المعرب من مكاهين
بين القبول والرد

الدكتور /السيد علي أمحد سليم

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

البريد اإللكترونيelsayed.selim@azhar.edu.eg :
ملخص البحث :يتناول هذا البحث المعررب مرن منرانين ،وآراء العلمراء ييرب برين
القبول والرد ،واألسماء التي قيل بإعرابهرا مرن منرانين ،ونرذلك أررر المعررب مرن

منانين يي بعض األحنام النحوية والصرريية ،ونرذلك األسرماء التري قيرل إِنرب ال

محررذور ييهررا مررن ااتمرراع إع ررابين ي ألنهمررا مررن اهتررين مختل تررين ،وقررد ارراء
البحث يي ( :مقدمة ،وتمهيد ،وربلرة مباحث وخاتمة) ،أما المقدمة :يقد ذنررت

ييها قيمرة المووروع العلميرة ،وسربب اختيرار ،وخطرة البحرث ييرب ،وأمرا التمهيرد:

يق ررد ذن رررت يي ررب نب ررذة مختصر ررة ع ررن اإلعر رراب وموور ر حرنت ررب ،وأم ررا المبح ررث

األول :يعنوانررب ( :األسررماء التر قيرل بإعرابهررا مررن منررانين ) ،وقررد ا ررتمل علر

خمسررة مسررا ل ،وأمررا المبحررث الررراني :يعنوانررب ( :أرررر ااتمرراع إعررابين يرري نلمررة
واحرردة يرري بعررض األحنررام النحويررة والصرريية ) وقررد ا ررتمل علر سررت مسررا ل،

وأمررا المبحررث الرالررث يعنوانررب ( :األسررماء التر قيررل بارواز ااتمرراع إعررابين مررن
اهتين مختل تين يي آخرها ) وقد ا تمل المبحث علر مسرةلة واحردة ،وقرد نران
منهاي يي الدراسة والبحث يي هذا الموووع هو ذنر آراء العلماء يي المسةلة
وتتبعها ومناق تها والترايح بينهرا ،وقرد رتبرت المسرا ل داخرل نرل مبحرث حسرب

ترتيب أل ية ابرن مالرك ،أمرا الخاتمرة :يقرد ذنررت ييهرا أهرم النترا

إليها خبلل البحث والدراسة .

التري توصرلت

المعرب -القَُبول -الرد -األحنام النحوية والصريية.
الكممات المفتاحية:
ُ
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بِدمِػاضضَّهِػاض َرَّحطَنِػاضرََّحِغمِ
املقدهح

الحمد ﵀ رب العالمين ،والصبلة والسبلم عل أ رف المرسرلين ،سريدنا
محمد ،وعل آلب وصحبب ،والتابعين ،ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين .
وبعد ...

ين القَب ر ِ
ررب مررن َم َن ر َان ِ
ول والرررِّد) ،وتتمرررل
ين َب ر َ ُ
المعر ُ
يهررذا بحررث بعن روان ( ُ
قيمة هذا البحث العلمية ييما يةتي :

بعوا من األسماء قال يريق من النحاة بإعرابها من منانين .
ٔ ر أَن هناك ً
ٕ ر أَن هناك بعرض األحنرام امتنعرت ألَن اوازهرا يرؤدي إلر ااتمراع إعررابين
يي النلمة الواحدة ،وهناك بعض األحنرام تلرزم لر بل يرؤدي عردم لزومهرا

ٖ ر

إل ااتماع إعرابين يي نلمة واحدة .

هنرراك بعررض األسررماء قررال بعررض النحرراة إنررب ال ورررر وال محررذور يرري

ااتماع إعرابين يي آخرها ي لنونهما من اهتين مختل تين .

وقد دعاني إل النتابة يي هذا الموووع عدم تناولب بالبحث ييما أعلرم

مما طالعتب من عنروانين مووروعات بعرض الماربلت العلميرة ،أو سرؤال بعرض
األسر رراتذة المتخصصر ررين ،أو البحر ررث عر ررن ذلر ررك ير رري ال ر رربنة العننبوتير ررة عل ر ر

االنترنت .

هذا وقد ااء البحث يي ( مقدمة ،وتمهيد ،وربلرة مباحث وخاتمة)

أها املقدهح :يقد ذنرت ييها قيمرة المووروع العلميرة ،وسربب اختيرار،

وخطة البحث ييب .
حرنتب .

ًأها الرويٍد :يقرد ذنررت ييرب نبرذة مختصررة عرن اإلعرراب وموور

ًأهاااا الثاااا

ا ً  :يعنوانررب ( :األسررماء الت ر قي رل بإعرابهررا مررن

منانين ) ،وقد ا تمل عل خمسة مسا ل .
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ًأها املثا

الثانً :يعنوانب ( :أرر ااتماع إعرابين يي نلمة واحدة

يي بعض األحنام النحوية والصريية ) وقد ا تمل عل ست مسا ل .
ًأها املثاا

الثالا

يعنوانرب ( :األسرماء التر قيرل بارواز ااتمراع

إع ررابين مررن اهتررين مختل تررين يرري آخرهررا ) وق رد ا ررتمل المبحررث عل ر مسررةلة
واحدة .

وقد نان منهاري يري الد ارسرة والبحرث يري هرذا المووروع هرو ذنرر آراء

العلماء يي المسةلة وتتبعها ومناق تها والترايح بينها ،وقد رتبت المسا ل داخرل

نررل مبحررث حس ررب ترتيررب أل يررة اب ررن مالررك ،وواررد ي رري المبحررث الررراني مس ررةلة
صريية اعلتها بعد المسا ل النحوية .

أهااا امتا ااح :يقررد ذنرررت ييهررا أهررم النتررا

الترري توصررلت إليهررا خرربلل

البحث والدراسة .
البحث .

رم َذيلت البحث برَْب ٍت ألهم المصادر والمراا التي اسرتقيت منهرا مرادة

هررذا ويعلررم

أَننرري لررم أدخررر اهررداً يرري هررذا البحررث إلخ ارحررب يرري هررذ

الصورة ،يإن أنن قد ويقت يبها ونعمت ،وان نانت األخرى يحسربي أَننري ب رر
أصيب وأخطئ ،يالنمال ﵀ وحد .

وصل اللهم وسلم ِ
وبارك عل سيدنا محمد وعل آلب وصحبب أامعين.
َ
الدنتور
العٍد ػلى أمحد ظلٍن
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اإلػساب ًهٌضغ حسكرو

ً
أًال :اإلػساب:

َحد النحاة اإلع ارب بحدود أهمها ما يةتي:
ا ً  :هو تغيير آخر النلمة الختبلف العوامل الداخلة عليها ،يتنون

الحرنات ه دال ل اإلعراب وعبلماتب .

وعليب ينون اإلعراب معنوياً وهو قول طا ة من النحاة ،وظاهر قول
(ٔ)

سيبويب ،واختيار األعلم
واحت

.

هؤالء بةَن الحرنات لو نانت هي اإلعراب ،وحذيت لعلة

حنيمة نالوقف وغير  ،لواب أَ ْن ينون االسم أو ال عل غير معرب ،ألنب ال
واسطة بين المعرب والمبني يإذا واد أحدهما ارت اآلخر(ٕ) .
الثانً :هو الحرنات البلحقة أواخر النلمات المعربة من األسماء
ئ يتبين بب إعراب

واأليعال ،وهذ الحرنات هي اإلعراب ن سب ،ألَنب ال

(ٖ)

المعرب غيرها ،وهو قول طا ة من النحاة ،وعليب ينون اإلعراب ل ظيا

.

قال ابن مالك " :وهو عند المحققين من النحاة عبارة عن الماعول
الحادث ييها بالترنيب من حرنة أو سنون ،أو ما

آخر النلمة ُم َبيًنا للمعن
يقوم مقامهما ،وذلك الماعول قد يتغير لتغير مدلولب ،وهو األنرر نالومة
وال تحة والنسرة يي نحو :ورب زيد غبلم عمرو ،وقد يلزم للزوم مدلولب :نري
"

(ٗ)

.

سبحان
لعمرك " ،وننصب،
َ
" ال َنولُك أ ْن ت عل ،و " ُ
ورد بةَن اإلعراب
الثال  :هو صوت يحدرب العامل يي آخر النلمةُ ،
(ٔ) انظر البدي يي علم العربية ٔ ،ٔ٘/واللباب يي علل البناء واإلعراب ٔ ،ٕ٘/والنايية
يي علم النحو صٔٔ ،والتذييل والتنميل ٔ. ٔٔ٘/
(ٕ) انظر التذييل والتنميل ٔ. ٔٔٙ/
(ٖ) انظر رح التسهيل البن مالك ٔ ،ٖٖ/والتذييل والتنميل ٔ. ٔٔٙ ،ٔٔ٘/
(ٗ)

رح التسهيل البن مالك ٔ. ٖٖ/
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قد ينون بحذف ال بصوت ،نحو :لم ي عبل ،ولم ي علوا ،وعليب ينون اإلعراب
(ٔ)

ل ظياً أيواً

.

ورد من اهة أَنب ال
الساتغ :هو حنم يحدرب العامل يي آخر النلمةُ ،
أيوا(ٕ) .
ي هم ما أراد وعليب ينون اإلعراب ل ظيًّا ً

وقد ذنر أبو حيان أَن ا ْعل اإلعر ِ
معنويا أول
اب ل ظيًّا
ً
َ َ
معنويا يقط .
ل ظيًّا يقط أو
ً

من اعلب

وقد علل ذلك بقولب " ألَنا إذا أطلقنا اإلعراب المصطلح عليب عل التغير،

ننا قد خصصنا ببعض التغيرات ،ي ي ذلك تخصيص لب ببعض مطلقاتب ،واذا
أطلقنا عل

بل لل ظ
الل ظي ر وهي الحرنات أو السنون أو الحذف ر نان ذلك نق ً

بالنلية عن مدلولب اللغوي ،وليس للمصطلحين نقل الل ظ من معنا بالنلية

(ٖ)

.

ي هم من نبلم أبي حيان السابق اعتراوب عل الحدود السابقة ُنلهاي ألَنها
إِما أَ ْن ترا إل المعن وحد  ،وِاما إل الل ظ وحد  ،ولذلك تاد يذنر بعض
لحد اإلعراب ،ومن هذ الحدود التي
الحدود األخرى الت يراها أنسب وأيول َ
اختارها ما نقلب عن صاحب البسيط أن المختار يي رسم اإلعراب أن نقول" :هو
ِ
تقدير المؤررة عن العوامل المختل ِة
ارض الحادرةَ يي آخرها ل ظًا أو ًا
قبول النلمة العو َ
ُ
(ٗ)
ِ
قدير .
تةرير ل ظي ًا أو ت ًا
العمل المناي ة لها ًا
ومنها ما نسبب إل بعض العلماء وهو أَن اإلعراب تَ َ ن ُل آخر االسم
بة نال مختل ة الختبلف أحوال المعن المدلول عليب بذلك االسم(٘) .

ووعك العبلمةَ يي
ومنها ما نسبب إل ابن خروف وهو أَن اإلعراب
ُ
ٍ
وتقدير عل ويق العامل دليلةً عل معنا (. )ٙ
ًا
ظا
آخر ل ً
(ٔ) انظر التذييل والتنميل ٔ. ٔٔٙ/

(ٕ) انظر المصدر السابق ٔ. ٔٔٙ/
(ٖ) التذييل والتنميل ٔ. ٔٔٚ/
(ٗ) انظر المصدر السابق ٔ. ٔٔٚ/
(٘) انظر المصدر السابق ٔ. ٔٔٚ/

( )ٙانظر التذييل والتنمييل ٔ. ٔٔٚ/
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ً
ثانٍا :هٌضغ حسكح اإلػساب:

مما سبق ذنر من حدود مختل ة لئلعراب يتوح أَن موو حرنتب

تنون يي آخر النلمة ،وعندما تنلم سيبويب عن أواب اإلعراب والبناء عقد لذلك
(ٔ)

.

بابا يي النتاب َسما " باب مااري أواخر النلم من العربية "
ً
وعندما رح السيرايي نبلم سيبويب يي هذا الموو ذنر أَن نبلم
سيبويب يحتمل واهين :أحدهما :أَن حرف اإلعراب الذي تنون عليب حرنة

اإلعراب ظاهرة أو مقدرة ،واآلخر :أَن حرف اإلعراب هو أواخر النلم معربة أم
غير معربة(ٕ) .
وقد ُا ِع َل موو حرنة اإلعراب آخر النلمة لربلرة أواب:
ا ً  :أَن اإلعراب ائ بب لمعن طار ٍ
ئ عل النلمة بعد تمام معناها
وهو ال اعلية والم عولية ينان موو الد ِ
ال عليب بعد استي اء الصيغة الدالة
(ٖ)

عل المعن البلزم لها

.

وصبل وتحذف وق ًا ،وِانما يمنن
الثانً :أَن حرنة اإلعراب تربت
ً

هنا يي آخر النلمة إذ هو الموقوف عليب(ٗ).

الثال  :أَن أول النلمة ال يمنن إعراببي ألَنب يؤدي إل االبتداء بالسانن،

أو ااتماع حرنتين يي أول حروف النلمة ،أو اختبلط األبنية ،ونذلك ال يمنن اعل

حرنة اإلعراب يي وسط النلمة ،لما يؤدي إليب من اختبلط بعض األبنية ،أو الام

بين الساننين يي بعض المواو  ،أو توالي أرب متحرنات يي نلمة واحدة نر
(مدحرج) إذا تحرنت الحاء ي لعدم واود ما يمنن تحرينب يي الح و غيرها ،أو
انعدام الدليل عل التغيير الذي حدث يي ح و النلمة إذا نانت حرويها نريرة
(ٔ) النتاب ٔ. ٖٔ/
(ٕ) انظر رحب عل النتاب ٔ. ٕٔ/
(ٖ) انظر اللباب ٔ. ٜ٘ ،٘ٛ/
(ٗ) انظر المصدر السابق ٔ. ٜ٘/

(٘) انظر المصدر السابق ٔ. ٙٓ ،ٜ٘/
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املثا

ا ً

ا مساء الىت قٍل تإػساتيا هن هكانني
 1ا ا مساء العرح

اختلف النحاة يي إعراب األسماء الستة إل أقوال نريرة ،ومن بين هذ

األقوال رأي النوييين أَنها معربة من منانين ،ولهذا سةذنر هنا األقوال ماملة،
رم أقف عند رأي النوييين ومناق ة العلماء لب .
ومامل هذ اآلراء ناآلتي:

ا ً  :أَنها معربة بحرنات مقدرة يي الحروف ،وأُتبِ َ ييها ما قبل
اآلخر لآلخر ،وهو مذهب سيبويب ،وال ارسي ،وامهور البصريين ،وصححب
ّ
ابن مالك وبعض المتةخرين(ٔ) .
ط ُرب و ِ
الزَيادي،
اب ،وهو رأي قٌ ْ
الثانً :أن هذ الحروف إِعر ٌ
والزاااي من البصريين ،وه ام من النوييين يي أحد قوليب(ٕ) .
الثال  :أَنها معربة بالحرنات التي قبل هذ الحروف وهذ الحروف
(ٖ)

إ باع ،وهو رأي المازني

.

الساتغ :أَنها معربة بالحرنات التي قبل هذ الحروف ،وهي حرنات

منقولة من هذ الحروف ،وهو رأي الربعي(ٗ).

(ٔ) انظر اإلنصاف يي مسا ل الخربلف ٔ ،ٔٚ/والتبيرين عرن مرذاهب النحرويين صٖ،ٜٔ
واللباب ٔ ،ٜٓ/و رح التسرهيل البرن مالرك ٔ ،ٖٗ/والترذييل والتنميرل ٔ،ٔٚٙ ،ٔٚ٘/
وتمهيد القواعد ٔ. ٕ٘ٙ/
(ٕ) انظررر التبيررين صٖ ،ٜٔواللبرراب ٔ ،ٜٗ/والتررذييل والتنميررل ٔ ،ٔٚ٘/وتمهيررد القواعررد
ٔ. ٕ٘ٗ/

(ٖ) انظ ررر اإلنص رراف ٔ ،ٔٚ/والتبي ررين ص ٖ ،ٜٔواللب رراب ٔ ،ٜٕ/و رررح التس ررهيل الب ررن
مالك ٔ ،ٖٗ/والتذييل والتنميل ٔ ،ٔٚٙ/وتمهيد القواعد ٔ. ٕ٘٘/
(ٗ) انظر اإلنصراف ٔ ،ٕٔٚ/واللبراب ٔ ،ٜٓ/والترذييل والتنميرل ٔ ،ٔٚٙ/وتمهيرد القواعرد
ٔ. ٕ٘٘/
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امتاهط :أَنها معربة بالحرنات التي قبل هذ الحروف وليست

منقولة ،بل هي الحرنات التي نانت ييها قبل أن تواف ،يربتت الواو يي

حالة الري ألال الومة ،وانقلبت ياء ألال النسرة ،وأل اً ألال ال تحة ،وهذا
(ٔ)

الرأي لؤلعلم ،وابن أبي العايية من المتةخرين

.

العادض :أَنها معربة بالحرنات والحروف معاً ،وهو الذي يعنون بب

أَنب إعراب من منانين ،وهو رأي النسا ي وال راء والنوييين(ٕ) ،وهو الرأي الذي
سيناق ب البحث بعد سرد آراء النحاة ييها .

العاتغ :أَنها معربةٌ بالتغيير واالنقبلب يي حالتي النصب والار،
اآلخر(ٖ) .
الا ْرِمي ،وه ام يي رأيب َ
وبعدم ذلك يي حالة الري  ،وهو رأي َ

الثاهن :أَن " ياك " و " ذا مال " معربان بحرنات مقدرة يي

و"ه َناك" معربة بالحروف،
الحروف ،وأَن " أباك " و " أخاك " و " حماك " َ
وهو رأي أبي زيد السهلي ،وتلميذ أبي عل الرندي(ٗ) .
الراظغ :أَن الواو واأللف والياء يي هذ األسماء
رأي األخ ش ،ونذلك قال يي المرني والماموع عل َحِّد ِ،
قول األخ ش ،يقال أبو إسحاق والسيرايي إِنها معربة بحرنات مقدرة يي
دال ل إعراب ،وهو
ف يي ت سير
واختُلِ َ

الحروف التي قبل حروف العلة ،ومن من ظهور هذ الحرنات يي تلك
ٍ
حرنات من انسها .
نون حروف العلة تطلب
الحروف ُ
وقال ابن السراج وابن نيسان :معن قول األخ ش أَنها حروف إعراب
وال إعراب ييها ال ظاهر وال مقدر يهي دال ل إعراب بهذا التقدير ،وعل هذا
(ٔ) انظر اإلنصاف ٔ ،ٜٔ/والتذييل والتنميل ٔ ،ٔٚٙ/وتمهيد القواعد ٔ.ٕ٘٘،ٕ٘ٙ /

(ٕ) انظر اإلنصاف ٔ ،ٔٚ/والتبيين صٖ ،ٜٔواللباب ٔ ،ٜٖ/و رح التسهيل البن مالرك
ٔ ،ٖٗ/والتذييل والتنميل ٔ ،ٔٚٙ/وتمهيد القواعد ٔ. ٕ٘٘ ،ٕ٘ٗ/
(ٖ) انظ ررر التبي ررين صٖ ،ٜٔواللب رراب ٔ ،ٜٕ/والت ررذييل والتنمي ررل ٔ ،ٔٚٚ ،ٔٚٙ/وتمهي ررد
القواعد ٔ. ٕٖ٘/

(ٗ) انظر التذييل والتنميل ٔ ،ٔٚٚ/وتمهيد القواعد ٔ. ٕ٘ٚ/

﴿ٓ﴾ٜٔٔٛ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

االختبلف يي يهم قول األخ ش يي المرني يمنن أَ ْن ُي َسر قولب يي هذ
األسماء إِنها دال ل إعراب بت سيرين وينون ُنل من الت سيرين رًأيا ،وعليب ينون
ماموع اآلراء يي إعرابها ع رة آراء(ٔ) .
هناقشح زأي الكٌفٍني يف املعألح:

سبق يي الرأي السادس من اآلراء المتقدمة أَن النسا ي وال راء

معا ،يهي يي
والنوييين يرون أَن هذ األسماء معربة بالحرنات والحروف ً
حالة الري معربة بالومة والواو ،ويي حالة النصب بال تحة واأللف ،ويي
حالة الار بالنسرة والياء .

واحررت النوييررون لمررذهبهم ب رةَ ْن قررالوا :أامعنررا عل ر أَن هررذ الحرنررات:
الومة وال تحة والنسرة تنون إعرًابا لهذ األسماء يي حرال اإليرراد ،نحرو قولرك:

أب ،ورأيت ًأبا ،واألصل ييب :أََب ٌو ياسترقلوا الومة عل الرواو ،ينقلوهرا إلر
هذا ٌ
الب رراء وح ررذيوا الر رواو ،ينان ررت الو ررمة عبلم ررة للرير ر  ،وال تح ررة عبلم ررة للنص ررب،
والنسرة عبلمة للار ي يإذا قلرت يري اإلوراية :هرذا أبروك ،ويري النصرب :أريرت

أبرراك ،ويرري الاررر :مررررت بةبيررك ،واإلورراية طار ررة علر اإليرراد ،نانررت الوررمة
وال تحررة والنسررة باقيررة علر مررا نانررت عليررب يرري حررال اإلير ارد ،ألن الحرنررة الترري

تن ررون إعرًاب ررا للم رررد ي رري ح ررال اإلير رراد هر ر بعينه ررا تن ررون إعرًاب ررا ل ررب ي رري ح ررال
اإلورراية ،وذلررك نحررو :هررذا غرربلم ،و أريررت غبلمررا ،ومررررت بغر ٍ
ربلم ،وتقررول يرري
ٌ
ً
ِ
بغبلمك ،يالحرنرات التري نانرت
غبلمك ،ومررت
غبلمك ،ورأيت
اإلواية :هذا
َ
ُ
إعرًابررا لررب يرري اإلي رراد هرري بعينهررا إعرًابررا لررب يرري اإلورراية ،ينررذلك هاهنررا ،والررذى

يدل عل صحة هذا تَ َغي ُر الحرنات عل الباء يي حرال الرير والنصرب والارر،
ونذلك الواو واأللف والياء بعد هذ الحرنات تارري َم ْاررى الحرنرات يري نونهرا

إعرًابا ي بدليل أَنها تتغير يي حال الري والنصرب والارر ،يَر َدل علر أَن الورمة
وال رواو عبلم رةٌ للري ر  ،وال تحررة واأللررف عبلم رةٌ للنصررب ،والنس ررة واليرراء عبلم رةٌ
(ٔ) انظر التذييل والتنميل ٔ ،ٔٚٚ/وتمهيد القواعد ٔ. ٕ٘٘ ،ٕٖ٘/

﴿ٔ﴾ٜٔٔٛ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)
(ٔ)

.

للار ،يَ َدل عل أَنب معرب من منانين
واحت النوييون لمذهبهم بدليل آخر وهو قولهم :إِنما أُ ِ
عرَبت هذ
األسماء الستة من منانين لقلة حرويها تنري اًر لها ،وليزيدوا باإلعراب يي
(ٕ)

.

اإليواح والبيان ،يواب أَ ْن تنون معربة من منانين عل ما ذهبنا إليب
واحررت البص رريون لمررذهبهم وهررو نونهررا معربررة مررن منرران واحررد ،وال رواو
واأللف والياء ه حروف اإلعراب ر بةَن اإلعراب إِنما دخرل النربلم يري األصرل

لمعن ر وهو ال صل ،وازالة اللبس ،ولل رق برين المعراني المختل رة ،مرن ال اعليرة
والم عوليرة إلر غيرر ذلرك ر وهرذا المعنر يحصرل برإعراب واحرد ،يربل حاارة إلر

الامر بررين إعررابين ي ألَن أحردهما يقرروم مقررام اآلخررر ،يرربل حااررة للامر بينهمررا

يرري نلمررة واحرردة ،والررذي يرردل عل ر صررحة مررا ذهبنررا إليررب ،ويسرراد مررا ذهررب إليررب
النوييون أَن ما ذهبنا إليب لب نظير يي نبلم العرب ،وهو نون ُنل معرب لريس
لب إال إعراب واحد ،وما ذهبوا إليب ليس لب نظير ،يِإنب ليس يري نبلمهرم معررب

لررب إع اربرران ،والمصررير إل ر مررا لررب نظيررر أول ر مررن المصررير إل ر مررا لرريس لررب
نظير

(ٖ)

.

وقد أااب أبو البرنات األنباري عن استدالل النوييين برةَن حرنرات اإلعرراب

التي تنون يي هذ األسماء هي بعينها التري تنرون إعرًابرا لهرا يري حرال اإلوراية ،برةَ َن
ذلررك االسررتدالل ياسر ٌرد ي ألَن حرررف اإلع رراب يرري هررذ األسررماء يرري حررال اإلي رراد هررو
الي رراء ،يةَمر را ح رررف اإلعر رراب ي رري ح ررال اإلو رراية يه ررو ح رررف العل ررة ،واذا ن رران ح رررف
اإلعراب هو حرف العلة لم تنرن هرذ الحرنرات علر اليراء يري حرال اإلوراية حرنرات
إعراب ،ألَن حرنات اإلعراب ال تنون يي ح و النلمة

(ٗ)

.

(ٔ) انظر اإلنصاف ٔ ٜٔ/بتصرف يسير .
(ٕ) اإلنصاف ٔ. ٕٓ/

(ٖ) انظر اإلنصاف ٔ ،ٕٔ ،ٕٓ/وانظر اللباب ٔ ،ٜٖ/والتذييل والتنميل ٔ. ٔٛٗ ،ٖٔٛ/

(ٗ) انظر اإلنصاف ٔ. ٖٕ ،ٖٔ/

﴿ٕ﴾ٜٔٔٛ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
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بلم ،و أريرت
وأااب عن تنظيرهم ذلك بةَن حرنات اإلعرراب يري :هرذا غر ٌ
غبلمررا ،ومررررت بغر ٍ
غبلم رك ،ومررررت
غبلم رك ،و أريررت
ربلم هرري ن سررها يرري :هررذا
َ
ُ
ً
ِ
ربلم يري حررال اإليرراد وحررال
بغبلمرك ر برةَن بينهمرا يرقًررا ،يحررف اإلعرراب يري :غر ٌ
اإلورراية واحررد ،أمررا حرررف اإلع رراب يرري األسررماء السررتة يرري حررال اإلي رراد هررو
الياء ،ويي حال اإلواية هو حرف العلة

(ٔ)

.

وأاراب األنبراري عرن قررول النروييين " :إنمرا أعربررت هرذ األسرماء السررتة
من منانين لقلة حرويها ر برةَن هرذا ينرتقض ب ر " غ ٍرد " و " ي ٍرد" ٍ
و"دم" ،يِإنهرا قليلرة
الحروف وال تعرب يي حال اإلواية إال من منان و ٍ
احد(ٕ) .

وأحرراب عررن قررولهم " :ليزيرردوا برراإلعراب يرري اإليورراح والبيرران ر ب رةَن

اإليورراح والبيرران قررد حصررل بررإعراب واحررد ،يصررار اإلع رراب ال از ررد لغيررر يا رردة،

والحن رريم ال يزي ررد رريًا لغي ررر يا رردة ي توا ررب أَ ْن تن ررون معرب ررة م ررن من رران واح ررد
نسا ر ما أعرب من النبلم(ٖ) .
ومن الردود التي ُرد بها عل مذهب النروييين أَن " يروك" و " ذو مرال"
حريرران ،ويررؤدي القررول بإعرابهمررا مررن منررانين إلر أَ ْن ينررون اإلعرراب يرري امير

حروف النلمة

(ٗ)

.

أيوررا أَن القررول بإعرابهررا مررن منررانين يررؤدي إل ر التبرراس يتحررة
ومنهررا ً
اإلعراب بال تحة التي تستحقها البنية(٘) .
هر ررذا وقر ررد أار رراب أحر ررد العلمر رراء المحر رردرين عر ررن الر رررد األول عل ر ر رأي

النرروييين ،وهررو نررون مررذهبهم ال نظيررر لررب يرري نرربلم العرررب ،يقررال" :قررد حرردرناك
حررديث صررني العرررب يرري " امرررئ " و " ابررنم " و " أَنهررم يرري ظرراهر األمررر
(ٔ) انظر اإلنصاف ٖٕٔ/
(ٕ) انظر المصدر السابق ٔ. ٖٖ/
(ٖ) انظر المصدر السابق ٔ. ٖٖ/
(ٗ) انظر اللباب ٔ. ٜٖ/

(٘) انظر رح التسهيل البن مالك ٔ ،ٖٗ/وتمهيد القواعد ٔ. ٕ٘ٚ/

﴿ٖ﴾ٜٔٔٛ

ر

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
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جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

اآلخر ،والحرف الذي قبرل ِ
يعربونهما من منانين :الحرف ِ
اآلخرر ،يللنروييين أن
يقولوا :ال نسلم أَن هذا ال نظير لب يي نبلم العرب ،بل لرب نظيرر مرن الصرحيح

اآلخر ،وهو "امرؤ" و"ابنم" يِإنا رأينا العرب تعربهما من منانين"
ذؼقٍة:

مما سبق يتوح أَن األسماء الستة معربة من منانين عل

(ٔ)

.

رأي النوييين،

ومعربة من منان واحد عل رأي البصريين ،ورد البصريون عل النوييين بةَن

نظير يي نبلم العرب
ًا
مذهبهم ال نظير لب يي نبلم العرب ،وقد ربت أَن لب
أيوا بقية مسا ل
وهو " امرؤ " و " ابنم " نما ذنر أحد أعبلمنا المعاصرين ،و ً

المبحث التي أوايها البحث إل

هاتين المسةلتين ،وهذا يعود مذهب

النوييين ،أَما ما رد بب البصريون عل

النوييين من أَن اإلعراب إِنما دخل

النبلم لل صل ،وازالة اللبس ،وال رق بين المعاني المختل ة من ال اعلية

والم عولية إل غير ذلك ،وهذا يحصل بإعراب واحد ي ألن أحدهما يقوم مقام
اآلخر ،يبل حااة للام بينهما من منان و ٍ
احد ييمنن الاواب عليب بةَن القول
َ
بإعرابها بالومة والواو يي حال الري  ،وال تحة واأللف يي حال النصب،
وبالنسرة والياء يي حال الار ال يؤدي اللبس أو اختبلط هذ المعاني .

وخبلصة األمر يمننني القول بةَن رأي النوييين بإعراب األسماء الستة من

أيوا لب نظير من نبلم العرب
اوحا إال أَنب ليس
ً
محاال ،و ً
منانين وان نان مر ً
نما سيةتي يي بقية مسا ل هذا المبحث ،ويي مسةلة المبحث الرالث .

(ٔ) االنتصرراف مررن اإلنصرراف لل رريح محمررد محيرري الرردين عبررد الحميررد ٔ ،ٕٓ/حا ررية رقررم
( ٔ) .

﴿ٗ﴾ٜٔٔٛ
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 2ا " اهسؤ " ً " اتنن "
اختلف النحاة يي إعراب " ِ
امرئ " و " ابنِم " عل مذهبين:

رر،
ا ً  :أَنهمر ررا معربر رران مر ررن منر ررانين ،تق ررول :هر ررذا امر ر ُررٌؤ ،و أرير ررت امر ر َأً
ومررررت بر ِ ٍ
ابنم را ،ومررررت بررابنٍِم ،ي رر" امرررؤ" معرررب مررن
رامرئ ،وهررذا ابر ُرن ٌم ،و أريررت ً

الرراء والهمرزة ،و " ابررنم " معرررب مررن النررون والمرريم ،ونسررب هررذا الررأي للنسررا ي،
وال راء ،وغيرهما من النوييين

(ٔ)

.

وقررد ذنررر ابررن منظررور علررة ذهررابهم هررذا المررذهب يرري " امرررئ " يقررال:

"وانمرا أعرررب مررن منررانين واإلعرراب الواحررد ين رري مررن اإلعررابين أَن آخررر همرزة،

والهم رزة قررد تترررك يرري نريررر مررن النرربلم ،ينره روا أَ ْن ي تح روا ال رراء ويترن روا الهم رزة
امرْو " يتنون الراء م توحة والواو ساننة ،يبل ينون يي النبلم عبلمة
ييقولواَ " :
(ٕ)

.

يعرُبو من الراء ي لينونوا إذا ترنوا الهمزة آمنين من سقوط اإلعراب
للري َ ،
وي هررم مررن تعليررل ابررن منظررور السررابق أَن رب يررذهب هررذا المررذهب ونررذلك

رامر ٍ
قول ررب قبل ررب " :تق ررول " :ه ررذا ام ر ُررٌؤ " و أري ررت امر ر أًر ،وم ررررت ب ر ِ
ئ " معرًب ررا م ررن
منانين ،وال ام لب من ل ظب "(ٖ) .
ابنرك،
وقررال ير " ابررنم " " :وروى عررن أبرري الهيرررم أَنرب قررال :يقررال :هررذا ُ

ابن ُم رك ،يررإذا زيرردت المرريم ييررب أعرررب مررن من رانين،
وي رزاد ييررب المرريم ييقررال :هررذا ُ
يقيل :هذا ُابُنمك يومت النون والميم ،وأعرب بوم النون ووم الميم ،ومررت
ِ
ون يي اإلعراب ،واأللف منسرورة علر نرل
ابن َمك ،تتب
بابن ِمك ،ورأيت َ
الميم الن َ
َ
حال "(ٗ) .
وذهب هذا المذهب بدر الدين العيني يي رحب لقول ال اعر :
رر ) ،وارت رراف الو رررب ٕ ،ٕٖٙ/والت ررذييل والتنميررل ٔ،ٚ٘/
(ٔ) انظررر لسرران العرررب ( َمر َأَ
وهم الهوام ٔ ،ٖٔٗ/ومعام القواعد العربية ٕ. ٔٙٓ/
(ٕ) انظر اللسان ( َم َأَر ) .
(ٖ) انظر اللسان ( َم َأَر ) .

(ٗ) انظر المصدر السابق ( بلي ) .

﴿٘﴾ٜٔٔٛ

املعرب من مكان ِ
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ٍ
ِِ
لُقَيم بن لُقم ِ
ابن َما
ابن أُخت لَبُ َو َ
ان َ
ان م ْن أُختب *** يَ َن َ
ُ ُ َ َ
ٍ
ابن ررا ل ررب
ابن َمر را " عطررف علر ر قول ررب " :ابر َرن أخ ررت " أي :و ً
قررال :وقول ررب " َ
رابل :
أيوا ،والميم ييب از دة ،وذلك نما يي قول ال اعر يصف ً
ً
ِِ (ٕ)
ِ
ولَم ي ِ
ند ِع ٍ
رس َوَال ابنم
...
...
...
حم أَن ًا ع َ
َْ َ
يإنب يريد االبن ،والميم از دة ،وهو معرب من منانين ،تقول :هرذا اب ُرن ٌم،
ِ
الميم يي اإلعرراب واأللرف منسرورة علر
ابن ًما ،تتب
ومررت بابنٍم ،ورأيت َ
َ
النون َ
نل حال(ٖ) .
(ٔ)

وذهب إل ذلك بعض المعاصررين حيرث قرال معلقًرا علر هرذا المرذهب
امر ٍ
يي األسماء الستة " :ونظير هذا ما قالو يي " ِ
ئ " و "ابنٍِم" يِإنب يقال" :ااء
امر ُررٌؤ" بوررم ُن رل مررن ال رراء والهم رزة ،ومنررب قولررب تعررال   :إِنْػاطرررٌ هػعَضرر َػ،)ٗ(
رر ،ب ررتح ُن رل مررن ال رراء والهم رزة ،ومنررب قولررب تعررال  :طَرركػصَرركنَػ
ويقررال :أريررت امر َأً
أبٌو ِػاطررَأػدَروْ ػػ 
ومنب قول

(٘)

رامر ٍ
 ...ويقرال :مرررت ب ِ
ئ بنسرر ُنرل مرن الرراء والهمرزة،

ال ذنر ِ  :ضصٌلَِّػاط ِرئٍػطِظهٌمػغَوطَئِذػذأْنهػغٌغظِغهِػ ،)ٙ(ونذلك

ونذلك يصنعون م " ابنم "

()ٚ

.

(ٔ) البيرت مررن المتقررارب ،وهرو للنمررر بررن تولرب يرري تخلرريص ال رواهد صٕٕٕ ،و رررح ابررن
الناظم صٔ ،ٜوالمقاصد النحوية ٔ ،٘٘ٚ/وخزانة األدب ٔٔ. ٔٓٛ/
ِِ
يوبُ ***
نب َب َ
ب الر ُ
(ٕ) عاز بيت من الطويل صدر َ :ع َرُار الظليم استَحقَ َ
وهررو منسرروب إل ر وررمرة بررن وررمرة يرري ترراج العررروس ( بنرري ) ،وبرربل نسرربة يرري دي روان
األدب ٖ ،ٔٗٓ/والصر ر ررحاح (بنر ر ررا) ،والمقاصر ر ررد ال ر ر ررايية  ،ٜٖٗ/ٛوالمقاصر ر ررد النحوير ر ررة
ٔ ،٘ٙٓ/وال اهد يي قولب" :ابنم" حيث زيدت الميم يي "ابن" .

(ٖ) المقاصد النحوية ٔ. ٘ٙٓ/

(ٗ) سورة النساء من اآلية . ٔٚٙ :
(٘) سورة مريم من اآلية . ٕٛ :
( )ٙسورة عبس اآلية . ٖٚ :

( )ٚانظر االنتصاف من اإلنصاف ٔ ٜٔ/حا ية (ٔ) وانظر البحث صٕٕ .

﴿﴾ٜٔٔٛٙ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

وقرال آخرر يري " ام ِرر ٍ
ئ " " :يرراألنرر ييرب أَ ْن تُتبِر َ حرنرةض الرراء حرنرةَ
الهمزة يي آخر ويق موقعها من اإلعراب ،والمراد أَنب يعرب من منانين"(ٔ) .
الثااانً :أَن حرنررة العررين يرري " امر ِرر ٍ
ئ" و " ابررنٍِم " تابع رةٌ لحرنررة الرربلم

وأَنهما معربان من منان واحد ،وهذا مذهب سيبويب وامهور البصريين .

قال سيبويب " :هرذا براب مرا ينرون االسرم والصر ة ييرب بمنزلرة اسرم واحرد

ينوم ييب قبل الحرف المريروع حررف ،ويننسرر ييرب قبرل الحررف الماررور الرذي
و"امرٌؤ
ابن ٌم "
ينوم قبل المريوع ،وين تح ييب قبل المنصوب ذلك الحرف ،وهو" ُ
ُ
" يرإن ارررت قلرت " :يرري ابرنٍِم وام ِرر ٍ
رر " ،وان
ابن ًمرا وامر َأً
ئ " ،وان نصرربت قلرتَ " :
ٍ
عمرو "
بن
ريعت قلتُ ":
امرٌؤ" ،ومرل ذلك قولك :ياز َ
يد َ
ابن ٌم و ُ
رم َبي َن سريبويب العلرة يري ذلرك يقرال :وِان َمرا حملهرم علر هرذا أَنهرم أنزلروا
(ٕ)

الريعررة الترري يرري قولررك " :زيررد " بمنزلررة الريعررة يرري راء " امرررئ " والا ررة بمنزلررة
(ٖ)

.

تابعا البن"
النسرة يي الراء ،والنصبة ن تحة الراء ،واعلو ً
وقررال المبرررد " :ومنهررا " امر ُررٌؤ " يرراعلم واعتبللررب إتبرراع عينررب لبلمررب وهررذا

ال يواد يي غير ما يعتل من األسرماء ،ومرن ذلرك "اب ُرن ٌم" وانمرا هرو "ابرن" والمريم
رون مررا وق ر يرري
از رردة ي رزادت يرري هررذا االسررم المعتررل نمررا ذنرررت لررك يةُتبِ َع رت النر ُ
ذنرت لك
البلم ييما
موو البلم نما أُتبِ َعت
ُ
ُ
العين َ
واختررار الهَ ر َرِوي هررذا المررذهب يقررال " :واعلررم أَن حرنررة مررا قبررل الهم رزة
(ٗ)

.

والمر رريم ير رري قولر ررك " :امر ر ُررٌؤ" و " ابر ر ُرن ٌم " تابعر ررة إلعرابهمر ررا ير رري الري ر ر والنصر ررب
والخ ض وليست بإعراب "(٘) .

(ٔ) انظر معام القواعد العربية لل يح عبد الغني الدقر ٕ. ٔٙٓ/
(ٕ) النتاب ٕ. ٕٖٓ/
(ٖ) المصدر السابق ٕ. ٕٓٗ/
(ٗ) المقتوب ٕ. ٜٖ/
(٘) األزهية صٕ٘ .

﴿﴾ٜٔٔٛٚ

املعرب من مكان ِ
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ُ
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(ٕ)

والسيوط (ٖ).

نرير من النحاة منهم ابن مالك(ٔ) ،وأبو حيان
واختار ٌ
ابن ًم را " ييهمررا لغررة أخرررى
وال ُب رد هنررا مررن اإل ررارة إل ر أَن " امر َأً
رر " و " َ

امرئ " عل نل حال واعل اإلعرراب علر الهمرزة ،ونرذلك يرتح
وه يتح راء " َ
نررون " ابر َرنم " عل ر نررل حررال واعررل اإلع رراب عل ر المرريم " تقررول :هررذا امر َررٌؤ،
امر ،ومررت بامر ٍ
رابنٍم "(ٗ)  .وعلر
ورأيت َأً
ابن ًمرا ،ومرررت ب َ
ابن ٌم ،ورأيت َ
ئ ،وهذا َ
َ
هذ اللغات ال يتةت القول باإلعراب من منانين أو القول باإلتباع .
امر ٍ
ويي " ِ
ئ " لغة رالرة ،وه وم الراء عل نل حال واعل اإلعراب

رر ،ومر ر ر ررررت ب ر ر ر ررامر ٍ
ئ
عل ر ر ر ر الهم ر ر ر رزة ،تقر ر ر ررول :هر ر ر ررذا ام ر ر ر ر ُررٌؤ ،و أرير ر ر ررت امر ر ر ر ُأً
ُ
أيوا .
وعل هذ عل اللغة ال يتةت القوالن السابقان ً
أحسن اللغات ييهما
وذنر ابن مالك أَن اللغة األول ه
ُ
" هسء" تإظقاط ا لف :

()ٙ

(٘)

.

.

أيوا:
يستعمل " امرؤ " بإسقاط األلف ،ويي إعرابب مذهبان ً

أحااادىوا :اإلعر رراب م ررن من ررانين ،وه ررو إتب رراع الم رريم بحرن ررة الهمر رزة،
يتقول :قام مرء ،ووربت مرءا ،ومررت ِ
بمرٍء(. )ٚ
ُ ٌ
َْ ً
اَخااس :اإلع رراب مررن منرران واحررد ،وحين ررذ تنررون ميمررب م توحررة ،وراؤ

سرراننة ،وينررون إع ارب رب عل ر الهم رزة يتقررول :قررام َم ررٌء ،وو رربت َم ررًءا ،ومررررت
بمرٍء(. )ٛ
َ
(ٔ) انظر التسهيل ص ،ٛو رحب البن مالك ٔ. ٗٛ/
(ٕ) انظر االرت اف ٕ ،ٕٖٙ/والتذييل والتنميل ٔ. ٔٚٗ/
(ٖ) انظر الهم ٔ. ٖٔٗ/

(ٗ) انظر رح التسهيل البن مالك ٔ ،ٗٛ/واللسان (مرأ) و(بني) .
(٘) انظر اللسان ( َم َأَر ) .
( )ٙانظر رح التسهيل ٔ. ٗٛ/
( )ٚانظر اللسان ( َم َأَر ) ،والهم ٔ ،ٖٔٗ/ومعام القواعد العربية ٕ. ٔٙٓ/
( )ٛانظر اللسان ( م أر ) ،والهم ٔ ،ٖٔٗ/ومعام القواعد العربية ٕ. ٔٙٓ/

﴿﴾ٜٔٔٛٛ
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وييررب لغررة رانيرة ،وهرري نسررر ميمررب مطلقًررا واعررل اإلعرراب علر الهمرزة،
تقول :قام ِمرء ،ورأيت ِمرءا ،ومررت ِ
بمرٍء(ٔ) .
ٌ
ً
وييررب لغررة رالرررة :وه ر وررم ميمررب مطلق راً واعررل اإلع رراب عل ر الهم رزة،
بمرٍء "(ٕ) .
تقول :قام ُمرٌء ،ورأيت ُمرًءا ،ومررت ُ
ذؼقٍة :
ممررا سرربق يتوررح أَن ال ررأي األنرررر ررهرةً يرري إع رراب " امر ِرر ٍ
ئ " و " ابررنٍِم " هررو
َ
َ
ال ررأي القا ررل بإعرابهمررا مررن منررانين ،وقررد سرربق أَن بعررض األعرربلم المعاص ررين
أااب عن َرد البصريين عل النروييين برةَن األسرماء السرتة معربرة مرن منرانين،
حيررث َرد البص رريون عل ر النرروييين بررةن ذلررك لرريس لررب نظيررر مررن نرربلم العرررب،

امرٌؤ " و "
وأااب بعض العلماء عن ذلك بةَن لب ًا
نظير من نبلم العرب وهو " ُ
ابن ٌم " ،نذلك ي سرر بعرض العلمراء الررأي اآلخرر ييهمرا وهرو القا رل بإتبراع حرنرة
ُ
العين حرنة البلم ييهما بةَنب ما يعرف باإلعراب من منانين .

(ٔ) انظر الهم ٔ. ٖٔٗ/

(ٕ) انظر المصدر السابق ٔ. ٖٔٗ/

﴿﴾ٜٜٔٔٛ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

 3ا ا فؼا امتوعح

اختل ررف النح رراة ي رري إعر رراب األيع ررال الخمس ررة ،ومام ررل اآلراء ييه ررا نم ررا
يةتي:

ا ً  :أَن ربرروت النررون عبلمررة للرير  ،وحررذيها عبلمررة للنصررب والاررزم،

وألررف الترنيررة ،وواو الاماعررة ،ويرراء المخاطبررة وررما ر ري ر متصررلة ،تقررول ي ر
الري  :أنتما تذهبان ،وهما يذهبان ،وأنتم ترذهبون ،وهرم يرذهبون ،وأن ِ
رت ترذهبين،
ويي النصب :أنتما لن تذهبا ،وهما لن يذهبا ،وأنتم لن تذهبوا ،وهم لرن يرذهبوا،
و ِ
أنت لن ترذهبي ،ويري الارزم :أنتمرا لرم ترذهبا ،وهمرا لرم يرذهبا ،وأنرتم لرم ترذهبوا،
وه ررم ل ررم ي ررذهبوا ،وأن ر ِ
رت ل ررم ت ررذهبي ،وه ررذا ه ررو رأي امه ررور العلم رراء ي رري إعر رراب

األسماء الخمسة

(ٔ)

.

الثااانً :أَن النررون ليسررت إعرًاب را ،وِان َم را هرري دليررل إع رراب مقرردر قبررل
الربلرة األحرف ،وهو قول األخ ش(ٕ)ِ ُ ،
ب إل السهيلي(ٖ) .
ونس َ
ف هرررذا القرررول ب ر رةَن اإلع ر رراب ماتل ررب للداللر ررة عل ر ر مر ررا يحر رردث
وو ر رع َ
ُ
رردود ،لعردم
بالعامل ،والنون وايية بذلك
يادعاء إعراب غيرهرا مردلول عليرب بهرا م ٌ
ُ

الحااة إليب والداللة عليب

(ٗ)

.

الثال  :أن هذ األيعال معربة ،وال حررف إعرراب ييهرا ،ألَنرب ال ينرون

حرررف اإلع رراب ييهررا النررون لسررقوطها للعامررل ،وه ر حرررف صررحيح ،وال ينررون

الو ررمير ي ألن ررب ال اع ررل ،وألن ررب ل رريس ي رري آخ ررر النلم ررة ،وال م ررا قب ررل الو ررما ر
لمبلزمتها لحرنة ما بعدها من الوما ر من يتح ووم ونسر ،وحرف اإلعراب
(ٔ) انظررر النترراب ٔ ،ٜٔ/و رررحب للسرريرايي ٔ ،ٜٔ٘/والبسرريط يرري رررح امررل الزاررااي
ٕٕٓ وما بعدها ،والتسهيل صٓٔ ،و رحب البن مالك ٔ ،٘ٔ ،٘ٓ/والتذييل والتنميل
ٔ ،ٜٔٓ/وتمهيد القواعد ٔ ٕٜٚ/وما بعدها .
(ٕ) انظر رح التسهيل البن مالك ٔ ،٘ٔ/والتذييل والتنميل ٔ. ٔٛٛ/
(ٖ) انظر رصف المباني ص  ،ٖٖٛوالتذييل والتنميل ٔ. ٜٔٓ/
(ٗ) انظر رح التسهيل البن مالك ٔ. ٘ٔ/

﴿ٓٓ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
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ال يلزم الحرنرة ،يلرم يبرق إِال أَن تنرون معربرة ،وال حررف إعرراب ييهرا ،وهرو رأي

ال ارسي

(ٔ)

وعلررق أبررو حيرران علرري هررذا ال ررأي برةَن بينررب وبررين رأي األخ ررش السررابق

مناسبةً ،إَال أَن األخ ش يقول :إِن اإلعراب ييها مقدر ،يهو أ بب

(ٕ)

.

وعلق عليب ناظر الاريش بقولرب " وأمرا ال ارسري يربل يقروم لرب دليرل علر
(ٖ)

.

ما اد َعا ُ يي هذ المسةلة
الساتغ :أَن األلف والواو والياء يي هذ األيعال عبلمات إعراب بمنزلة
" الزيرردان " أو " الزيرردون " ترردل علر الترنيررة والامر لل اعررل ،وقررد ُرد هررذا الررأي
برُد ٍ
ود ومن بين هذ الردود التي ُرد بها أَنب يؤدي إل نرون هرذ األيعرال معربرة
ُ
(ٗ)
من منانين .

ذؼقٍة:

واس ررتناداً إلر ر ه ررذا الر ررأي األخي ررر ي رري إعر رراب ه ررذ األيع ررال ،وِا ْن ن رران
رردودا عليررب يمنررن القررول برةَن األيعررال الخمسررة مررن األ ررياء الترري قيررل بإعرابهررا
مر ً
من منانين .

(ٔ) انظ ر ررر أم ر ررالي اب ر ررن الحاا ر ررب ٕ ،ٖٛٓ/والت ر ررذييل والتنمي ر ررل ٔ ،ٜٔٔ/وهمر ر ر الهوامر ر ر
ٔ. ٕٕٓ ،ٕٓٔ/
(ٕ) انظر التذييل والتنميل ٔ ،ٜٔٔ/وهم الهوام ٔ. ٕٕٓ ،ٕٓٔ/
(ٖ) انظر تمهيد القواعد ٔ. ٕٛٔ/

(ٗ) انظر التذييل والتنميل ٔ. ٜٔٔ/

﴿ٔٓ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

تؼض ا مساء املفرٌح أًائليا

 4ا

توحا أوا لُها ،مرل" :ال َ ْقر" والعامة
سماء م ً
ذنر بعض النحاة أَن هناك أَ ً
ٍ
الا ْه رد والو ر ْعف،
توررمب ،ولرريس الوررم ييررب بخطررة ،ولنن رب اسررم مرررلُ :
الع ْس رر و ُ

الا ْهرد والور ْعف وال َ ْقرر وان نران لرم يارر علر هرذ المصرادر
والمصادر منهاَ :
يعل ،نقولهم :يَقرر ي قُر ،وانما يقال :ايتقر ،وياوز أَ ْن ينون ال تح والوم ييهرا
عل لغتين بمعن واحد

(ٔ)

.

رم ذنر أَن من العرب من ي تح أوا ل هذ األسماء إذا نان إعرابهرا يري

آخرها النصب ،ويومها إذا نان إعرابها الري  ،وينسرها إذا نان إعرابها الار،
عل اإلتباع

(ٕ)

.

رررم قررال ُم َعقًبررا عل ر هررذا " :وينبغرري لمررن قررال بررالمعرب مررن منررانين أَ ْن
ياعل هذا الورب منب "(ٖ) .

ذؼقٍة:

رتنادا إل ر النرربلم السررابق وهررو اعررل هررذا الورررب مررن المعرررب مررن
اسر ً
منررانين عنررد مررن يقررول بررب يمنررن َعرد هررذ األسررماء مررن األسررماء الترري قيررل ييهررا

َن ُي َعررد القا ررل بهررذا ممررن يسررمون اإلتبرراع يرري
برراإلعراب مررن منررانين ،ويمنررن أ ْ
الحرنات إعرًابا من منانين نما ذنرت سابقًا .

(ٔ) انظر  :تصحيح ال صيح و رحب البن درستويب صٕ. ٕٙ
(ٕ) انظر المصدر السابق صٕ. ٕٙ
(ٖ) المصدر السابق صٕ. ٕٙ

﴿ٕٓ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

 5ا

ا مساء الرً ذنقل فٍيا حسكح احلسف ا خري
إىل العاكن الصاٍح قثلو يف الٌقف

ذنر النحاة أَنب ياوز نقل حرنرة الحررف الموقروف عليرب إلر الحررف السرانن
تخلصرا مرن التقراء السراننين ييقرال" :هرذا َب ُنر ْر" و "مرررت
قبلب يري حرالتي الرير والارر
ً
َبب ِن ْر" ،وال ُيحتَاج إل ذلرك يري حالرة النصربي ألَنرب يبردل ييرب مرن التنروين أَل ًرا ،ييقرال:
(ٔ)

.

بنر " يبل يلتقي هنا ساننان
رأيت َا
وأاراز النحراة بات رراق نقرل حرنررة الحررف األخيرر إلر السرانن قبلررب يري حررالتي
الري ر والاررر إذا نانررت النلمررة معريررة بر ر " أل " نحررو " :هررذا الب ُن ر ْر" ،و"مررررت بررالب ِن ْر"
أيوا ،قال ال اعر:
للتخلص من التقاء الساننين ً
ابن َم ِاويةَ ِإ ْذ َاد النقُْر
أََنا ُ
واألصرل :الن ْقر ُر ،يلمرا وقررف نقرل وررمة الرراء إلر القراف السرراننة قبلهرا ،وقررال
(ٕ)

اآلخر:

اد لِ َذاك ِ
ِ
ِ ِ
الح ِا ْل
أ ََرتْني ح ْا ًبل َعلَ َساقهَررا * يَهَش ال ُ َؤ ُ َ
ِ (ٖ)
ِ
ت ولَم أُ ْخ ِ
ِِ
ف َع ْن َ ِ ِ
لك الرا ْل
صل ت َ
يَ ُقْل ُ َ ْ
صاحبي * أَ َال بةَبي أَ ُ

(ٔ) انظر ررر الخصر ررا ص ٕ ،ٖٖٖ/وسر ررر صر ررناعة اإلع ر رراب ٔ ،ٔٚٔ ،ٜٔ٘/والمحتسر ررب ٔ،ٕٔٓ/
والمنصررف ص ،ٔٙوالم صررل ٘ ،ٗٚٚ : ٗٚوأس ررار العربيررة صٕ ،ٕٛو رررح الم صررل البررن

النن راش يرري ينرري النحررو والصرررف ٕ ،ٜٔ٘ ،ٔ٘ٛ/و رررح ررايية ابررن
يعرريش ٘ ،ٕٔٙ ،ٕٔ٘/و ُ
الحااب للروي ٗ. ٕٜٔ/

(ٕ) البيررت مررن الراررز ،ونسررب يرري النترراب ٗ ٖٔٚ/إل ر بعررض السررعديين ونسررب إل ر عبيررد

بررن

ماوي ررة ي رري النام ررل للمب رررد ٔ ،ٗ٘ٚ/وايو رراح ر رواهد اإليو رراح ٔ ،ٖ٘ٛ/وورد ب رربل نس رربة ي رري

الحا ررة لل ارس رري ٗ ،ٕٔٓ/وأسر ررار العربي ررة صٖ ،ٕٛواإلنص رراف ٕ ،ٕٖٚ/والب رردي ي رري عل ررم

العربي ررة ٔ ،ٙٛٔ/والت ررذييل والتنمي ررل ٔ ،ٖٔٛ/ومغن رري اللبي ررب ٕ ،٘ٓٔ/والتصر رريح ٖ،ٔٗٗ/

والهم ٖ ،ٔٔٗ/وال اهد يي قولب " النقُ ْر " حيث نقل ومة الراء إل القاف عند الوقف .
(ٖ) البيترران مررن المتق ررارب ،وقررد وردا غيررر منس رروبين يرري المنصررف ٓ ،ٔٙواإلنص رراف ٕ، ٖٖٚ/م
و رررح الم صررل البررن يعرريش ٘ ،ٕٔٙ ،ٕٔ٘/ولسرران العرررب (راررل) ،وورد األول منهمررا غيررر

أيو ررا ي رري " :ل رريس ي رري ن رربلم الع رررب " ص ،ٜٚوايو رراح ر رواهد اإليو رراح للقيس رري
منس رروب ً
ٔ . ٖٖٙ/وال رراهد ي رري قولررب " ِ
الح ِار ر ْل" و " الر ِار ر ْل " حيررث ُنقلَر رت نسر ررة الحرررف األخي ررر إلر ر
السانن الصحيح قبلب يي الوقف .

﴿ٖٓ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

واألصررلِ " :
الح ْار ر ِل " َيلَم را وق ررف نقررل نسرررة الرربلم إلر ر الحرراء الس رراننة
قبلها ،واألصل" :الر ْا ِل " يلَما وقف نقل حرنة البلم إل الايم الساننة قبلها(ٔ).

الم َحلر برر" أل " إلر السررانن
واختلررف النحرراة يرري نقررل حرنررة المنصرروب ُ
قبلب ،يذهب النوييون إل اواز  ،ييقال يي الوقف " :رأيت الب َن ْر "ب رتح النراف،
وذهب البصريون إل عدم اواز ذلك(ٕ) .
واحت النوييون بةَن ذلك ربت يي المريوع والمارور ،ينذلك ياوز يي

المنصوب ي ألَن الناف يي قولنا " :رأيت الب َن ْر " يي حالة النصرب سراننة نمرا
هي ساننة يي حالتي الري والار ،ونما ُحرَنت ييهما اللتقاء الساننين ،ينذلك
(ٖ)

.

أيوا يي المنصوب ليزول التقاء الساننين
ينبغي ً
واحر ررت البص ر رريون ب ر رةَن أول أح ر روال النلمر ررة التننير ررر ،وأَن نقر ررل حرنر ررة

الحرررف األخيررر إلر السررانن قبلررب لررم تاررز يرري النصررب يرري االسررم المننررر مرررل:
أريررت َب ْن ر َار ،وِان َم را أُبر ِرد َل التنرروين المنصرروب أل ًررا ،يلَم را امتن ر يرري حررال النصررب
تحريرك العرين يري حررال التننيرر تبعرب حرال التعريررف ي ألَن األلرف والربلم ال تلررزم
النلمة يي امي أحوالها ،يلذلك ر ِ
وعي الحنم الواحد ،يي حال التننير(ٗ) .
ُ َ
واختررار نريررر مررن النحرراة مررذهب النرروييين ،وعل ر أرسررهم أبررو البرنررات
(٘)

.

األنباري الذي َرد عل حاة البصريين يي نتابب اإلنصاف
ووصف ابرن يعريش قيراس حالرة النصرب هرذ علر حرالتي الرير والارر
بةَنر رب ق ررول حس ررن وقي رراس ص ررحيح ،ووص ررف رأي الن رروييين ي رري ذل ررك بةَنر رب ق ررول

سديد

()ٙ

.

(ٔ) انظر اإلنصاف ٕ. ٖٚٔ/
(ٕ) انظر اإلنصاف ٕ. ٖٚٔ/
(ٖ) انظر المصدر السابق ٕ. ٖٚ٘/
(ٗ) انظر اإلنصاف ٕ. ٖٚ٘/
(٘) انظر المصدر السابق ٕ. ٖٚٙ ،ٖٚ٘/

( )ٙانظر رح الم صل البن يعيش ٘. ٕٔٚ/

﴿ٗٓ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

ه ررذا وق ررد وور ر النح رراة لنق ررل ه ررذ الحرن ررة إلر ر الح رررف الس ررانن قبله ررا

طا منها ما يةتي :
رو ً

ٔ ر

ٕ ر

ٖ ر

صحيحا نسنون ناف " ب ْنرر " يربل يقرال
ساننا
أَ ْن ينون ما قبل اآلخر
ً
ً
ب " و " َزُي ْد " ،يي " :رَ ْوب " و " َزْيد " ي ألَن ما قبل اآلخر ليس
 ":رَُو ْ

صحيحا .
ً
أَال تخرج النلمة إل ماال نظير لب يبل يقال :هرذا ِعر ُد ْل " لعردم " ِي ُعر ْل "
بنسررر يرراء ال عررل ووررم عينررب ،وال " مررررت بقُِ ر ْل " لعرردم " يُ ِعر ْل " بوررم
متمسنا بر " ُد ِل " اسم قبيلة .
ال اء ونسر العين ،وأااز األخ ش
ً
غالبا يبل يقرال " :مرن قَُبر ْل ومرن َب ُعر ْد " ي
أن تنون الحرنة حرنة إعراب ً
(ٔ)

.

ألَن الحرص إَن َما هو عل معرية حرنة اإلعراب ال حرنة البناء
والسؤال الذي يطرح ن سرب اآلن ،مرا عبلقرة هرذ المسرةلة باألسرماء التري

قيل إنها معربة من منانين ؟

أقول َنظر بب ابرن انري يري المحتسرب بعرد أَ ْن ذنرر اللغرات يري "ال َمر ْرء"
و" ِ
امرئ " يقال " :نما يقول ناس يري الوقرف " هرذا َب ُنر ْر " و "مرررت َبب ِنر ْر" لَمرا
ا ررا عل رريهم ااتم رراع الس رراننين ي رري الوق ررف ،و ررحوا علر ر حرن ررة اإلعر رراب أَ ْن
يستهلنها الوقوف عليها نقلوها إل الناف "

(ٕ)

.

وقرال يرري الخصرا ص " :أال ترراك تقرول يرري بعرض الوقررف " هرذا َب ُنر ْر "
و"مررت َبب ِنر ْر " يتنقرل حرنرة اإلعرراب إلر ح رو النلمرة ،ولروال أَن هرذا عرارض
ااء بب الوقف لننت ممن يدعي أن حرنة اإلعراب تق قبل اآلخر ،وهرذا خطرة

بإاماع

(ٖ)

.

وقال بعض علما نا المعاصررين تعليقًرا علر بعرض األسرماء التر ذنرر

(ٔ) انظر رح الم صل البن يعيش ٘ ،ٕٔٛ ،ٕٔٚ/والنناش ٕ. ٜٔ٘ ،ٔ٘ٛ/
(ٕ) المحتسب ٔ. ٕٔٓ/

(ٖ) الخصا ص ٕ. ٖٖ/

﴿٘ٓ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

أحد العلمراء أَنرب ينبغري لمرن يقرول برالمعرب مرن منرانين أَ ْن ياعرل هرذا الوررب
منهررا قررال معلقًررا " :ومررن ذلررك :امرررؤ ،واألسررماء السررتة " عل ر رأي ر إذا أعرررب

بن ر ْر
بررالحروف ،ونررذلك بعررض األسررماء حررين الوقررف ونقررل الحرنررة نحررو :هررذا ُ
ومررت َبب ِن ْر "(ٔ) .

ذؼقٍة :

استنادا إل ما سبق ذنر من تنظير ابن اني لبعض اللغرات يري " الم ْررء " و "
ً
ِ
امرئ " بما يحدث من نقل حرنة الحرف األخير إل السانن الصحيح قبلرب يري
حررالتي الري ر والنصررب ،ونررذلك مررا ذنررر أحررد علما نررا المعاص ررين مررن عررد هررذا

النرروع مررن نقررل الحرنررة مررن المعرررب مررن منررانين وذنررر مر األسررماء السررتة ،و "
امر ِررئ " و " ابررنِم " ،ونررذلك مررا سرربق ذنررر مررن أَن بعررض العلمرراء َسررم إتبرراع
حرنررة الحرررف قبررل األخيررر للحرررف األخيررر يرري " امر ِررئ " و " ابررنِم " إعرًابررا مررن
رادا علر ُنررل هررذا أسررتطي القررول بررةن هررذا النرروع ُي َعررد مررن األسررماء
منررانين ،اعتمر ً
التي قيل بإعرابها من منانين .

(ٔ) انظررر تحقيررق الرردنتور /محمررد برردوي المختررون صٕٕٔ حا ررية (ٕ) لنترراب تصررحيح
ال صيح و رحب البن درستويب .

﴿﴾ٜٔٔٓٙ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

املثا

الثانً

أثس اجرواع إػساتني يف كلوح ًاحدج

يف تؼض ا حكام الناٌٌح ًالصسفٍح

 1ا اهرناع ذثنٍح املثىن ًاجملوٌع ػلى حده

ذنررر النحرراة أَن رب ال يارروز ترنيررة المرن ر أو ام ر المررذنر السررالم ي ألَن

ترنيتهم ررا ت ررؤدي إلر ر ااتم رراع إعر ررابين ي رري نلم ررة واح رردة ير ربل يق ررال :زي رردانان ،وال
زيدونان .

ق ررال ابر رن عصر ر ور " :ول ررم ت رررن الترني ررة وال امر ر الم ررذنر الس ررالم ي ألَن

ترنيتهما تؤدي إل ام عبلمتري إعرراب يري نلمرة واحردة ،أال تررى أَن " زيردان"

و"زيدون" مريوعان ،ولورنيتهما لنانت عبلمة الترنية ييهما تعطي اإلعراب"(ٔ).

وللعل ررة الس ررابقة ن س ررها امتنر ر امر ر المرن رري إِذا س ررم ب ررب امر ر م ررذنر

رالما ،يررإذا سررميت رار ًربل " زيرردان " أو " زيرردين " امتن ر ام ر هررذا العلررم ام ر
سر ً
سالما ل بل يؤدي إل ااتماع عبلمتي إعراب يي نلمة واحدة(ٕ) .
مذنر ً
ذؼقٍة :

مما سبق يتوح أَن يرارهم من ااتماع عبلمتري إعرراب يري نلمرة واحردة اعلهرم
يمنعررون ترنيررة المرن ر وام ر المررذنر السررالم ،ونررذلك امتن ر ام ر المرن ر ام ر

سالما .
مذنر ً

(ٔ)

رررح ام ررل الزا ررااي ٔ ،ٖٜ/و رررح التس ررهيل الب ررن مال ررك ٔ ،ٔٓ٘/وتمهي ررد القواع ررد
ٔ ٗٓٗ/وما بعدها ،وتعليق ال ار رد علر تسرهيل ال وا رد ٔ ،ٕٛٙ : ٕٛٗ/و ررح نتراب
الحدود يي النحو ص ٕٓٔ ،والنحو والوايي ٔ. ٕٔٛ/

(ٕ) انظر حا ية الصبان عل

رح األ موني ٔ . ٕٔٔ/

﴿﴾ٜٔٔٓٚ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

 2ا اهرناع ذثنٍح " كال " ً " كلرا " ػند اضافريوا إىل املظيس

ذنر بعض النحاة أن " نبل " و " نلتا " إذا أوي تا إلر االسرم الظراهر

اسررتُغنِي عررن ترنيتهمررا بترنيررة المورراف إليررب يرري حررالتي النصررب والاررر ي ل ر بل
َ
يؤدي ذلك إل ااتماع إعرابين ي نلمة واحدة .
ذنررر هررذا النرربلم السررهيلي ُمر َدل ًبل بررب علر نرون " نرربل " و "نلتررا" مرنيررين
ل ظًا تقلب أل هما ياء يي النصب والخ ض م المومر خاصة يقال" :ولم يبق

إِال أَ ْن ين ررون نبلهم ررا مرنر ر ل ظً ررا تقل ررب أل ررب ي رراء ي رري النص ررب والخ ررض مر ر
ً
ِ
راء يري
المومر خاصة ي ألَنك إذا أو تب إل مظهر اسرتغنيت عرن قلرب أل رب ي ً

الخ ض والنصب بانقبلب ألف المظهررين اللرذين توريف إليهمرا إذا قلرت :أريرت
ِن َبل أخويك ،ولو قلت :رأيت ِنلَي أخويك ،ننت قرد امعرت برين عبلمتري إعرراب

يرري اسرم واحررد ي ألنهمررا ال ين صرربلن أبر ًردا ،وال تن ررك " ِنر َبل " عررن هررذ اإلورراية
بحال "(ٔ) .
ذؼقٍة :

مما سبق يظهرر أَن يررارهم مرن ااتمراع إعررابين يري نلمرة واحردة انت روا

بترنية االسم المظهر المواف إليب " نبل " ونلتا " عن ترنيتهما .

(ٔ) انظررر نتررا

ال نررر صٕٕٔ ،ٕٕٕ ،و رررح التسررهيل البررن مالررك ٔ ،ٙٛ ،ٙٚ/وبرردا

ال وا د ٔ. ٖٚٛ ،ٖٚٚ/

﴿﴾ٜٔٔٓٛ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

 3ا لصًم الٍاء " ظنني " ًإػساتو تاحلسكاخ
ذنرر النحراة أن اليراء تلررزم " ِسرنِين " عنرد مرن رربهب ب ر ِ
"غسرلِين" ويعرررب
بالحرنات ،ويي هذ الحالة لزم حرذف التنروين ي لر بل ياتمر تنوينران يري حررف

واحد .

ق ررال اب ررن مال ررك " :م ررن الع رررب م ررن رربب " ِسر رنِين " ونح ررو ب ر ر " ِغس ررلِين"،
ِ
ِ
ين" ،و
يتلزمر رب الي رراء ويع رررب بالحرن ررات ييق ررول" :إِن ِسر رن ًينا يط رراع ييه ررا لَ ِسر رن ٌ
ِِِ
ِِ
رنين"،
"سرن ُين َك أنرر ُرر مررن سرنيني" ،وبعررض هرؤالء ال ينررون ييقررول" :مرررت عليررب سر ُ
يت رررك التن رروين الزم ي ألَن وا ررود مر ر ه ررذ الن ررون نوا ررود تن رروينين ي رري ح رررف
واحد"(ٔ).

وعل ر َل أبررو حي ران قررول ابررن مالررك بلررزوم اليرراء لررب ي بررةن ذلررك يمن ر مررن
َ
ااتماع إعرابين يي حرف واحد .
ق ررال أب ررو حي رران " :وقول ررب " " وتلزم ررب الي رراء " ألَنر رب ياتمر ر إع ارب رران ي رري

حرف واحد ،ألَنهرا نانرت قبرل اإلعرراب بالحرنرات تعررب يري الرير وييهرا الرواو،
يلررم ينون روا ليامع روا بررين مررا تري ر بررب وهررو ال رواو وبررين مررا تري ر بررب اآلن وهررو

الومة

(ٕ)

.

ذؼقٍة:

مما سبق يظهر أَن ال رار مرن ااتمراع إعررابين يري نلمرة واحردة اعلهرم
ون " ِسنِين " ونحو الياء ويعربونب بالحرنات .
ُي ِلزُم َ

(ٔ)

رح التسهيل ٔ ،٘ٛ/وانظر تمهيد القواعد ٔ. ٖٙٛ/

(ٕ) التذييل والتنميل ٔ. ٖٖٕ ،ٖٖٔ/

﴿﴾ٜٜٔٔٓ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

ً
ً
 4ا اهرناع الؼلن املنقٌ املسكة ذسكٍثا إظنادٌا هن اإلػساب

ذنر النحاة أن العلم المنقول المرنب ترنيباً إسنادياً مررل " :ترةَبطَ َ ر ًّار "

حن عل ما نان عليب قبل النقل إل العلمية ،ينقول " :ااء تَةَبطَ َ ًّار " ،و "
ُي َ
ط َ ر ّاًر " وال يعرررب ي ألَن إع اربررب يررؤدي إل ر
ط َ ر ًّار " ،و " مررررت بتَرةَب َ
أريررت تَ رةَب َ
ااتماع إعرابين يي آخر النلمة .

قررال ابررن القَ رواس " :وهررذا الصررنف مررن الترنيررب يسررمي املررة محنيررة،

ألَنها لم تغيرها عما نانت عليب ،أو ألَنب لما نان الغررض مرن التسرمية بالاملرة
ت رربيب ح ررال المس ررم به ررا بالوص ررف ال ررذي تتو ررمنب الامل ررة ل ررم تغي ررر ص ررورتها

ب بهها بحناية األمرال ،وألَنها لو أعربت بعد نقلهرا مرنبرة للرزم ااتمراع إعررابين

يي آخر النلمة وهوة محال "

(ٔ)

.

ذؼقٍة:

حنر
مما سبق يتوح أن إعراب العلم المنقول المرنب
رناديا ُي َ
ترنيبا إس ً
ً
عرب ي ل بل ياتم إعرابان يي نلمة واحدة .
وال ُي َ

(ٔ)

ررح أل يررة ابررن معطرري صٗٗ ،ٙوانظرر رررح ناييررة ابررن الحاارب ليعقرروب بررن حررااي

عوض ص . ٖٜٔ

﴿ٓٔ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

 5ا اهرناع ذثنٍح ًصف االمسني إذا اخرلف ػاهليوا تٌصف ًاحد

يارروز ترنيررة وص رف االسررمين إذا نرران عاملهمررا واحر ًردا ،أمررا إذا اختلررف
عاملهما يبل ياوز .

قال ابن يَ َبلح " :ياوز ترنية وصرف االسرمين إذا نران عاملهمرا واحر ًدا،

ررو النريمرران ،و أريررت زير ًردا وخالر ًردا العررالمين ،ومررررت بسررعيد
نحررو :قررام زير ٌرد وعمر ٌ
ومسررعود العابرردين ،وأَمرا إذا اختلررف أازاؤهمررا ومعناهمررا يِإنرب يارروز وصررف نررل

إاماعررا ،نحررو :ورررب زير ٌرد
واحررد منهمررا بصر ة م ررردة ،وال يارروز ترنيررة صر تهما
ً
رر ،ال ياروز الظري ران وال الظرري ين ي المتنراع ااتمراع إعررابين مختل رين يرري
عم ًا

معرب واحد ،وليس الحمل عل أحدهما بةول من الحمل عل اآلخر "
ذؼقٍة:

(ٔ)

.

مما سبق يتوح أَن ي اررهم من ااتماع إعرابين ي نلمرة واحردة اعلهرم

يمنعون ترنية وصف االسمين إذا اختلف عاملهما وأازاؤهما .

(ٔ)

رح النايية يي النحو البن يبلح اليمني ٕ. ٕٗٔ/

﴿ٔٔ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

 6ا حرف ػالهح املثىن ًاجملوٌع ػلى حده ػند النعة

يحذف من المنسوب إليب عبلمة الترنيرة ،وعبلمرة امر المرذنر السرالم،

ييق ررال ي رري النس ررب إلر ر  " :زي رردان " و " ارن رران " و" زي رردون " و" ع رررون "" :
ِ
ِ
ِ
ي " هرذا علر رأي مررن يعربهمرا بررالحروف ،وأَمرا مررن
ي " و " ارْنر ّي " و"ع ْ ر ِر ّ
َزْيرد ّ
لمان " وام المذنر ُم ْا َرى " ِغ ِسرلين " يِإنرب ال يحرذف
أارى المرن ُم ْا َرى " َس َ
صريبِين " علمرينَ " :،زْير َدانِي "
منهما يًا ،ييقول يي النسب إل "زيردان" و" ُن َ
ّ
ص ْيبِ ْينِي " .
و"ن
ُ َ ّ
وقررد ذنررروا أن علررة حررذف عبلمررة الترنيررة والامر المصررحح علر الررأي
األول ه رري ي ر ررارهم مر ررن ااتمر رراع عبلمتر رري إع ر رراب ،إع ر رراب بر ررالحروف ،واع ر رراب

تبعررا لمررا قبلهررا ،ألَنهمررا زيادترران زيرردتا
بالحرنررات يرري يرراء النسررب ،وحررذيت النررون ً
معا "(ٔ) .
معا ،يتحذيان ً
ً
ذؼقٍة:

مما سبق يتوح أَن ي اررهم من ااتماع عبلمتي إعراب يي آخر النلمة
اعلهم يحذيون عبلمة الترنيرة والمامروع علر َحرد ِ عنرد النسرب إليهمرا عنرد مرن
يعربهما بالحروف .

(ٔ) انظررر يرري ذلررك  :األصررول يرري النحررو ٖ ،ٙٛ/وتوورريح المقاصررد ٕ ،ٕٔٗ٘/وأووررح
المسررالك ٗ ،ٕٙٓ/وتمهيررد القواعررد  ،ٗٙٛٗ/ٜو رررح ال رراطبي عل ر األل يررة ،ٕٗٛ/ٚ
ٖ ،ٗٛوالتصر رريح ٕ ،ٖٜٖ/وهمر ر الهوام ر ر ٖ ،ٖٜٗ/و ررررح األ ر ررموني عل ر ر األل ير ررة
ٖ. ٖٚٔ ،ٖٚٓ/

﴿ٕٔ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

املثا

الثال

ا مساء الرً قٍل جبٌاش اجرواع إػساتني
هن جيرني خمرلفرني يف آخسىا

اجرواع إػساتني :لفظً ًذقدٌسي يف كلوح ًاحدج

قرد ياتمر يري النلمرة إع اربرران :أحردهما ل ظري ،واآلخرر :تقرديري ،وذلررك

عندما يدخل عليها حررف ارر از رد ،أو ربيب بال از رد ،مررل قولرب تعرال   :عَرلْػ
طِنْػخَكضِقٍػز ْغرٌػاضضَّهِػغَرزٌ ُشصٌمػػ(ٔ) ،ير ( خالق ) مبتردأ مريروع بورمة مقردرة منر

مررن ظهورهررا ا ررتغال المحررل بحرنررة حرررف الاررر ال از ررد ،يررااتم ييهررا إع اربرران:
أحدهما :ل ظي وهو الار بالنسرة ،واآلخر :تقديري وهو الري بالومة المقردرة،
أيوا قولب تعال   :أنْػتَقُوضُواػطَكػجَك َظكػطِنْػبَذِرغرٍػوَضركػظرذِغرٍػ 
ومرل ذلك ً
(ٕ) ،ير " ب ير " ياعل مريوع بومة مقردرة علر آخرر منر مرن ظهورهرا ا رتغال
المح ررل بحرن ررة ح رررف الا ررر ال از ررد ،وغي ررر ه ررذين المر ررالين أمرل ررة أخ رررى نرير ررة
لؤلسماء التي تدخل عليها حروف الار ال از دة أو ال بيهة بال از دة .

قررال ابررن عقيررل وهررو يتحرردث عررن حنررم المبترردأ وعررن العامررل ييررب ونونررب

ماردا عرن العوامرل الل ظيرة غيرر ال از ردة ومرا أ ربهها" :
معنويًّا وهو نون االسم
ً
واحترز بغير ال از ردة مرن مررل " بِ َح ْسربِ َك دره ٌرم " و احتررز ب ربهها مرن مررل" :
ُرب را ر ٍرل ق ررا ٌم " ي ر ر " را ررل " مبت رردأ ،و " ق ررا م " خب ررر  ،وي رردل علر ر ذل ررك رير ر
المعطوف عليب ،نحوُ :رب رالس قا ٌم وامرأةٌ " (ٖ) .
رارحا نرربلم ابررن عقيررل السررابق " :قولررب " يراررل" مبترردأ
وقررال الخوررري ر ً
وهررو نر ر " حسررب " ريعررب مقرردر لحرنررة الاررار ال از ررد ،أو رربهب ،وال ورررر يرري
ااتمرراع إع ررابين :ل ظرري وتقررديري ،الخررتبلف اهتهمررا ،وقيررل :مريرروع محر ًّربل ،وال
(ٔ) سورة ياطر من اآلية . ٖ :
(ٕ) سورة الما دة من اآلية . ٜٔ :
(ٖ)

رح ابن عقيل عل أل ية ابن مالك ٔ. ٕٓٔ/

﴿ٖٔ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

يختص بالمبنيات

(ٔ)

.

ذانر الواهين السابقين " :وهل المارور بحرف ال از د أو
وقال الصبان ًا
محذور يري ااتمراع إعررابين :ل ظري وتقرديري مرن اهترين
تقدير وال
بهب مريوع ًا
َ
ًّ
الم َحلي بالمبنيات قوالن"(ٕ) .
مختل تين أو محبل وال يختص َ
ونلحررظ يرري النصررين السررابقين أَن رب ال ورررر وال محررذوف يرري ااتمرراع

إعرابين ل ظري وتقرديري ،الخرتبلف اهتهمرا ،أي :ظراهر ومقردر ،والظراهرَ :ارر

عبلمتُبُ النسرة ،والمقدر :ري ٌ عبلمتُبُ الومة ،ويي هذا تصريح باواز ااتمراع
إعرابين مختل ين ي نلمة واحدة إذا اختل ت اهتهما .

ظيرا واآلخرر
آخر وهو نون أحدهما إعرًابا ل ًّ
ونلحظ ً
أيوا أَن هناك رًأيا َ
الم َحلي بالمبنيات .
محليًّا وال يختص َ
ذؼقٍة:

مم ررا س رربق أس ررتطي الق ررول :إِنر رب ال م رران م ررن ااتم رراع إعر ررابين ل ظ رري

وتقديري يي نلمة واحدة ،الختبلف اهتهما عل القول األول .

(ٔ) حا ية الخوري عل
(ٕ) حا ية الصبان عل

رح ابن عقيل ٔ. ٜٔ/

رح األ موني ٔ. ٕٚٚ/

﴿ٗٔ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

امتا ح

الحمد ﵀ ،ب ولب تتم الصالحات والصبلة والسبلم عل خاتم األنبياء
ٍ
محمد ،وعل آلب وصحبب الطيبين الطاهرين الرقات .
والرساالت ،سيدنا
أما بعد ...

يهذ أهم ما توصلت إليب من نتا
ٔ ر

ٕ ر

خبلل البحث والدراسة :

أّن َرد مذهب القا لين بإعراب األسماء الستة من منانين بةَنب ليس لب نظير
نظير من نبلم العرب وهو "
ااب عنب بةَن لب ًا
من نبلم العرب يمنن أَ ْن ُي َ

امرٌؤ "و " ابُن ٌم " ،وباق المسا ل الت أوايها البحث ي مبحرب األول .
ُ
أَن َرد البصريين عل النوييين بةن القول بإعراب األسماء الستة من منانين
ااب
يؤدي إل اختبلط المعاني من ياعلية وم عولية وغيرهما ر يمنن أ ْ
َن ُي َ
عنب بةَن إعراب هذ األسماء حال إوايتها بالومة والواو يي حال الري ،

وبال تحة واأللف يي حال النصب ،والنسرة والياء يي حال الار ال يؤدي

إل اختبلط هذ المعاني .

ٖ ر أّن إعراب بعض األسماء من منانين وا ْن نان مراوحا إال أَنب غير م ٍ
حال.
ً
ُ ُ
ٗ ر أَن بعض العلماء ي ِ
طلق عل إتباع حرنة الحرف قبل األخير لحرنة الحرف
ُ
األخير يي اإلعراب إعرًابا من منانين .
٘ ر

أَن يرار النحاة من ااتماع إعرابين يي نلمة واحدة أَر َر يي بعض األحنام
النحوية باالمتناع ،وأَرر يي بعوها اآلخر باللزوم .

 ٙر

أَنب ال ورر من ااتماع إعرابين يي نلمة واحدة إذا نانا من اهتين
مختل تين .

 وَطَكػتَوْسِغقِيػإِالَّػبِكضضّهِػرَضغْهِػتَوَصَّْضتٌػوَإِضغْهِػأُظِغبٌ
الدكتور

(ٔ) سورة هود من اآلية . ٛٛ :

﴿٘ٔ﴾ٜٔٔ

(ٔ)

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

ٔ.

ثثد املصادز ًاملساجغ

ارت اف الورب من لسران العررب ألبري حيران ر تحقيرق :رارب عرمران
محمد ر النا ر :منتبة الخاناي ر القاهرة ر ( دون تاريح ) .

ٕ.

أسررار العربيرة ألبري البرنرات األنبراري ر النا رر ر دار األرقرم ر الطبعرة

ٖ.

األصول يي النحو البن السراج ر تحقيق :عبد الحسين ال تلي ر النا ر ر

ٗ.

أمررالي ابررن الحااررب ر تحقيررق :الرردنتور  /يخررر صررالح سررليمان قرردارة ر

٘.

اإلنصاف يي مسا ل الخبلف بين النحويين والبصريين والنوييين ألبي

األول ر ( ٕٓٗٔ ه –  ٜٜٜٔم ) .

مؤسسة الرسالة ر بيروت ر ( دون تاريح ) .

النا ر :دار الايل ر بيروت ،دار عمار ر األردن ( دون تاريح ) .

البرنرات األنبراري ،تحقيرق :ال ريح  /محمرد محيري الرردين عبرد الحميرد ر

النا ر :المنتبة العصرية ر الطبعة األول (ٕٗٗٔهر ر ٖٕٓٓم) .
.ٙ

أووررح المسررالك إل ر أل يررة ابررن مالررك ر تحقيررق :يوسررف ال رريح محمررد

.ٚ

إيوراح رواهد اإليوراح للقيسري ر تحقيرق :الردنتور  /محمرد برن حمرود

البقاعي ر النا ر :دار ال نر للطباعة والتوزي ( دون تاريح ) .

الردعااني ر النا رر :دار الغررب اإلسربلمي ر بيرروت ر الطبعرة األولر

(ٔٗٓٛه ر ٜٔٛٚم) .
.ٛ

بدا

ال وا د البن القيم الاوزية ر تحقيق :الدنتور  /علي العمران ر

النا ر :دار عالم ال وا د ر منة المنرمة ر المملنة العربية السعودية ر
الطبعة األول ( ٕ٘ٗٔه ) .

.ٜ

ٓٔ.

البدي يي علرم العربيرة البرن األريرر ر تحقيرق :يتحري أحمرد علري الردين ر
النا ر ر اامعة أم القرى ر المملنة العربية السعودية ر الطبعة األول

( ٕٓٗٔ ه –  ٜٜٜٔم ) .
البسيط ي

رح امل الزااا البن أب الربي  ،تحقيق د /عياد برن

عيرد الربيت ر طب دار الغرب اإلسبلم  ،بيروت ،الطبعة األولر
﴿﴾ٜٔٔٔٙ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

ٔٔ.
ٕٔ.

( ٔٗٓٚهر ر ٓ. ) ٜٔٛٙ

تاج العروس للزبيدي ر تحقيق :ماموعة من المحققين ر النا ر:
دار الهداية ( دون تاريح ) .

التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والنوييين ألبي البقاء العنبري ر
تحقير ررق :الر رردنتور  /عبر ررد الر رررحمن العريمر ررين

ٖٔ.

ر النا ر ررر :دار الغر رررب

اإلسبلمي ر الطبعة األول (ٔٗٓٙه ر ٜٔٛٙم) .

التررذييل والتنمي ررل ي رري رررح نت رراب التس ررهيل ألبر ر حيرران األندلسر ر

ر

تحقيرق :الردنتور /حسرن هنرداوي ر النا رر :دار القلرم ر دم رق ر الطبعرة

األول ( دون تاريح ) .
ٗٔ.

تصررحيح ال صرريح و رررحب البررن درسررتويب ر تحقيررق :الرردنتور  /محمررد

برردوي المختررون ر النا ررر :المالررس األعل ر لل ر ون اإلسرربلمية بررو ازرة

األوقاف ر امهورية مصر العربية
٘ٔ.

التصرريح بمورمون التووريح لل ريح خالرد األزهرري ر ن رر :دار النترب

.ٔٙ

تعليق ال ار رد ب ررح تسرهيل ال وا رد للردماميني ر تحقيرق :الردنتور /محمرد

.ٔٚ

تمهيد القواعد ب رح تسهيل ال وا د لناظر الايش ر تحقيق :أد/عل

العلمية ر بيروت ر الطبعة األول ( ٕٔٗٔهر ر ٕٓٓٓم) .
الم دى ر الطبعة األول ( ٖٓٗٔه ر ٖ ٜٔٛم ) .

محمد ياخر ،وأد /عل السنوس محمد وآخرين ،ن ر :دار السبلم ر
القاهرة ر الطبعة األول ( ٕٔٗٛهر) .

.ٔٛ

توورريح المقاصررد والمسررالك ب رررح أل يررة ابررن مالررك للم ررادي ر تحقيررق:

األسررتاذ الرردنتور  /عبررد الرررحمن علرري سررليمان ر النا ررر :دار ال نررر ر

الطبعة األول (  ٕٔٗٛه –  ٕٓٓٛم ) .
.ٜٔ

حا رية الخورري علر

ررح ابرن عقيرل علر أل يرة ابرن مالرك ر النا رر:

ٕٓ.

حا ررية الصرربان علر

رررح األ ررموني علر أل يررة ابررن مالررك ر النا ررر:

دار ال نر للطباعة والن ر ر ( دون تاريح ) .

﴿﴾ٜٔٔٔٚ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

دار النتررب العلميررة ر بيررروت ر لبنرران ر الطبعررة األولر (ٔٗٔٚهر ر ر

ٜٜٔٚم) .
ٕٔ.

ٕٕ.

ٖٕ.

الحاة للقراء السبعة ألبري علري ال ارسري ر تحقيرق :بردر الردين قهرواي ر

وب ير اوياابي ر النا ر :دار المةمون للتراث ر دم ق ر الطبعة الرانية

( ٖٔٗٔهر ر ٖٜٜٔم ) .

خ ازنررة األدب ولررب لبرراب السرران العرررب لعبررد القررادر البغرردادي ر تحقيررق

و ررح :ال ريح  /عبرد السربلم محمرد هرارون ر النا رر :منتبرة الخراناي ر
القاهرة ر الطبعة الرابعة ( ٔٗٔٛهر ر ٜٜٔٚم) .
الخصررا ص ألبر ال ررتح عرمرران بررن انر

ر تحقيررق  /محمررد علر

الناار ر طب دار
ٕٗ.

الهدى ر بيروت ر الطبعة الرانية ( دون تاريح ) .

رصررف المبرراني يرري رررح حررروف المعرراني للمررالقي ر تحقيررق :الرردنتور/
نوري حمودي القيسي ر النا ر :عالم النتب ر بيروت ر الطبعة األول (

دون تاريح ) .
ٕ٘.

سر صناعة اإلعراب البن اني ر النا ر :دار النتب العلمية ر بيروت

.ٕٙ

رررح األ ررموني علر أل يررة ابررن مالررك ر النا ررر :دار النتررب العلميررة ر

.ٕٚ

ر لبنان ر الطبعة األول ( ٕٔٗٔهر ر ٕٓٓٓم) .

بيروت ر لبنان ر الطبعة األول ( ٜٔٗٔهر ر ٜٜٔٛم) .

رح ابن عقيل عل أل ية ابن مالك ر تحقيق :ال يح /محمد محيي

الدين عبد الحميد ر النا ر :دار التراث ر القاهرة ر الطبعة الع رون
.ٕٛ

( ٓٓٗٔهر ر ٜٓٔٛم ) .

رررح ابررن النرراظم علر أل يررة ابررن مالررك ر محمررد باسررل عيررون السررود ر

النا ررر :دار النتررب العلميررة ر بيررروت ر الطبعررة األولر ( ٕٓٗٔه ر
.22

ٕٓٓٓم ) .

رح أل ية ابن ٍ
معط للرعيني ر تحقيق ودراسة ر رسالة دنتو ار للباحث
﴿﴾ٜٔٔٔٛ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

 /حسن محمد عبد الرحمن أحمد يي نلية اللغة العربية يي اامعة أم

القرى بمنة المنرمة ( ٗٔٗٔه ر ٜٜٗٔم ) .
ٖٓ.

ٖٔ.

ٕٖ.

ر رررح التسر ررهيل البر ررن مالر ررك ،تحقير ررق :الر رردنتور /عبر ررد الر رررحمن السر رريد،

والدنتور  /محمرد بردوي المخترون ر النا رر :دار هارر ر مصرر ر الطبعرة
األول ( ٓٔٗٔهر ر ٜٜٓٔم ) .

رررح امررل الزاررااي البررن عصر ور ر تحقيررق :الرردنتور  /صرراحب أبررو

اناح ر النا ر :اامعة الموصرل ،دار النترب للطباعرة والن رر ر الطبعرة
األول ( ٕٓٗٔه ر ٜٓٔٛم ) .

ررح رايية ابرن الحاارب للروري ر تحقيرق :محمرد نرور الحسرن ،محمرد

الزيزاف ،محمد محيي الدين عبد الحميد ر النا رر :دار النترب العلميرة ر
ٖٖ.
.34

ٖ٘.

بيروت ( ٕٓٗٔه ر ٕٜٔٛم ) .

رح نايية ابن الحااب للروي ر تحقيق الدنتور  /عبد العال سالم

منرم ر عالم النتب ر القاهرة ر الطبعة األول ( ٕٔٗٔهر ر ٕٓٓٓم)

رح النايية يي النحو البن يبلح اليمني ر تحقيقًا ودراسةً ر رسالة
دنتو ار للباحث /نصار بن محمد بن حسين بن حميد الدين يي نلية

اللغة العربية يي اامعة أم القرى بمنة المنرمة ( ٕٔٗٔه )

رح النايية ليعقوب بن بن أحمد ب حااي عوض ر تحقيق:

الدنتور /سعد أبو نور ر رسالة دنتو ار يي نلية اللغة العربية

بالمنصورة .
.ٖٙ

رح نتاب الحدود يي النحو لل انهي ر تحقيق :الدنتور/المتولي

رموان أحمد الدميري ر النا ر :منتبة وهبة ر القاهرة ر الطبعة الرانية

(ٗٔٗٔهٜٜٖٔ -م) .
.ٖٚ

رح نتاب سيبويب للسيرايي ،تحقيق :أحمد حسن مهدلي ،وعلي

.ٖٛ

رح الم صل البن يعيش ر النا ر :دار النتب العلمية ر بيروت ر لبنران

سيد علي ،النا ر :دار النتب العلمية ( دون تاريح )

﴿﴾ٜٜٔٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

.ٖٜ

ر الطبعة األول ( ٕٕٗٔهر ر ٕٔٓٓم ) .

الصحاح ( تاج ال قب وصحاح العربيرة ) للاروهري ر تحقيرق :أحمرد عبرد

الغ ور عطار ر النا ر :دار العلم للمبليين ر بيروت ر الطبعة الرابعة

( ٔٗٓٚهر ر ٜٔٛٚم) .
ٓٗ.

النامل يي اللغة واألدب للمبرد ر تحقيق :محمد أبو ال ول إبراهيم ر

ٔٗ.

النتاب لسيبويب ر تحقيق :ال يح  /عبد السبلم محمد هارون ر طب

النا ر :دار ال نر العربي ر الطبعة الرالرة ( ٔٗٔٚهٜٜٔٚ-م) .
منتبة الخاناي ر القاهرة ر الطبعة الرابعة ( ٕ٘ٗٔهر ر ٕٗٓٓم) .
دار ابن حزم ر بيروت ر الطبعة األول ( ٕٗٗٔه ر ٖٕٓٓم ) .

ٕٗ.

النناش يي يني النحو والصرف البن اهن ا ر تحقيق :الدنتور /

ٖٗ.

اللباب ي علوم النتاب البن عادل ر تحقيق :ال يح  /عادل أحمد عبرد

رياض بن حسن الخوام ر النا ر:المنتبة العصرية ر بيروت (ٕٓٓٓم).

المواود ،وال ريح  /علري محمرد معروض ر النا رر :دار النترب العلميرة ر
بيروت ر لبنان ر الطبعة األول ( ٜٔٗٔهر ر ٜٜٔٛم) .

ٗٗ.

لسران العررب لامرال الردين برن منظرور ر النا رر :دار صرادر ر بيرروت ر

٘ٗ.

ليس يي نبلم العرب البن خالويب ر تحقيق :أحمد عبد ىالغ ور عطار

.ٗٙ
.ٗٚ

.ٗٛ

الطبعة األول ( دون تاريح ) .

ر الطبعة الرانية ( ٖٜٜٔهٜٜٔٚ-م) .

معام القواعد العربية يي النحو والتصريف وذيل باإلمبلء لعبد الغني

الدقر ر النا ر :دار القلم دم ق ر الطبعة األول ( ٔٗٓٙهٜٔٛٙ-م)
مغن اللبيب عن نتب األعاريب ،البن ه ام األنصاري ر تحقيق:

ال يح /محمد محي الدين عبد الحميد ر طب المنتبة العصرية ر
بيروت (ٔٔٗٔه ر ٜٜٔٔم).

الم صل يي صنعة اإلعراب للزمخ ري ،تحقيق  /علي أبو ملحم،
منتبة الهبلل ،بيروت ،الطبعة األول ( ٖ ٜٜٔم ) .
﴿ٕٓ﴾ٜٔٔ

املعرب من مكان ِ
والرد
ُ
َني بنيَ ال َق ُبول َّ
جملة كلية اللغة العربية بإيتاي البارود (العدد الثالث والثالثون)

.ٜٗ

المقاصررد ال ررايية يرري رررح الخبلصررة الناييررة ( رررح أل يررة ابررن مالررك)

لل اطبي ر تحقيق :الدنتور /عبد الرحمن بن سليمان العريمين وآخرين ر
النا ررر :معه ررد البح رروث العلمي ررة واحي رراء التر رراث اإلس رربلمي باامع ررة أم
القرى ر منة المنرمة ر الطبعة األول (ٕٔٗٛهر ر ٕٓٓٚم).

ٓ٘.

المقاصررد النحويررة يرري رررح رواهد ررروح األل يررة لبرردر الرردين العينرري ر

تحقيق :الدنتور /علي ياخر ،والدنتور /أحمرد محمرد توييرق السروداني،
والرردنتور /عبررد العزيررز محمررد يرراخر

ر النا ررر :دار السرربلم للطباعررة

والن رر والتوزير والترامرة ر القراهرة ر امهوريرة مصرر العربيرة ر الطبعرة

األول ( ٖٔٗٔهر ) .
ٔ٘.

المقتوررب للمبرررد ر تحقيررق :ال رريح  /محمررد عبررد الخررالق عورريمة ر

النا رر :المالرس األعلر لل ر ون اإلسربلمية برو ازرة األوقراف ر امهوريرة
مصر العربية ر الطبعة الرانية ( ٖٜٜٔهر ر ٜٜٔٚم) .

ٕ٘.

المنصرف ( ررح تصرريف المرازني ) البرن انري ر النا رر ر دار إحيراء

ٖ٘.

نتا

ال نر يي النحرو للسرهيلي ر النا رر :دار النترب العلميرة ر بيرروت ر

ٗ٘.

النحو الوايي للدنتور  /عباس حسن ر النا ر :دار المعارف ر مصر

٘٘.

التراث القديم ( ٖٖٔٚهٜٔ٘ٗ-م) .

الطبعة األول ( ٕٔٗٔهٜٜٕٔ-م) .

ر الطبعة الحادية ع رة ( دون تاريح ) .

همر الهوامر يري ررح امر الاوامر للسريوطي ر تحقيرق :عبرد الحميرد
هنداوي ر النا ر :المنتبة التوييقية ر مصر ( دون تاريح ) .

﴿ٕٔ﴾ٜٔٔ

