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 .المخلص
إن اللغة العربية تميزت بأنها لغة اإلعراب، واإلعراب في النحو نوعان: ظاهر ومقدَّر. جاء هذا 

تناول  ،بعنوان اإلعراب التقديري وأثره في توجيه المعنى. دراسةةة تيقيةية في رةةعر القر د البحث 
البحث اإلعراب التقديري في األسةةةةةةةةةماء واألفعال، حهدل توىةةةةةةةةةيال المعنى اللغوي وا صةةةةةةةةةي  ي 

وقد استخدم في هذا البحث المنهج  .لإلعراب التقديري وبيان دور اإلعراب وأثره في توجيه المعنى
 :وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها، قي والتحليلي في توىيال بعض الشواهدالوص
 . يتضال معناها إ  من خ ل اإلعراب إن الجملة العربية في بعض  ا ت التقديم والتأخير -1
 .تغيير  ركة اإلعراب حتأثير العامل أو بغيره يتبعه تغيير في المعنى -2

 .الفرزدق شعر تطبيقية، دراسة التقديري، الكلمات المفتاحية: اإلعراب
Abstract                                        
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The Arabic language is distinguished as the language of parsing, and 
parsing is two types: clear and implied. This research came under the title 
of Implied Parsing and Its Effect on Directing Meaning. An applied study 
in Al-Farazdaq's poetry, the research dealt with implied parsing in nouns 
and verbs, with the aim of clarifying the linguistic and idiomatic meaning 
of implied parsing and clarifying the role of parsing and its impact in 
directing the meaning. The descriptive and analytical methods were used 
to clarify some evidence’ and the research came up with many 

results:                                                                                                                                         
1- The Arabic sentence in some cases of introduction and delay, its 
meaning becomes clear only through parsing. 
2- Changing the vowel in the parsing due to the influence of the factor or 
others, followed by a change in the meaning. 

Keywords: Implied Parsing, An applied study , Al-Farazdaq's 
poetry. 

 

 :ّدمةــمق 
واىع األلقاظ للمعاني بحسب ما اقتضته  كمته  واللغات،الحمد هلل خالق األلسن  

م والص ة والس  وفضلها،البالغة، الذي عّلم آدم األسماء وأظهر حذلك ررل اللغة 
هم وعلى آله وصحبه أكرم ح حيانًا،وأعربهم  لسانًا،د أفصال الخلق حمّ على سيدنا م  
 أنصارًا وأعوانًا.

فية دراسة وص وأثره في توجيه المعنىاإلعراب التقديري  بعنوان: بحثالا هذ جاء 
هتّم حها ا من القضايا المهمة التي اإلعراِب  في البحث  وأن  تيقيةية في رعر القر د ،

 ا مم النحو، كما أّن لإلعراب دورًا مهمًا في صيانة اللسان من اللحن والخيأ،علماء 
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ق حن عر إسح، وصد  قول الشافي هذا الموىوعوالخوض  بحثإلى الالبا ثين دفع 
 (1) خلف الشهير باحن اليقيب:

نِ  اِن األلكِن        وال مْرء  تْكرم ه  إذا لْم ي ْلح   النَّْحو  ي ْصِلال  ِمْن ِلس 
ةةةةةنِ  ا م ِةيم  األْلس  ل ةةةةةةةوِم أ جلُّها         ف أجلُّةةةها ِمْنه   و إذ ا ط ل ْقت  مةِةْن الع 

ِريِف ي حيه ع ْن  اِظ األ عْ ل ْحن  الشَّ ت راه  ي ْسق ط  ِمْن ِلح   ق ْدِره        و 
 :التقديري  اإلعرابمعنى     
 نًا قدرًا حّين مقداره، وقّدر ف ءالتقدير لغًة: من مادة )قّدر(، وقّدر عليه تمكن منه، وقّدر الشي 

ويقال: قّدر األمر: دّحره، وفّكر (، 2){قَْدرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُوا وَمَا} عّظمه، وفي التنزيل، قوله تعالى:
ر عليه الر   ىيقه  فَقَدَرَ  ابْتَلَاهُ مَا إِذَا وَأَمَّا} وفي التنزيل الحكيم: ،في تسويته وجعله على مقداره، وقد 

(، وتقّدر عليه األمر: جعل له و كم به عليه، وليلة القدر ليلة مباركة من رهر 3){رِزْقَهُ عَلَيْهِ
 (4)}إِنَّا أَنزَلَْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ{ قرآن، في قوله تعالى:رمضان أ نزل فيها ال

والتقدير: من مادة )قّدر(، وهو مصدر للقعل الرباعي )قدَّر(، وقّدر الشيء أي  دد مقداره وميَّزه 
 (5من غيره، وقّدر الشيء بالشيء ومقداره قاسه به وجعله على مقداره. )

                                                                       : اإلعراب التقديري اصطالحا  
 هو أثر غير ظاهر على آخر الكلمة، ويجلبه العامل، فتكون الحركة مقّدرة؛ ألّنها غير ملقوظة، 

                                                           

ّيار،  بس في 1 جناية فقال الشعر في . هو إسحق حن خلف من أهل القنون ومعاررة الشَّ
 السجن وترقى  تى مدح الملوك.

  (.67.سورة الزمر، )2
  (.16.سورة القجر، اآلية )3
 (.1. سورة القدر، اآلية )4
. المعجم الوسيط، قام بإخراجه إحراهيم مصيقى وآخرون، ط مجمع اللغة العربية، اإلدارة العامة 5

 .770ص  .2القاهرة، جم 1972هة ةة 1392للمجمعات وإ ياء التراث، 
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أي تقدير اإلعراب في ا سم المعرب الذي تعّذر، أي امتنع ظهور اإلعراب فيه للتعّذر أو 
 (1الثقل.)

 

وقيل: هو الذي   تظهر فيه ع مته في آخر الكلمة حل تقّدر  ركته عليها، ألن الع مة اإلعراحية  
  تظهر على الحرل األخير من اللقظ المعرب، بسقب أن هذا الحرل األخير  رل علة   تظهر 

اإلعراب (، نجد أن 2){اللّهِ هُدَى الْهُدَى إِنَّ} عليه الحركات اإلعراحية، كاأللف في قوله تعالى:
التقديري في كلمة )الهدى(، منصوبة بالقتحة المقدرة على األلف المقصورة. ومثاله 

 (.3قول القر د  في الهجاء:)
م  و الح مرِ  ِد آد  وِد ِمْن أ ْو   ل ى السُّ ى ل ن ا         ع   ر أ ى النَّاس  ِعْند  الق ْيِت أنَّ الح ص 

 ( 4ومثاله قول القر د  في المدح:) 

اِحةةةةةةر   هللا ِبالنَّاِس خ  ى، و  ةةةةد  ْم          ِحِنيِّ اله  ْيِرك  ةةةةةةة ، خ  مَّ اء  ع  ت ةةةةةك  الق ْيض  دَّ  و ج 
( ا الع ر اِعر  لى         ذ ر اها، ل ك  الق ْدم وس  ِمْنه  ْمٍس ق ْد ت ق رَّع ت  ِفي الع  ْقِد ر  ِمْن ع   (5و 

 لتقديري في كلمتين:ولقد خّص النحويون اإلعراب ا   
إ داهما: في آخرها ألف كعصا فإّن األلف مدُّ ساكن   يققل الحركة سواء كانت  

ملقوظًا حها كما في العصا، أو مقّدرًا كما في عصًا، فألقه محذوفة في النيق  لتقاء 
الساكنين، أ دهما ألف واآلخر التنوين. كقول القر د  وهو يمدح العباس حن عقد 

 الملك: 

                                                           

. ررح كافية احن الحاجب، ليعقوب حن أ مد حن  اجب ة تحقيق: سعد محمد عقد الرا   ط 1
  .294مكتبة المنصورة، أمام جامعة األ هر، دج، ص

  .73. سورة آل عمران اآلية، 2
 م، دج،1987هة 1407، 1. ديوان القر د ، علي فاعور، دار الكتب العلمية حيروت، لقنان، ط3

حيضًا  .أراد أن الناس يقرون لهم بالكثرة وبالتقو  على أحناء آدم كلهم285بحر اليويل، ص
 وسودًا.

 .279. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص 4
 . القدموس: القديم، العرائر: الضخم.5
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وِّ الم ق اِذِل) د  ل ْم ت ْخب  ِني ران  الع  ا،          و  قَِّت الع ص  اع ون  و ْانش  ا الدَّ ع  ل ّما د   (1و 

 

 وفي صورة النصب يهجو القر د  جريرًا: 
ق وا ا ت غ ضَّ اٍل، إذا م  هَّ م ج  ْنه الَّذى ف ْو   ظ ْهِرِه          ِبأ ْ    ى ع  ل ْقن ا الح ص   ق 

لمتكلم، كغ مي ألن ما ققل ياء المتكلم يجب أن يكون مكسورًا، وهو ثانيتهما: ياء ا
 محل اإلعراب فتقّدر اإلعراب فوجب تقديره. والتقدير فيما تعّذر، أل د ريئين:

أما لتعّذر النيق به  ستحالته، وإما تعّسره واستق له، و  يكون تقديرًا إ  إذا لم يقم 
 ب التقديري يأتي ألسباب هي:ريء مقامه، وهذا يقين لنا أن اإلعرا

أوً : عدم ص  ية الحرل األخير من الكلمة لتحّمل ع مة اإلعراب، لكونه  رل 
 علة.

 ثانيًا: وجود  رل يقتضي  ركة معينة تناسبه.
 ثالثًا: وجود  رل جر أو رقهه.

 إعراب االسم المقصور:
 رور  حُ}وهو ا سم المعرب الذي آخره ألف   مة، والقصر: الحبس، قال تعالى:      

( وسمي حذلك ألنه محقوس عن ظهور اإلعراب وقد تكتب 2.){الِْخيَامِ فِي مَّقْصُرورَات 
األلف واققة كالعصا، أو على صورة الياء كموسى، وذلك نظرًا إلى أصلها، و كمه أن 

هذه األلف في الجميع رفعًا ونصبًا وجرًا، إذ   يمكن أن يعرب بحركات مقّدرة على 
 (3تظهر الضمة أو القتحة أو الكسرة على األلف.)

                                                           

. انشقت العصا: تباينت األهواء 376. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص 6
 لقت، المقاذل: الشتائم.واخت
 (.72. سورة الر من، اآلية )1
. النحو العربي أ كام ومعاني، بحسب موىوعات األلفية، محّمد فاىل السامرائي، دار احن 2

 .77، ص1م، ج2014هة،1435، 1كثير حيروت لقنان، ط
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والمقدَّر كالذي في آخر القتى في قولك: )جاء القتى(، )ورأيت  القتى(، )ومررت    
 ربالقتى(، فإّنك تقّدر الضمة في األ ّول والقتحة في الثاني والكسرة في الثالث، لتعذّ 

 ( 1الحركة فيها، وذلك المقّدر هو  ركة اإلعراب.)

ا سم المقصور إذا أريد تثنيته، فإن كان ث ثيًا نحو: )عصا وفتى(، يرد إلى أصله    
فيقال: )عصوان( في  الة الرفع و)عصوين( في  الة النصب والجر، ويرد إلى أصله 

 الياء في )فتى(، فيقال: فتيان وفتيين.
لى ىربين: منصرل وغير منصرل، فالمنصرل ما يمكن أن يدخله والمقصور ع   

ى وندى( ومثاله قول القر د  في الهجاء:)  (.2التنوين و ده؛ نحو: ) ص 
م  و الح مِر) ِد آد  وِد ِمْن أ ْو   ل ى السَّ ى ل ن ا          ع   (3ر أ ى النَّاس  ِعْند  الق ْيِت أنَّ الح ص 

 الوليد حن عقد الملك: ويقول أيضًا في مدح العباس حن 
ه    خر ا) بَّاِس، ف اْرت ِحلوا           ِمْثل  الق ر اِت إذا ما م ْوج  ي د  الع   (4ِإنَّ النَّدى و 

ثّم نجد التقاء ساكنين األلف، التي هي  م الكلمة، والتنوين بعدها ساكن، تقول:   
اء فيحذل  لتق)هذه عصًا ورأيت  عصًا ومررت  بعصًا( بالتنوين من غير ألف. 
 (5الساكنين، وكانت األلف أولى بالحذل منه إلى التنوين لوجوه ث ثة: )

 أ دها: أن التنوين دخل لمعنى، ويزول حزوال ذلك المعنى، وليست األلف كذلك ألنها  م الكلمة.

الثاني: أن األلف إذا  ذفت بقي ققلها ما يدل على األلف المحذوفة، وهي القتحة ققلها؛ وليس  
 على  ذل التنوين دليل.

                                                           

م، 2009. ررح قير الندى وبل الصدى، محمد محي الدين عقد الحميد، دار الي ئع القاهرة،3
 591دج، ص

  .285.ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص4
  .أراد الّناس يقرون لهم بالكثرة وبالتقو  على أحناء آدم كلهم، حيضًا وسودًا.5
 .295. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر البسيط، ص 1
عيش، قدم ي. المقّصل للزمخشري، ررح احن يعيش، موفق الدين أحي البقاء يعيش حن علي حن 2

، 1م، ج2001هة، 1422، 1له، إميل حديع يعقوب، دار الكتب العلمية حيروت، لقنان، ط
  .263ص
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 الثالث: أن الساكن األّول هو المانع من النيق بالثاني، فكان  ذفه هو الوجه إل الة المانع. 

هذا ة، نحو: ) قلى، وسكرى( فأما المقصور غير المنصرل: فما كان في آخره ألف التأنيث المقرد
   يدخله ريء من اإلعراب، ألنه غير منصرل، ألجل 

 (1التأنيث ال  م، فتقول:) هذه  قلى وسكرى(.)

 

و كم هذا ا سم من اإلعراب أن يكون في الرفع والنصب والجر على صورة وا دة، ويظهر في   
 الملك:  اآلتي،  الة الرفع قول القر د  وهو يمدح العباس حن عقد

وِّ الم ق اِذِل) ل ْم ت ْخب  ِني ران  الع د  ا،          و  قَِّت الع ص  اع ون  و ْانش  ا الدَّ ع  ل ّما د   (2و 
 وفي صورة النصب يهجو القر د  جريرًا: 

ق وا) هَّاٍل، إذا م ا ت غ ضَّ م ج  ْنه الذَّى ف ْو   ظ ْهِرِه          ِبأ ْ    ى ع  ل ْقن ا الح ص   (3ق 
 وفي الجر يقول عن الوراة: 

ما) ْلبًا م ق سَّ ل ْن ي ْجم ع  الِهْجر ان  ق  و ى،          و  ْجر  ي ْشِقي ِمن  اله  : اله   (4ف ق ال  اليَِّقيب 
ر الحركات الث ث أي الرفع والنصب والجر ميلقاً على كل معرب مقصور للتعّذر، ومعنى  وإّنما تقدَّ

ع مات اإلعراب على الحرل األخير منه، وذلك ألن األلف   التعّذر: أّنه   يستييع إظهار 
تققل الحركة لذاته، ألنها  رل هوائي يخرج من أقصى الحلق يتسع له الحلق والقم أرد من اّتساعًا 

 مع غيره، فلو  ركت لقيعت الحركة امتداده وا متداد طقيعة فيه، ف  سقيل إلى الحركة. 
 لَئِكَوَأُوْ رَّبِّهِمْ مِّن هُدًى عَلَى أُوْلَئِكَ} حها أسماء مقصورة، قال تعالى: وهذه بعض اآليات الكريمة التي 

 (1){الْمُفْلِحرُونَ هُمُ
هدى: اسم مجرور وع مة جرِّه الكسرة المقّدرة منع من ظهورها التعّذر، ومثله قال  

 (5){إِبْرَاهِيمُ  لَهُ يُقَالُ  يَْذكُرُهُمْ فَتًى سَمِعَْنا قَاُلروا} تعالى:

                                                           

 .263. المرجع نقسه، ص3
 . ققلنا: ألقينا376. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص 4
 .391. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص 5
  .585ر طويل، ص. ديوان القر د ، علي فاعور، بح6
  (.6. سورة األنقياء، اآلية )2
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فتى: مقعول به منصوب وع مة نصبه القتحة المقّدرة منع من ظهورها التعّذر، ومثله  
(، الوسيى: صقة 1){قَانِِتنيَ لِلّهِ  َوقرُومُرواْ الْروُسْطَى والصَّالَةِ الصَّلَروَاتِ َعَلى َحافُِظرواْ}قوله تعالى: 

 وَإِذْ } تعالى:قال ل)ص ة( مجرور وع مة جرِّه الكسرة منع من ظهورها التعّذر. مثله 

(، موسى: فاعل مرفوع وع مة 2){حُقُباً  أَمْضِيَ أَوْ  الْبَحَْريْنِ  مَجْمَعَ  أَبْلُغَ  َحتَّى أَبْرَحُ  لَا لِفَتَاهُ  مُروسَى قَالَ 
 رفعه الضمة المقّدرة منع من ظهورها التعّذر، ألّنه ممنوع من الصرل للعلمية والعجمة.                                         

ومنه كلمة )الغنى( جاءت مرفوعة مرة ومجرورة مرة أخرى كما في قول القر د      
 يمدح ىبة:.

ون أ رْ  ةةةةةةةةةزَّ ْقر  ي ه  ْالق  ِة و  ِقيع  يْوم  الو  ا         ِحِهةةةةةةةةةةنَّ اْلِغن ى   ًا ِطو اً  م ت ون ه   م ا  

( ة  و القْسر  ، اإِلب ا   بَّة  ِبالِغن ى،        إذ ا اْ ت ر ب  النَّاس  ْند  ى  اٍل ع   (3و أ ْوث ق  م 
راب ذا كان  رل اإلعوإذا كان اخت ل اآلخر يقّدر تقديرًا، من غير أن يلقظ به وذلك إ

ناحياً عن تحّمل الحركة بأن يكون  رل علة، كاأللف في )عصا( ألن الكلمة في نقسها 
معربة بحكم ا سمية، إذا لم يعرض فيها ما يخرجها عن التمكن واستحقا  اإلعراب، 

) مررت  بعصا ور ى يا فتى(، وفي :)هذه عصا ور ى يا فتى(، وفي الجر نقول
 ( ومثله في الجر قول الشاعر في المدح: 4عصا ور ى يا فتى(.) النصب نقول:) رأيت  

ى ن ْعً  م ِرّرًا ب ِصير ها) ب ْين  ْالح ص  ا           و  م ْحذّوٍة ح ْين  الِحز اِء الَِّذي ل ه   (5و 

                                                           

  (.238. سورة البقرة، اآلية )3
  (.60. سورة الكهف، اآلية )4
  .226. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص5
 . 263ة162، ص1. المقّصل للزمخشري، ررح احن يعيش، ج6
البصير: التي نققت نعلها ، المرش 217.  ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص 1

 فيققت ترش الدم.
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وا سم المقصور منع من ظهور ع مة اإلعراب على آخره التعّذر، بمعنى أنه     
 إِنَّ  قُلْ} يتعّذر، أو   يمكن ظهور الع مات اإلعراحية على األلف، وفي قوله تعالى:

 ( 1.){اللّهِ هُدَى الْهُدَى

، التعّذركان نصب اسم إّن ورفع خقرها مقدرين، منع من ظهور ع مة تدل عليها 
 (2واستحالة تحرك األلف بأي  ركة، واأللقاظ المنتهية بألف   مة.)
 ومثله فقد جّر المقصور بكسرة مقّدرة لقول الشاعر في المدح: 

ِلي الَِّذي ل ه      ِإلى الم ْصي ق ى ب   ل ى النَّاِس ن ْعم ى ي مأل  األْرض       ْعد  اْلو   (3ن ور ها) ع 
 مقّدرة على األلف منع من ظهورها التعّذر.فجر المصيقى بكسرة 

 االسم المنقوص:

هو كل اسم وقعت في آخره ياء   مة ققلها كسرة، نحو: )القاىي والداعي(، )وقاٍض 
وداٍع(، أو هو ا سم المعرب الذي آخره ياء   مة مكسور ما ققلها، مثل:) العاِلي 

ل: نة خفيقة مكسورًا ما ققلها، مثوالباِقي والمرتِقي(، وهو كذلك ما كان آخره ياء ساك
   (4){قَرِيبٍ مََّكانٍ مِن الْمُنَادِ يَُنادِ  يَروْمَ  وَاسْتَمِعْ} )النادي( لقوله تعالى:

 وفي ذلك يقول القر د  في القخر: 
ن ا ِبِسر اِع) اِعي الخ  وا إلى د  ل ْيس  ْيِر و النَّدى           و  وِل وال خ   (5ِسر اٌع إلى الم ْعر 

 ( 6فهذا يظهر فيه القتال ويقّدر فيه الرفع والجر.) 
 ولذلك ا سم المنقوص تظهر عليه ع مة القتحة لخقة القتحة على الياء، كما في

                                                           

  (.73. سورة آل عمران، اآلية )2
. الجوا  النحوي ود لة اإلعراب على المعنى، مراجع عقد القادر بالقاسم اليلحي، منشورات 3

 .  578جامعة قاريونس، حنغا ي ليقيا، دط، دج، ص
 .217. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص 4
  (.41 ، اآلية ) . سورة5
 .352. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص6
  .263، صة1. المقّصل للزمخشري، ررح احن يعيش، ج7
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 (1.){َنادِيَه فَْليَدْعُ} قوله تعالى:

 ( 2و  تظهر على آخره ع مة الرفع أو الكسر لثقل هذه الحركات على الياء.) 

 (     3مه عندما يكون نكرة في  التي الرفع والجر.)وسمّي حذلك لحذل     
أو سمّي منقوصًا ألنه نقص ريئين:  ركًة و رفًا، فالحركة هي الضمة أو        

الكسرة   ذفت للثقل؛ والحرل هو الياء،   ذفت  لتقاء الساكنين، فتقول في الرفع: )هذا 
الجر: )مررت  بقاٍض يا فتى(، وكان األصل )هذا قاىٌي وداعٌي(  قاٍض يا فتى(؛ وفي

بضم الياء وتنوينها، و)مررت  بقاىٍي وداعٍي( بكسر الياء وتنوينها أيضًا؛ فاستثقلت 
الضمة والكسرة على الياء المكسورة ما ققلها، ألنها قد صارت مدة كاأللف، لسعة 

م، فحذفت الضمة والكسرة لما مخرجها كون  ركة ما ققلها من جنسها، على ما تقدّ 
 تقّدم، ومنه قول القر د  في مدح حن سليم: 

ر  الرَّ  ج  م ى     ه و  اْلح  ع رت  ظ ه       اِمي ِبِه هللا م ْن ر   (4ور ه ا)ِإذ ا األْرض  ِبالنَّاِس اْقش 

 ولما سكنت الياء، وكان التنوين بعدها ساكنًا،  ذفت  لتقاء الساكنين، على ما ذكرناه
 (5في المقصور.)

وإذا تجرد من )أل واإلىافة(  ذفت ياءه لقظًا وخيًا في  التي الرفع والجر نحو    
قولك: ) كم قاٍض على جاٍن(، ل)قاٍض(: فاعل مرفوع بالضمة المقّدرة على الياء 
المحذوفة، وجاٍن: اسم مجرور ب)على( وع مة جرَّه الكسرة المقّدرة على الياء 

                                                           

  (.17. سورة العلق، اآلية )8
 .  579. الجوا  النحوي ود لة اإلعراب على المعنى، مراجع عقد القادر بالقاسم اليلحي، ص1
  .77. النحو العربي، مرجع ساحق، ص2
 .228. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص3
  .264، صة1. المقّصل للزمخشري، ررح احن يعيش، ج4
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( ل)دان( خقر مرفوع 1){دَانٍ الْجَنَّتَيْنِ  وََجنَى} ثلته أيضًا قوله تعالى:المحذوفة، ومن أم
 (2بالضمة المقٍدرة على الياء المحذوفة.)

   
 

 ( 3ومنه قول الشاعر في مدح الحجاج:) 
اِئلِ  ع ا م ت ض  اٍع د  ع ا،           و أ دناه  ِمْن د  م  م ْن د  هللا أ ْر   بَّه ، و  ع ا ر   د 

 َقاضٍ  أَنتَ امَ فَاْقضِ} وفي الجر: )بقاٍض(،  ذفت الضمة والكسرة للثقل، لقوله تعالى: 

 ( 4){الدُّنْيَا اْلحَيَاةَ  هَذِهِ تَقْضِي إِنَّمَا

 جاء كلمة )الساِعي( بكسر الو ن في مدح هشام حن عقد الملك في قول القر د : 
اِلمًا      ا د ْمت  س  ال النَّاس  م  ل ْست  أ خ  ِدي     ف  سَّ اِعي عليَّ ِبح  ل و أ ْجل ب  السَّ  (5)و 

 ق ْوم ن ا ي ا} وتقول في النصب: رأيت  قاىيًا، ثقتت القتحة لخقتها، ومنه قوله تعالى: 
اِعي   أ ِجيق وا   (6){ّللاَِّ  د 

 كما جاء في الرفع قول الشاعر، في مدح عقد هللا القسري: 
تَّى  ْول     ا)ر م ى ِحي ِإل ْيه الخ  نَّع  ا ت م  اِمي إذا م  ق ْد ي ْمن ع  الح   (7أ ت ْيت ه           و 

 ومعنى قول الناظم: ونصبه ظهر، ثقتت الياء في  ال النصب نحو قوله تعالى:  
 (  8){وَنَصِرياً هَادِياً بِرَبِّكَ وَكَفَى}

                                                           

  (.54. سورة الر من اآلية )5
  .78. النحو العربي، ص6
 .    476. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، 7
  (.72. سورة طه، اآلية )8
 ، أجلب: ىّج.129ليويل، ص . ديوان القر د ، علي فاعور، بحر ا1
  (.31. سورة األ قال، اآلية )2
 .366. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص 3
  (.31. سورة القرقان، اآلية )4
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ي، نِ أّما مع )أل( واإلىافة فتثقت في جميع األ وال نحو: ) كم القاِىي على الجا   
وجاء قاِىي القضاة(، وترد إليه ياؤه المحذوفة عند تثنيته، فتقول في قاٍض: )قاىيان( 
وإنما  ذفت الياء  لتقائها ساكنة مع التنوين، في  التي الرفع والجر، إذ أصل )باٍد: 

 بادي ْن( في الرفع، و)بادِيْن( في الجر، كما في قول الشاعر في هجاء جرير: 

وا ِبق ْومِ  ل ْيس  ) ف  اِىر  ل ِكْن ل ن ا ب اٍد ع ِزيٌز و    لًة،          و   (1ال ْمست ِميِت م ز 

 

استثقلت الضمة والكسرة على الياء والتنوين، فحذفت الياء  لتقاء الساكنين فصارت 
الكلمة )باٍد(، لكن  رل استدراك و باٍد مقتدأ وخقره ) لنا(، واألصل )باٍد لنا عزيٌز( في 

 (2ر، وهذا معنى قول الناظم: ") التي الرفع والج
 والثاني منقوص ونصبه ظهر                  ورفعه ينوى كذا أيضًا يجر

وهذا المنقوص على ىربين: مّنون وغير مّنون، فالمّنون على ىربين موصول  
وموقول عليه، فإذا كان موصوً  كان منونًا نحو: قولنا: هذا راٍع، في موىع الرفع، 

 ومررت  حراٍع، جاء في قول الشاعر مثال للمرفوع: 

ِه،          ل ْه م سْ  ْيِر ع مِّ م  أ ت اه  اللُّؤم  ِمْن ر  ع )غ    ر  أ ْجد  ٌع و اٍل، و آخ   (3م 
واٍل صقة لمسع، والمقتدأ وخقره له، واألصل )هذا واِفٌي وراِعٌي، ومررت  حراِعٍي(،  

استثقلت الضمة والكسرة في الياء فحذفتا منها، فسكنت الياء والتنوين بعدها ساكن، 
التنوين  ألنفحذفت الياء  لتقاء الساكنين، وكان  ذل الياء أولى من  ذل التنوين، 

جاء للقر  حين ا سم المنصوب وغير المنصوب والياء   يقر  حين الشيئين، فكان 
 التنوين بالبقاء أولى من الياء حهذا المعنى.

 .المضارع المعتل اآلخرو  المضاف إلى ياء المتكلماالسم في التقديري اإلعراب     

 :إلى ياء المتكلمأ( االسم المضاف )

                                                           

 . 183. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص5
  .79. النحو العربي، ص6
 . 359. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص7
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من األسماء التي تعرب إعرابًا تقديريًا، ا سم المضال إلى ياء المتكلم، وإّنما يقّدر  
اإلعراب فيه، للتعّذر أيضًا، وتقّدر  ركات اإلعراب الث ث على ا سم المضال إلى 
ياء المتكلم، ألنَّ الحرل األخير منه   يققل الحركة لذاته، نحو: )عظاِمي وغ ِمي 

 الشاعر عندما أتاه وعيد  ياد  وأِخي(، ومثاله قول

ْت ِفي ِعظ اِمي أ ْو ِدم اء  األر اِقِم:) ر  ْيق ِريًَّة          س  ٌر خ  أنِّي م ْشع   (1ف ِقتُّ ك 

وذلك ألن ياء المتكلم تستدعي انكسار ما ققلها ألجل المناسبة، فارتغال آخر ا سم  
 في )ِعظ اِمي( الذي ققلها بكسرة المناسبة، منع من ظهور  ركات اإلعراب فيه. 

أما المقصور والمنقوص والمثنى والمجموع على  ده، فإذا أ ىيف ريء منها إلى ياء 
 (2م فيها ما وليته، إ  األلف فإنها   تدغم. )المتكلم وجب فتال الياء، وأن يدغ

( .  (3والياء تدغم، و  يغير ما ققلها نحو هذا قاِىيَّ ورأيت  مسِلِميَّ ومسلم يَّ
فالمضال إلى ياء المتكلم معرب مثل: )كتاِحي وصديِقي(، ولكنه لما أ ىيف إلى ياء  

رة كما الياء يناسقها الكس المتكلم، أصبال آخره ملتزمًا بحركة وا دة وهي الكسرة، ألن
سقق، ... لكن ع مات اإلعراب   تظهر عليه، لذا قال النحاة: إّنه مقّدر اإلعراب 

(، 4){نَعْجَةً وَِتسُْعرونَ ِتسْع  لَهُ أَخِي هَذَا إِنَّ} بع مات اإلعراب المختلقة، ومثله قوله تعالى:
من ظهور  ركة الضم  فلقظة )أِخي( واقع موقع الخقر وهي لقظة معربة، وقد منع

 عليها ارتغالها بالكسرة المناسبة لياء المتكلم، ومثله قول الشاعر في القخر: 

                                                           

، مشعر خيقربة: أي مصاب بحمى 542ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص . 1
 خيقرية، وخيقر: الموىع المذكور في غزوة الرسول صلى هللا عليه وسلم.

. ررح حن الناظم على ألفية حن مالك، حدرالدين حن محمد حن جمال الدين حن مالك، تحقيق: 2
 -هة 1420، 1تب العلمية، حيروت لقنان، طمحمد باسل عيون السود، منشورات دار الك

  .294م، دج، ص 2000
 .295. المرجع الساحق نقسه، ص3
  (.23. سورة ص، اآلية )4



 

14 

م  اْلِمْسِجِد) ِدِه   ر   (1ف ذ اك  أِحي و أح وه  الًِّذي             ِلم ْقع 
ل)أِحي( مرفوعة في التقدير   في اللقظ، ومثل ذلك إعراحها في  ال نصقها و ال 

 ( 2جرها.)

والذي منع من ظهور الحركات اإلعراحية، في ا سم المضال إلى ياء المتكلم، أّنهم    
لما أىافوا ا سم المضال إلى ياء المتكلم، التزموا أن تكون  ركة ما ققل الياء كسرة 

  تمال الحرل لحركتين متخالقتين كانتا أو متماثلتين، وكذا نحو: )قاىّي( لتوافقها، 
يل ظهور اإلعراب لوجود إدغام  رل اإلعراب وكسر ياء المناسبة في المقرد يستح

التي تلحق ا سم عند إىافته إلى ياء المتكلم، وتكون الحركات اإلعراحية الث ث مقّدرة 
 لَتْ سَروَّ َوكَذَلِكَ }على آخر ا سم  رتغال المحل بكسرة المناسبة، نحو قوله تعالى: 

 (3){نَفْسِي لِي
فوع بالضمة المقّدرة منع من ظهورها ارتغال المحل بكسرة ل )نقسي ( فاعل مر  

( 4){نَفْسِي أُبَرِّئُ وََما} المناسبة، وهو مضال وياء المتكلم مضال إليه، قوله تعالى:
ل)نقسي( مقعول به منصوب بالقتحة المقّدرة منع من ظهورها ارتغال المحل بكسرة 

 ( 5يمدح الوليد حن عقد الملك:)المناسبة، ومثله قول القر د  )أسو  مييِتي( وهو 

ر اِئر ْه) ٍك ِسغ اٍب    ِيّيِتي         ِبأ ْصو اِت ه  َّ و   م  ْوني، أ س   (6ر أ ْوني، ف ن اد 

                                                           

 . 156. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر المتقارب، ص 5
  579. الجوا  النحوي ود لة اإلعراب على المعنى، مراجع عقد القادر بالقاسم اليلحي، ص1
  (.96آلية ).سورة طه، ا2
  (.53. سورة يوسف، اآلية )3
  .220. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص 4
. الهّ ك: الصعاليك، الذين ىلوا اليريق، السغاب: الجياع، الحرائر: النساء، والضمير فيها 5

 يعود إلى المنادى. 
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(، ل)نقسي( اسم مجرور ب)على( 1){نَفْسِي َعلَى أَضِلُّ َفإِنَّمَا ضَلَْلتُ إِن قُلْ} وقوله تعالى:
 رها كسرة المناسبة. وع مة جّره الكسرة المقّدرة منع من ظهو 

 ومثله قول القر د ، جر)صا ِقي( بكسرة مقّدرة على الياء، في هجاء كليب: 
ق ْد ن كَّْقن  أ ْكِثب ة  الع ق اِر) اِ قّي ِمن  التَّع زِّي         و   (2أ ق ول  ِلص 

ويجب كسر آخر المضال إلى ياء المتكلم، إ  أن يكون مقصوراً أو منقوصًا، أو مثنى 
أو مجموعًا على  ده، فيقال في نحو: )غ م ولسان(، )غ ِمي ولساِني(، مرفوعًا 

 بضمة مقّدرة على الياء مثل قول الشاعر، في هجاء جرير: 

ف ْعت ه           ل   ْنت  ر  ْيث  ك  اِني    يَّاِر)ل و    ِلس  م ْيت  ف اِقر ًة أ ب ا س   (3ر 
قول الشاعر)لساِني( مقتدأ مرفوع بضمة مقّدرة، فيكسر ما ققل الياء اتباعًا، فيتعّذر  

 ينئذ ظهور اإلعراب، ويجب ا لتجاء إلى التقدير، كما في المقصور والمحكي، 
 ( 5){الَْعالَمِنيَ رَبِّ للّهِ الْحَمْدُ} ( وذلك في قراءة من قرأ قوله تعالى:4والمتبع.)

ويظهر مما سقق أن المثنى وجمع المذكر السالم المضال إلى ياء المتكلم، يعربان 
بالحرول، كما كانا يعربان ققل اإلىافة، وأن التقدير في اإلعراب يكون في  الة الرفع 

 و دها، أما في  التي والنصب والجر فيكون اإلعراب فيهما ظاهرًا.

                                                           

  (.50. سورة سبأ، اآلية )6
، نكقن: عدلن عنها وتركنها نا ية. 304الوافر، ص . ديوان القر د ، علي فاعور، بحر 7

األكثبة: الوا د كثيب: التل من الرمل. العقار: يوم على حني تميم قتل فيه فارسهم رهاب حن عقد 
 قيس، قتله سيارة حن عقد الحنقي.

، القاقرة: اليعنة التي تصيب فقرات 312. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر الكامل، ص1
 الظهر.

رح حن الناظم على ألفية حن مالك، حدرالدين حن محمد حن جمال الدين حن مالك، مرجع . ر2
  .294ساحق، ص 

  (.2. سورة القاتحة، اآلية )3
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مضافًا إلى ياء المتكلم، فت دغم ياؤه في ياء المتكلم ويعرب في  الة  وإذا كان المنقوص
النصب بقتحة مقّدرة على يائه، يمنع من ظهورها سكون اإلدغام، فنقول: ) مدت  هللا 

 .)  معييَّ الر   

ويستثنى من ذلك المعتل اآلخر، والمثنى، وجمع المذكر السالم. وقوله: )إذا لم يك  
 ما لم يكن المضال إلى ياء معتل األخير، ورمل المقصور  معتً (، يعني: أكسر

والمنقوص، ولذلك أتى بمثالين، فقال: )راٍم، وقذا(، فراٍم مثال للمنقوص، وقذا مثال 
 (1للمقصور.)

ويظهر في قول النحاة: إن ياء المتكلم عبارة عن ياء أدغم في الياء، يشمل المنقوص،  
ه في  الة الجر والنصب، نحو: )مررت  نحو: )رواسّي(، والمثني والمجم وع على  دِّ

(.) ، ورأيت  مسلميَّ ، ومررت  بمسلميَّ ، ورأيت   يديَّ  (  2حزيديَّ

وقد نص احن يعيش على ذلك بقوله:" يعرب ا سم المضال إلى ياء المتكلم إن لم 
يكن مقصورًا أو منقوصًا أو مثنى أو جمع مذكر سالم في  التي الرفع والنصب بضمة 
وفتحة مقدرتين على آخره يمنع من ظهورها كسرة المناسبة مثل:) ربي هللا( و)أطعت  

 ربي(. نحو قول الشاعر في رثاء احن أحي سوٍد: 
 

ِكيِع) ْرِب ب ْعد  و  ْن ِلم ر اِس ال ح  م  م وِعي         و  وٍد ت ِفيض  د  ل ى اْحِن س   (3ع 
ويظهر من خ ل ما سقق أن اإلعراب التقديري، إّنما يكون تقديريًا إذا لم يقم ريء  

(، إن جّره تقديري لةيام القتحة مقامه،  مقامه، فلذلك يقال في نحو: )مررت  بأ مد 
والحاصل أن األسماء التي أواخرها ياء ققلها كسرة إعراحها تقديري في الرفع والجر دون 

                                                           

.ررح احن طولون على ألفية احن مالك، رمس الدين محمد حن علي حن طولون، تحقيق: عقد 4
، 1م، ج2002هة، 1423، 1الحميد جاسم محمد الفياض، دار الكتب العلمية حيروت لقنان، ط

 .485ص
 .486. المرجع الساحق نقسه، ص5
 . المراس: المتمرس بالحروب، المحرِّب.                354. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص1
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الستة المعتلة المضافة، وجمع المذكر السالم إذا أ ىيقت إلى  النصب للخّقة واألسماء
كلمة أولها ساكن كان إعراحها تقديريًا، في األ وال الث ث فإّن لقظ أي في )أحي 
الحسن(، والجمع في المذكر السالم في )مسلمي القوم( كان إعراحها بالحرول لكنها 

قوم( )الحسن والالتعريف في اسقيت من التلقظ لم قاتها الساكن بعدها وهو  م 
 ( 1والحرل الذي قام مقام اإلعراب يكتب و  يلقظ والمعتقر هو التلقظ   الكتابة.)

 اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد:

في  الة وجود  رل الجر الزائد أو رقيه بالزائد وفي هذه الحالة تقّدر ع مات  
ل الجر الزائد أو الشقيه بالزائد، وذلك ألن اإلعراب الث ث  رتغال المحل بحركة  ر 

 (2الحرل الذي هو موىع  ركة اإلعراب،   يتحمل ع متين في وقت وا د.)

فقد يؤدي استعمال  رل الجر الزائد إلى تقدير الحركة اإلعراحية كقولك: )ما  ارني 
 ركة من أ ٍد(، ل)أ د(: فاعل مرفوع بالضمة المقّدرة على آخره منع من ظهورها 

 رل الجر الزائد، وقولك:)ما رأيت  من أ ٍد(، ل)أ د(: مقعول به منصوب بالقتحة 
 (3المقّدرة على آخره منع من ظهورها  ركة  رل الجر الزائد.)

 وفي ذلك يقول القر د  في المدح:  

ْجِر) أ ْهِل    ف اِء ك  اد وا ِللو  ًا ِإذ ا م ا          أ ج  ل ْست  ِحو اِ ٍد ق ْوم   (4ف 
واألصل )فلست  وا دًا( وا ٍد: خقر ليس منصوب بقتحة مقّدرة منع من ظهورها ارتغال  

المحل بحركة  رل الجر الزائد، وقد تكون الع مة المقدرة  رفًا نحو: )هل من 

                                                           

  .73. أسرار النحو، ص2
حقيق: األندلسي، ت. ررح التسهيل،  حن مالك، جمال الدين محّمد حن عقد هللا اليائي الجياني 3

هة، 1410، هجر لليباعة والنشر، الجيزة،1عقد الر من الّسيد، ومحّمد حدوي المختوم، ط
  .30، ص2م،  ج1990

  .44، ص1. النحو العربي، ج4
 . المراس: المتمرس بالحروب، المحرِّب.                354. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص4
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مجتهدين في الصف(، مجتهدين: مقتدأ مرفوع وع مة رفعه الواو المقدرة منع من 
 الزائد.  ظهورها ارتغال المحل بحركة  رل الجر

وأ رل الجر الشقيه بالزائد هي )ربَّ وواوها(، ويجب أن يكون ما بعدها نكرة يعرب 
مقتدأ نحو: )وكتاٍب خيٌر من صديق(، والتقدير: ربَّ كتاٍب خيٌر من صديق، كما في 

 )وجاٍر منعناه( والتقدير ورب جاٍر، كقول القر د  في القخر: 
ل ْو    ن ْعن اه ، و  اٍر م  م ا) و ج  ْرِب ِرْلوًا م ق سَّ  (1ِ ب ال ن ا          أل ْصب ال  ِغبَّ ال ح 

كما إذا ارتغل القعل عن المقعول بضميره ارتقع با حتداء، وصار القعل خقره    
كقولك:)  يٌد ىربت ه ( والمعنى:) ىربت   يدًا(،  يث ترفع  يدًا با حتداء، وىربته 

نية )الزيدان ىربتهما(، وفي الجمع )الزيدون خقره، والهاء العائد عليه، وفي التث
ا(.) رربته ، والدار  دخلته   (2ىربتهم(، ومثل ذلك: )عقد  هللا ىربته، والماء  

وإذا تقّدم اسم على فعل صالال ألن ينصبه لقظًا أو محً ، ورغل القعل عن عمله فيه 
 (3هر.)ابعمله في ىميره صاّل في ذلك ا سم أن ينصب بقعل   يظهر، موافق للظ

 الفعل المضارع المعتل اآلخر: 
هو القعل المضارع المختوم بحرل علة، األلف أو الياء أو الواو، مثل: )يخشى، 
يقضي، يدعو(، ومثاله قول القر د  يجيب مروان حن الحكم عامل المدينة لمعاوية 

 فتقّدم إليه أ  يهجو أ دًا: 
ْعك وسٌة          ِييَِّتي م  ا ل ْم ي ْيأ ِس)مرو ان ِإنَّ م  بُّه  ر  و الِحب اء و   (4ت ْرج 

                                                           

 .623علي فاعور، بحر اليويل، ص  . ديوان القر د ،1
.كتاب الجمل في النحو، أحو القاسم عقد الر من حن إسحق الزجاجي،  ققه وقدم له، علي 2

  .39م، القسم األول، ص1984هة، 1404، حيروت، 1توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة حيروت، ط
: ن حن مالك، تحقيق. ررح حن الناظم على ألفية حن مالك، حدرالدين حن محّمد حن جمال الدي3

م، 2000هة، 1420، 1محّمد باسل عيون السود، منشورات دار الكتب العلمية، حيروت لقنان، ط
   .172دج ، ص

  . والنِّْقِرِس: اله ك.334. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر الكامل، ص4
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ا ِ ب اء  النِّْقِرسِ  ل يَّ ِحه  ى ع  ٍة          ي ْخش  ْخت وم  ٍة م  ِحيق   و أ ت ْيت ني ِبص 
    

والقعل المضارع يعرب بالرفع والنصب والجزم، )يرجو ويخشى ويدع(، فقي  ال رفع 
جو بالضمة، كما في حيتي القر د  )تر القعل المضارع المعتل اآلخر يقّدر أنه مرفوع 

ويخشى( وإذا نصب القعل المضارع المعتل اآلخر باأللف يقّدر أيضًا أنه منصوب 
بالقتحة، نقول: )يدعو اإلس م إلى الخير، لن ينسى التاريخ رسالة محمد صلى هللا 

ى( سعليه وسلم( فيقّدر النحاة الرفع في القعل المضارع )يدعو( والنصب في القعل )ين
 ألن الع مة اإلعراحية   تظهر عليه.  

يقّدر  رل اإلعراب في آخر المعرب، فإن كان ألقًا قّدر فيه غير الجزم، وإن كان     
ي ف واوًا أو ياء يشقهانه قّدر فيهما الرفع، وفي الياء الجزم. وظهور اإلعراب بالحركة

ن عمرو، وظهورها بالسكو القعل الصحيال نحو: يجيء   يٌد، وإّن  يدًا لن يجيء  إلى 
 (1نحو: لم يقعْل كما سقق.)

ولما كان األلف صالحًا لكونه آخر اسم وآخر فعل، ولم يكن الك م في إعراب     
أ دهما دون اآلخر، قّدر فيه غير الجزم، أي الرفع والنصب، نحو: )تعيي المنى، 

حو: )لم الواو نولن تلقى أذى من فتى(، و  يقّدر فيها جزم حل يظهر بحذفها،  ذل 
 يدع  ولم يقق  ولم يأِت(، من نحو قولك: )لم يقق  من المال ولْم يلق  سائً (.

في كل مضارع مجزوم بحذل األلف ومن ذلك قول القر د  يهجو حني جعقر حن 
 ك ب: 

اِء  اٍم و    د ون  النِّس  ٍر         م ح  ْعق   (2ها)غ ي ور  ت ق يَّن  أ ْن ل ْم ي ْقق  ِمْن آل  ج 
 ( 3ومثله قول القر د  في الهجاء:)

                                                           

  .55، ص 1. ررح التسهيل،  حن مالك، ج1
  .318يويل، ص . ديوان القر د ، علي فاعور، بحر ال2
 .518. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر البسيط، ص3
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وِم ) ل دًا،          ِممَّْن ت ْرمَّز  ح ْين  الِهْنِد و الرُّ ا و  رٌّ ِمْنه م   (1ف ْح ِن ل ْم ي ْقق  ر 
 ( 2و ذل الياء نحو: )لم تأِت و( ومثاله قول الشاعر في القخر:)

 

ا ْتك  إْن لم ت أ ِته  ع  ْجت  ِ ْين  د  اِر)         ه ْجه  و اِرٌع ك شَّ باع  ر  ْيث  السِّ   3) 
 ( 4ومنه قوله في القخر:)

اح ِل) ك  اف ون ني، أ ْو أ ْرض  ت ْرٍك و   (5وإْن ت ْأِت أ ْرض  األ ْرع ريِن ت ِجْده م           ي خ 
وإذا كان آخر القعل واوًا أو ياء قّدرت عليه الضمة فقط، أما القتحة فتظهر لخقتها،    
 فع قول القر د  في رثاء عمر حن عقد العزيز: والر 

ر ا) ه  اْنك س  ا إذا م ا ر ْمح  و الِقد  ٍب          ي ْرج  س  ْهر  ذ و    ْيِه الدَّ  (6   ي ْلِقي ْن ِحي د 
ل)يرجو( فعل مضارع مرفوع وع مة رفعه الضمة على الواو منع من ظهورها الثقل  

(، القتحة الظاهرة، كقول القر د وفاعله ىمير مستتر جوا ًا تقديره هو. و  : )أن يدنو 
اِر) يم  أ ْن ي ْدنو ِإلى الج  اِنع  الضَّ ْالق اِئل  الق اِعل  ال م ْيم ون  ط اِئر ه            و الم   (7و 

: فعل مضارع منصوب وع مة نصبه القتحة على آخره وفاعله ىمير مستتر  يدنو 
: فعل (، يرمي  مضارع منصوب وع مة نصبه القتحة  تقديره هو، ومثله )لن يرمي 

 الظاهرة على آخره، وفاعله ىمير مستتر جوا ًا تقديره هو.

                                                           

 . ترمز: تحرك. أراد أنهم أسوأ األو د حين الروم والهند.4
 .326. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر الكامل، ص5
 . هجهجت:  جرت. الشوارع: التي تنهش اللحم. الكّشار: المكشرة عن أنياحها. 6
 .476ي فاعور، بحر اليويل، ص . ديوان القر د ، عل7
  . األ ْرع راِن: مثنى أرعر وهو جقل معرول بالحجا .8
  .208. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر البسيط، ص9
  .286. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر البسيط، ص1
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فإذا كان معتل اآلخر باأللف قّدر عليه الضمة والقتحة، وأمثلة ذلك في التنزيل قوله    
 (، فيرىى فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة، 1){يَرْضَى وََلسَروْفَ} تعالى:

(، ل)ترىى( فعل مضارع 2){مِلََّتُهمْ َتتَّبِعَ َحتَّى النَّصَارَى وَالَ الْيَُهرودُ عَنكَ تَرْضَى وَلَن} وقوله:
 منصوب بالقتحة المقدرة.

 يَدُْعروَ  وَاللّهُ} وإذا كان معتل اآلخر بالواو أو الياء، نجد مثاله في القرآن، قوله تعالى:   

(، ل)يدعو( فعل مضارع مرفوع بالضمة المقّدرة، كذلك في نحو: )يرجو 3){الْجَنَّةِ إِلَى
 ويغدو( ومثاله في رعر القر د  يمدح كليب: 

و ت ق رُّ   ح ْيِنن ا          ي  ِ  ِجب اً  د ون  ذ اك  و ع ور ها) ْن ْيْأِتن ا ي ْرج   (4ف م 
 وأيضًا يقول في هجاء كليب: 

ا ي ْغد و ع ِزيز  ح ِني ك   م  اِر)و  ًة ِإ َّ ِبج  اج   (5ل ْيٍب            ِلي ْيل ب    
}وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَْدعُرونَ مِن ُدونِهِ لَا يَقْضُرونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُروَ السَّمِيُع  ومثال الياء، قوله تعالى: 

 (7( ل)يقضي( فعل مضارع مرفوع بالضمة المقّدرة.)6)الْبَصِريُ{
ومشبه األلف من الياءات الخفيقة بعد كسرة، ومن الواوات الخفيقة بعد ىمة، و      

تقع الواو الخفيقة بعد ىمة  رل األعراب في غير األفعال إ  األسماء الستة  ال 
رفعها، فلذلك ع زي تقدير الرفع للياء والواو، ولم يعز  تقدير الجر من مشقهي األلف 

ب فيها  ذفها عن السكون هي األلف والياء والواو، من نحو: للياء، والث ث التي ينو 
                                                           

  (.21. سورة الليل، اآلية، )2
  (.120. سورة البقرة، اآلية، )3
  (.121اآلية، ). سورة البقرة، 4
 .229. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر اليويل، ص5
  .305. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر الوافر، ص6
  (.20. سورة غافر، اآلية، )7
  .44، ص1. النحو العربي، ج8
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ه(، فحذل للجزم ه ويرج   ياء )يهدي(، وألف )يخشى(، وواو )يرجو(، )من يهِد هللا يخش 
 (1ويكتقى حتقدير السكون مسقوقًا بحركة في الضرورة.)

قولك: أما في  الة الجزم فتظهر ع مة اإلعراب التي هي  ذل  رل العلة، نحو 
: يتعال  فعل مضارع مجزوم حلم وع مة جزمه  ذل  رل العلة  (، يتعال  )لم يتعال 
من آخره، وفاعله ىمير مستتر جوا ًا تقديره هو )وأصل القعل يتعافى(، ومثله قوله 

لٌّ عََلى مَروْالهُ َأيْنَمَا }وَضَرَبَ اللّهُ مََثالً رَّجُلَْينِ أَحَُدهُمَا أَبْكَمُ الَ َيقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ َوهُرَو كَ تعالى:

 ( 2)يرُوَجِّههُّ الَ َيأْتِ بَِخيْرٍ َهلْ َيسْتَروِي هرُوَ َومَن يَأْمُُر بِالْعَْدلِ َوهُروَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيٍم{
 :  رل نقي وجزم، يأِت: فعل مضارع مجزوم وع مة جزمه  ذل  رل العلة من 

إنابة الحركة عن الحرل( أي أن تحذل  آخره، وقد أورد احن جني بابًا أسماه )باب
 ( 3الحرل وتقرَّ الحرل نائبة عنه.)

}أَْم يَُقرولُرونَ افْتَرَى َعلَى اللَّهِ كَذِبًا فَِإن يََشأِ اللَُّه يَْختِمْ َعلَى قَلْبَِك َويَْمحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ ومنه قوله تعالى: 

 ( 4)بِذَاتِ الصُّدُورِ {وَيُحِقُّ الْحَقَّ بَِكلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَِليم  
 إِالَّ  يَخْشَ وَلَمْ} ( ومثله قوله تعالى:5){نُّكُرٍ شَيْءٍ إِلَى الدَّاعِ َيدْعُ يَروْمَ } ومثله قوله تعالى:

 (، ومنه قول الشاعر في الهجاء: 6) {الْمُهْتَدِينَ ِمنَ يَُكرونُرواْ أَن ُأوْلَـِئكَ فَعَسَى اللّهَ

                                                           

  .55، ص 1. ررح التسهيل،  حن مالك، ج1
  (.76. سورة النحل، اآلية، )2
مان حن جني، تحقيق: محّمد علي النّجار، المكتبة العلمية، دار . الخصائص، أحو القتال عث3

  .133، ص3، د.ت، ج2الكتب المصرية القاهرة، ط
  (.24. سورة الشورى، اآلية )4
  (.6. سورة القمر، اآلية )5
  (.18. سورة التوبة، اآلية، )6
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ب وا ل ْم  ار  ْمن وِع)ق ْوٌم ِإذ ا    ْير  م  ار  ِفْيهم ذ ل ْيٌل غ  ٌد،          و اْلج  ْم أ    ه   (1ي ْخش 

: فعل مضارع مجزوم وع مة جزمه  ذل  رل العلة من آخره. ومنه قوله  يخش 
 .( 2) {َناِديَه فَْليَدْعُ} تعالى:

 الخاتمة:
من خ له  صلوتمَّ التو  تمَّ بحمدهللا دراسة اإلعراب التقديري واثره في توجيه المعنى   
 :  التاليةالنتائج إلى 
عتمد عليهم العلماء  في أخذ ا / القر د  من أكثر رعراء العصر األموي، الذين 1

 فصا ته. و الشواهد اللغوية وخاّصة النحوية وذلك لقوة رعره
 نى.المعفي  تغيير هالعامل أو بغيره، يتبع حتأثير/ تغيير  ركة اإلعراب 2
/ إّن الجملة العربية في بعض  ا ت التقديم والتأخير   يتضال معناها إّ  من 3

 خ ل اإلعراب، وهذا يقين دور اإلعراب في توجيه المعنى الميلوب. 
 التوصيات:

توصي البا ثون حدراسة ا عراب واثره في توجيه المعنى دراسة متعمقةإل ياء  -1
 اللغة العربية.هذ الجانب الذي  ينقصل عن الجملة في 

ة خاصو  تسهيل وتبسيط دراسة علم النحو وخاصة اإلعراب لي ب المعرفة -2
 .اتقان ا عراب فهم و في تا ومشقةانهم يجدون عن

                                                          المصادر والمراجع:
 سن  امد، دار . أسرار النحو، رمس الدين حن أ مد حن سلمان، تحقيق: أ مد 1

  م.2002-هة 1422، 2القكر لليباعة والنشر والتو يع، حيروت لقنان، ط
. الجوا  النحوي ود لة اإلعراب على المعنى، مراجع عقد القادر بالقاسم اليلحي، 2

 منشورات جامعة قاريونس، حنغا ي ليقيا، دط، دج.  
                                                           

رههم لعجزهم، فإذا ، يهجوهم قائً : أنه يك367. ديوان القر د ، علي فاعور، بحر البسيط، ص7
  اربوا،   يهاحهم أ د وإذا أجاروا ي زل جار هم. 

 .(18. سورة العلق، اآلية، )8
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لعلمية، النّجار، المكتبة ا . الخصائص، أحو القتال عثمان حن جني، تحقيق: محّمد علي3
  .3، د.ت، ج2دار الكتب المصرية القاهرة، ط

هة 1407، 1. ديوان القر د ، علي فاعور، دار الكتب العلمية حيروت، لقنان، ط4
 م، دج.1987

. ررح التسهيل،  حن مالك، جمال الدين محّمد حن عقد هللا اليائي الجياني األندلسي، 5
، هجر لليباعة والنشر، 1، ومحّمد حدوي المختوم، طتحقيق: عقد الر من الّسيد

  .2م، ج1990هة، 1410الجيزة،
. ررح حن الناظم على ألفية حن مالك، حدرالدين حن محمد حن جمال الدين حن مالك، 6

، 1تحقيق: محمد باسل عيون السود، منشورات دار الكتب العلمية، حيروت لقنان، ط
  .294م، دج، ص 2000 -هة 1420

ح قير الندى وبل الصدى، محمد محي الدين عقد الحميد، دار الي ئع . رر 7
 م، دج.2009القاهرة،

. ررح حن الناظم على ألفية حن مالك، حدرالدين حن محّمد حن جمال الدين حن مالك، 8
، 1تحقيق: محّمد باسل عيون السود، منشورات دار الكتب العلمية، حيروت لقنان، ط

   .172م، دج، ص2000هة، 1420
.ررح احن طولون على ألفية احن مالك، رمس الدين محمد حن علي حن طولون، 9

، 1تحقيق: عقد الحميد جاسم محمد الفياض، دار الكتب العلمية حيروت لقنان، ط
 .1م، ج2002هة، 1423
. ررح كافية احن الحاجب، ليعقوب حن أ مد حن  اجب ة تحقيق: سعد محمد عقد 10

  أمام جامعة األ هر، دج. الرا   ط مكتبة المنصورة،
.كتاب الجمل في النحو، أحو القاسم عقد الر من حن إسحق الزجاجي،  ققه وقدم 11

م، 1984هة، 1404، حيروت، 1له، علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة حيروت، ط
  القسم األول.
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 ،. المعجم الوسيط، قام بإخراجه إحراهيم مصيقى وآخرون، ط مجمع اللغة العربية12

 .2م القاهرة، ج1972هة ةة 1392اإلدارة العامة للمجمعات وإ ياء التراث، 
. المقّصل للزمخشري، ررح احن يعيش، موفق الدين أحي البقاء يعيش حن علي حن 13

هة، 1422، 1يعيش، قدم له، إميل حديع يعقوب، دار الكتب العلمية حيروت، لقنان، ط
  .1م، ج2001
اني، بحسب موىوعات األلفية، محّمد فاىل السامرائي، . النحو العربي أ كام ومع14

 .1م، ج2014هة،1435، 1دار احن كثير حيروت لقنان، ط
 


