلف عالمة للنصب

:الكسرة- ب

تكون الكسرة عالمة للنصب في جمع المؤنث السالم، یمكنك أن تستدل على نصب ‹‹ 
ولیس للكسرة موضع تنوب فیه من الفتحة سوى هذا ... هذا الجمع، بوجود الكسرة في آخره

1››.الموضع

{جاء في اآلیة الخامسة في قوله تعالى           
             
      { اسم إن مؤخر منصوب بالكسرة النائبة عن " آلیات"كلمة

الفتحة، ألنه ملحق بجمع المؤنث السالم، لتدل بذلك العالمة الفرعیة الكسرة على وظیفة 
.االسمیة

{ورد في اآلیة التاسعة عشر في قوله تعالى    
             { مفعوال " السموات"كلمة

44ص،التحفة السنیة بشرح المقدمة االجرومیة،محمد محي الدین عبد الحمید1
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به منصوبا بالكسرة، نیابة عن الفتحة، ألنه ملحق بجمع المؤنث السالم، فدلت العالمة 
.الفرعیة، هنا على الكسرة، على وظیفة المفعولیة

{وفي اآلیة الثالثة والعشرین في قوله تعالى         
                        

 { جاءت كل من الكلمتین الصالحات وجنات، مفعول به منصوب بالكسرة نیابة

.ملحق بجمع المؤنث السالم، حیث دلت الكسرة هنا على وظیفة المفعولیةعن الفتحة، ألنه 

{جاءت في اآلیة الثانیة والثالثین في قوله تعالى      
                  
             { فنجد كلمة

السموات مفعوال به منصوبا بالكسرة، نیابة عن الفتحة، ألنه ملحق بجمع المؤنث السالم، 
.حیث دلت الكسرة على وظیفة المفعولیة

:الیاء-ج

في التثنیة، والجمع، فالتثنیة بمعنى المثنى، وهو لفظ دل تكون الیاء عالمة للنصب،‹‹ 
على اثنین، بزیادة في آخره، صالح للتجرید، وعطف مثله علیه، والجمع لفظ دل على أكثر 

1››.من أثنین بزیادة في آخره صالح للتجرید وعطف أمثاله علیه

{الثالثة عشر في قوله تعالى جاء في اآلیة      
                  
  { مفعول به منصوب بالیاء، نیابة عن الفتحة، ألنه جمع " الظالمین"كلمة

33ص,3م, حاشیة االجرومیة, عبد الرحمان بن محمد بن قاسم1



الفصـــل الثاني                                                    الوظیفة النحویة للعالمة اإلعرابیة

78

فأدت هنا العالمة الفرعیة الیاء 1.المفردمذكر سالم، والنون عوض عن التنوین والحركة في
.وظیفة المفعولیة

{وردت في قوله تعالى في اآلیة الثانیة والعشرین     
               
                      

            
    { فجاءت العالمة الفرعیة هنا الیاء عالمة

اسم إن منصوب بالیاء، ألنه جمع مذكر سالم، والنون للنصب في كلمة الظالمین التي هي، 
.االسمیةعوض التنوین في المفرد، حیث دلت على وظیفة 

{ونجد في اآلیة الثالثة والعشرین في قوله تعالى         
                        

 { فالوظیفة النحویة للعالمة الفرعیة الیاء، في هذه اآلیة، هي الحال، الموجودة في

مذكر السالم، والنون عوض عن التي هي حال منصوب بالیاء، ألنه جمع " خالدین"كلمة
.التنوین في المفرد

{ورد في اآلیة السابعة والعشرین في قوله تعالى       
                   
    { مفعول به منصوب بالیاء نیابة عن " الظالمین"فنجد كلمة

23ص، 6مجلد،1993،،دار الفكر للنشر والتوزیع،عماناإلعراب المفصل لكتاب اهللا المرتل،بهجت عبد الواحد صالح1
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الفتحة، ألنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوین في المفرد، فدلت الوظیفة النحویة 
.للیاء، على وظیفة المفعولیة

{جاء في اآلیة الثالثة والثالثین قوله تعالى     
      {متجسدة ،على وظیفة الحال،لة العالمة الفرعیةاحیث د

والنون عوض ،ىمثنألنهالتي هي حال منصوب بالیاء نیابة عن الفتحة " دائبین"في كلمة 
.عن التنوین في المفرد

{وفي اآلیة الخامسة والثالثین في قوله         
            { على ،معطوفة" بني"فجاءت لفظة

لتدل , وعالمة النصب الیاء النه ملحق بجمع المذكر السالم, منصوبة, ضمیر المتكلم
.الیاء على وظیفة العطفاإلعرابیةالعالمة 

{في قولهواألربعیننجد في اآلیة الثالثة        
         { حال وعالمة " مقنعي،مهطعین"جاءت الكلمتان

الیاء على وظیفة اإلعرابیةفدلت العالمة , نصبهما الیاء الن كل منهما جمع مذكر سالم
.الحال

{في قولهواألربعینورد في اآلیة التاسعة         
    { مفعول به منصوب وعالمة نصبه الیاء" المجرمین"حیث جاءت كلمة،

وعالمة النصب , التي هي حال منصوب" مقرنین"كذلك في كلمة ,ألنه جمع مذكر سالم
،بوظیفتین،اإلعرابیةفارتبطت الوظیفة النحویة للعالمة النوعیة ،ألنه جمع مذكر سالم،الیاء

.ووظیفة الحال, وظیفة المفعولیة
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:حذف النون-د

{جاء في اآلیة العاشرة          
               
                  
       { وعالمة ،فعل مضارع منصوب" اتصدون"فنجد لفظة

.لیرتبط بوظیفة فعلیة،فناب الحذف هنا عن الفتحة،النصب حذف النون

{وفي اآلیة الثالثة عشر في قوله         
                 {

،مبني على حذف النون،وهي فعل مضارع" نخرجنكم"معطوفة على " تعودون"جاءت لفظة 
1اتصاله بنون التوكید الثقیلة،وسبب بنائه على حذف النون،ألنه من األفعال الخمسة

.بوظیفة نحویة،ارتبطت الوظیفة النحویة هنا

{في اآلیة الثالثین قوله تعالىنجد          
       {الفرعیةللعالقة،ارتبطت الوظیفة النحویة،

فهي فعل مضارع منصوب بأن " یضلوا"المتجسدة في كلمة ،حذف النون بوظیفة فعلیة
.وعالمة النصب حذف النون،مضمرة بعد الالم

{في اآلیة السابعة والثالثین قوله تعالى        
                  

22صالمرتل،اإلعراب المفصل لكتاب اهللا،بهجت عبد الواحد صالح1
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           { كذلك في هذه

بعد ،ن مضمرةأفهي فعل مضارع منصوب ب،وظیفة فعلیة للعالمة حذف النون,اآلیة نجد
.وعالمة النصب حذف النون،الالم

{الثانیة والخمسین قوله تعالىورد في اآلیة       
             { اإلعرابیةارتبطت العالمة

فعل مضارع مبني " ینذروا"فتجد كل من لفظة , بوظیفة فعلیة،المتمثلة في حذف النون
" یعلموا"وكذلك الفعل , وعالمة نصبه حذف النون،بعد الالم،للمجهول منصوب بأن مضمرة

وعالمة نصبه ،معطوف بالواو على لینذروا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الالم
.حذف النون

:حالــــــة الجـــر-2-2-3

فالفتحة ،ثم الیاء ألنها تنشأ عنها،وهي الكسرة فهي األصل،عالماتللجر ثالث 
.تنوب عن الكسرة في الممنوع من اإلعراب

:الیـــــــــــاء-أ

, وفي التثنیة،في األسماء الخمسة, وأما الیاء فتكون عالمة للخفض في ثالثة مواضع‹‹
1››.والجمع

:األسماء الخمسة- ب

{والثالثین في قوله تعالىجاء في اآلیة السابعة        
                  

          { ارتبطت الوظیفة

35ص, حاشیة االجرومیة, عبد الرحمان بن محمد بن قاسم1
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ألنه ،فهي مضاف إلیه مجرور بالیاء" ذي"بوظیفة اإلضافة المتمثلة في كلمة ،النحویة للیاء
.من األسماء الخمسة

{ونجد في اآلیة الثانیة في قوله تعالى         
            { جار ومجرور " للكافرین"كلمة

فالوظیفة النحویة للیاء هنا هي ،ألنه جمع مذكر سالم،وعالمة جره الیاء" ویل"متعلق بخبر 
.الخبر

{واألربعین في قوله تعالى ةكما جاء في اآلیة الواحد     
       { فاألولى " للمؤمنین،لوالدي"نجد كل من الكلمتین

والثانیة معطوفة بالواو وعالمة الجر أیضا ،ألنه مثنى،جار ومجرور وعالمة الجر الیاء
.اإلضافةحیث أدت هنا العالمة اإلعرابیة الیاء وظیفة ،الیاء ألنه جمع مذكر سالم

:الفتحـــة-ج

{السادسة قوله تعالىورد في اآلیة      
              
                 {

فهي مضاف إلیه " فرعون"في كلمة ،ارتبطت هنا الوظیفة النحویة للفتحة بوظیفة اإلضافة
.ألنه ممنوع من الصرف،وعالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة،مجرور

{قال تعالى في اآلیة التاسعة           
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       { وعالمة جره " نوح"اسم معطوف على " ثمود"فكلمة

.فالوظیفة النحویة للفتحة تتمثل في اإلضافة،الفتحة نیابة عن الكسرة

:حالــــة الجــــزم-2-2-4

والمعنى المؤدي إلى هذه , الجزم حالة إعرابیة خاصة بالفعل المضارع دون غیره‹‹
وذلك في ثالث ،داللة الفعل على حدث ناقص, حسینلحالة كما قال الدكتور محمد كامل 

والثاني إن كان فعال أمر ال یقع إال إذا ،أو منهیا عنه،إذا كان فعال منفیااألول: مواضع
1››.والثالث إذا كان فعال معلقا وقوعه على فعل أخر, أطیع

:الحذف-أ
:األخرالفعل المضارع المعتل .1

{جاء في اآلیة التاسعة في قوله تعالى         
              

                    
          { المتمثلة في اإلعرابیةارتبطت العالمة

وعالمة جزمه حذف ،فهي فعل مضارع مجزوم" یأتكم"في لفظ ،بوظیفة الفعلیة،الحذف
.حرف العلة

{كما ورد في اآلیة التاسعة عشر في قوله تعالى  
               { تجلت

" یأت,تر"في وظیفة الفعلیة تمثلت في اللفظتین ،الحذفاإلعرابیةالوظیفة النحویة للعالمة 
.وعالمة الجزم حذف حرف العلة, فكل منهما فعل مضارع مجزوم

108ص،الشكل والداللة دراسة نحویةللفظ والمعنى،عبد السالم السید حامد1
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{كما ورد في اآلیة الرابعة والعشرین في قوله تعالى    
             { فعل " تر"لفظة

الفرعیةاإلعرابیةحیث نابت العالمة , وعالمة جزمه حذف حرف العلة, مضارع مجزوم بلم
.الفعلیةوهي إال،عن الحركة لتدل على وظیفة نحویة, الحذف

{جاء في اآلیة الثامنة والعشرین قوله تعالى        
      { وعالمة جزمه ،فعل مضارع مجزوم بلم" تر"كلمة

.على وظیفة الفعلیة،فدلت الوظیفة النحویة للحذف هنا،حذف حرف العلة

:حذف النـــــــون-2

األفعال الخمسة:

{جاء في اآلیة الثامنة في قوله تعالى        
           { وعالمة ،مجزومفعل مضارع " تكفروا"لفظة

وتجلت وظیفة العالمة ،والواو ضمیر متصل في محل رفع فاعل،جزمه حذف النون
.في وظیفة الفعلیة،الحذفاإلعرابیة

{والعشرین في قوله تعالىورد في اآلیة الثانیة   
                
                      

            
     { اإلعرابیةفارتبطت الوظیفة النحویة للعالمة

فاألولى فعل مضارع مجزوم بال " لوموا،تلوموني"فعلیة في الكلمتین البوظیفة ،الحذف
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. والیاء ضمیر متصل في محل نصب مفعول به،والنون للوقایة،وعالمة جزمه حذف النون
.والواو ضمیر متصل في محل رفع فاعل،أما الثانیة فهي فعل أمر مبني على حذف النون

{كما نجد في اآلیة الثالثین في قوله         
      { تمثلت ،الحذف هنااإلعرابیةوظیفة العالمة

مضارع منصوب بأن مضمرة " یضلوا"ویظهر ذلك في الفعل المضارع ،في وظیفة الفعلیة
وكذلك . والواو ضمیر متصل في محل رفع فاعل،وعالمة النصب حذف النون،بعد الالم

والواو ضمیر متصل في محل رفع ،فهو فعل أمر مبني على حذف النون" تمتعوا"الفعل 
.فاعل

{وفي اآلیة الرابعة والثالثین قوله تعالى      
            { تمثلت

مضارع ،فعل الشرط" تعدوا"وذلك في الفعلین ،الوظیفة النحویة للحذف في وظیفة الفعلیة
كذلك ،والواو ضمیر متصل في محل رفع الفاعل،مجزوم وعالمة جزمه حذف النون

والهاء ،وعالمة جزمه حذف النون،بأنفعل مضارع مجزوم ،جواب الشرط" تحصوها"
.ضمیر متصل في محل نصب مفعول به

{وجاء في اآلیة الرابعة واألربعین               
                      
      { اإلعرابیةتظهر الوظیفة النحویة للعالمة

التي هي فعل مضارع ناقص مجزوم " تكونوا"مجسدة في كلمة ،في وظیفة الفعلیة،الحذف
و ضمیر متصل في محل رفع اسم توالوا،نوعالمة جزمه حذف ال،بلم
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ملخص الفصل الثاني

:مایلينستنتج في هذه السورة الكریمةالتطبیقیة خالل هذه الدراسةمن

جاء الفعل المضارع بصور مختلفة،في حالة الرفع بالضمة ورد في سبعة وعشرین 
ورد الفعل موضعا،أما في حالة النصب فقد جاء في أربعة عشر موضعا،وفي حالة الجزم

المضارع المجزوم بالسكون في خمسة مواضع،والمجزوم بحذف النون في ثمانیة مواضع، 
كما نجد جمع التكسیر في أربعة وثالثین . في خمسة مواضعوالمجزوم بحذف حرف العلة

.موضعا،وجاء جمع المؤنث السالم المرفوع في موضع واحد،والمجرور في ثمانیة مواضع

بالعالمات الفرعیة، فجاءت األسماء الستة في موضعین األول أما في حالة اإلعراب 
مضاف إلیه مجروربالیاء ألنه " ذي" ظةفي حالة الجر في االیة السابعة والثالثین وردت لف

خبر ثان إلن مرفوع بالواوألنه من "ذو"،فجاءت كلمةمثنى،والثاني في االیة السابعة واالرعین
ورد في االیة الثالثة األسماء الستة وهو مضاف،كما جاء المثنى في موضعین أیضا،االول

في االیة نى والموضع الثانيحال منصوب بالیاء ألنه مث"دائبین"والثالثین حیث جاءت لفظة 
،وجاء جمع فجاءت لفظة لوالدي جار ومجرور وعالمة جره الیاء النه مثنىالواحدة واألربعین

المذكر السالم في أربعة عشر موضعا، وكذا جمع المؤنث السالم،وورد الممنوع من الصرف 
عتل وردفي في خمسة مواضع،أما األفعال الخمسة فجاءت في ِاحدى عشرموضعا،والفعل الم

.خمسة مواضع



الخاتمـــــة

غیر ،إذ كل عالمة تدل على معنى جدید،تعد العالمة اإلعرابیة ضرب من اإلیجاز

فهي وسیلة إلظهار المعنى وٕایضاحه ،معنى المادة اللغویة للكلمة وغیر میزانها الصرفي

. كالفاعلیة أو المفعولیة واإلضافة،بواسطتها نتعرف على المعاني النحویة المختلفة

:رصدها وهي كاآلتيیمكنإلى جملة من النتائجلتذه الدراسة توصومن خالل ه

.المعربات قسمان، قسم معرب بالحركات وآخر بالحروف.1

داخل بنیة الكلمة، وداخل التركیب، من خصائص اللغة یعد تنوع الحركات .2

العربیة

.باإلفصاح واإلبانة، باختالف أواخر الكلماإلعراب متعلق .3

اإلعراب أربع رفع ونصب مشترك بین األسماء واألفعال، والجر تختص أنواع .4

.به األسماء والجزم خاص بالفعل المضارع

.العالمة اإلعرابیة حركة أو حرف أو حذف.5

عراب قرینة لفظیة، من ضمن قرائن عدیدة معنویة ولفظیة تعبر إلعالمات ا.6

.على تحدید المعاني النحویة المختلفة

من أهم الممیزات التي أتاها اإلعراب للغة العربیة، ظاهرة التقدیم والتأخیر مما .7

.في اللغةتساعاایكون 



العالمة اإلعرابیة متنوعة الداللة، فهي تقوم بوظائف، في التركیب اللغوي .8

.افة والتابعكالفاعلیة والمفعولیة واإلض

.التخلص من الساكنینوظیفة العالمة اإلعرابیة البناء، وكذا .9

األسماء الستةفي حالةالنصب بااللفانعدام وجود.10

على وظائف العالمات األخرىطغیان الوظیفة النحویة للكسرة.11

ربعة عشر موضعاأفي اإلعراب بالعالمات الفرعیة ورد الجمع المذكر السالم في 12

واألفعال الخمسة في إثنى عشر ،أیضاوالمثنى الستة في موضعین،،واألسماء 

.موضعا

.وفي األخیرنحمد اهللا على توفیقنا إلتمام هذا البحث،فلله منا خالص الشكر والثناء
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قائمة المصادر والمراجع

بروایة حفص عن عــــــاصم،القرآن الكریم*
، شــــــرح الرضـــــــي )ه686رضــــــي الـــــــدین محمــــــد بــــــن الحســـــــین النحــــــوي،ت (،اإلســــــتربادي1

، 2، بنغـــــــــازي، طالكتـــــــــب الوطنیـــــــــةدار الكافیـــــــــة، منشـــــــــورات جامعـــــــــة قـــــــــار یـــــــــونس، علـــــــــى
1996.

الدین عبد الحمیدتحقیق محمد محي،منهج السالك أللفیة بن مالك،ألشمونيا2
1،1995،بیروت،لبنان،طدار الكتاب العربي

ــــاري3 ــــد اهللا األنب ــــین البصــــریین ،أبــــي البركــــات بــــن عبی اإلنصــــاف فــــي مســــائل الخــــالف ب
ـــــــــــــــــــروك،والكـــــــــــــــــــوفیین ـــــــــــــــــــروك محمـــــــــــــــــــد مب ـــــــــــــــــــق ودراســـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــودة مب ـــــــــــــــــــة ،تحقی مكتب

.ت،د1،القاهرة،طالخانجي

هیل شرح ابن عقیل أللفیة ابن مالك الهمداني المصري،تسبهاء الدین عبد اهللا بن عقیل4
.2،2003في النحو،حسني عبد الجلیل یوسف،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع،القاهرة،ط

ــــد الواحــــد صــــالح5 دار الفكــــر للنشــــر ،اإلعــــراب المفصــــل لكتــــاب اهللا المرتــــل،بهجــــت عب
.دت،والتوزیع

تحقیـــــق ،لفیـــــةالصـــــفوة الصـــــفیة فـــــي شـــــرح الـــــدرة األ،تقـــــي الـــــدین ابـــــراهیم بـــــن الحســـــین6
ه1419،محسن بن سالم العمري

،تحقیق غازي مختار طلیمات،دط ، دتاألشیاء والنظائر،جالل الدین السیوطي7
ــــوش8 ــــل عل المؤسســــة الجامعیــــة ،اإلعــــراب والبنــــاء دراســــة فــــي نظریــــة النحــــو العربــــي،جمی

.1،1997، طبیروت،للنشر والتوزیع
ــــــــــابـــــــــن جن9 تحقیـــــــــق ،ســـــــــر صـــــــــناعة اإلعـــــــــراب،)هــــــــــ 392ت ،عثمـــــــــانالفتحأبـــــــــو (ي ـــــ

،د ط،د تهنداوي
ـــــــفحماســـــــة10 ـــــــد اللطی العالمـــــــة اإلعرابیـــــــةفي الجملـــــــة بـــــــین القـــــــدیم والحـــــــدیث،دار ، عب

1،2001غریب للنشر،ط



ـــــو حیـــــان األندلســـــي11 ـــــاب التســـــهیل،أب ـــــي شـــــرح كت ـــــل ف ـــــذییل والتكمی ـــــق ،الت حســـــن تحقی
،1،1997دار القلم، طهنداوي

ــــــل الن،لزجــــــاجيا21 ، 4بیــــــروت،ط،دار النفــــــائس،مــــــازن المبــــــارك،حــــــواإلیضــــــاح فــــــي عل
1982.

شــــرح كتــــاب ســــیبویه،تحقیق رمضــــان عبــــد التــــواب ومحمــــود فهمــــي ،رافيســــعید الّســــوأبــــ13
.1،1986،الهیئة العربیة العامة للكتاب،طعبد الدایم هاشمومحمدحجازي

ــــــ14 ــــــارك ســــــعید محمــــــدوأب ــــــن المب ،شــــــرح الــــــدروس فــــــي النحــــــو،بــــــن الــــــدهان النحويب
دت،ه1،1411ط

, تحقیــــــق فتحــــــي أحمــــــد مصـــــــطفى،التبصــــــرة والــــــذكرة،عبــــــد اهللا بــــــن علــــــيريـــــــــالصیم15
.1982،مكة،1ط

ي16 وین ابر الرُّ د ص ادل أحم ي ع یر بالغ راھیم تفس ورة إب ي س أمالت ف ،ت

،دبي،اإلمارات العربیة المتحدة1،2013تطبیقي،المجلس الوطني لإلعالم ،ط

،دت3ط،لمعارف بمصردار ا،النحو الوافي،عباس حسن17
ـــــــاري18 ـــــــدین،أســـــــرار العربیة،األنب دار الكتـــــــب ،دراســـــــة وتحقیـــــــق محمـــــــد حســـــــین شـــــــمس ال

.دت, العلمیة
القصـــــــــیم ،الســـــــــعودیة،حاشـــــــــیة األجرومیة،عبـــــــــد الرحمـــــــــان محمـــــــــد بـــــــــن قاســـــــــم19
4،1988ط

ــــى،عبــــد الســــالم الســــید حامــــد20 ــــة للفــــظ والمعن ــــة دراســــة نحوی كلیــــة دار ،الشــــكل والدالل
.1،2001،طمكتبة مبارك العامة, جامعة القاهرة, لومالع

تحقیق ودراسة عبد ،التبیین عن مذاهب النحویین البصریین والكوفیین،ري ـــــــــالعكب21
1،1986اإلسالمي،بیروت،لبنان، طالعثیمین،دار الغرب

دار ابـــــن الجـــــوزي ،تعجیـــــل النـــــدى بشـــــرح قطـــــر النـــــدى،عبـــــداهللا بـــــن صـــــالح الفـــــوزان22
.هـ2،1431ط،شر والتوزیعللن



ــــــــي23 ــــــــدروس العربیــــــــة) الشــــــــیخ مصــــــــطفى(، الغالیین ــــــــد ،جــــــــامع ال ــــــــدكتور عب تحقیــــــــق ال
.28،1993،طصیدا بیروت،المنعم خفاجة

الصــــاحي فــــي فقــــه اللغــــة العربیــــة ومســــائلها ) 395ت،أبــــو الحســــین أحمــــد(،بــــن فــــارسا24
دار ،بیـــــوضمنشــــورات محمــــد علــــي،تعلیق أحمــــد حســــن بســــح،وســــنن العــــرب فــــي كالمهــــا

.1،1997،طلبنان،بیروت،الكتب العلمیة
ــــــن مالــــــكا25 ــــــق تشــــــرح التســــــهیل،ب ــــــابحقی ــــــد،دار الكت ــــــد الحمی ــــــدین عب محمــــــد محــــــي ال

.،دت1العربي،بیروت،لبنان،ط
ــــــادر بالقاســــــم الطلحــــــي26 ــــــد الق ــــــى ،مراجــــــع عب ــــــة اإلعــــــراب عل الجــــــواز النحــــــوي ودالل

.دت،قار یونس،كلیة اآلداب والتربیة،المعنى
, 1ط, شــــــرح الــــــدروس فــــــي النحــــــو, بــــــن الــــــدهان النحــــــويســــــعید بــــــن المبــــــارك وأبــــــ27

.هـ1411
.2،1995، طالقاهرة،مكتبة الشباب،النحو المصفى،دــــــــــــد عیــــمحم28

إدارة الشــــــــــؤون ،التفحــــــــــة الســــــــــنیة بشــــــــــرح األجرومیــــــــــة،محمــــــــــد محــــــــــي الــــــــــدین عبــــــــــد الحمید
.2007دط،،واألوقاف اإلسالمیة قطر

.ةعرب،دتماد،دارصادر،بیروت،دط، لسان العرب،ورــــظـــــابن من29
إشـــــــــراف، مجـــــــــد الـــــــــدین محمـــــــــد بـــــــــن یعقوب،القـــــــــاموس المحـــــــــیط،الفیـــــــــروز أبـــــــــادي30
.2005مادة عرب،،8تحقیق مكتب تحقیق التراث طمحمد نعیم العرقسوسي،31

،المجلــــــــد الســــــــابع،وصــــــــرفه وبیانــــــــهرانالجــــــــدول فــــــــي إعــــــــراب القــــــــ،محمــــــــود صــــــــافي32
.13،1995،ج1،طدمشق

.1،2000ط،بیروتدار النهضة العربیة،في النحو وتطبیقاته،محمود مطرجي33
دار الرائـــــــــد العربي،بیـــــــــروت، ،فـــــــــي النحـــــــــو العربـــــــــي نقـــــــــد وتوجیـــــــــه،هـــــــــدي مخرومـــــــــيم
.2،1986ط



،مكتبــــــة الخــــــانجي بالقــــــاهرة،تحقیــــــق عبــــــد الســــــالم محمــــــد هــــــارون،الكتــــــاب،هــــــــــسیبوی34
.1،1988،ج30
تـــــألیف محمـــــد ،شـــــرح شـــــذور الـــــذهب فـــــي معرفـــــة كـــــالم العرب،ابـــــن هشـــــام األنصـــــاري35

.دت،القاهرة، دار الطالئع للنشر والتوزیع،محي الدین عبد الحمید
تحقیــــق وشــــرح الــــدكتور عبــــد اللطیــــف ،عــــن كتــــب األعاریــــبمغنــــي الّلبیــــب ،ابــــن هشــــام36

.دت،الكویت،21السلسة التراثیة،محمد الخطیب
ـــــرآن ظـــــاهرة اإلعـــــر ،یـــــاقوت أحمـــــد ســـــلیمان37 ـــــي الق ـــــي وتطبیقاتهـــــا ف ـــــي النحـــــو العرب اب ف

.1،1994ط،دار المعرفة الجامعیة،الكریم
ة إ،)موفــــــــق الــــــــدین یعــــــــیش(،شــــــــرح المفصــــــــل،بــــــــن یعــــــــیشا38 ة المنیری دارة الطباع

.بمصر،دط ،دت



.



ملخص البحث

هي الوظیفة النحویة للعالمة اإلعرابیة؟ وكیف تعمل وهو ما, یجیب هذا البحث عن سؤال مهم

على تحدید المعنى؟ وتجدر اإلشارة إلى أن عالمات اإلعراب لها وظائف نحویة مختلفة من فاعلیة 

فعالمة اإلعراب , الساكنینالتقاءوكذلك تتعلق باإلفصاح واإلبانة والبناء والتخلص من , ومفعولیة وٕاضافة

.تساعد على تحدید المعاني النحویة المختلفة, من ضمن قرائن عدیدة معنویة ولفظیة, قرینة لفظیة

Trouver répondre à cette question importante, qui est la fonction de la grammaire

syntaxique marque? Et comment cela fonctionne pour déterminer le sens? Il convient de

noter que l'expression de ses fonctions grammaticales différentes de l'efficacité et la fiabilité

En outre, ainsi que l'information connexe et la désignation, de la construction et de

l'élimination de la confluence des dwelts, d'exprimer présomption signe verbal, parmi

d'autres preuves de signes morales et verbales, aider à identifier les différentes

significations grammaticales.



رةكــــملخص المذ

المفعول دون معرفتھوینصبكان العربي یألف كلمات الجمل التي ینطق بھا ، فیرفع الفاعل 

أدرك أنھ في غیر ما تعود علیھ في لغتھ لھذه المصطلحات ، فإذا سمع كالما یخالف في تركیبھ 

.التي ھو علیھا السلیقةخالف یمحلھ 

تعتمد على تنوع الحركات داخل بنیة الكلمة المفردة وداخل فاللغة العربیة لغة معربة 

فھي تقید حریة الكلمة معربةالتركیب فھي تسمح للكلمة بحریة داخل التركیب عكس اللغة المغیر

داخل التركیب النحوي دور في التفرقة بین المعاني النحویة اإلعرابیةوللعالمة . في التركیب 

. البناء أوتعدد المعاني والمتحد في الصیاغة المختلفة ، للتركیب النحوي الم

ما ھي الوظیفة النحویة للعالمات اإلعرابیة : واإلشكالیة التي یمكن أن تطرح ھنا تتمثل في 

وبعبارة أخرى كیف یمكن . وإذا لم یكن لھا وظیفة فما الداعي لوجودھا في الكالم ؟في التركیب

؟ .دید المعنى في الجملة أو العبارة للعالمات اإلعرابیة أن تؤدي إلى تح

دراسة اإلعرابیةةللعالمالنحویةجاء بحثي الموسوم بـ الوظیفة اإلشكالیةعن ھذه ولإلجابة

في ما یخص المنھج المتبع أماتنوعت مصادر البحث بین قدیم وحدیث ، وقد،إبراھیمفي سورة 

وقد تضمن البحث مقدمة وفصلین اإلحصاءآلیةفقد اتبعت المنھج الوصفي التحلیلي معتمدا على 

.وخاتمة 

اإلعرابیة ، تناولت فیھ مفھوم اإلعراب وأنواعھ ، ةجاء الفصل األول بعنوان اإلعراب والعالم

.  والفرق بین اإلعراب والبناء ، وكذا مواضع عالمات اإلعراب األصلیة والفرعیة 

و كذلك تلك العالمة اإلعرابیة التي تلحق أواخر فاإلعراب متعلق بالفصاحة واإلبانة ، وھ

الكلمات ، سواء ظاھرة أو مقدرة ، حیث تتغیر ھذه العالمات بتغیر الكلمة في التركیب ، الذي 

یحدثھ  الفاعل سواء كان لفظیا أو معنویا ، وبتغییر العالمة یتغیر معنى التركیب مما یدل أن 

. تغییر العالمة یؤدي إلى تغییر المعنى 

اللفظي والتقدیري والمحلي والمحكي ، اإلعراب، فنجد اإلعرابفي ما یخص أنواع أما

وإعراببالحركات إعرابالذي یكون أخر حروفھ صحیحة وھو نوعان األصلفاللفظي وھو 

، وأما المحلي فھو الذي اإلعرابیةبالحروف ، والتقدیري وھو الذي ال تظھر علیھ الحركات 



اللفظ على ما تسمعھ ، رادإالمبنیة ، والمحكي إراد اللفظ على حالھ  ، فالحكایة باأللفاظیختص 

. ھو لفظھا إنماوالمقصود لیس معنى الكلمات والجمل 

یبین فاألولفیھ ثالثة أوجھ فاإلعرابوالبناء ، اإلعرابالفرق بین إلىكذالك تطرقت 

ون العرب للكالم كأنھ یتحبب إلى السامع كالكالم والثالث ، والثاني تغییر یلحق أواخر المعاني 

بإعرابھ فبعض الكلمات یتغیر أخرھا حسب العوامل الداخلة علیھا فاألول یسمى معربا والثاني 

مبنیا ، والتغیر بسبب العوامل یطلق علیھ إعرابا والثبوت ولزوم حالة واحدة یطلق علیھا مىیس

.البناء 

.غیر واالختالف ، والبناء ھو الثبوت ولزوم حالة واحدة فاإلعراب ھو الت

) أما فیما یخص أنواع اإلعراب ( 

ثم تناولت عالمات اإلعراب ، فاإلعراب لھ أربعة حاالت ھي الرفع والنصب وتختص بھ 

فعال واألسماء والجر وتختص بھ األسماء فقط والجزم وھو خاص باألفعال فقط ، وكل حالة األ

إعرابیة سواء كانت أصلیة كالضمة والفتحة والكسرة مةالحاالت یعبر عنھا بعالمن ھذه

.والسكون أو فرعیة كالواو واأللف والیاء والنون 

اإلعرابیة ھي السمة التي تمیز الكلمة عن غیرھا وھي عبارة عن حركة تلحق فالعالمة

وبعدھا عالمات . ھا ما ال یتغیر أواخر الكلم ، ومنھا ما یتغیر حسب العوامل الداخلیة ومن

.اإلعراب فبدأت بمواضع العالمات األصلیة ثم مواضع العالمات الفرعیة 

قسم یعرب بالحركات ، واألخر بالحروف فالمعرب بالحركات أربعة : والمعربات قسمان 

الخمسة أقسام وھي االسم الفرد الذي لیس مثنى وال مجموعا وال ملحقا بھما وال من األسماء 

فیھ بناء مفرده ، وجمع المؤنث السالم وھو ما جمع بألف وتاء غیروجمع التكسیر ، الذي یت

خرج ما كانت ألفھ وتاؤه أصلیتین ، والفعل المضارع الذي لم یتصل فمزیدتین على مفرده ، 

. بآخره شيء ، وكلھا ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة 

فالعالمات األصلیة ھي الضمة في حالة الرفع ،والفتحة ھي حال النصب والكسرة في حال 

. الجر والسكون في حال الجزم 

مواضع االسم ةفموضع عالمات اإلعراب األصلیة وھي الضمة وتكون عالمة للرفع في أربع

.صل بآخره شيءالمفرد ،وجمع التكسیر وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم یت



والفتحة تكون عالمة للنصب في ثالثة مواضع في االسم المفرد وجمع التكسیر والفعل 

، ثم الكسرة التي تكون عالمة للجر في شيءبآخرهدخل علیھ ناصب ولم یتصل إذاالمضارع 

.،وجمع المؤنث السالم صرف  نصرف ، وجمع التكسیر المنثالثة مواضع ، االسم المفرد الم

.أما السكون فیكون عالمة للجزم في الفعل المضارع الصحیح األخر 

والقسم الثاني من المعربات ھو المعرب بالعالمات الفرعیة التي ھي األلف والواو والنون 

والیاء فالذي یعرب بالعالمات الفرعیة سبعة أنواع وھي األسماء الستة ، المثنى ، وجمع المذكر 

لمعتل السالم وجمع المؤنث السالم ، الممنوع من الصرف ، األفعال الخمسة ، والفعل المضارع ا

.اآلخر 

، فإنھا ترفع بالواو نیابة عن الضمة مإلى غیر یاء المتكلفةضاالمفاألسماء الستة المعتلة

. وتنصب باأللف نیابة عن الفتحة وتجر بالیاء نیابة عن الكسرة 

تنوب حروف العلة عن الحركات فیما أضیف إلى غیر یاء المتكلم من أب وأخ وحم وفم بال 

.أعرف من إلحاقھ بھن نوالتزام نقص ھ. في ذي بمعنى صاحب میم و

.وكلمة ذو ال تعرب بالحروف إال بشرط أن تحذف منھ المیم ، وشرط ذو بمعنى صاحب 

فتعرب بالحروف نیابة عن تمام ة فھي ثالثة لغة اإلالستة التى نقلھا النحااألسماء لغاتأما 

ة فتعرب بحركات مقدرة على ثالثالاالحوال وھي لزوم األلف في رالحركات ، والثانیة لغة القص

.فتعرب بحركات ظاھرة نقصاأللف والثالثة لغة ال

واحد، و إلىالمثنى و جمع المذكر السالم ، فالمثنى ما لحقتھ زیادتان األولى علم ضم واحد 

زیادتان األولى حرف المد و الثانیة عوض عن الحركة والتنوین، و جمع المذكر السالم ما لحقتھ 

فالحروف الموجودة في التثنیة و الجمع، كاأللف والیاء، و الواو . اللین، والثانیة نون مفتوحة

.إعرابوالیاء عند سیبویھ حروف 

. ، والو وارضون وعشرون وبابھ الى التسعین و یلحق بھما ألفاظ مثل كال و كلتا

و الممنوع من الصرف، فالذي " ألف و تاء زائدتین" هوجمع المؤنث السالم ما كان في آخر

واحدة تقوم مقامھا، ترجع أوفرعیتین علتینأشبھ الفعل في وجودإذااالسمیمنع من الصرف 

أما األفعال الخمسة فھو كذلك ما خرج عن األصل ، . المعنىإلىاللفظ و األخرى إلىحداھا اِ 

أو واو الجماعة، أو یاء ثنیناإلبعالمة فرعیة ، و ھي كل مضارع اتصلت بھ ألف بیعر



الواو و الیاء في أنإلىالخمسة ، و یرجع سبب ذلك األفعالالمخاطبة، و النون عالمة للرفع في 

ھ المضارعة، و فتحت النون في الجمع ب، الذي كان في الفعل توجاإلعرابجمع المؤنث منعتا 

عالمة للجزم األفعالثقاال لكسرھا مع الواو و الیاء، و جعلوا سقوط النون في ھذه المؤنث استو

.النصبو

أعرب، و األصلالتي خرج عن األبوابحد أأیضاوالفعل المضارع المعتل اآلخر ھو 

اء ، فیرفع بضمةیالأواأللفأوالواو . كان آخره أحد حروف العلةبعالمات فرعیة، و ھو ما

. مقدرة، و یجزم بحذف آخرهبفتحةو الواو و الیاء، و ینصب األلفعلى مقدرة 

أما الفصل الثاني فكان بعنوان الوظیفة النحویة للعالمة اإلعرابیة دراسة تطبیقیة في سورة 

.إبراھیم

فتناولت فیھ الوظیفة النحویة للعالمات األصلیة، كالضمة في حالة الرفع و التي تجلت في 

و كذلك األسماء المرفوعة كالفاعل و نائبھ و المبتدأ المضارعة الصحیحة اآلخراألفعال 

و التي تجسدت في الوظیفة النحویة للضمة و التي تمثلت في وظیفة الفاعلیة و التابع ... الخبرو

.الفعلیة و الخبرو

خواتھا  األسماء المنصوبة كإسم إن و أتناول كذلك في الفتحة في حالة النصب و المتمثلة في 

.،و الحال و الخبر و التابعالمفعولیةخبر كان ، و المفعوالت مجسدة في الوظائف النحویةو

ثم الكسرة في حالة الجر و تمثلت في تناول األسماء المجرورة، و المضافة، و التي تجلت في 

.الوظائف النحویة التالیة اإلضافة و الجار و المجرور، و التابع

و الحذف فالسكون عالمة للجزم في الفعل المضارع . الجزم متمثلة في السكونو أخیرا حالة 

.الصحیح لآلخر، متمثلة في الوظیفة النحویة الفعلیة

وكذلك مواضع العالمات الفرعیة، فتنوب األلف عن الفتحة في األسماء الخمسة، و الواو 

ن عالمة للنصب في جمع المؤنث تنوب عن الضمة في جمع المذكر السالم، و الكسرة التي تكو

السالم ، و الیاء في التثنیة و جمع المذكر السالم ، وحذف النون الذي یكون عالمة  للنصب في 

.األفعال التي رفعھا بثبات النون

حالة إعرابیة يو الجر الذي لھ ثالث عالمات و ھي الكسرة و الیاء، و الفتحة، ثم حالة الجزم فھ

.خاصة بالفعل المضارع


