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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 
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  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
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ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ة للمرفوعات يف كتابعرابيَّوجه اإِلتنوع اأَل

 عراب(ب يف صناعة اإِلا)مترين الطُّلَّ 

 هـ(905)تزهرّيللشيخ خالد اأَل

 نسرين َأمحد حسني السادانّي 
  حممد ذنون فتحي 

24/7/2021 تأريخ القبول:       25/6/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

إذ تهدُف إلى تجّلي ِسَعِة  ؛اهرٌة معروفٌة في النَّحو العربيظ تعدُّد أوجه اإلعراب        
للَعديد من المعاني في الَلفَظة الواِحدة, وُتركز هذه الدراسة على َعربيَّة وثراِئها واستيَعاِبها ال

بيان أثر االختالف بين النَّحويين في األوجه اإلعرابية للمرفوعات بأخذ رأي األزهري ثُمَّ 
ُمعِربين من الشرَّاح كالمّكودي, والّصبان, واألشموني, والّشاطبي, والُمرادي, عرِضه على ال

مع إجراء دراسة موازنة بين األوجه اإلعرابية ُبْغَية الوصول إلى الّرأي األرَجح في توجيه 
عراب الكلمة, ويعالُج البحث قضية  تعدد أوجه اإلعراب  في َنْظم ألفية ابن مالك اللفظة وا 

ل دراسة التفتت إلى دراسة متن منظوم من ناحية اإلعراب, وتبيَّن من وَّ أَ ُيعدُّ  إذ ؛وأسبابه
خالل الدراسة أنَّ المرفوعات في نظم األلفية تحتمل توجيهات إعرابية عدَّة, قد تكون بين 
المرفوعات وحدها مثل: )المبتدأ والخبر(, و)المبتدأ ونائب الفاعل(, أو قد تكون بين 

مثل: )المبتدأ والمفعول به(, و)المبتدأ والحال(, و)المبتدأ والعطف(,  المرفوعات وغيرها
 .وغيرها
 .تعدد األوجه, اإلعراب, المرفوعاتالكلمات المفتاحية:     

 

 
 

 

                                                 

 جامعة الموصلالتربية للبنات/كلية /قسم اللغة العربيةطالبة ماجستير/. 
 جامعة الموصلالتربية للبنات/كلية ُأستاذ/قسم اللغة العربية/. 
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 مقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين, والصالة والسالم على سيدنا محمد, وعلى آله وصحبه         
 أجمعين وبعد:

هددد( 905ُيَعدددُّ كتدداب )تمددرين الطددالب فددي صددناعة اإلعددراب( للشددي  خالددد األزهددري)ت       
-هددد(, وُتَعددُد هددذه الظدداهرة 672مددن الكتددِب التددي ُعِنيددْت بددنعراِب )مددتِن ألفيددة ابددن مالددك()ت

مددن الظددواهر المهمددة التددي ينَبغددي أْن َيعتَِنددي بهددا الداِرُسددون للنَّحددو العربددي  -إعددراَب المتددونِ 
ولدي  تنظيدرا  فحسدب مدْن خدالل  ,ا كتٌب تطبيقيدٌة ُتسداعُدنا علدى معرفدة اإلعدراب تطبيقدا  ألنَّه

كتب النَّحو, وقد اعتنى الشي  خالد األزهدري بدنعراب المفدردات والمركبدات فدي كتابده, وهدذه 
مددْن خددالل  حسددبالدراسددة ُمخصَّصددٌة لتندداول ظدداهرة اإلعددراب اإلفددرادي فددي )المرفوعددات( ف

دد وِص التددي انتقيَناهدا وفددق التقسدديم التددي: )المبتددأ والخبددر, المبتدددأ ونائددب مجموعدة  مددَن النصُّ
الفاعددل, المبتدددأ والمفعددول بدده, الخبددر والمفعددول بدده, المبتدددأ والحددال, الخبددر والحددال, المبتدددأ 
والعطدددف, نائدددب الفاعدددل والمفعدددول بددده, الفاعدددل والحدددال(, وقدددد سددداَر العمدددُل علدددى المدددنهج 

هددري ثُددمَّ عْرِضدده علددى الُمعددِربين مددن الشددّراح كددالمّكودي, والّصددبان, التحليلددي بأخددذ رأي األز 
بدددين األوجددده اإلعَرابيدددة ُبْغَيدددة  وازندددةواألشدددموني, والّشددداطبي والُمدددرادي, مدددع إجدددراِء دَراسدددة م

عَراب الكلمة.  الوُصول إلى الرأيِّ األرَجح في توجيه الَلْفَظة وا 
عليهددا ورسددّخت دعددائم هددذه الدراسددة: شددروح  المصددادر التددي تددمَّ االعتمددادُ  بددرزومددن أَ       

والشدددداطبي واالشددددموني  ,ظم والمددددرادي والمّكددددودي وابددددن عقيددددلاأللفيددددة لكددددل مددددن )ابددددن النددددا
مددددن  طائفددددة فضددددال  عددددن والحددددازمي(, وكتدددداب )حاشددددية الصددددبان علددددى شددددرح االشددددموني(,

أوجدده تعدددد  أغنددت البحددث, ويعددالُج البحددث قضددية خددرا التدديالمصددادر والمراجددع اللغويددة األُ 
اإلعراب في َنْطم ألفية ابن مالك وأسبابه, إذ ُيعددُّ اول دراسدة تلتفدت إلدى دراسدة مدتن منظدوم 

 من ناحية اإلعراب.
وقددد اقتضددت الدراسددة تقسدديم البحددث إلددى: توطئددة ومبحثددين وخاتمددة, حاولَنددا فددي            

عدددُّد اإلعرابددي بددين التوطئددة بيددان معنددى المرفوعددات وأقَسددامها, وفددي المبحددث األول ذكْرَنددا الت
المرفوعدددات, وأمدددا فدددي المبحدددث الثددداني فقدددد تطرقَندددا إلدددى الَتعددددُّد اإلعرابدددي بدددين المرفوعدددات 
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ذكرنددا فيهددا أهددم نتددائج البحددث, وأخيددرا  اتقدددم بعظدديم الشددكر وغيرهددا, وانتهددى البحددث بخاتمددة وَ 
جهدددا  فددي  والتقدددير إلددى اسددتاذي الكددريم االسددتاذ الدددكتور محمددد ذنددون يددون , الددذي لددم يددألِ 

تقديم النصح والتوجيه فدي معظدم مدا اسدتغلق علدّي مدن مشدكالت ومسدائل هدذا البحدث حتدى 
 تمَّ بهذا الشكل.  

 توطئة: المرفوعات -
ُتَعدُّ )الَمرُفوَعات( ِمْن أَساسيات الجملة العربية؛ ألنَّهدا الُعْمددُة فيهدا, التدي ال َتخلدو جملدة  

, والَمرُفوَعدداُت فددي العربيددة هددي: اْلَفاِعددل, (1(كددالُم دوَنهددافْضددَلٌة, َيْسددتَقّل ال منهددا, ومددا عددداها 
واْلُمْبتَدَدأ َوخبدره, واْسدم  -َوُهَو الَِّذي يعبدرون َعندُه بمفعدول َمدا لدم يسدم َفاعلده  -وَناِئب اْلَفاِعل 

 َكدداَن َوَأَخَواتَهددا االثنتددي عشددَرة, واْسددم َمددا ُحِمددل ِفددي رفددع ااِلْسددم َونصددب اْلَخَبددر علددى )َلددْيَ (,
( َوَأَخَواتَهددا, َوخبددر )اَل( الَِّتددي  ْن, َوخبددر )ِإنَّ َوِهددي أحددرف َأْرَبَعددة َناِفَيددة, َوِهددي: َمددا َواَل والت وا 
لنفددي اْلِجددْن , واْلِفْعددل اْلُمَضددارر اذا تجددّرد مددن ناصددب وجددازم, وخبددر َكدداد َوَأَخَواتَهددا, والتددابع 

, وذكددَر األزهددري )واحدددا  (2), والَبددَدلللمرفددور, وهددو أربعددة أشددياء: النَّعددُت, والعطددُف, والتوكيددد
وسبعين( ُموِضَعا  للَمرُفوَعداْت تََنوعدْت أعاريبهدا بدين الُمبتَددأ والَخَبدر والَعْطدف وَناِئدب الَفاعدل, 

 ومن أجل اإليفاء بعنوان البحث قسمنا هذا البحث إلى مبحثين اثنين؛ هما:
 التعدد اإلعرابي بين المرفوعات المبحث األول: -

المرفوعددات الددواردة فددي نظددم األلفيددة متنوعددة وتحتمددل أكثددر مددن توجيدده كددان ال بددد  لمددا كانددتْ 
 من تقسيمها وفق التي:

                                                 

لزمخشري, يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي, أبو اينظر: شرح المفصل  (1)
هد(, قدم له: الدكتور 6٤٣ي الموصلي, المعروف بابن يعيش وبابن الصانع )ت البقاء, موفق الدين األسد

 .200,ص 1م ,ج 2001 -هد  1٤22, ت 1لبنان, ط –إميل بديع يعقوب, دار الكتب العلمية, بيروت 
ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب, عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن  (2)

هد(, تحقيق: عبد الغني الدقر, الشركة المتحدة 761جمال الدين, ابن هشام )ت  يوسف, أبو محمد,
, وينظر: متن الجرومية, أبو عبداهلل محمد بن محمد بن داود 20٤سوريا, د ط, د ت, ص –للتوزيع 

, ت 1محمد القاسم بن علي الحريري البصري, دار الصميعي, ط يالصنهاجي ويليه ملحة اإلعراب ألب
 .11,ص1م, ج199٨-هد1٤19
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قبل الدخول في تحليل المواضع التي اختلف اإلعراب فيه بين كدل مدن  المبتدأ والخبر: - أ
داِن ل سدنا د, نحدو )الُمبَتدأ والخبر( ال بد مدن تعريدف  ُمقَتضدب لهمدا, فهمدا: ااالسدمان الُمَجدرَّ

 ,) قولدددك: )زيدددٌد ُمنَطِلدددٌق(؛ والُمدددَراد بالَتَجريدددد: إخال همدددا مدددن العوامدددل التدددي هدددي )كدددان( و)إنَّ
نَّمدا  ( وأخواتها, ألنَّهمدا إذا لدم َيخلدوا منهدا نسدخْت حكدم االبتدداء واالخبدار إلدى حكدم, وا  و)ظنَّ

ل سدناد, لَكاَندا فدي ُحكدم  اشترط في الَتَجريدد أْن يكدون ِمدْن أجدل اإلِسدَناد؛ ألنَّهمدا لدو ُجدّردا ال
األصدددَوات التدددي َحَقهدددا أْن َيْنَعدددق بهدددا غيدددُر ُمْعربدددة , ألنَّ اإلعدددَراب ال َيسدددتحقُّ إال بعدددد الَعقدددد 
ِدين ل سدناد هدو َراِفُعُهَمدا؛ ألنَّده معندى  قدد تناولهمدا معدا  تنداوال  واحددا   والَتركيب, وكوُنُهَما ُمَجدرَّ

, وقدد وقدع االخدِتالُف فدي (1)ى دون طرفين: مسدند ومسدند إليده اِمْن حيث إنَّ اإلسناد ال َيتَأتَّ 
تحديد )الُمبَتدأ والَخَبر( في ِتسَعِة مواضدع  وفدق مدا ذكدره األزهدري, وسدننتقي منهدا نمدوذجين 

 فقط, هما:
 :(2)يقول ابن مالك في فصل )النكرة والمعرفة( -1

 ُذِكَرا َقْد  َما  َمْوِقَع  ِقٌع َوا َأْو  ُمَؤثِّرَا        َأْل(  ) َقاِبلُ  َنِكَرٌة  

شرح ابن الناظم البيت بقوله: اإنَّ النكرة ما تقبل التعريف باأللف والالم, أو تكون بمعنى 
ما يقبله, فاألول: كرجل وفر , فننه يدخل عليهما األلف والالم للتعريف, نحو: الرجل 

ن لم يقبل  التعريف باأللف والالم, فهو والفر , والثاني )ذو( بمعنى صاحب, فننه نكرة, وا 
في معنى ما يقبله, وهو )صاحب(, واحترز بقوله: )م ثرا ( من العلم الداخل عليه )األلف 

 .(٣)والالم( للمح الصفة, كقولهم في حارث وعبا : الحارث والعبا ا
 وجهين إعرابيين, ففي الوجهَقاِبُل( يحَتِمل  َنِكَرٌة( و) ي من أنَّ كال  من )يرا األزهر  

َنِكَرٌة(: مبتدأ, وجاز االبتداء بها مع أنَّها نكرة كونها في معرض التقسيم, أو  األول ُتعَرُب )
                                                 

 . 221, ص1شرح المفصل, ج (1)
ألفية ابن مالك في النحو والصرف المسماة )الخالصة في النحو(, أبو عبداهلل محمد جمال الدين بن  (2)

هد(, تحقيق وخدمة: ُسليمان بن عبدالعزيز العيوني, مكتبة دار 672عبداهلل بن مالك االندلسي )ت
 .76م, ص200٨ -هد1٤2٨, ت1لسعودية, طالمملكة العربية ا -المنهاج, الرياض

شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك, بدر الدين محمد ابن اإلمام جمال الدين محمد بن مالك )ت  (٣)
 .٣٣م, ص 2000 -هد  1٤20,ت1هد(, تحقيق: محمد باسل عيون السود,  دار الكتب العلمية, ط 6٨6
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, أي: )اسم نكرة(, أما )َقاِبُل( فُتعَرُب: خبرا  1لكونها جارية  على موصوف  محذوف
ِكَرة والَمْعِرَفة( للمبتدأ)َنِكَرٌة(, ولْم َيقْل )َقاِبَلة(؛ ليطابق المبتدأ في التأنيث ألنَّ وصفي )النَ 

العَّالمُة حاضٌر, والوجه الثاني: يحتمل أن يكون  :قائمان باالسم, وهو ُمَذكر كما تقول
األشموني على ذكر وجه  وهو  , في حين اقَتَصر(2))َقاِبُل( مبتدأ  م خرا  و)َنِكَرٌة( خبرا  مقدما  

: ا)َنِكَرٌة(: مبتدأ, والمسّوغ قصد الجن , و)َقاِبُل ألْ   .(٣)(: خبراأنَّ
بان على ما جاَء به االشموني ذاِكرا  رفض البعض فكرة مجيء )َنِكَرٌة( علو        ق الصَّ

مبتدأ: احتى يحتاج إلى مسّوغ, وعلَّلوا ذلك بأنَّ )التعريف( غير َمْحُمول على )الُمَعرَّف( ال 
ح به حمل مواطأة وال حمل اشتقاق, بل هو تصّور ساذج, أي: ال ُحْكَم معه كما صر 

ال مجمور القضية  )الميزانيون(, وفيه نظر ال يخفى؛ إذ التصّور الساذج مجرد )التعريف(
المركبة من )الُمَعرَّف والَتْعِريف( إذ ال تخلو قضية عْن الحكم, ودعوا أن )التعريف( غير 
َمْحُمول على )الُمَعرَّف( أصال  ينبغي حملها على معنى أن المقصود من )التعريف( 

ْن كان ِحمُله عليه َحْمَل مواطأة الزما  فتأمَّل, تصّور م اهية )الُمَعرَّف( ال حمُله عليه, وا 

                                                 

َخْيدٌر  ُمدْ ِمٌن  َوَلَعْبدٌد  }نَّحاة: الوصف, وذلك نحدو قولده تعدالى: من مسوغات االبتداء بالنكرة التي تتبعها ال ((1
ُمْشدددِرك  و, وخلدددف موصدددوف كقدددول العدددرب: ضدددعيف عددداذ بقرملدددة )أي: إنسدددان ضدددعيف(, وقدددد يكدددون  ِمدددْن  

النَّدا  رجداَلِن ) :َنْحدو والتقسديم, لتفصديلاالوصف محذوف ا, ومنه: السمن منوان بدرهم )أي مندوان منده(, َأو 
عبدد اهلل بدن يوسدف بدن أحمدد بدن عبدد اهلل , مغني اللبيب عن كتب األعاريدبينظر: ), (مته َورجل أهنتهأكر 

محمدد علدي حمدد  ,: د. مدازن المبدارك, تحقيدقهد(761ابن يوسف, أبو محمد, جمال الدين, ابن هشام )ت 
أبدددو  ,ارتشدداف الضددرب مدددن لسددان العددرب, وينظدددر: 61٤, ص19٨5 , ت6, طدمشددق –دار الفكددر , اهلل

تحقيددق وشددرح , هددد( 7٤5حيددان محمددد بددن يوسددف بددن علددي بددن يوسددف بددن حيددان أثيددر الدددين األندلسددي )ت 
هدد  1٤1٨ت  ,1, طمكتبدة الخدانجي بالقداهرة, مراجعدة: رمضدان عبدد التدواب, ودراسة: رجب عثمان محمدد

 (.1100, ص٣, جم 199٨ -
ناعة اإلعراب(, الشي  خالد بن عبداهلل ينظر: إعراب ألفية ابن مالك المسماة )تمرين الطالب في ص (2)

األزهري وبهامشه شرح الشي  خالد المسمى )موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب( للعاّلمة ابن هشام 
م,  2009-هد1٤٣0, ت1لبنان, ط -بيروت -األنصاري, راجعه عزيز إيغزير, المكتبة العصرية, صيدا

 .22ص
ي يمى )منهج السالك إلى ألفية ابن مالك( تحقيق: محمد محشرح األشموني على ألفية ابن مالك المس (٣)

 .٤7,ص 1م, ج1955-هد1٣75, ت1لبنان, ط -الدين عبدالحميد, دار الكتاب العربي, بيروت
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وقوله: )َقصد الجن ( أي: في ضمن )األفراد(؛ إذ الحقيقة الَمْحَضة ال تتصف بقبول 
 .)أل( وال الوقور موقع ما يقبلها

َأْل َخَبْر(  َقاِبُل  : )وقيل: المسّوغ الوقور في معرض التقسيم, وقيل غير ذلك, وقوله      
وال يعترض بتذكير الخبر وتأنيث المبتدأ؛ ألنَّ )َقاِبل( صفة لمحذوف أي: )اسم قابل( 
واالسم يقع على المذكر والم نث, ويحتمل أن يكون )قابل( مبتدأ  م خرا  و)نكرة( خبرا  

عنه النكرة فهي مقّدما  وهو أنسْب بقول المصنف: )وغيره معرفة( لكن يضعفه أنَّ المحدَّث 
 .(1)األولى باالبتداءا

بان رجَح إعراب )نكرة( مبتدأ  و)َقابل( خبرا , وضّعَف  والذي َيُهمنا مْن ذلك كلِه أنَّ الصَّ
 الرأي المقابل.

 :(2)يذكر ابن مالك في فصل )أفعال المقاربة( -2

 َوَجَبا الشُُّروِع  ِذي  َمْع  َأْن  َوَتْرُك      َكَرَبا األَصحِّ  ِفي  كاَد  َوِمْثُل  

ُده مدددن )أْن( وقدددد  ُيوِضدددح المّكدددودي معندددى البيدددت بقولددده: اإنَّ األكثدددر فدددي خبدددر )َكدددَرَب( َتَجدددرُّ
وأشددار بقولدده )فددي األصددح( إلددى مخالفددة سدديبويه, فننَّدده لددْم َيددذكْر فيهددا غيددر , يقتددرن بهددا قلدديال  

د مددْن )أْن(, وأشددارَ  الشددرور ال يقتددرن خبرهددا بددد)أْن( أنَّ األفعددال الدالددة علددى أيضددا  إلددى  التجددرُّ
 ا.(٣)ألنها داّلة على الحال, و)أْن( لالستقبال فتنافيا

                                                 

حاشية الصبان شرح األشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني, تحقيق: طه عبد  (1)
 .1٨2,ص 1سيدنا الحسن, د ط, د ت, ج-االخضر الر ف سعد, المكتبة التوقيفة أما الباب

 .92ألفية ابن مالك, ص (2)
شرح المكودي على األلفية في علمي النحو والصرف ل مام جمال الدين محمد بن عبد اهلل بن مالك  (٣)

هد(, أبو زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي )ت  672الطائي الجياني األندلسي المالكي )ت 
 -هد  1٤25لبنان, د ط, ت  –تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي, المكتبة العصرية, بيروت هد(,  ٨07

 .66, ص2005
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الددراء وكِسددِرها مبتدددأ مدد خر واأللددف ل طددالق, وهددذا  ابفددتح(:أنَّ )كربددا   إلددى األزهددري ذهبويدد
 , إذ يرا المّكودي )َكَرب( بفدتح الدراء أنَّ )ِمْثدلُ (1)أولى من العك  الذي صَدَر به المّكوديا
فيوافدق كليهمدا  هدد(1٤21)ت , أمدا ابدن عثيمدين(2)َكاَد( مبتددأ و)َكدَرب( خبدره ويجدوز العكد 

ولدْم ُيبدين األزهدري  ,(٣)بجعل)َكَرَبا ( خبرا  لمبتددأ)مثل( مدرَّة , أو بجعلده مبتددأ  مد خرا  مدرة  أخدرا
   العك .)َكَرب( والغاية تشبيهه بد)َكاَد( وليهسبب األولوية ولعل السبب أنَّ المتحدث عن

المبتدأ هو االسم الذي ابتدأَته, وجّردَته من العوامل اللفظّيدِة, ل خبدار المبتدأ والفاعل: " -
عنه, والعوامدل اللفظّيدِة: هدي أفعداٌل وحدروٌف, تخدتّص بالمبتددأ والخبدِر, فأّمدا األفعدال فنحدُو: 

( وأخواِتهددددا, و) ( وأخواتهددددا, والحددددروُف نحددددُو:)أنَّ الِحجازّيددددِة, وال  َمددددا()َكاَن(وأخواِتهددددا, و)ظددددنَّ
وأمددا الفاعددل: اهددو االسددم الددذي ُأسددند إليدده فعددٌل تددام أصددلي الصدديغة أو , (4)النافيددة للجددن ا

عدَم الفتدى( فكدل مدن نِ  ,م ول به كد)مرفوعي( الفعل والصفة من قولك: )أتى زيدٌد منيدرا  وجهُدهُ 
أنَّ األول متصددرَّف )زيددد( و)الفتددى( فاعددل؛ ألنَّدده ُأسددند إليدده فعددل )تددام( أصددلي الصدديغة, إال 

والثدانَي جامدٌد, و)وجهده( فاعدل؛ ألنَّده ُأسدند إليدده مد ول بالفعدل المدذكور وهدو )منيدرا (, فالددذي 
, والتقييدد (5)َأَوَلدْم َيْكِفِهدْم َأنَّدا َأْنَزْلَنداو} أسند إليه فعل يشمل االسم الصدريح, والمد ول بده, نحدو:

, وبأصدددلي الصدديغة النائدددب عددن الفاعدددل, بالفعددل يخددرج المبتددددُأ, وبالتددام, نحدددو: اسددم )كددان(
وذكدددر )أو مددد ول بددده( إلدخدددال الفاعدددل المسدددند إليددده صدددفة, كمدددا مثدددل, أو مصددددٌر, أو اسدددُم 

, أو ظرٌف, أو شبُهها ويعرفه ابن جني بأنَّه: كل اسم جاء بعد الفعل, وأسدند إليده, , (6)فاعل 
اجدب وغيدر الواجدب فدي ذلدك ويكون مرفوعا  بفعله, وحقيقة رفعه هو إسدناد  الفعدل إليده, والو 

                                                 

 ٤5تمرين الطالب, ص  (1)
 .66شرح المكودي على األلفية, ص (2)
شرح ألفية ابن مالك, محمد بن صالح بن محمد العثيمين, درو  صوتية قام بتفريغها موقع ينظر:  (٣)

 .2٣, ص6ج,م,2011-هد 1٤٣2ت   http://www.islamweb.net ةالشبكة اإلسالمي
 .221, ص 1ينظر: شرح المفصل, ابن يعيش,ج (٤)
 .51سورة العنكبوت, الية  (5)
 .16٨,ص1شرح األشموني, ج (6)
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سددواء, تقددول فددي الواجددب: )قددام زيددٌد(, وفددي غيددر الواجددب: )مددا قددام زيددٌد(, و)هددل يقددوم زيددٌد(, 
 .(1)من فاعل له البدّ  فعل   كلَّ  أنَّ  واعلم

وقددد َذَكددَر األزهددري مواضددع اختلددف فيهددا اإلعددراب بددين )المبتدددأ والفاعددل( وسددنتناول بالتحليددل 
 نموذجين منها:

 :(2)مالك في فصل )الت والمشبهات بالفعل( يقول ابن -1
 َوَحْذُف ِذي الرَّْفِع َفَشا َواْلَعْكُس َقل        َعَمْل  ِحيٍن  ِسَوى  ِفي  ِلََلَت  َوَما  

يوضح األزهري معنى البيدت قبدل إعرابده قدائال : ا يعندي أنَّ )الت( تخدتص بأسدماء األحيدان 
بقدداء خبرهددا كثيددر, وأنَّ عكسدده قليددل فددال تعمددل فددي غيرهددا, ثددم أشددار إلددى أنَّ حددذف  اسددمها وا 

ْفددِع َفَشددا َواْلَعْكددُ  َقددّل(, فمددن حددذف مرفوعهددا قولدده تعددال: }َواَلَت ِحدديَن  بقولدده: ) َوَحددْذُف ِذي الرَّ
و ((٣)َمَناص  , )بدالرفع( ولدم يثبتدوا (٤), ومن حذف منصوبها قراءُة من قرأ: )والت حيُن مناص 

 .(5)بعدها االسم والخبر جميعاا
ويددددرا األزهددددري فددددي كلمددددة )َعَمددددْل( وجهددددين إعددددرابيين, الوجدددده األول: مبتدددددأ مدددد خر        

واألصل )وما لدالَت َعَمدٌل فدي سدوا لفدظ حدين(, الوجده الثداني: فاعدل لدالَت العتمداده علدى 

                                                 

د. فايز زكي محمد دياب, دار  ينظر: توجيه اللمع, أحمد بن الحسين بن الخباز, دراسة وتحقيق: أ. (1)
 .119م, ص 2007 -هد  1٤2٨, ت2ط ,جمهورية مصر العربية -السالم 

 .92ألفية ابن مالك, ص( (2
 .2سورة ص, الية (٣)
قددرأ كددل مددْن الضددحاك وأبددو المتوكددل والجحدددري وابددن يعمددر وعيسددى بددن عمددر وأبددو السددمال بفددتح التدداء  (٤)

, اإذ ذهددب سدديبويه إلددى أنَّ  ( وحددذف الخبددر, وهددو قددول سدديبويه( عمددل )لدديوضددم النددون علددى إعمددال )التَ 
ألّنددده  (الحدددين)وتَْنِصدددُب  مرفوعدددا   هددداُر فيُتْضدددمِ و , (الحدددين)ّإال مدددع  (التَ )ال تكدددون (, و َلْيَ  د)بددد)الَت( مشدددبهة 

اإِلخبدار عدن فدي المخاَطبدة و  (لي د)ها لي  كدمفعول به, ولم َتمكَّْن تمكَُّنها ولم تستعمل إال مَضمرا  فيها, ألنَّ 
أهددُل الحجدداز أّن بعَضددهم قددرأ:  وزعددم, ال تقددول: عبددُد اهلل الت منطلقددا , وال قومددك التددوا منطلقددين أي: ,غائددب  

, 1, والكتددددددداب, ج77,76, ص٨ينظدددددددر: معجدددددددم القدددددددراءات, جا,  )وهدددددددي قليلدددددددة و,َواَلَت ِحددددددديُن مندددددددَاص}
عراب مشكل القرآن, ج5٨,57ص  (.62٣ , ص2, وا 
 .51٤,ص 1مسالك بشرح ألفية ابن مالك, جتوضيح المقاصد وال (5)
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, والذي يبدو في تدرجيح الوجده األول أنَّ الحدديث منصدب عدن نفدي (1)النفي, و األول أرجح
لي  نفي االستقرار الثابدت لدالت عدن العمدل, فيكدون توجيده االبتدداء العمل للحرف )الت( و 

أولى من توجيه الفاعلية, على أنَّ في عمدل الظدرف خالفدا , وذلدك إذا وقدَع كدل مدْن الّظدْرف 
َواْلَمْجددُرور بعددد النَّْفددي واالسددتفهام َوااِلْسددم اْلمخبددر َعنددُه َوااِلْسددم اْلَمْوُصددوف َوااِلْسددم اْلَمْوُصددول 

اْلَفاِعدل اْلُمضدمر َأو الظَّداِهر, نحدو قولدك: )َمدا عْنددك  نفعل ااِلْسِتْقَرار فيرفعا َعَملَ  نفيعمال
َمددال( و)َمددا ِفددي الدددَّار زيددٌد( َواأْلَْصددل: )َمددا اْسددتَقر عْندددك َمددال( و)َمددا اْسددتَقر ِفددي الدددَّار زيددد(, 

َمددل َلهمددا, َويجددوز َلددك َأن تجعلهمددا الّظددْرف َواْلَمْجددُرور َعنددُه َوَصدداَر اْلعَ  بَ اْلِفْعددل وأنِيدد فَ َفحددذِ 
 .(2)َخبرا  مقدما َوَما بعدهَما ُمْبَتدأ ُمَ خرا َواأْلول أولى لسالمته من مَجاز التَّْقِديم َوالتَّْأِخير

)َعَمْل( عائٌد إلى مسألة خالفية بين كل مدن  ظهر أنَّ سبب  تعدد اإلعراب في لفظة  هكذاو 
ن يو ون أن الظرف يرفع االسدم إذا تقددم عليده, أمدا البصدر ن, َيرَ يو الكوفيين والبصريين فالكوف

نما يرتفع باالبتداء  .  (٣)فيرون أن الظرف ال يرفع االسم إذا تقدم عليه, وا 
 :(4)يقول ابن مالك في فصل)اسماء األفعال واالصوات( -2

ْر  َلَها  َوَما ِلَما َتُنوُب َعْنُه ِمْن َعَمْل        لَعَملْ ا ِفيِه  َماِلِذي  َوَأخِّ
ح المّكودي معنى البيت بقوله: اأنَّ أسماء األفعال تعمل عمل األفعال التي يوضِّ        

ت عنها, فترفع الفاعل إْن كانت الزمة نحو: )هيهاَت زيٌد( ويكون فاعلها واجب ُأنيبِ 
اإلضمار إذا كان أمرا ؛ نحو: )نزال(, وتتعدا بحرف الجّر إن كان فعلها كذلك؛ نحو: 

ْر  يد(, وتنصب المفعول إن كان متعديا  نحو: )نزاِل زيدا (, ثم قال: ))عليك بز  ِلِذي  َما  َوَأخِّ
الَعَمْل( يعني: أنَّها فارقت األفعال في كونها ال يتقّدم عليها منصوُبها كما يتقّدم في  ِفيِه  

 . (5)الفعل فال يقال؛ في )نزاِل زيدا (؛ )زيدا  نزاِل(ا

                                                 

 .٤٤ينظر: تمرين الطالب, ص (1) 
 .525شرح شذور الذهب البن هشام, ص (2)
ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: البصريين, والكوفيين, الشي  اإلمام كمال الدين  (٣)

الدين عبد الحميد, دار الفكر, هد( ومعه كتاب االتصاف, من االنصاف محمد محي 577أبي البركات )ت
 .٤٤, ص1د ط, د ت ج

 .1٤7ألفية ابن مالك, ص (٤)
 .260شرح المكودي على األلفية, ص (5)
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)الَعَمْل(: مبتدأ م خر, ويجوز أن يكون فاعال  بالجارِّ والمجرور  ويرا األزهري أنَّ        
, إذ ذكر ابن مالك في باب )الفاعل( أنَّ (1)العتماده على الموصول, ورجحه ابن مالك

, ومضّمن معناه, (2)وَوُهوَ َلُكم  ٱللَُّه   ِفرُ َيغ } ن؛ هما: فعٌل, نحو:االمسنَد الى الفاعل نوع
ُنَهالَأ  َتِلف امُّخ } نحو: ُمْرِبٌع  دار   َرْسم  َأِمْن  ) , و)َهْيهات العقيُق وأهُله(, ونحو:(٣)ووََٰ

تو ِفيِه  ٱلسََّمٓاِء   مِّنَ  َكَصيِّب  َأو  , و}(٤)وُمِصيُف(  على أحسن الوجهين, ويكون  (5)ُظُلمََٰ
إْن ُجّر بأحدهما الفاعُل مرفوعا  بالمسند حقيقة  إْن خال من )ِمْن( و)الباء( الزائدتين, وحكما  

ْن قدم ولم يِل ما يطلب الفعل فهو  أو بنضافة المسند, ولي  رافعه االسناد, خالفا  ِلَخَلف وا 
والجملُة صلة , (6)لمن خالف خالفا   مبتدأ, واْن وليه ففاعل فعل مضمر يفسره الظاهر,

قرَّ لهذه فيه )فيه(, وتقدير الكالم: )وأخر المعمول الذي العمل است )ما( والعائد الهاء من
ِفيِه  َماِلِذي  , قال المّكودي والظاهر أنَّ ما في قوله: )(7)أو الذي استقر العمل لهذه فيه(

ر   الَعَمْل( زائدة, وال يجوز أْن تكون موصولة ؛ ألنَّ الذي بعدها موصولة, ولو قال: )وأخِّ
ن َعَمْل( إيطاء الذي فيه العمل( لكان أجود لسقوط االعتذار عن )ما( ولي  في قوله: )م

                                                 

 .129ينظر: تمرين الطالب, ص (1)
 .92سورة يوسف, الية  (2)
 .27سورة فاطر, الية:  (٣)
, دراسة -برواية وشرح ابن السكيت– عجز البيت: ِلَعْيَنْيَك ِمْن ماِء الش ون َوِكيُف, ديوان الحطيئة (٤)

م, 199٣-هد 1٤1٣, ت 1لبنان, ط -وتبويب: د. مفيد محمد قميحة, دار الكتب العلمية, بيروت
 .1٣0ص
 .19سورة البقرة, الية: (5)
ينظر: شرح تسهيل الفوائد, محمد بن عبد اهلل, ابن مالك الطائي الجياني, أبو عبد اهلل, جمال الدين  ((6

هد 1٤10, ت 1تحقيق: د. عبد الرحمن السيد, د. محمد بدوي المختون, هجر للطباعة, طهد(, 672)ت 
 .106,105, ص2م, ج1990 -

 .129ينظر: تمرين الطالب, ص(7) 



 
 هـ1444م( /15/9/2022) َأيلول                            (                 90العدد )                          

 11 

, وكأنَّه وقع في نسخته التي شرحها (1)مع قوله: )الَعَمْل( ألن أحدهما نكرة والخر معرفة
 .(2))الذي( بألف قبل الالم حتى قال إنَّ )الذي( موصولة والصواب أنَّها اسم إشارة

: ويعارضه في ذلك االشموني بقوله: اتوهم المّكودي أن )الذي( اسم موصول فقال       
الَعَمْل( زائدة ال يجوز أْن تكون موصولة, ألنَّ )لذي(  ِفيِه  َماِلِذي  والظاهر أن ما في قوله: )

بعدها موصولة, ولي  كذلك بل )ما( موصولة, و)لذي( جار ومجرور في موضع رفع 
, قال الشاطبي: اوفي بعض (٣)خبر مقدم, و)العمل(: مبتدأ م خر, والجملة صلة )ما(ا

فيه العمل(, فاألول إشارة )أي: موصول( إلى األسماء والثاني إشارة إلى  النس  )ما لذا
 .(٤)االسم, ووقع في قافية البيت األول )عمل(, وفي الثاني )العمل( معرفا  ولي  بنيطاءا

تعدد الُنس  أو الَتوهم في االعتراض على ابن مالك بأنَّه كرر االسم  أسهمَ  بذلكو 
هري واألشموني وجعلوه اسم اشارة فال يلزم تعدد الموصول الموصول, لكن انتبه لذلك األز 

, والذي يهمنا أنَّ كلمة )الَعَمْل( تحتمل وجهين إعرابيين, أعني االبتداء والفاعلية,  حينئذ 
 لكن االبتداء يترجح لما مرَّ في البيت السابق.

هدو كدلُّ مفعدول  ا فلقد عرفنا فيما تقددم المبتددأ, وأمدا نائدب الفاعدل المبتدأ ونائب الفاعل: -
 لفظدي   لغدرض  , ويعدرف أيضدا  بأنَّده: ا كدلُّ فاعدل  تُدِرك (5)لفعل  ُحِذف فاعُله وُأقيَم هدو مقامدها

 بددده أو جدددار   مدددا لددده مفعدددولٌ  عنددده جاريدددا  مجدددراه فدددي كدددلّ  و وجوبدددا , فيندددوبُ أجدددوازا   و معندددوي  أ
 مخدتص   و ظدرفٌ أامدل, عليه بغيدر الع به او مدلولٌ  د التوكيد ملفوظٌ و لغير مجرّ أومجرور, 

                                                 

المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية )شرح ألفية ابن مالك(, أبو إسحق إبراهيم بن موسى  (1)
 هد(, 790الشاطبي )ت

حياء التراث اإلسالمي تحقيق: د. عبد الرح من بن سليمان العثيمين وآخرون, معهد البحوث العلمية وا 
 مكة المكرمة -بجامعة أم القرا 

 .129, تمرين الطالب, ص51٤,ص5م, ج 2007 -هد  1٤2٨, ت 1ط
 .129تمرين الطالب, ص(2) 
 .102,ص٣شرح األشموني أللفية ابن مالك, ج (٣)
 .129, تمرين الطالب, ص260شرح المكودي على األلفية, ص (٤)
, دراسددة وتحقيددق: هددد(6٤6)تشددرح الوافيددة نظددم الكافيددة, أبددو عمددرو بددن عثمددان ابددن الحاجددب النحددوي(5) 

 .٣21ص م, 19٨1-هد 1٤01مطبعة الداب, النجف االشرف, د ط, تموسى بناي علوان العليلي, 
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وَذكدَر األزهدري موطندا  , (2),  أو هو: ما الُمسَنُد إليه بعد فعل  مجهول  أو ِشْبِهها(1)افمتصرِّ 
 واحدا  اختلَف اإلعراب فيه بين )المبتدأ مرة  ونائب الفاعل مرة أخرا(, وذلك في قول:

 :(3)ابن مالك في فصل )أبنية المصادر( -
 التَّْقِديُس  َكُقدََّس   َمْصَدرِهِ  َمِقيُس       َثََلَثةٍ  ِذي  َوَغْيُر  

أي: كل فعل  جاَء زائدا  على ثالثة أحرف فله مصدر من القيا , أي: ال يتوقف في 
ْن كان الفعل على )ُفّعل( فمصدره من الصحيح الالم على  استعماله على السمار فقط, وا 

 .(٤))تفعيل(, نحو: ُقّد  تقّديس ا, وُعّلم تعليم ا
َمْصَدِرِه( وجهين إعرابيين, الوجه األول: مرفور بالنيابة عن  ّوز األزهري في كلمة )ج

َمِقي ( ال فاعٌل خالفا  لمْن وَهَم في ذلك, الوجه الثاني: يجوز كونه مبتدَأ م خرا   الفاعل بد)
, والتقدير: َمْصَدِرِه( و)َمِقي ( خبرا  مقدما  والجملة خبر )َغْيُر(, والرابط بينهما الضمير في )

, وهذا رأي الشاطبي ايضا  عندما يقول:ا)َمْصَدُرُه( (5)َمِقيُ ( َثاَلَثة  مصدر  ِذي  َوَغْيُر  )
يحتمل أن يكون مبتدأ  خبُره )َمِقيُ (, والجملة خبر قوله: )وَغْيُر ِذي َثاَلَثة (, وَيحتمل أن 

بان (6)َسمَّ فاعُلهايكون )َمْصَدُرُه( مرفوعا  بد)َمِقي ( على المفعول الذي لم يُ  , ووافق الصَّ
على التوجهين في قوله: ا)َمْصَدُرُه( نائب فاعله, أو هو مبتدأ خبره )مقي ( والجملة خبر 

 .(7))غير(ا

                                                 

ئي الجيداني, أبددو عبدد اهلل, جمددال محمددد بدن عبددد اهلل, ابدن مالدك الطددا, تسدهيل الفوائدد وتكميددل المقاصدد (1)
, م1967 -هدددد 1٣٨7, د ط, تدار الكتددداب العربدددي, : محمدددد كامدددل بركدددات, تحقيدددقهدددد(672الددددين )ت 

 .77ص

شددارر -دار الشدروق العربددي, بيدروتالمحديط فددي أصدوات العربيددة ونحوهدا وصددرفها, محمدد االنطدداكي,  (2)
 .21٣, ص2ج, د ت,٣بناية درويش, ط-سوريا
 .12٤مالك, ص ألفية ابن (٣)
 .٣11ينظر: شرح ابن الناظم على األلفية, ص (٤)
 .9٤ينظر: تمرين الطالب, ص (5)
 .٣٤2,ص ٤شرح ألفية ابن مالك للشاطبي,ج ((6
 .٤6٣, ص2حاشية الصبان على شرح األشموني, ج (7)
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, ويكون من (1)َمْصَدِرِه( مضافا  إليه وأما ابن النجار فنجده يأتي برأي  جديد جاعال  من )
المفعول إلى نائب فاعله أضافة لفظية, إضافة الوصف إلى معموله أي: من إضافة اسم 

مثل: )زيٌد مضروب العبد( الذي أصله: )زيٌد َمْضروٌب عبدُه(, ويتضح ذلك من خالل 
 :(2)قول ابن مالك

 اْلَوِررْ  اْلَمَقاِصِد  َكَمْحُمْوُد  َمْعن ى  ُمْرتَِفْع      اْسم   ِإَلى  َذا  ُيَضاُف  َوَقْد 

, إذا أزيلت النسبة إليه,  فأي: يصح إضافة اسم المف       في عول  إلى مرفوعه معنى 
)زيٌد َمْضروٌب عبدُه(, ُترفع )العبُد( إلسناد )َمْضروب( إليه, وتقول: )زيٌد  الجملة السابقة

مضروُب العبِد( باإلضافة, فتجر إلسناد اسم المفعول إلى ضمير )زيد(, فبقي )العبد( 
ن شئت عول به فقلت: )زيٌد مضروُب العبدَ فضلة, فنْن شئت نصبته على التشبيه بالمف (, وا 

خفضت اللفظ, فقلت: )مضروُب العبِد(, ومثله: )محمود المقاصد الورر( أي: الورر 
 .(٣)محمود المقاصد

 اإلعرابي بين المرفوعات وغيرها نوعالمبحث الثاني: الت -
بدين المرفوعدات  فقد وجدنا أن التوجيه اإلعرابي كما وقع بين المرفوعات أنفسها يكدون واقعدا  

 وغيرها من أنوار المعربات, ومن ثم قسمنا هذا المبحث بناء  على ذلك إلى: 
فنددا بالمبتدددأ فيمددا سددبق ال بددد مددن تندداول المفعددول بدده المبتدددأ والمفعددول بدده - : بعددد أْن عرَّ

قور التََّعلُّددق مفهومددا  نحويددا  فددد:ا وُهددَو َمددا َوقددع َعَلْيددِه فعددل اْلَفاِعددل كددد)ضربت زيدددا (, َوالُمددَراد بددالو 
اْلَمْعَنددِوّي اَل اْلُمَباشددَرة َأي: تعلقدده ِبَمددا اَل يعقددل اال ِبددِه َولددَذِلك لددم يكددن اال لْلِفْعددل اْلُمَتَعدددِّي َوَلددْواَل 
َهدددَذا التَّْفِسدددير لخدددرج ِمْندددُه َنْحدددو: )أرْدت الّسدددفر( لعددددم اْلُمَباشدددَرة َوخدددرج بقولَندددا َمدددا َوقدددع َعَلْيدددِه 

ق َفِننَُّه نف  اْلِفْعل اْلَواِقع والظرف َفِنن اْلِفْعل َيقع ِفيِه َواْلَمْفُعدول َلدُه َفدِنن اْلِفْعدل اْلَمْفُعول اْلُمطل
 .(٤)َيقع أَلجله َواْلَمْفُعول َمَعه َفِنن اْلِفْعل َيقع َمَعه اَل َعَلْيِها

                                                 

, 1م سسة الرسالة, ط ,ينظر: ضياء السالك إلى أوضح المسالك, محمد عبد العزيز النجار ((1
 .٤0, ص٣م, ج2001 -هد 1٤22ت
 .12٣ألفية ابن مالك, ص ((2
 .٣0٨ينظر:  شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك, ص (٣)
 .27٨شرح شذور الذهب البن هشام, ص ((٤
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)المبتددأ  بالعودة إلى كتاب األزهري َنِجد أنَّه ذكَر )عشرة( مواضع اختلَف فيها اإلعدراب بدين
 والمفعول به( وسنختار موضعين منها: 

 :(1)في فصل )أفعل التفضيل( يقول ابن مالك  -1
ٍب  ِإَلى  ِبِه   َماوَ    ِصلْ  التَّْفِضيِل  ِإَلى  ِبِه  ِلَماِنٍع  ُوِصْل       َتَعجُّ

نَّه يتوصل إلى التفضيل فيما ال يجوز بناء إ :أياح المرادي مقصود البيت بقوله: يوضِّ 
ب مْن )أشّد(, وما جرا مجراه, ولكن ) ل به إلى التعجُّ أفعل( من لفظه بمثل ما ُتوصِّ

ل إليه تمييزا ,  )أشّد( في التعجب فعٌل وهنا اسم, وينصب هنا مصدر الفعل المتواصَّ
 .(2)افتقول: )زيٌد أشدُّ استخراجا  من عمرو(... ونحو ذلك

: اموصول اسمي في محل رفع على )ما( الواردة أول البيت بأنَّها وُيعرب األزهري
, في حين يجعلها المكّودي محتملة لوجهين إعرابيين, الوجه األول: وهو ٣االبتداءا

االبتداء, والثاني: مفعول به لفعل  محذوف يفسَّره )ِصْل( وهي موصولة وصلتها وصٌل 
 . (٤)به

وجيدده المفعوليددة  لددى االبتددداء ألنَّدده الظدداهر مددن الكددالم, بخددالف تعولعددل اقتصددار األزهددري 
فننَّه يجعل الفعل الوارد آخر البيت مفسرا  للفعل المحذوف وعددم التقددير أولدى منده, كمدا أنَّ 

 التقدير ال بد أن يشتمل على ضمير يعود إلى ما تقدمه وهنا غير موجود.
 :(5)يقول ابن مالك في )فصل النعت( -2

 اِطفًا َفرِّْقُه ال ِإَذا اْئَتَلفْ اْخَتَلْف      فعَ  إذا  َواِحٍد  َغْيِر  وَنْعُت  

                                                 

 .1٣0ألفية ابن مالك, ص (1)
 ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد (2)

هد(, شرح وتحقيق : عبد الرحمن علي سليمان, دار الفكر 7٤9اهلل بن علّي المرادي المصري المالكي )ت
 .9٣٣م,  ص2001-هد1٤22, ت1مصر, ط -العربي, القاهرة

 .10٣تمرين الطالب, ص  (٣)
 .10٣, تمرين الطالب, ص 209ينظر: شرح المكودي على األلفية, ص (٤)
 .1٣2ألفية ابن مالك, ص (5)
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يقددول ابددن الندداظم شددارحا  المقصددود مددن البيددت: أي تفريددق النعددت بالتثنيددة والجمددع, فتقددول: 
ذا نعددت بمختلددف المعنددى وجددب تفريددق  )رأيددت رجلددين حسددنين(, و)مددررت برجددال  كرمدداء(, وا 

ٌت برجدال  النعدت, وعطدف بعدض علدى بعدض, فتقدول: )رأيدت رجلدين عالمدا  وجداهال (, ومدرر 
)  .1شاعر  وفقيه  وكاتب 

ذكر األزهري خالف النحاة في إعراب )وَنْعُت( قائال : أعَرَب الشاطبي )وَنْعدُت(: امبتددأ  
رفدع ال, أمدا المّكدودي فقدد جدوَّز فدي إعراب)ونعدت( فدي أْن يكدون: ا(2)وخبره )إذا( وما بعدهاا

ْقدددُه(, أو النصدددب بنضدددمار فعدددل ي ْقدددُه( وهدددو المختددداراعلدددى االبتدددداء وخبدددره )َفرِّ , (٣)فسدددره )َفرِّ
, ويخدالف المّكدودي فدي الوجده (٤)والّصبان يوافق الشاطبي في إعدراب )ونعت(ابدالرفع مبتددأا

 .(5)الثاني بقوله: اوال يجوز نصبه؛ ألنَّ ما بعد الفاء ال يعمل فيما قبَلها؛ فال ُيفَسر عامال ا
ْقددُه( فددي السددابق لدده إنَّمددا ويتددرجح مددا ذكددره الشدداطبي ورجحدده الّصددبان؛ ألنَّ تددأث ير الفعددل )َفرِّ

يصددح علددى شددريطة االشددتغال, وهددو أنَّدده لددوال اتصدداله بالضددمير لجدداز تددأثيره فيدده ونصددبه, 
ولكنه لما انشغل عنه فال يعمل  فيه إال بالتفسير لفعدل محدذوف يددل عليده, لكدن بشدرط أْن 

بية ال يعمدل فيمدا قبلهدا ومدن ثدمَّ يصح تأثيره فيه ومن المعلدوم أنَّ الفعدل الواقدع بعدد فداء السدب
ْقُه(, و)َنَعدددُت( مرفدددور  دددر فعدددال  ناصدددبا , والحدددق أنَّ )عاطفدددا ( منصدددوب بدددد)َفرِّ ال يصدددح أْن يفسِّ

ْقُه( هي الخبر.  باالبتداء والجملة مْن )َعاِطفا  َفرِّ
 
 
 
 

                                                 

 .٣5٤شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك, ص (1)
 .106, و تمرين الطالب, ص650, ٤شرح ألفية ابن مالك للشاطبي , ج (2)
 .106, وتمرين الطالب, ص21٤شرح المكودي على األلفية, ص  (٣)
 .95,ص ٣حاشية الصبان على شرح األشموني , ج (٤)
 .والصفحة نفسها المصدر نفسه (5)
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سددبق أْن عّرفنددا المفعددول بدده عنددد النحددويين, ولددذا نقتصددر علددى  الخبددر والمفعددول بدده: -
, ويعرفده ابدن جندي (1)ايستفيده السامع ويصير به المبتدأ كالمدا   الذي   ا ريف بالخبر وهو:التع

ُمْفددددددرد   :ِبددددددِه َعنددددددُه َوَذِلددددددَك علددددددى َضددددددْرَبْينِ  تَ ثْ َمددددددا أسددددددندته ِإَلددددددى اْلُمْبتَددددددَدأ وحدددددددَّ  كددددددلُّ بأنَّدددددده: ا
دة مدددع مبتدددأ  غيدددر ,ويعددرف أيضدددا  بأنَّدده االجدددزُء الددذي حَصدددلت بدده أو بمُتعِّقددده الفائدد(2)اَوُجْمَلددة 

وأورَد األزهددددري سددددتة مواضددددع اختلددددف فيهددددا التوجيدددده اإلعرابددددي بددددين , (٣)الوصددددف المددددذكورا
 )الخبر والمفعول به(, نتناول نموذجين منها:

 :(4)قال ابن مالك في فصل)الممدود والمقصور(  -1
 الدَُّمى  َنْحوُ  َكِفَعٍل َوُفَعٍل ِفي َجْمِع َما     َكِفْعَلٍة َوُفْعَلٍة 

وُيقصد بالبيت اأّن )ِفعال ( بكسر الفاء و)ُفَعال ( بضمِّها جمعان )ِلِفْعَلة( و)ُفْعَلة(   
(, ونظيره من الصحيح )ِقْربة( و)ِقَرب(,  مقصوران قياسا ؛ فمثال ِفَعل: )ِلْحية( و)ِلَحى 

( ونظيره من الصحيح )ُقْربة( و)ُقَرب( و)ُغْرفة( و)ُغرَ   .(5)ف(اومثال: ُفَعل )ُدْمية( و)ُدَمى 
وقد أجاز األزهري في إعراب )نحو( وجهين, بقوله:ا) َنْحُو( خبٌر لمبتدأ محذوف, أو 

 .(6)منصوٌب بفعل محذوفا
ويظهر للصنعة النحوية أثر كبير في تعدد األوجه النحوية, ومن ذلك أننا نجد أنَّ لفظة 

َنْحُو  تقديره: )وذلك  َنْحُو( خبرا  لمبتدأ محذوف َنْحُو( جاءْت بتوجيهين مختلفين: رفع ) )
 الدَُّمى(. َنْحَو  الدَُّمى(, ونصبه وُيعرُب مفعوال  به لفعل  محذوف, تقديره: )أعني  

 
                                                 

, هدد(٣16أبو بكر محمد بن السدري بدن سدهل النحدوي المعدروف بدابن السدراج )ت , نحواألصول في ال (1)
 . 62, ص1, د ط, د ت, جبيروت –م سسة الرسالة, لبنان , : عبد الحسين الفتليتحقيق

 .26اللمع, ص  (2)

خالددد بدن عبددد اهلل بدن أبددي , شدرح التصدريح علددى التوضديح أو التصددريح بمضدمون التوضدديح فدي النحدو (٣)
, تحقيدق: محمدد هدد(905بن محمد الجرجاوّي األزهري, زين الددين المصدري, وكدان يعدرف بالوقداد )ت  بكر

 .19٨, ص1, جم2000 -هد1٤21ت ,1, طلبنان-بيروت-دار الكتب العلمية باسل عيون السود, 

 .162الفية ابن مالك, ص (٤)
 .٣16شرح المكودي على األلفية , ص (5)
 .151تمرين الطالب, ص  (6)
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 :(1))إنَّ وأخواتها( قال ابن مالك في فصل  -2
 َلَوَزرْ  ِإنِّي   َنْحوُ  اْبِتَداٍء  اَلُم  اْلَخَبْر     َتْصَحُب  اْلَكْسِر  َذاِت  َوَبْعَد  

( المكسورة, وذلك نحو قولك: )إنَّ زيدا   تدخل )الم االبتداء( والمراد أن جوازا  على خبر )إنَّ
لقائٌم(, ومن حق هذه )الالم( أْن تدخل على بداية الكالم ألنَّ لها الصدارة في الكالم 
 ) ( نحو: )إلنَّ زيدا  قائٌم(, لكن لما كانت )الالم( للتأكيد و)إنَّ فحقها أن تدخل على )إنَّ

 .(2)د كرهوا الجمع بين حرفين بمعنى واحد فأخروا )الالم( إلى الخبرللتأكي
ذكر األزهري إلعراب لفظة )َنْحُو( وجهين إعرابيين مختلفين؛ األول: يكون  خبرا  و   

 .(٣)لمبتدأ محذوف, والثاني: يكون منصوبا  بفعل محذوف
كلمة )َنْحُو( وردت مرة   لتعدد أوجه اإلعراب؛ وعليه نجد أنَّ  ا  جاءت الصنعة الّنحوية سببو 

َلَوَزْر(, وفي أخرا جاءت على  ِإنِّي  َنْحُو  على أنَّها خبر لمبتدأ محذوف والتقدير: )وذلك 
 َلَوَزْر(. ِإنِّي   َنْحوَ  )أعني  :أنَّها مفعوٌل لفعل  محذوف تقديرهُ 

لفعددل عدرَّف النحويددون الحدال بأنَّدده: اوصدف هيئددة الفاعدل عنددد صددور ا المبتددأ والحددال: -
عنه, أو المفعول عندد وقدور الفعدل بده؛ فداألول: كقولدك: )جداَء زيدٌد راكبدا (, والثداني: كقولدك: 
)كلمُت هندا  جالسة (, ويجوز وقوعهدا منهمدا لجدواز اشدتراكهما فدي الحدال الواحددة, وهدي إمدا 

قددة: كقددول العددرب: )لقيتُدده مصددعدا  منحدددرا   مددا مفرَّ ؛  (٤)(امجموعددة؛ كقولددك: )لقيتُددَك راكبدديِن(, وا 
وم ددُر لمددا اْنددَبَهَم مددن الَهْيئدداِت, نحددو قوِلددَك:  وعّرفدده ابددن آُجددرُّ بأنَّدده: ااالسددم المنصددوب, الُمَفسِّ

)جدداء زيددٌد راِكَبددا ( و)ركبددُت الَفددَرَ  ُمسددَرَجا ( و)َلِقيددُت عبددَد اهلِل راِكَبددا ( ومددا أشددبه ذلددك وال يكددون 
 .(5)فة االحال إال َنِكَرة , وال يكوُن إال بعد تمام الكالم, وال يكون صاِحُبها إال َمعرِ 

وقدد َذَكدَر األزهدري نموذجدا  واحددا  احتمدل فيده اإلعدراب كدال  مدن )المبتددأ والحدال(, وذلدك فدي 
 قول ابن مالك:

                                                 

 .9٤ألفية ابن مالك, ص (1)
 .٣6٣, ص 1ينظر: شرح ابن عقيل, ج ((2
 .٤7ينظر: تمرين الطالب, ص (٣)

 .202توجيه اللمع, ص(٤) 
وم, محمد بن محمد بن داود الصنهاجي, ص (5)  .19متن الجرومية, ابن آُجرُّ
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 :(1)في فصل)االستثناء( -
 َوَردْ  ِإْن  اْخَتْر  َنْصَبُه  َوَلِكْن  َيْأِتي  َقْد      النَّْفِي  ِفي  َساِبٍق   َنْصبِ   َوَغْيرَ  

ستثناء( ويوضحه المرادي بد: ا أنَّ المستثنى )المتقدم( على جاء البيت في فصل)اال
المستثنى منه بعد نفي, فيه وجهان؛ أحدهما وهو المختار: نصبه على االستثناء, والثاني: 
أْن ُيفرَّغ العامل له, ويجعل المستثنى منه بدال , واحترز بقوله: )في النفي( من أن يكون 

 .(2)النصبا المقدَّم في اإليجاب, فننه واجبُ 
َوَغْيُر(: ابالرفع مبتدأ و)نصب( مضاف إليه, و)سابق( مجرور   وأعرَب الشي  جملة )
َساِبق (,  َنْصِب  َوَغْيَر  , وقال المّكودي وثبت في بعض النس  )(٣)بنضافة )نصب( إليها
( منونا  ورفع ) بنصب )غير( وجّر ) عرابه على هذا الوجه ) َنْصب  مبتدأ,  َساِبق ( َساِبٌق( وا 

( نصٌب َيْأِتي(, )َوَغْيرَ  َقْد  النَّْفِي( متعلِّق به, وهو الذي سوَّغ االبتداء بالنكرة, وخبره ) ِفي  و)
َيْأِتي( و)َنْصِب( مضاف إليه, وهو مصدر بمعنى اسم المفعول,  على الحال من فاعل )

هذا التقدير حلَّ المعنى, أما حل , و (٤)النَّْفِي غير منصوب( ِفي  َيْأِتي  ساِبٌق  )َقْد  والتقدير: 
اإلعراب فالتقدير: )سابق في النفي قد يأتي حال كونه غير منصوب(, ويظهر من هذا 

قد جاء من تعدد النس  التي لفية التوجيه أنَّ سبب تعدد التوجيهات  اإلعرابية في نظم األ
 .ضبطت تشكيالتها وحركاتها

تنددور اإلعددراب فيهددا بددين كددل مددن )الخبددر  َجدداَء األزهددري بأربعددة نمدداذجالخبددر والحددال:  -
 نختار منها نموذجين اثنين:سوالحال, و 

 :(5)قال ابن مالك في فصل )المفعول المطلق(  -1
 َكاْنُداَل  اللَّْذ   َكَنْدالً   ِفْعِلهِ  ِمْن  َبَداَل      آٍت  َمَع  َحْتٌم  َواْلَحْذُف  

                                                 

 .109ألفية ابن مالك, ص ((1
 .671,ص2توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك, ج ((2
 .7٣تمرين الطالب, ص  (٣)
 .7٣, وينظر: تمرين الطالب, ص 127ينظر: شرح المكودي على األلفية, ص  (٤)
 .106ألفية ابن مالك, ص (5)
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فعلدددده, كقددددول الشدددداعر بحر  أي: اوحددددذف العامددددل واجددددٌب مددددع المصدددددر )التددددي( بدددددال  مددددن
 :1الطويل[

 الثَّعاِلبِ  َندَل  الماَل  ُزَريُق  فَنْدال       ُأموِرْهم  ُجلُّ  الناَ   َأْلَهى  ِحيَن  على  
نما وجب حذُف عامله؛ لئاّل ُيجَمع بين البدل والمبدل منده, يقدال:  فندال  نائب عن )أندل(, وا 

 .(2)ندل الشيء, إذا اختطفه بسرعةا
كنددددددال (: خدددددالٌف؛ إذ أعربددددده االزهدددددري: افدددددي موضدددددع الرفدددددع خبدددددر لمبتددددددأ ) عدددددرابوفدددددي إ

, وال (٤), فددي حددين أعربدده المّكددودي: فددي موضددع النصددب حددال مددن فاعددل )آت((٣)محددذوف
ٌر, فيكون التقدير على ما أعربه األزهدري: بنرا بينهما فرقا  كبيرا ؛ ألنَّ الحال في األصل خ

فالكدداف داخلددة علددى مضدداف محددذوف و)ندددال ( منصددوب  )وذلددك كندددال ( أي كلفددظ )ندددال (؛
على الحكاية إال أنَّه في محل الرفدع خبدر مندع مدن ظهدور الرفدع االشدتغال بحركدة الحكايدة, 
وأمددا التقدددير: علددى مددا أعربدده المّكددودي فهددو: )ويددأتي المصدددر حددال كوندده كندددال (, وعلددى 

قدددير الحاليددة يكددون مفيدددا  التقييددد التقددديرين يكددون )كندددال ( راجعددا  إلددى المصدددر, لكندده علددى ت
للعامل )يأتي(, ويلزم المّكودي أن يكدون الحدال مكدررا  عندد إعدراب )بددال ( حداال  أيضدا , ولدذا 

 خبرا  لمبتدأ محذوف. يكون يترجح الخبرية, ألن األصل في المثال أنْ 
 :(5)قال ابن مالك في )فصل التصريف( -2

 اْحُتِذي تَا   ِمْثلُ  الزَّاِئُد  َيْلَزُم  اَل  َوالَِّذي      َفَأْصٌل  َيْلَزم  ِإْن  َواْلَحْرُف  
المّكودي: أنَّ الحرف إذا لزم في تصاريف الكلمة ُحِكم عليه  ُيقصد بالبيت كما وّضحه

ذا لم يلزم وسقط في بعض تصاريف الكلمة فهو زائٌد, ويعني بالحرف حرف  باألصالة, وا 
 .(6)ون وزيادة األلف لثبات النوناالتهجي, فيحكم في )نادم( بأصالة الن

                                                 

هد(, تحقيق: د. حسن عيسى أبو ياسين, دار العلوم, ٨٣-٣0ديوان أعشى همدان وأخباره حول ) (1)
 .90م, ص19٨٣, هد1٤0٣, ت 1المملكة العربية السعودية, ط -الرياض

 .650,ص2توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك,ج (2)
 .67ينظر: تمرين الطالب, ص (٣)
 .67, تمرين الطالب, ص115ينظر: شرح المكودي على األلفية, ص (٤)
 .17٨الفية ابن مالك, ص (5)
 .269شرح المكودي على األلفية في علمي ص (6)
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ثم يوِرد األزهري إعراب المّكودي لد)ِمثُل( ذاِكرا  لها وجهين إعرابيين بقوله:ا)ِمثُل( بالرفع 
خبٌر لمبتدأ محذوف؛ تقديره )وذلك مثل(, وبالنصب حاٌل من الضمير المستتر في 

فاعل محتمل لضمير  وذلك ألنَّ )الزائد( خبر االسم الموصول, وهو اسم؛ (1))الزائد(ا
مستتر يعود إلى الحرف فيكون التقدير: الزائد الحرُف حال كونه مثل التاء في )احتذي(, 

 ويترجح الخبرية على الحالية؛ ألنَّ الغالب في التمثيل إعراب الخبرية.

ِفدي االعطف ِفي اللَُّغة: هو الرُُّجور ِإَلى الشَّْيء بعد ااِلْنِصدَراف َعندُه, وَ  المبتدأ والعطف: -
ولدده عشددرة أحددرف وهددي: الددواو, والفدداء, , ااِلْصددِطاَلح َضددْرَبان: عطددف نسددق َوعطددف َبَيددان

ّمددا, وأم, وال, وبددل, ولكددن, والحددروف االربعددة: )الددواو والفدداء وثددّم وحتّددى(  وثددّم, وحتّددى, وأو وا 
ُتعددد, للجمددع بددين الثدداني واألول أي: بددين المعطددوف والمعطددوف إليدده فددي الحكددم الددذي نسددب 

ول, تقددول: )جدداءني زيددٌد وعمددرٌو( فتجمددع الددواو بددين الددرجلين فددي المجدديء, وتقددول: إلددى األ
)زيددٌد يقددوُم ويقعددُد(, فتجمددع بددين الفعلددين فددي إسددنادهما إلددى ضددمير )زيددد(, وتقددول: )زيددٌد قددائٌم 
وأخوه قاعٌد(, و)هل قام بشٌر وسافر خالٌد(, فتجمدع بدين مضدموني الجملتدين فدي الحصدول, 

, ويعدد العطدف نوعدا  مدن أندوار التوابدع الخمسدة فدي اللغدة العربيدة (2)ذلدكاثم إنها تفترق بعدد 
ويعرف بأنَّه: اتاِبٌع يدلُّ على معنى  مقصود  بالنسبة مدع متبوعده, يتوسَّدُط بينده وبدين متبوعده 
أحُد الحروف العشرة, مثل: )قاَم زيٌد وعمرو(, فد)عمرو( تدابٌع مقصدود بنسدبة القيدام إليده مدع 

                                                 

 .17٣, تمرين الطالب , ص ٣70ي علمي صشرح المكودي على األلفية ف (1)
شرح قطر الندا وبل الصدا, عبد اهلل بن يوسف بن أحمد بن عبد اهلل ابن يوسف, أبو محمد, جمال  (2)

هد 1٣٨٣, ت 11مصر, ط-تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد, القاهرة هد(76الدين, ابن هشام )ت 
أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن  , والكناش في فني النحو والصرف, 297م, ص196٣-

هد(, دراسة  7٣2محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب, الملك الم يد, صاحب حماة )ت 
لبنان, د ط,  –وتحقيق: الدكتور رياض بن حسن الخوام, المكتبة العصرية للطباعة والنشر, بيروت 

 .102, ص2م, ج2000ت
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َد األزهدددري )سدددتة( نمددداذج احَتمدددل اإلعدددراب فيددده كدددال  مدددن )المبتددددأ والعطدددف(, , وأور (1)زيددددا
 وسنختار منها نموذجين للتحليل:

 :(2)يقول ابن مالك في فصل )عطف النسق(  -1
 اْنَفَرَدتْ  َوْهَي  َلْبَس  اَل  ِإْذ   اْلَواوُ وَ  َعَطَفْت       َما  َمْع  ُتْحَذُف  َقْد  َواْلَفاُء  

معنى البيت بقوله :ا يعني أنَّ )الفاء( العاطفة قد تحذف هي  ويوضح المّكودي
, أي: فضرب فانفلق, (٣)ومعطوُفها؛ كقوله عز وجل: }َأِن اْضِرْب ِبَعصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَلَقو

ثم قال: )والواو( أي: والواو قد تحذف أيضا  مع ما عطفت ومنه قوله تعالى: }َسراِبيَل 
و  : والبرد, ,أي(٤)تَِقيُكُم اْلَحرَّ

لى ذلك أشار بقوله: )إذ ال لب ( أي: إْن  وذلك في )الفاء والواو( مشروٌط بأمن الّلب , وا 
لم يكن لبٌ  في حذف )الفاء والواو( مع معطوفيهما, وفهم من قوله: )قد تحذف( أن ذلك 

 .(5)قليلا
ه لداللة خبرِ ويذكر األزهري إلعراب)اْلَواُو( وجهين إعرابيين, فيقول: امبتدأ ُحذَف خبره 

األّول عليه, ويحتمُل أْن يكون معطوفا  على الضمير المستتر في )تحذف( لوجود الفصل 
 ,(7), وأما المّكودي فقد َجَوَز أن يكون )اْلَواُو( معطوفا  على )اْلَفاُء((6)بالظرف

لى ( ثالثة أوجه:ا )اْلَواُو( وهو عطف عوالظاهر أنَّ الشاطبي أيضا  قد ذكر لد)اْلَواوِ   
الفاء )عطف المفردات(, وذلك عندهم جائز, كأنهم تناسوا الخبر للعلم به, ولذلك تقول 
العرب: )زيٌد قائٌم ال عمرو(, ألنَّ )ال( إنما تعطف المفردات, ويجوز أن تكون )اْلَواُو( 
مبتد أ محذوف الخبر, لتقدم ما يدل عليه, كأنه قال: )والواو كذلك تحذف مع ما عطفت(, 

                                                 

هد(, تحقيق: جماعة من ٨16ن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت كتاب التعريفات, علي ب (1)
 .151م, ص19٨٣-هد 1٤0٣, ت 1لبنان, ط–العلماء, دار الكتب العلمية بيروت 

 .1٣٨ألفية ابن مالك, ص  (2)
 .6٣سورة الشعراء, الية: (٣)
 .٨1سورة النحل, الية:  (٤)
 .2٣1شرح المكودي على األلفية ,ص ((5
 .115: تمرين الطالب, صينظر (6)
 .115, ينظر: تمرين الطالب, ص2٣1ينظر: شرح المكودي على األلفية, ص (7)
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سألة من )عطف الجمل(,ويجوز أن يعطف على الضمير في )تحذف(, ويسّهله فتكون الم
 .(1)الفصُل بين المعطوف والمعطوف عليها

فقد لحظنا َمجيء لفظة )اْلَواُو( بتوجيهات إعرابية مختلفة؛ ففي الوجه األول جاءْت على 
يكون العطف أنَّها مبتدأ بخبر  محذوف لداللة الخبر األول عليه وتقدير: )الواو كذلك( و 

حينئذ  من عطف الجمل, وفي الوجه الثاني: ُأعرب معطوفا  على ضمير )تحذف( 
َل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل لقول ابن صَ المستتر, وهذا العطف جائٌز, ألنَّه ف

على  , وفي الوجه الثالث ُأعرب )اْلَواُو( عطفا  (2)َيِرْد( َفْصل   َوِباَل  ما  َفاِصل   َأْو  مالك: )
)اْلَفاُء( أي: أنَّ الواو مشارك مع الفاء في حذف المعطوف, وعليهما يكون العطف من 

 عطف الجمل.
: َذَكددَر األزهددري نمددوذجين لتعدددد الوجدده اإلعرابددي واحتماليددة نائددب الفاعددل والمفعددول بدده -

 كون اللفظ نائب فاعل أو مفعوال  به, وهما:
 :(3)قال ابن مالك في فصل )التوكيد(  -1

نْ   ِميرَ  ُتؤكِِّد   َواِ   الُمْنَفِصلْ  َفَبْعَد  َوالَعيِن  ِبالنَّْفِس  الُمتَِّصْل       الضَّ
يقول المرادي شدارحا  للبيدت: اإذا ُأكِّدد الضدمير المرفدور المتصدل )بدالنف ( أو )بدالعين(, فدال 
بدددد مدددن توكيدددده )قبلهدددا(, بضدددمير مرفدددور منفصدددل, فتقدددول: )قُدددْم أندددَت نفُسدددَك( و)قمدددت أندددَت 

 ا.(٤)ُسَك(نف
ددِميَر( مددوجزا  مندده وجهددين؛ الوجدده األول: أنَّدده مرفددور  االزهددري فددي توجيدده إعددراب ) ذهددب الضَّ

, والوجددده الثددداني: أنَّدده منصدددوٌب علدددى المفعوليدددة مسددندا  للمخاطدددب علددى النيابدددة عدددن الفاعدددل
 .(5)لد)ُت كِِّد(

                                                 

 .16٤,ص5شرح ألفية ابن مالك للشاطبي ,ج(1) 
 .1٣٨ألفية ابن مالك, ص (2)
 .1٣٤ألفية ابن مالك, ص (٣)
 .977,ص2توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك,ج (٤)
 .109طالب, صينظر: تمرين ال (5)
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دددِميرَ   وردت لفظة) ددددِ  الفعدددل ) ( بتدددوجيهين مختلفدددين؛ ففدددي التوجيددده األول: جددداءالضَّ ( مبنيدددا  ُت كِّ
ددِميرَ   )للمفعددول وعليدده كدددان إعددراب ْن  الضَّ ددِد  ( نائبدددا  عددن فاعددل  محدددذوف, تقددديره: وا  أندددت ُت كِّ

دددِميرَ   ددددِ  المتصدددل, وفدددي التوجيددده الثددداني: جددداء الفعدددل ) الضَّ ( مبنيدددا  للمعلدددوم وعليددده ُأعدددرب ُت كِّ
ِميَر(  )  مفعوال  به للفعل.   الضَّ
 :(1)ي فصل)الترخيم(قال ابن مالك ف -2

َما َوْضَعًا  ِباآلِخِر  َكاَن  َلْو  َكَما       َمْحُذوَفاً  َتْنِو  َلْم  ِإْن  َواْجَعْلُه    ُتمِّ
يوضح المّكودي معنى البيت بقوله: أي اجعل الحرف الذا قبل المحذوف إذا لم ينو 

)ِقَمْطر(: يا ِقَمُط,  المحذوف كما لو كان آخر الكلمة؛ فيتعين بنا ه على الضم؛ فتقول في
, (2)وفي )جعفر(: يا َجعُف, وفي )حارث(: يا حاُر, وهذه اللغة تسمى لغة )من لم ينو(

 أي: لغة مْن ال ينتظر عود الحرف المحذوف.
َمْحُذوَفا ( وجهان ذكرهما األزهري, األول: ابالنصب مفعول )تَْنِو(, والثاني:  وفي إعراب )

وبهذا يتبين أنَّ لتعدد النس  , (٣)ينو( بالبناء للمفعولاجاء في بعض النس  بالرفع, و)
 في تعدد التوجيهات اإلعرابية وتكثرها. ا  المختلفة الواردة من األلفية أثر 

لقد َوَرد اختالف اإلعراب بين كل من )الفاعل والحال( في موطن  الفاعل والحال:  -
 واحد, وذلك في قوله:

 :(4))كان وأخواتها( في فصل -
 اْمَتَنعْ  َأنَُّه  اْسَتَباَن  َما   ُموِهمُ   َوَقْع     ِإْن  اْنِو  اْسمًا  الشأن  ْضَمَر َومُ  

يوضح المرادي معنى البيت قائال : إذا وقع شيء موهم جواز ما منعناه  كما في         
 البيت المتقدم أي: جواز مجيء العامل معمول الخبر شرط أْن يكون ظرفا  أو مجرورا  

 :(5)الطويل[  البحر
                                                 

 .1٤5ألفية ابن مالك, ص (1)
 .25٤شرح المكودي على األلفية, ص ((2
 .126تمرين الطالب, ص (٣)
 .91ألفية ابن مالك, ص (٤)
ديوان الفرزدق, أبي فرا  هّمام بن غالب بن صعصعة ابن ناجية بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن  (5)

م, 19٨7-هد 1٤07, ت 1لبنان, ط -لي فاعور, دار الكتب العلمية بيروتدارم, شرحه وضبطه وقّدم له: األستاذ ع
 .162ص
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َدا  َقَناِفُذ َهدَّاُجون َحْوَل ُبيوِتِهم     ِبَما َكان إيَّاُهْم َعِطيَُّة َعوَّ

فانو في العامل ضمير شأن يحول بينه وبين المعمول, والجملة بعده خبر, فيكون       
ياهم( معمول  دا(خبره, )وا  اسم كان في البيت ضمير شأن منويا  )وعطية( مبتدأ, و)عوَّ

دا( والجملة خبر كان, ووافق بعض البصريين على جواز إيالء المعمول هذه األفعال )وعوَّ 
 .(1)إن تقدم الخبر على االسم؛ نحو: )كان طعاَمك آكال  زيٌد(

)ُموِهُم( وقَع خالٌف في توجيهه, فقد أعربه األزهري بالرفع على أنَّه  وفي إعراب     
, وقد أعرب المّكودي أيضا  (٣)بالنصب حاال   قد أعربه (2)َوَقْع(, وكان الهواري فاعل )

؛ ويتبين لنا أنَّ إعراب الهواري ال يصح؛ ألنَّه يلزم أْن يكون فاعل (٤))موهم( فاعل بد)وَقْع(ا
)وقع( ضميرا  مستترا  يعود إلى ضمير الشأن, ولي  المراد مْن البيت أنَّه إذا وقع ضمير 

 نوي ضمير الشأن.الشأن, بل المراد أنَّه إذا وقع الموهم في
 
 
 
 
 

                                                 

 .500,ص1ينظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك,ج (1)
هو شم  الدين أبو عبداهلل, محمد بن أحمد بن علي بن جابر األندلسي الهوَّاري المالكي األعمى,  (2)

أ فيها طالبا  للعلم, فتتلمذ على عدد من علماء عصره, فقرأ القرآن والنحو هد(, ونش96٨ولد بالَمِريَّة سنة )
على )ابن يعيش(, والفقه على )محمد بن سعيد الرندي(وسمع الشاطبية من )فاطمة بنت اليونيني( وسمع 

الى  الحديث من )حافظ المزي(, كان شاعرا  كثير النظم عالما  بالعربية وفنونها, وبالقرآن والحديث, وارتحل
هد(, )ينظر: الحلة 7٨0المشرق مارا  بمصَر ودمشق حتى استقر في إلبيرة ووافته المنية هناك سنة )ت

,ت 1لبنان, ط -السيرافي مدح خير الورا, ابن جابر االندلسي, تحقيق على ابو زيد, عالم الكتب بيروت
 (.12-11م, ص19٨7 -هد 1٤07

 .٤2ينظر: تمرين الطالب, ص  (٣)
 .59دي على األلفية, صشرح المكو  (٤)
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 خاتمة
 بعد هذه الوقفة مع إعراب )المرفوعات( في نظم األلفية يتضح التي:        

يعددددُّ كتددداب )تمدددرين الطدددالب فدددي صدددناعة اإلعدددراب( مدددن الكتدددب المهمدددة التدددي اهتمدددْت  .1
بددنعراب نظددم األلفيددة كاملددة, فلددم يغفددل األزهددري شدديئا  منهددا, وهددذا األمددر لددم أجددده فددي كتددب 

 المعربين. غيره من
ال بددد مددن اإلشددارة إلددى جهددود األزهددري الددذي اهددتم بجمددع توجيهددات الّنحدداة فددي كتابدده,  .2

 والتي ساعدت على  هذه الدراسة.
 كان تعدد إعراب المرفوعات في كتاب األزهري )واحدا  وسبعين( مرة .  .٣
 كان  تعدُّد ُنس  األلفية أحد أسباب االختالف في األوجه اإلعرابية. .٤
 صنعة الّنحوية سببا  آخر من أسباب التعدد في اإلعراب.كما جاءت ال .5
فدددددي اإلعدددددراب يددددد دِّي إلدددددى  , إذ إنَّ أيَّ تغيُّدددددر  العالقدددددة الوثيقدددددة بدددددين اإلعدددددراب والمعندددددى .6

 االختالف في المعنى والعك  صحيح.
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Abstract 

        The diversity of syntax is a well-known phenomenon in Arabic 

Language Grammar which aims to enrich the language and embed 

many meanings in one word. This study focuses on clarifying the 

difference between grammarians in the syntactic aspects of 

"Marfuaat" by analysing the opinion of Al-Azhari in syntax then 

comparing them with the syntax of ancient grammarians such as Al-

Mukudi, Al-Sabban, Al-Ashmouni, Al-Shatibi, and Al-Muradi in a 

comparative study to reach the most likely opinion in the syntax of 

the word. this study concludes that Marfuaat in "Alfiya Ibn Malik" 

have several syntactic directions which may be between   Marfuaats 

alone, such as (Subject and Predicate) and (Subject and Deputy 

Subject), or they may be between Marfuaat and others such as 

(Subject and Object), and (Subject and Adverb), And (Subject and 

Conjunctions). 
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