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ى البد لنا و نحن نخطو خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من وقفة تعود إل

اذلين الكثير، ب أعواٍم قضيناها في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام، الذين قّدموا 

رشرعة اآلن تفتح األ...بذلك جهودًا كبيرة في بناء جيل الغد، لتبعث األمة من جديد

ة، وفي وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحيا

لرشكر هذه الظلمة ال يضيء إاّل قنديل الذكريات....وقبل أن نمضي نقّدم أسمى آيات ا

ير والمحبة..و اإلمتنان و التقد  

ن حملوا أقدس رسالة في الحياة... إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم إلى الذي

. إلى جميع أساتذة اللغة العربية األفاضل ..األستاذ "حمدي عبد والمعرفة..

اذ "...األستر".. األستاذ "سعد هللا محمد األمينالحميد".. األستاذ " كرماية الطاه

 بالرشكر والتقدير وفائق "حمدي عبد الحميد" األستاذ"حركاتي".. كما أخّص 

وعوناً لي في بحثي هذا ونورًا  اإلحترام لوقوفه جنبي ،وكان ملجئي ومالذي

فألف تحية رشكر..يضيء الظلمة، التي كانت تقف أحياناً في طريقي   

 الرشكر وو التقدير أسمى عبارات وباقات  ّما الرشكر الذي من النوع الخاص،وأ

-ول هللا" الرشافعي بديار"..الذي نقول له برشراك قول رسلدكتور المرشرفلالعرفان 

على  :" إن الحوت في البحر، والطير في السماء، ليصلون-صلى هللا عليه وسلم

 .إلى من علّمنا التفاؤل والمضي قدماً..إلى من رعانا وحافظ.معلم الناس الخير"

هاته لم يبخل علينا بتوجيو .نا عندما ظللنا الطريق.علينا..إلى من وقف بجانب

رشرافنا وأحسن إونصائحه القيمة التي كانت عونا لي في إتمام المذكرة 

.رشرفت ونورت..وترشريفنا.  

اتذة إلى جميع أسإلى حضرة سيادة المدير جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي...

يالت زمقسم اللغة العربية إلى كلّ طلبة اللغة العربية، وأخّص الوإداريين وعمال 

ل ، إلى كصديقة العمر حفظها هللا ورعاهاو "سوالف بخوش" رفيقة دربي منهم

الطلبة بجامعة العربي بن مهيدي ...أهدي ثمرة عملي هذا...و أسمى باقة تزف 

.بمعاني الرشكر والتقدير و اإلحترام..  



 
 

 أ

 

قّدم إلى من كّلت أنامله....لي ..لى من تجّرع الكأس فارغاً.....ليسقيني قطرة حبإ

 دربي....ليمهد لي طريق العلم...إلى من حصد األرشواك عن لحظة سعادة..... لي 

.."محمد الصادقبلقاسمي يا من أحمل اسمك بكلّ فخر....أبي حفظك هللا و رعاك "  

ينبوع   ....و جوهرة حلمي... إلىإلى أدبي علمي..... إلى  حكمتي.....و

 صلى هللا-ؤل و األمل.... إلى كلّ من في الوجود بعد هللا ورسولهالصبر...و التفا

"...الزهراء فاطمةقاسمي ..أمي الغالية " -عليه وسلم  

 إلى من ال يمكن لألرقام أن تحصي من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما....إلى 

 فضائلهما.... إلى والدي العزيزين..أدامهما هللا لي...

لى ..إلى أغوكلّ الحب دربي وأعانتني بالصلوات والدعواتإلى من ربتني وأنارت 

عبلة"... قاسمي ..غاليتي "خالتيوأمي الثانية إنسان في هذا الوجود  

إلى من أرضعتني  الحب والحنان..إلى رمز الحب وبلسم الرشفاء...إلى القلب 

 إلى جديها...ب هللا ثراوناسة" طيّ ساعد الناصع بالبياض...المرحومة جدتي "

الي حفظه هللا ورعاه " الصالح بلقاسمي" رشفاه هللا وعفاه..الغ  

موني إلى سندي وقوتي..ومالذي بعد هللا..إلى من آثروني على أنفسهم..إلى من عل

محمد، يوسف، ..إلى من أظهروا لي ما هو أجمل من الحياة..إخوتي : "علم الحياة

ما أزّف ك، فوفةو البرعومة الصغيرة رفيدة بسبوسة، جنيدي، نسيبةال رشعيب،

لي  حفظه هللاتحياتي وأرق النسمات إلى بلسم ونور حياتي "لعيد بلقاسمي"

هر كما أخّص بالذكر القلب الطا و،ورعاه..حبيب القلب والروح والنبض والنفس

" الرقيق والنفس البريئة..إلى ريحانة حياتي أخي " عبد هللا  

ير الرشكر و التقد عانيلهم مني أسمى م إلى عائلة بلقاسمي صغيرهم وكبيرهم

األستاذ والمعلم "ساعد رارشد" بمثابة األب لي،  ...كما أخّص بالذكر واإلحترام

  ورعاه ووفقه في مرشواره المهني                                      .حفظه هللا

   اإلحترام جيراننا األفاضل عائلة مخدم الوردي وزوجته كما أخّص بالتقدير وو

."، وأوالده: فدوى، ودعاء، وعبد اللطيف ينةز رعة"ت  

 إلى كلّ من ساعدني من قريب وبعيد...إلى من سقط من قلمي سهوا...إلى هؤالء

 جميعا أهدي هذا العمل...



 
 

 أ

 

اً ـراً طيبـيم يعلم، أحمدك يا ربي حمداً كثـم، علّم اإلنسان ما لـالحمد هلل الذي علّم بالقل

ي ال ُتعدُّ و عظيم سلطانك، أحمدك على آالئك الت مباركاً فيه كما ينبغي لجالل وجهك

ّي ـنبر الورى محّمٍد الـى خيـان و األكمالن علـو ال ُتحصى، و الصالة و السالم الّتام

 المصطفى، وعلى آله وصحبه والّتابعين ومن اقتفى أّما بعُد:

ر ـة البحـربيلعة ؛ اللّغة اـى خير لغـلقد شّرفنا هللا تعالى و أكرمنا بالقرآن، و جعله عل

يء ـمج ام العرب ، وبعدـوز، فكانت بذلك محّط اهتمـيء بالّدرر و الكنـم ، الملـالعظي

ة ـالبادي ىـن، و انتقلت إلـة اللحـم فيه، ظهرت آفـاإلسالم واّتساع رقعته ودخول العج

داً ـّية جهفبذل علماء العرب وصلت القرآن الكريم مّما زاد التخّوف من تحريفه، حتى 

ا ألفاظها، وـا وأحصـة ، فدرسوا أصواتهـة العربيـة اللّغـى فصاحـة علـبيراً للمحافظك

ن ـو مـحووصفوا جملها وتراكيبها، وبّينوا سّنن العرب في كالمها، ولكّنهم أعطوا النّ 

ة، ـربيّ م العـه علـى كادوا ُيّسمونـة، حتـوم اللّغويـن العلـره مـم ُيْعَط غيـا لـام مـاالهتم

و ـحح النّ ـى أصبـن أبواب الّنحو، حتـوأعطوا اإلعراب من االهتمام ما لم ُيْعَط باب م

ي اإلعراب. ـعندهم اإلعراب، وكأّن العربية ه  

 ـرةيع للحـر، لََدافــده ال غيـراب وحـإلعلر ــالل الكبيـك اإلجـام و ذلــذا االهتمـإّن ه

 ـهيقتن حقـى البحث عـباعث عل و ،كـداٍع إلى التساؤل عن سّر ذل ، و االستغرابو 

، ةـى دراس، تبلورت إلفي ذهنيعليه تبادرت إشكاليات  ، و و شّدة تمسك القدامى به

ه، ـًة أهميتـّينثبات واإلنكار؛ مبالعربية بين اإل لة اإلعراب في اللّغة اولمست فيها أص

و ـنحال نـوبي باحثة عن الفرق بينه حركة؟ محاولة الكشف عن جنسه أ هو حرف أم 

ه ـمن صـى التخلـوة إلـلدعا، واـن عدمهـي مـى المعانـه علـي داللتـ؟ ..كذلك النظر ف

 والدفاع عنه، و أخيراً أهميته وأثره في المعنى.

 أ
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ج ـا المنهـهي سبيلـك فـة أن أسلـة الدراسـت طبيعـلقد اقتضث: ـة البحـج دراسـمنه

ة ـمناسبة، لـالمطروح اـبكل إشكالياتهرة اإلعراب ـ، في دراسة ظاهالوصفي التحليلي

ا ـرة كمـة الظاهـى حقيقـول إلـل الوصـا يسهّ ـذلك م و هذا المنهج لمثل هذه الدراسة،

ة ـعربيوضعها العرب، وكذا يساعد على اكتشاف مزاياها وأثرها في فصاحة اللغة ال

         ذلك.أرجو من هللا أن أكون ّوفقت في  و كما استعملوها في شعرهم ونثرهم،

:تتجلى في أسباب اختيار الموضوع  

 أسباب موضوعية:

حافظة أهميته في المتبيان  و ،ومحاولة إثبات أصالته * الغوص في ظاهرة اإلعراب
 على فصاحة اللغة.

في "معرفة المعنى شرط اإلعراب".* تشكيل قراءة لغوية جديدة متمثلة   

ي أاَل ـعربو الـزة النحـى تقويض ركيـي تهدف إلـاوي التـ* دحض وتفنيد التهم والدع
واألدلة  وهي "اإلعراب"، وفي إنكاره إنكار للغة العربية، و تبيان زيف ذلك بالحجج

 الدامغة.

 أسباب ذاتية:

رن ـالتمو ةً ـنطقاً وكتاب تعلم " اإلعراب"، وممارستهى ـ* محاولة لفت طالبي النحو إل
.باعتباره أساس  ومعيار للفصاحة؛ عليه   

ازه.ـلغم أـن طالسـطلع  لمزاياه، و الكشف ع" ، وحب التّ لإلعراب  "الكبير غفي* ش  

لوقت، قلة ي ضيق اـ،تتمثل ف نعم.. كُكل باحث واجهتني عدة صعوبات الصعوبات:

ن هللا ـلٍّ مـضان بفـا قدر اإلمكـالمصادر في المكتبة الجامعية ، والتي تّم التغلب عليه
ي" ـالشافع اذ المشرف " الدكتور بديارـحسن إشراف األست ومّنته أوالً ، وثانياً بفضل

و تفضيله علّي بأهم النصائح والتوصيات المساعدة في الدراسة.   

رة ـظاه صّ ـع تخـى عّدة مصادر و مراجـرجعت أثناء انجازي لهذا البحث إل * و قد

دي، تراباة للرضي االسـرح الكافيـه، شـكتاب سبوي ا:ـأبرزه ةـاإلعراب بصفة خاص

تبت على كـا اّطلعـكم ة،ـب النحويـن أمهات الكتـا مـص البن جني وغيرهـالخصائ  

 

 ب



 
 

 أ

 هـه ودرسـا قدمّ ـن مـة عـة مختلفـاه بطريقـيع إوـالمحدثين لمناقشتهم الموض 

ة ـن هذه الدراسـت مـأدرك ة اإلعراب إلبراهيم أنيس. فإنْ ـزها: قصرى أبـالقدام

.أشياء يتتنفازءاً ـج  

 ة،ـخاتم، ة مباحثـثالثل، ـمدخى : مقدمة ، ـث تقسيمه إلـة البحـيعطب تطلبت لذلكو 

ذلك على النحو التالي: و  

 المقدمة وتتضمن:  

تمهيد                       

إشكاليات البحث                                     

منهج البحث                        

أسباب اختيار الموضوع                                     

الصعوبات                      

 المدخل وفيه تطرقت إلى :

تعريف اإلعراب: لغة اصطالحا                       

ماهية عالمات اإلعراب                       

عالمات اإلعراب نشأة                       

عالمات اإلعرابمعاني                        

رابـواع اإلعـأن                       

  : أصالة اإلعرابالمبحث األول

 ج



 
 

 أ

بين اإلثبات و اإلنكار                       

النحو و اإلعراب                       

رابـة اإلعـأهمي                       

 المبحث الثاني: إنكار اإلعراب

الّدعاوي                      

قصة إبراهيم أنيس مع اإلعراب                      

الّرد على المنكرين                       

 المبحث الثالث: بين الصناعة اللفظية والمعنى

اإلعراب صناعة                   

معرفة المعنى شرط اإلعراب                     

   .من النتائج توصلت إليها من خالل الدراسة و تتضمن جملةتمة: الخا

 الفهارس

لدكتور رف اـاذ المشـى األستـ*  و في األخير أسدي جزيل الشكر ووافر االمتنان إل-

ا ـاً لمـثانيو ث أوالً، ـذا البحـى هـه اإلشراف علـت بقبولـي" بأن تشّرفـار الشافعـ"بدي

و ـول يـن ساعدنـّل مـا أشكر كُ ـ، كممن توجيهاٍت علمية زادت البحث ثراءً  أفادني به

خطأ، فإْن ن النقص والـبكلمة أو دعوة توفيق، و بعد فإّن هذا العمل بشرّي لن يخلو م

     راً.وهلل الحمد والشكر أوالً وأخي أصبت  فمن هللا ، وإْن أخطأت فهذا تقصيري ،

                               

الباحثة: الرميصاء بلقاسمي                   

 د



 
 

 أ

 

 تعريف اإلعراب  
 

 أــ لغـة : اإلعراب مصـدر أعــرب، ولهــذه المـادة ومشتقاتهـا معـاٍن لغويــة كثيرة ,

ـح القول ى أفصـال:"أعرب الرجل بمعنـحيث ُيطلق اإلعراب في اللغة على اإلبانة يق

 والكالم"

.(2/128، ص ) العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي  

 ارـة؛ أي صـم عروبـه بالضـاح:"وعرَب لسانـي الصحـالجوهري فذا ذهب ـى هـوإل

م ـولا ،ـه؛أي أفصح بهـي اإلعراب،وأعرب بحّجتـعربيا،وأعرب كالمه إذا لم يلحن ف

)عًرب((،مادة  1/179) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،الجوهري،ا" يّتق أحد  

          كقول الكميت                     

لَها مّنا َتِقيٌّ وُمْعِربُ      َوَجْدَنا لكم في آل َحاِميَم آيًة       َتأَوَّ

/ 1ان العرب،ابن منظور،ـ،ولس5/156ص،ابن سًيد،ـ،والمخصً 2/219ة،ـب اللغـي:تهذيـت فـ)البي

589)  

ى هللا ـصل-هللا  وفي حديث رسول يَّه)*(،يعني المفصح بالتفصيل،والساكت عنه للَتقِ -

:"الثّيب ُتعرب عن نفسها؛أي ُتْفِصح.-عليه وسلم  

. (1/322(،1872) النكاح،سنن ابن ماجه،باب استئمار البكر والثًيب،حديث)  

 
 

                                                                                                                     

ا ـو كمـا،وهرـة كثيـب الشيعـي كتـح فـذا المصطلـان،وورد هـذر والكتمـة:الحـي اللغـه فـ)*(:التقيّ 

ي ـرا فـض ا يعقبـم بمـمخالفين،وترك مظاهرتهعّرفوه:كتمان الحق وستر االعتقاد فيه،وكتمان ال

".253الدين أو الدنيا،"مصطلحات في كتب العقائد،محمد بن إبراهيم الحمد،ص  

10  
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ب؛ ه،ـأعرب عنه لسان جاء في اللسان:"كما - ْب ال أَْعرِ ـويق ح،ـان وأفصـأي أب وعرَّ

ا في ضميرك؛أي أَِبْن"   عمَّ

(.عًرب(،مادة)1/786) لسان العرب،ابن منظور  

يه ـس فـل الذي ليـن الخيـرب مـ:"المعيل أيضاـوق يل عراب،ـالُمْعرب:الذي له خ-

 عرق هجين واألنثى معربة"

،مادة)عًرب((1/179) الصحاح،الجوهري،  

ا ـا، وأعربهـي مرعاهـت فـة؛ جالـال:"عربَّت الدابـا يقـراب أيضـي اإلعـن معانـوم-

 صاحبها؛ أي أجالها"

(3/336جواهر القاموس،الزبيدي،) تاج العروس من   

ها إلـة لإلعراب، يمكـي السابقـك المعانـي تلـر فـن النظـحينما نمع* و ى ـمعن ىـن َردُّ

 واحد، وهو اإلفصاح واإلبانة واإلظهار.

عتبار، بان ما يريد على الوجه األكملا يظهر وُيبيّ كيف ال...والفصيح في كالمه حتمً   

ناً ومفصحا عن منطق أّن الذي يهذب كالمه وال يلحن ذا ـي، وكـه العربـفيه، يكون ُمَبيِّ

إعراب  نـك عـا، ناهيـن الموافقة أو عدمهـالمرأة الثّيب تبّين وتفصح ما في داخلها م

ة ـة أصالـك معرفـه، كذلـول بداخلـالرجل عّما في ضميره، هو إظهار وإبانة عّما يج

اده، ـسان فـار وبيـل إظهـى الرجـالم علـالفرس يبّين ويظهر عدم هجنه، وتعريب الك

 وعّربت الدابة؛ أي ظهرت وخرجت إلى المرعى.

ى ــمتار، فـة و اإلظهـاح واإلبانـ*وعليه يتبّين لنا  أن مآل كّل هذه المعاني هو اإلفص

 ما أفصح المتحدث و أبان عّما في مراده فهو معرب.
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 ب- اصطالحا:

ا ـّن جلّها ألـا منهـر بعضـرة، وسأذكـتعاريف كثيقّدَم علماء الّنحو والعربية لإلعراب 

 يدور في فلك واحد، أهمها:

سم اال/ عّرفه ابن هشام فقال:" اإلعراب أثر ظاهر أو مقّدر، يجلبه العامل في آخر 1

(.5ام،صـ" ) شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب،ابن هش لمتمكن والفعل المضارعا  

ل ـيدخ لـقّرب:" إن اإلعراب تغير آخر الكلمة لعام/ قال ابن عصفور في كتابه الم2

 ولـل دخـا قبـهعليها في الكالم الذي بني فيه لفظا أو تقديرا، عن الهيئة التي كان علي

(.1/47المقًرب،ابن عصفور، ) "العامل إلى هيئة أخرى  

 يـانن المعـة عـو اإلبانـراب هـص:" أّن اإلعـه الخصائـي كتابـي فـن جنّ ـر ابـ/ ذك3

(1/35" ) الخصائص، ابن جًني،باأللفاظ  

ظ ـاللف رـي آخـ/ جاء في كتاب النحو الوافي:" أّن اإلعراب هو تغير العالمة التي ف4

عًباس ،  ي) النحو الواف"  لـي كّل عامـه، وما يقتضـة عليـل الداخلـر العوامـب تغيـبسب

(.1/74حسن،  

 ون أوـة أو حرف أو سكـ)حرك نـل مـبه لبيان مقتضى العام / واإلعراب ما جيء5

رة ـداً، والكسـو:رأيت زيـة نحـاء زيٌد، والفتحـو:جـة نحـي الضمـة هـفالحرك حذف(،

 وكَ ـاء أبـو: جـون، نحـاء والنـف واليـنحو:مررت بزيٍد، أًما الحرف وهو الواو واألل

يديِن، وأّما السكون، نحو: ل و يداِن، ورأيُت الزَّ  مــل و:ـذف نحـالحا ـم يضرْب ، أمّ ـالزَّ

. (1/91، ") المساعد على تسهيل الفوائد،ابن عقيل يضرباَ   

 نماذج إعرابية 

  *جاء زيٌد،رأيت زيداً، مررت بزيٍد ، رأيت الّزْيَدْين ، لْم يضربا  
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 اإلعراب:

 / جاء زيدٌ 1

 جاَء :فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهرة على آخره-

 الضمة الظاهرة على آخرهزيٌد :فاعل مرفوع وعالمة رفعه -

 / رأيت زيداً 2

ل ـرأيُت : فعل ماٍض مبني على السكون التصاله بتاء المتكلم، والتاء: ضمير متص -

 مبني على الضم في محل رفع فاعل

 .زيداً: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره -

 / مررت بزيدٍ 3

التصاله بتاء المتكلم، والتاء: ضمير متصل مررُت: فعل ماٍض مبني على السكون  -

 مبني على الضم في محل رفع فاعل

 بزيٍد: ب:حرف جر مبنٌي على الكسر ال محل له من اإلعراب -

 زيٍد:اسم مجرور ب)ب( وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره 

 / لْم يضرباَ 4

 رابـن اإلعــه مـل لـون ال محـى السكــي علـب مبنـي وقلـزم ونفـْم  : حرف جـل -

ال ـن األفعـه مـون ألنّ ـه حذف النـة جزمـيضربا : فعل مضارع مجزوم بلم وعالم -

 الخمسة

 / رأيت الّزيدينِ 5

ل ـرأيُت : فعل ماٍض مبني على السكون التصاله بتاء المتكلم، والتاء: ضمير متص -

 مبني على الضم في محل رفع فاعل

ْيَدْيِن : مفعول به -  منصوب وعالمة نصبه الياء والنون ألّنه مثنى  الزَّ

* والمالحظ أّنه من خالل آراء العلماء السابقة وغيرها من تلكم اآلراء، يرى الباحث 

  ا ينوبـا ومـات نفسهـو الحركـراب أهـول اإلعـي تحديد مدلـوا فـأّن العلماء قد اختلف
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و ـّدل هـا ويـر وظائفهـا لتغيـتبع اتـأم هو التغيير الذي يحدث في أحكام الكلم  عنها؟

 هو أثر لفظي أم معنوٌي؟. عبارة أّدق وضوحا أبعليها بالعالمات؟ و

؛ وبمعنى لفظيأثرٌ أّنه ،وذهب فريق آخر إلى  أثر معنويّ ذهب فريق منهم إلى أّنه   -

 آخر: فقد عّرف النحاة اإلعراب اصطالحا بوجهين:

 ه:ـي تعريف ابن جّني بقولـر هذا فـه، ويظهـي وظيفتـ* أّولهما: انطالقا من النظر ف

 (54،ص1" ) الخصائص،ابن جّني، ج " هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ

ي ـاع ابن جنّ ـا استطـا، فهنـوقال ذلك إال ليخرج اإلبانة بغير األلفاظ كاإلشارة ونحوه

ع ـا تواضـبمال، ال ـاء االستعمـة أثنـف اللغـه أراد وصـربط اإلعراب بالمعنى ،وكأنّ 

 عليه الّنحاة من تأثير الكلم بعضه ببعض.

م ـاً، واعتقادهـاظ إعرابـة باأللفـلَّ إبانـف أّن كـي هذا التعريـوليس كما يرى البعض ف

ى ـأُْت إلـو أومـك لـه:" وكذلـف كقولـذا التعريـمبنيٌّ على تلكم األمثلة المذكورة بعد ه

،فلم يجبه لجعلُت الفاعل والمفعول أّيهما شئُت، ألّن  رجٍل وفرٍس، فقلت: كلَّم هذا هذا

 (.35،ص1) الخصائص،ابن جّني، ج "في الحال بياناً لما تعني 

ه ـوم مقامـراب وتقـكيف ال....وابن جّني جعل القرائن المذكورة تحّل محل بيان اإلع

 .ليس إالّ...وهو بهذا المعنى أوسع مجاال، وأقرب إلى الدراسة الوصفية للغة

ي ـر اللّفظ وهـي آخـون فـات تكـن حركـمستبعدي ل،ـ*ثانيها: من منطلق نظرية العام

 كحركة البناء واإلتباع ونحوهما. ليست بإعراب،

ي ـل فـماه العـدر يجلبـّ ر أو مقـ" اإلعراب أثر ظاه وهذا ما ذكره ابن هشام في قوله:

ُت زيداً، ـٌد، ورأيـاء زيـك: جـي قولـد( فـر)زيـي آخـذي فـاهر كالـة، فالظـر الكلمـآخ

ة ـوالفتح ي األول،ـومررت بزيٍد، والمقّدر كالذي في آخر)الفتى( فإّنك ُتقّدر الضمة ف

") شرح وذلك المقّدر هو اإلعراب والكسرة في الثالث لتعذر الحركة فيها، في الثاني،

   (.45،ص األنصاري الندى وبلُّ الصدى، قطر
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ات ـره عالمـة أمـقي حقيـو فـراب هـأّن اإلعـالتعريف يتبّين لنا ببمالحظتنا لهذا  و *

ذر ـاظ ويتعـض األلفـر بعـى آخـر علـي تظهـي التـا هـار أّنهـعتبا، باـراب نفسهـاإلع

ّرح ـام وصـن هشـك ابـد ذلـد أكّ ـوق ! ف ال...ـكي ر،ـظهورها على نهاية بعضها اآلخ

ذر ـث لتعـي الثالـرة فـ، والفتحة في الثاني، والكسبقوله:" فإّنك ُتقدر الضمة في األول

 الحركة فيها،ثّم صّرح قائال "وذلك الُمقَّدر هو اإلعراب".

هُ عل :" وهذا نفسه ما أّكد عليه السيوطي في قوله - در ـر أو مقّ ـر ظاهـذا أثـى هـَوَحدُّ

ة ـالحرك ر:ـباألثراد ـي، والمـا سيأتـو اآلخر كمـي محل اإلعراب وهـيجلبه العامل ف

ع ـ) همع الهوام " وهـونح ي المقصورـوبالمقّدر ما كان ف والحرف والسكون والحذف،

 .(41شرح جمع الجوامع،الّسيوطي،ص في

ات اإلعراب هي ـعالمفقد بّينا أّن  واء،ـاري سـي واألنصـه الّسيوطــب إليـا ذهــوم-

ا ـوحركاته ه،ـر حروف بنائـغي ي اللّفظـا فـور شيئـاإلعراب ذاته، وال يمكن أن نتص

 وعالمات اإلعراب.

راب ـيتبّين إع ينوب عنها، بحيث ال واألثر اللّفظّي معناه الحركات الملفوظ بها أو ما

 المعرب إالّ بها.

ن ـر بيـيوجد اختالف كبي وبالّتمعن والمالحظة الدقيقة في ِكالَ الوجهين نرى أّنه ال-*

ا ـلكونه ظاهرة واضحة المعالم يتلقّفه ،اب اصطالحاالّنحاة القدامى في تعريف اإلعر

 الّسمع ويدركها المتلّقي.

ات تبعا لتغير ـر الكلمـري آخـذي يعتـر الـو التغيـراب هـ: إّن اإلعة القولـ*وخالص-

ا يقتضي كلُّ ـوم ه،ـة عليـل الداخلـر العوامـك بسبب تغيـة اإلعرابي، وذلـموقع الكلم

 عامل.

ُم ـداً كريـّن زيٌد، إـي زيــجاءن ة:ـذه األمثلـر نضرب هـه أكثـوتوضيحك ـن ذلـولتبيي-

 الخلق،مررت بزيٍد.
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ا ـر موقعهـل تغيـب ا،ـر لذاتهـم تتغيـة لـي الجمل السابقـة)زيد( فـظ أّن كلمـا نالحـوهن

 فإعراب )زيٌد( في الجملة األولى كما يلي: اإلعرابي من رفع ونصب وجر،

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.زيٌد:فاعل مؤخر -

ال ـا فاعـك لوقوعهـ،وذل ةـرفعها الضمة ـوعالم ، مرفوعة  )زيٌد( ةـوعليه :أتت كلم

 للفعل جاءني.

 أّما إعراب كلمة )زيداً( في الجملة الثانية كما يلي:

 اسم إّن منصوب وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على آخره. زيداً:-

 إنّ للعامل  اوذلك لوقوعها اسم وعالمة نصبها الفتحة)زيداً( منصوبة وهنا أتت كلمة 

 أّما الجملة األخيرة فكلمة )زيٍد( تعرب كما يلي:

 زيٍد:اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره.-

ك ـوذل ،رةـة جّرها الكسـوعالم مجرورة بحرف الجر )ب(، )زيٍد(وهنا جاءت كلمة 

 وقعت اسما لحرف الجّر )الباء(. ألّنها

ا ـلنظر في تلكم الجمل السابقة، نرى أّن عالمة اإلعراب تغّيرت، تبعوعند إمعاننا ا-*

د ـذا يؤكـى، وهـي المعنـلتغير موقع الكلمة اإلعرابي ، مّما بدوره يؤدي إلى الّتغير ف

 فعال أّن اختالف اإلعراب يؤدي إلى االختالف في المعنى.

 ات اإلعرابماهية عالم

ي ـراً فـى و تأثيـه معنـا، وأّن لـة واصطالحـة اإلعراب لغـأْن عرفنا ما هي حقيق بعد

الجملة، بقي البحث في ماهية عالمته، فيا ُترى هل هي كلمة، أم هي جزء من كلمة؟ 

 ولإلجابة على هذا السؤال المطروح يجب البحث في جنس عالمات اإلعراب.

 جنس عالمات اإلعراب -*
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 ات،ـى حروف وحركـا إلـات اإلعراب، وقّسموهـن عالمـى عـاة القدامـتحدث الّنح -

ّني ج ص،ابنـالخصائر" ) ـة حرف صغيـي :" الحركـا ابن جنّ ـال فيهـرة قـذه األخيـوه

ة ـي بدايـات فـة الحركـل بقيـا مثـي مثلهـة فهـوأّما من الناحية الصوتيّ (، 315،ص2،ج

ر ـع أمـذا يرجـي هـر، وفـالة الجزم ال غيـي حـاإلختالف فقط فالكلمة أو وسطها، و 

 حركات اإلعراب إلى أمر الحروف،

ول ـي الطّ ـون إال فـا يكـداً،  واختالفهـواح ـً راب جنساـات اإلعـح عالمـه تصبـوعلي 

ن ـس بيـه ليـع أنّ ـي:" والواقـدي المخزومـول مهـوالقصر فحسب، وفي هذا الّصدد يق

ي "    ـي هـف فهـي الكيـوهذه األحرف من فرق، إاّل في الكم الصوتي، أّما فالحركات 

 (.68) في الّنحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي،ص

َع ـَوْضُع رمز لُكّل من الّضمة والفتحة والكسرة ، رمز مختلف تماما عّما ُوضِّ  وعليه

ُ لك ن ـي بيـم الّصوتـي الكـرق فـن الفاـاب تبيـن بـذا مـاء وهـواو واأللف واليـلِّ من الـ

 الحركات والحروف ال غير، فهي هنا صوت.

م ـي، بالرغـروف المعانـى درجة حـي إلـومن ناحية أخرى هي حرف، لكّنها ال ترتق

ل ـد خليـول أحمـذا الّصدد يقـي هـراد، وفـمن الدور الذي تلعبه في تحقيق المعنى الم

ن ـرف مـه عن دور أي حـي أهميتـدور، ال يقلُّ فاالت ـعمايرة :" فلها في بعض الح

) في نحو اللّغة وتراكيبها منهج حروف الكلمة في الوصول إلى المعنى الداللي للجملة " 

 (.160وتطبيق، خليل أحمد عمايرة ،ص

ة ـة، للداللـة العربيّ ـر الكلمـي آخـا فـأصوات ينطق به عليه نستنتج أّنها حروف و و-

 في الجملة، وللتعبير عن معنى. على وظيفة الكلمة

 * موقع اإلعراب من الكلمة:

ا أّن ـإذا أمعّنا النظر في الكلمات المعربة، وألقينا الطرف إلى الواقع اللغوي؛ يتبّين لن

ه ـار أّن هاتـه، باعتبـي حكمـا فـة، أو مـن الكلمـر مـاإلعراب يقع على الحرف األخي

ّل ـوا لكُ ـم وضعـة أّنهـوبحكم علماء النحو والعربيظاهرة لغوية متواترة عن العرب، 
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ر ـا آخـب وقوعهـن سبـراب؛ وعـة اإلعـع حركـوا بموقـظاهرة لغوية علّة، كذلك فعل

إّنما وقع اإلعراب آخر الكلمة ألّن أولّها ال بعضهم:" الكلمة دون وسطها أو أولّها؛ فق

اع ـوز اجتمـن وال يجـ تبدأ بساكتلزمه الحركة بوصف األول متحّركاً؛ ألّن العرب ال

اط ـاط أوسـاً ألّن األوسـل وسطـحركتين في حرٍف واحد، فلما فات وقوعه أو لم يجع

ال ـد كمـراً بعـل آخـمختلفة من ثالثية ورباعية وخماسية...فلّما فات ذلك جع كلماتال

 .(76ص) اإليضاح في علّل  النحو،االسم ببنائه وحركته " 

ب؛ ـي التركيـإّن اإلعراب أتى به للداللة على وظيفة الكلمة فوفي ذلك قال آخرون:" 

لى ـا يدّل عـم يأتي بمـوعليه فإّنه من الواجب الّتلفظ بالكلمة أّوالً حّتى تعلم حقيقتها، ث

 (76حالتها ووضعها في الجملة " ) اإليضاح في علّل النحو،ص

ن ـم رـخيرف األـالح راب ـع اإلعـأّن موق راءذه اآلـالل هـن خـج مـه نستنتـوعلي* -

ن ـرف عـا عُ ـة؛ و إّنمـال و الصدفـمن الخي بمحضالكلمة، وأّن ذلك لم يكن حديثا و 

العرب بالصيغة التي ألّفها العربي ونسجها عن سليقة، وزادت تأصيال بقراءة للقرآن 

 الكريم وتالوته، بوصفها لغة القرآن المعجز المنزه و المبين.

 نشأة عالمات اإلعراب

ات ـأة عالمـن نشــرة ،عــات كثيـودراس ة ،ـات عربيّ ـن روايــا مـنـق  رحلتـ* تنطل-

ن ـاإلعراب، ونستهلُّها بالحروف العربّية التي لم تكن مشكولًة حّتى عهد والية زّياد ب

 أبيه على البصرة، وفي هذا الّصدد نذكر رواية زّياد بن أبيه وأبي األسود.

ة ـه ألسنـح بـفقد ذكرت الّروايات أنَّ زّياداً طلب من أبي األسود أْن يضَع شيئاً ُيْصل -

ه ـف  نشاطـا ضعـاٍب منهـكتاب هللا، فأبى أبو األسود لعّدة أسب العرب، ويعربون به 

ًة، ـاد حيلـر زيّ ـه، فّدبـي هللا عنـي رضـل علـبسبب عزله عن والية البصرة، بعد مقت

اب ـي كتـن فـمن أتباعه أن يقعد في طريق أبي األسود، ويتعمد اللحّ  حيث أمَر رجالً 

ه ـرأ قولـوقهللا، فذهب الّرجل وفعَل ما طلَب منه زّياد، وقعَد في طريق أبي األسود، 

ان ـِر الاّلم، فكـبكس (،9/3")سورة الّتوبة من الُمشركين ورسولُُه  تعالى:" أّن هللا بريءٌ 

09 



 
 

 أ

ٍس، ـد قيـن عبـاً مـار كاتبـث اختـراب، حيـاألسود ، لوضع نقاط اإلعذلك مبعثاً ألبي 

ي ـُت شفتـي فتحـإذا رأيتنـداد، فـون المـُف لـاً ُيخاَلِ ـف وِصْبغـه:" ُخْذ المصحـال لـوق

ل ـبالحرف، فاْنقُط نقطًة فوقه، وإذا كسرتهما فاْنقُط واحدًة أسفله، وإذا ضّممتهما فاجع

ٌة فاْنقُ الّنقطة بين يدي الحر رأ ـن، فقـط نقطتيـف، فإذا َتِبْعُت شيئاً من هذه الحركات ُغنَّ

ي ـَب فـأبو األسود  القرآن كلّه، والكاتب يضع للّنقط بمداد ُيخالف لون المداد الذي ُكتِ 

دارس ـ، الم10ي،صـي الحلبـن علـو الّطيب اللّغوي بـ" )انظر؛ مراتب الّنحويين، أب المصحف

 (.16،18ضيف،صالّنحوّية شوقي 

ا ـوقد استعمله ! ف ال....ـة، كيـات اإلعرابيّ ـوزاً للعالمـذه الّنقط رمـوبذلك تعتبر ه -

ون الّنقطة فوق الحرف لَيُدلّوا ذلك على الفتحة، ـوا يضعـد كانـة، فقـي الكتابـاس فـالنّ 

ى ـعلة ـرف للّداللـال الحـى شمـة علـونقطة أسفل الحرف للّداللة على الكسرة، ونقط

ون ـا الُمّنون فإّنهم يضعـأمَّ ن،ـعلى الحرف الّساكيضعون أيَّ شيء الّضمة، بينما ال

 نقطتين.

ٍب ـن رفٍع ونصـراب مـات اإلعـهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ اصطالح حرك-

 وجرٍّ وجزٍم، فإّن واضعها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي.

 أشياء:كما ال ننسى أّن الكالم معرٌب بتسعِة  -

 * ثالث حركاٍت وهي الضّمة والفتحة والكسرة.

 * حذف وسكون.. * أربعة حروف هي الواو والياء واأللف والنون.

ي ـل فـر؛ الجمـ) ينظ" اءـذه األشيـد هـالم إاّل بأحـن الكـم يءـي شـون معرباً فـفال يك -

 (.6ص الّنحو،الّزجاجي،

رة ـة والكسـة والفتحـي الضمّ ـراب هـلإلعة ـات األصليّ ـج أّن الحركـوعليه نستنت -*

ر  ـض اآلخـوالّسكون، وُيّسميها البعض ألقاباً كما في )الُمقّرب البن عصفور(، والبع

 ا في ـهناك من ُيّسميها مجارياً كم ، و ُيّسميها أضرباً كما في )الُمقتضب للمبّرد(
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 (. والّتذكير للّصيمري الّتبصرة (، وآخر سّماها وجوها كما في ) )الكتاب لسبويه

 تجدر اإلشارة إلى أّن هذه الحركات األربع تنقسم إلى ثالثة أقسام: * و-

رٍّ ـاجي عدم جــعلّلَّ الزج زيٍد، وـهو الجّر نحو: َمَرْرُت ب ا ُخصَّ به االسم، وـ/ م1

، ألنَّ المجرور داخل  :" و األفعال المضارعة بقوله ليس في األفعال المضارعة جرٌّ

ي علّل ــيضاح فإلا)  " ليس ذلك في هذه األفعال المضاف إليه، ُمعاقٌب للّتنوين، وفي 

 (.108الّنحو، الّزجاجي، ص

قاَ ُيْغِن هللا ُكاّلً 2 َفرَّ َعِته" من س/ ما ُخصَّ بالفعل، وهو الجزم نحو:قوله تعالى: " إْن َيتَّ

 (.4/130)سورة النساء، 

الفعل المضارع )يتفّرقان( مجزوم بحذف الّنون، فهنا نالحظ في هذه اآلية الكريمة  -

 (. ُيغنِ  زوم بحذف حرف الّعلة، فأصبح )ـ( مج الفعل ) ُيغني (، و اـفأصبح ) يتفّرق

الذي  )لم(، و هنا اخّتص الفعل بالجزم، ألّن عامل الجزم يُدلُّ على الّنفي غالباً ك و

ير قابلة لذلك، الّذات غ لعدم، وضي اـي يقتـعاني دون الّذات، ألّن النفـيجوز نفيه للم

لُّ على الّذات، لم يصح أن  لُّ وما كان الفعل يدُ  على المعنى دائماً، واالسم أكثر ما يدُّ

)شرح  " يدخل عامل الجزم على االسم، وصّح دخوله على ما يجوز فيه فاختُّصَّ به

 (61شذور الّذهب في معرفة كالم العرب، ابن هشام،ص

     ذي يعمل على جزم فعل الشرط ـ، ال ( الّشرطية إنْ  الحرف )ول ــبمعنى آخر دخ -

( الفعل المضارع )يتفرقا(؛ أي أّنه فعل  إنْ  هنا جزم الحرف ) جواب الشرط، و  و

هو فعل  ال الخمسة، وــعالمة جزمه حذف الّنون ألّنه من األفع مضارع مجزوم و

؛ أي أّنه فعل مضارع  ( الّشرطية إنْ  ( بالحرف ) ُيْغنِ  الّشرط، كذلك ُجِزَم الفعل )

 هو فعل جواب الشرط في محّل جزم. عالمة جزمه حذف حرف العلّة، و مجزوم و

مت  قد علّّل سبويه خلو األسماء من الّجزم، بتّمكنها و و -   لحاق الّتنوين بها، فلو ُجزِّ

11 



 
 

 أ

علّلّه  االسم، وترتب على ذلك ذهاب الّتنوين، فيكون هذا إجحافاً ب لََذَهَبْت الحركة، و

الحركة أثقل من الّسكون، فأعطى الّثقيل للخفيف،  أيضاً بأّن الفعل أثقل من االسم ، و

 (.14،20)الكتاب، سيبويه،ص "  الخفيف للّثقيل ليحصل الّتعادل بينهما و

إنَّ زيداً  نحو: هومشترك بين االسم والفعل المضارع، وهو الّرفع والّنصب، / ما3

 قائٌم.

 عالمات اإلعرابمعاني 

تتغّير،  هنا يتبادر في ذهننا سؤال مفاده هل لعالمات اإلعراب داللة واحدة ال  * و-

ى ـبمعنى آخر هل تدّل العالمة الواحدة عل ؟ ؛ و أم أّن لكّل عالمة معنى خاصاً بها

 إّنما يتغّير معناها من جملة إلى جملة ؟. ، و ، أم ليس لها داللة محّددة معنى واحد

، فذهبوا  المحدثين نحيل الذكر بأّن هذين السؤالين شغال فكر الّنحاة القدامى و و -

 موقفه. وُكلٌّ و رأيه و ُكلٌّ و تختلف في أخرى، و آراء تّتفق في أمور و بأقوال و

 ُنلّخص أهّم هذه اآلراء متمثلّة في: و

 أوال: معاني عالمات اإلعراب عند القدامى -*

* بداية نشير إلى أّن الّنحاة القدامى قد اّتفقوا جملة على معاني عالمات اإلعراب، -

ابن الحاجب أّن الرفع َعلَماً للفاعلّية، والّنصب َعلَماً  مخشري وإذ يرى ُكلٌّ من الزّ 

 (.196،ص1)شرح المفّصل، ابن يعيش،ج " الَجّر َعلَماً لإلضافة للمفعولّية ، و

" قوله: الّرفع َعلَم  سترابادي استدرك على ابن الحاجب فقال:بينما نجد الرضي اال

أْن ُيقال الّرفع َعلَم كون االسم عمدة  –كما بّينا  -األولى  الفاعلية ؛ أي عالمتها، و

في األصل، ثم يدخل في   يكون في غير العمد، والّنصب َعلَم الفضلّية ال الكالم، و

 ،1)شرح الرضي على الكافية، الرضي االسترابادي ،ج " أّما الَجّر فَعلَم اإلضافة العمد، و

 (.69ص
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إاّل أّنه ولم يخرج عّما قاله، ه لم يزد شيئاً على ابن الحاجب ،عليه هنا نالحظ أنّ * و-

 صطالح فحسب(.خالفه في المصطلح ) اال

ى في ـرأي الّنحاة القدام خصَّ هو لـ، ف الكـاألفق ملّخص ابن م يـهنا يطلع لنا ف و -

دٍة أو فضلة أو بينهما، ـهو بعم اـول إعراب االسم مـ: " مدل اني اإلعراب بقولهــمع

فالّرفع للعمدة، وهي مبتدأ أو خبر أو فاعل أو نائبه أو شبيه به لفظا، وأصلها المبتدأ 

الّنصب للفضلة، وهي مفعول مطلق مقّيد أو مستثنى،  أو الفاعل، أو كالهما أصل، و

هو  ة وـالفضل ا بين العمدة وـالجّر لم ، و فعول بهــو مشبه بالمييز، أـال أو تمـأو ح

 "  ال إّن و : كان و أَْلِحَق من العمدة بالفضالت المنصوب في باب ، و المضاف إليه

 (.264،265،ص1) شرح الّتسهيل، ابن مالك، ج

راب ـاإلعات ــاني عالمـى معـى علـاة القدامـحـى اّتفاق النال علـالذي يدلّنا فع * و-

      في هذا قال ابن األنباري:  ، و الّنصب للفضلة ى أّن الّرفع للعمدة، وـاعهم علـإجم

) اإلنصاف في مسائل  "ّن المنصوب فضلة في الجملة، بخالف للمرفوع" أجمعنا على أ

 (.263،ص2،ج الخالف بين الّنحويين البصريين والكوفيين، ابن األنباري

 .دـعنى واحـالحات فإّن المـاتهم واختالف االصطارـن اختالف عبـبالرغم م

 ثانيا: معاني عالمات اإلعراب عند المحدثين -*

التي من  ات كثيرة قام بها المحدثون المعاصرون ، وـدراس * بعد عّدة بحوث و-

 خاللها حاولوا تحديد معاني عالمات اإلعراب)*(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الح ــخالد ص )*(:ينظر، اتجاهات البحث في قضية اإلعراب عند اللّغويين العرب المحدثين،

م اللّغة العربية وآدابها في جامعة الملك سعود،سنة الحجيالن، رسالة ماجستير، مقدمة إلى قس

 وهنا جمع  آراء الباحثين العرب المعاصرين في قضّية اإلعراب.-،1421
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وأُهّم هذه الدراسات والمحاوالت نجد إبراهيم مصطفى، الذي توّصل إلى أّن الّضمة 

إّنما هي  وعالمة لإلسناد، والكسرة عالمة اإلضافة، والفتحة ليست عالمة إعراب، 

 حياء الّنحو،إبراهيم مصطفى(.)ينظر، إ "الحركة الخفيفة المسّتحبة عند العرب

، ذلك أّنه  هو تجديد في الّنحو العربيـقام به إبراهيم مصطفى ف هنا يتبّين لنا ما و *

منهجا ُيخالف ما عهده الّنحاة القدامى، وعليه توّصل إلى نتائج مختلفة  سلك مذهبا و

ال  ـاها فتحت المجـهذه الخطوة التي خط ، و جوانبها عّما توّصلوا إليهفي كثير من 

 للباحثين لتيسير الّنحو ليس إالّ.

إاّل أّنه لم ُيفّسر كّل الجّبارة في سبيل تيسير الّنحو،  وبالّرغم من كل هذه المجهودات

 ن:ت اإلعراب ، وُيْؤَخُذ عليه أمراحاال

سنادّية ُيغّير هذا من العملّية اإل ال االسمّية، و : النواسخ تدخل على الجملة أوالهما-

أخواتها  المسند، فدخول كان و ات إعراب المسند إليه وـشيئاً، بينما ُيغّير من عالم

المسند خبرا لها  ، و ه اسما لها مرفوعـل من المسند إليـى الجملة االسمية يجعـعل

 منصوب، 

ه اسما لها ـن المسند إليـاالسمّية يجعل ملة ـى الجمـها علـأخوات ول إّن وـكذا دخ و

 ، والمسند خبرا لها مرفوع، أاََل ُتالحظ َتغيُّر عالمة المسند إليه والمسند ، و منصوب

  و أخواتها،  ح لتفسير نصب اسم إّن وـيصل سناد( الة اإلـعليه فمبدأ ) الضّمة عالم

مع أّنا كلّها تمثل مسنداً المفعول األول لظّن وأخواتها،  اسم ال النافّية للجنس، و

 إليه)*(.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )*(: ينظر، اتجاهات تحديد الّنحو عند المحدثين دراسة وتقويم، للباحث أحمد بن جار هللا  بن

 مبحث بعنوان التركيب االسمي و: ، حيث عرض في  أحمد آل فاضل الصالحي الّزهراني

ُثمَّ بّين عدم  العوارض بين القديم والجديد، رأي إبراهيم مصطفى ومن وافقه من الباحثين،

 خضوع بعض أبواب الّنحو لما أقّروه من معاٍن لعالمات اإلعراب.

14 



 
 

 أ

 ؟. نفيه للفتحة أّنها من عالمات اإلعراب، أمر مّحير كيف ذلك  ثانيها: و-

فمن باب المنطق والعقل أّن الشيئين إذا التبس أحدهما باآلخر، فيكفي وضع عالمة 

ألحدهما ، وتكون مخالفة لألخرى، وعالمة هذه هي خلوه من العالمة، ولذلك فليس 

ع ذلك فإّنه يحمل عالمة ـم كر، و للمذال ال للمفرد، و ، و في العربّية عالمة للنكرة

طالب  ، خولة  ) مبادئ في اللّسانيات " (Signifiant Zéro) ا اللّسانيونـيصطلح عليه

 (.91اإلبراهيمي،ص

وعليه فلو وجدت في العربّية كلمات تعرب أحيانا، وُيترك إعرابها أحياناً، لما ُصّح 

اب العالمة العدمّية، فإذا كان هذا ، بل أَلُْدِرجت في ب الكالم أّنها خالية من اإلعراب

     ي الفتحة ـف نقبل بنفـ، إذن كي ا عالمة إعرابـهـأّن أّي كلمة لـول بـاألمر لُصحَّ الق

 ، وهي في الحقيقة موجودة نطقاً وكتابًة؟. إخراجها من عالمات اإلعراب و

الوظيفة األغنى الة النصب فهي ـإلى هذا قال بعض الدارسين الباحثين بأهمّية  ح و

ودور عالمة الفتحة في اللّغة العربّية والّنحو، ولم يرتضوا مذهب إبراهيم  وظيفّياً ،

هنا يأتي قول إبراهيم  ، و عنوا في أدلّتهـط ، و اهاـمعن ي نفيه للفتحة وــمصطفى ف

" ورأي األستاذ مصطفى في الفتحة غريب في بابه، وال يستند إلى سند  السامرائي:

الة الّنصب في كثير من ـي حـجدت ف قارنات إلى أّن الفتحة وــ، فقد دلّت الم  علميٍّ 

اللّغة المقارن، إبراهيم  ) فقه "  لم يكن هناك سبب للفتحة المستحبة ، و اللّغات الّسامية

 (.123السامرائي،ص

ومن جهة أخرى فالفتحة مستّحبة عند العرب ،وهي مضارعة ومشابهة للّسكون كما 

، وهذا ما أقّره وقّرره القدامى، وهنا نجد ابن جّني يقول في هذا يم مصطفىقال إبراه

، منها أّن كّل واحد منهما  " أاََل ترى إلى مضارعة الفتحة للّسكون في أشياء الّصدد:

وا بين الفتحة و ُيهرب إليه مما هو أثقل منه... الّسكون في العدول عن  أاََل َتراهم سوَّ

 (.59،ص1، ابن جّني،جالخصائص" )  االكسرة إليهم الّضمة و

ون ـكذلك السكّ  ة إعرابـاستحباب العرب لها، فهي تبقى عالم بالّرغم من خفّتها و و
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كْن أن ـل ال ُتفّرق بين الكالم، وـي فعـي اللّغة العربّية فهو عالمة إعراب أيضا ، فهـف

فهذا اعتبار وقياس تعتبر وُتقاس على الّسكون في العاميات المعاصرة غير المعربة، 

 باطل ال جدوى منه.

، أو مسند ومسند  فضلة عليه يتبّين لنا أّن هذه المحاوالت تقسم الكالم إلى عمدة و و

فضلة ؛ منه ما هو أصلّي  الم عمدة وـنحن نعلم أن الك إليه، فما الفائدة من ذلك... و

الكالم وتأكيده،  ه أتى لتوضيحوجوده ضرورّي ، ومنه ما يمكن االستغناء عنه لكنّ  و

، إالّ أّنها  من ناحية أخرى جاءت هذه المحاوالت لتحديد معاني عالمات اإلعراب و

 .لم تكن أحسن من نظرّية العامل التي ُبنّي عليها النحو العربّي منذ والدته

 اإلعراب أقسام

 * لإلعراب ثالثة أقسام: لفظّي، وتقديري، ومحليّ 

 / اإلعراب اللفظي:1

ظاهٌر في آخر الكلمة يجلبه العامل، وهو يكون في الكلمات المعربة غير " و هو أثر 

 ، مصطفى الغالييني جامع الدروس العربية" ) الُمعتلة اآلخر؛ نحو: ُيْكِرُم األُْسَتاُذ الُمْجَتِهدَ 

 .( 22ص ، 1،ج

 اإلعراب:

 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.ُيْكِرُم: فعل مضارع مرفوع  -

 .الضمة الظاهرة على آخرهاألُْستاُذ: فاعل مرفوع وعالمة رفعه -

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرهالُمْجَتِهَد: مفعول به منصوب  -

 / اإلعراب التقديري:2
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" و هو أثٌر غير ظاهر على آخر الكلمة، يجلبه العامل، فتكون الحركة مقّدرة ألّنها 

 غير ملحوظة.

في  ، و عّتلة اآلخر باأللف أو الواو أو الياءـات المعربة المــي الكلمـف ا يكونـهن و

الجمل المحكّية  إن لم يكن جملة باعتبار -في المحكيّ  ، و المضاف إلى ياء المتكلّم

؛ نحو: َيْقِضي الَقاضي به من الكلمات المبنّية أو الجملوفيما يسمى -فإعرابها محليّ 

 .(23، ص1عربية، مصطفى الغالييني ،ج) جامع الدروس العلى الجاِني " 

 اإلعراب:

ع من ـى الياء منـه الضمة المقّدرة علـة رفعـعالم وَيْقِضي: فعل مضارع مرفوع  -

 ظهورها الثقل.

و عالمة رفعه الضمة المقّدرة على الياء منع من ظهورها القاضي: فاعل مرفوع  -

 الثقل.

 من اإلعراب.محّل له  على: حرف جّر مبني على السكون  ال -

اء منع  من ـى اليـقّدرة علـة جّره الكسرة المــو عالم  رور بعلىــالجاني: اسم مج -

 ظهورها الثقل.

 / اإلعراب المحلّي:3

ٌر اعتباريٌّ بسبب العامل " و هو يكون في  ، فال يكون ظاهراً و ال مقّدراً، و هو تغيُّ

ابت ـه ثـات اإلعراب ألنّ ـآخره حركى ـعلبنّية ؛ أي أّن المبنّي ال تظـهر الكلمات الم

وع أو منصوب أو ـع مرفـموق، فـإن وقـع أحد المبنّيات   دةــالة واحــى حـاآلخر عل

ُيّسمى  ، و ؛ فيكون رفعه أو نصبه، أو جّره ، أو جزمه اعتباريا مجرور أو مجزوم

) جامع الدروس َتَهُدوا " نحو: َجاَء َهُؤالَِء التالميُذ، أْحَسْنُت إلى الذين اجْ  ؛إعرابه محلّياً 

 .(27.28، ص1العربّية، مصطفى الغالييني، ج
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 اإلعراب:

 * َجاَء َهُؤاَلِء التالميذُ 

 جاَء: فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهرة على آخره. -

 مبني على الكسر في محّل رفع فاعل.َهُؤاَلِء: اسم إشارة  -

 عالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. التالميذ: بدل من اسم اإلشارة  مرفوع و -

 * أَْحَسْنُت إلى الذين اجَتَهُدوا

، وُت: ضمير مّتصل  أْحَسْنُت: فعل ماٍض مبني على السكون الّتصاله بتاء المتكلّم -

 مبني على الضم في محّل رفع فاعل.

 إلى: حرف جّر مبني على السكون ال محّل له من اإلعراب. -

 ي على الفتح في محّل جّر اسم مجرور.مبنالذين: اسم موصول  -

: ضمير  و الواو ، اعةـاله بواو الجمـاٍض مبني على الضم الّتصـاجتهُدوا: فعل م -

 األلف للتفرقة. ، ومبني على السكون في محّل رفع فاعلمّتصل 

 و جملة ) اجتهدوا( صلّة الموصول ال محل لها من اإلعراب. -
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 أصالة اإلعراب

 

 بين اإلثبات واإلنكار

د ظاهرة اإلعراب، غز ـذلك الل   أبرز الظواهر المهّمة في اللّغة العربية، * نعم..نحن هنا بصدَّ

لذا ارتأينا أن نشّد الّرحال للبحث عن أصالة اإلعراب في  الذي حّير العقول وأذهب األلباب،

 اللّغة العربية معربة.فإلى أيِّ مَدى نقول بأّن  اللّغة العربية،

كانت ذات اللّغـة البابلّيـة  ننطلق من عصوٍر خلت، في كتب التاريخ ُخلّدت، حيث جاء أنَّ  - 

 .(382.384ص الّتواب، رمضان عبد فصول في فقه العربية، ينظر، ) " حركاٍت إعرابية

 ةـــــــــفي سّجالت الحكوم حياةٍ  ْي عام وهي ذاتُ فَ ة َقَضْت أكثر من ألْ ـــنَّ اللّغة العربيإذ أ 

ل ـة من أهـامــــة العـي ألسنـْسُتْعِجَمت فان القوم... وقد ـة مـة العلّيـها وعلى ألسنــــودواوين

 (..79،80، أحمد رضا العاملي ) مولد اللغة، " رابـــأضاعْتُه اإلع ان أّوُل شيءٍ وك الحواضِر،

ا ــــوالقصائد الجاهلية التي كان من أبرز عناصرهنكار تلكم المقطوعاِت نستطيع إ كما ال -

 را،ــــــــا كثيـُنوا بها وعَ ـفالّتفوا حولهـا اء الّنظر فيهـأمعَن العلمي ـالتو، اإلعرابواألساس 

اء ـمن القرآن الكريم والحديث النبوّي الشريف وكالم الفصح فاستخلصوا مناهجه استخالصا

     د ــــــــد الواحــــــ) فقه اللغة،علي عب "ة قواعَد وقوانينوصاغوها في صورمن العرب ورتّبوها 

 (.215،ص الوافي

ولم ُتوضع كل  حركٍة  ختالط باألعاجم أصبح للّناس لغًة لْم ُيلَتزم فيها باإلعراب،ونظراً لال -

ا ـبمة يطرقون باب االلتزام ـوهذا ما جعل علماء اللّغة العربي مقامها الفعلّي فانطفأت شعلته،

 . وعدم اإلخالل بها ،بما في ذلك الحركات اإلعرابيةهو موجود في الّنحو العربّي من قواعد
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س ـأْن لي -واْعلَمْ - ": ي بقولهـي األفق وميض الشيخ عبد القاهر الجرجانـ*وهنا يلوح علينا ف

 ه،ـه وأصولـوتعمل على قوانين و،ـالنظم إالّ أْن تضَع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم الّنح

 يءٍ وتعرف مناهجه التي نهجت فال َتِزيُغ عنها وتحفظ الّرسوم التي ُرِسمت لك فال ُتِخْل بش

 (..81) دالئل اإلعجاز،عبد القاهر الجرجاني، ص " منها

الذي ذكر  وهنا تجدر اإلشارة إلى الجاحظ، وتستمر رحلتنا مع طبقة علماء اللّغة العربية، -

وا إلى ـن أن يستمعـى الّرواة والمتأدبيـُح علـُيلّ نجده  اـكم ،ةـبين العام ن تفشّي اللّحنـيئاً عش

ي ـ: ليس ف ول"ـا يقـكم هـألنَّ  اء،ـاء البلغـى العلمـوإل اء،ـالء والفصحـَراِب العقـث األَعْ ـحدي

ق ـأفتوال  ة،ـاالً بالعقول الّسليمـوال أشّد اّتص ي األسماع،ــف وال ألذ   عـالم هو أمتـاألرض ك

) البيان  " حديث األعراب العقالء الفُصحاء اِن وال أجود تقويماً للبيان من طول استماعـللّس

 ،(1/145، الجاحظ والتبيين،

ِه و إ  ة "الّنادرة" من كالم األعراب مع إعرابها ـصراره الشديد لهم على حكايناهيك عن حثِّ

 .(153 ،1/145نفسه، ) المرجع " فال ُيْلَحُن في إعرابها ومخارج ألفاظها،

ْعُي الحثيث في تفادي اللَّح -* م،ـذ القِ ـن ،وهو ديدن العرب منـوهكذا كان السَّ  ! ف ال...ـكي دَّ

ان اللَّحُن ـواء أكـس م للذنوب،ـون وما يقرؤون اجتناَبهُ ـي ُكلِّ ما يكتبـوا يجتنبونه فـم كانـوه

أ ـى الخطـأم بمعن -هللا عليه وسلمصلّى - بمعنى عيوب المنطق كما ُعِرَف في عهد الّرسول

 (.45القرآن الكريم وأثره في الّدراسات الّنحوية،ص ) "عد أْن استقَّر المصطلح الّنحوياإلعرابي ب

أالَ  "ة العربية، ـي اللغـاإلعراب ف ي وجودـف ك أحّدهمـشكَّ ن الُمْسَتْبَعد جداً أْن يتَ ـإذن..فم -*

ن ـفيما يعرض لروي القصائد م وكالم الُمّتقدمين ترى النصوص القرآنية وقصائد الشعراء

ه ـوما بنوا علي ،أعمال الّنحاة  ُثمَّ  حانينن و اللّ ـى اللّحـأقوال الفصحاء فيما يتعلق بحملهم عل

 .الجمل ختالف أحوال الكلمات حين تتأّلفدراساتهم من ا

ى ذلك القصص التي ـإلاف ـُيض ،ود اإلعرابـع بوجـى القّطـا إلـد تأخذ بنـم كانت شواهـفتلك

ة والّنحو،مهدي ـة اللّغـي دراسـا فـة ومنهجهـة الكوفـمدرس ) "وـأة الّنحـي نشـث فـد البحـرَوى عنتُ 

 (.245المخزومي،ص
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ُك لكنها فعة ـحول صح ان يلوحـك وإنْ  ا ـود اإلعراب كمـى وجـَتُدل  عل الً:"ـطائفة منها الشَّ

ًة ـًة سليقـى أّنه لم يكن لغـكما تدل نا في جانب آخر عل الفصحى،ُيعّرفه النَّحوّيون في العربية 

ن ـمهم موم ومعظـي كالم ُكلِّ هؤالء القـن اإلعرابي فـلُكلِّ من تكلَّم العربية بدليل وقوع اللّح

 (.389ص ) فصول في فقه العربّية، "الموالي

 رين المستشرقيــــــــنـالباحثين المعاص ضُ ـفقد صبَّ بع ٍة أخرىـهذا من جهة، ومن جه -

ى ـوعل ا،ـى عمومـة الفصحــالعربية ـى اللّغـم علــغضبه امَ ــجَ  وتبعـهم العـرب فـي ذلـك

 ، paul kahleكاهل   باول ) َر كلٌّ من المستشرَقْينـقد أَنكف ا،ـراب خصوصـرة اإلعـظاه

منهما إالّ أْن طعناَ  فما كان وجود اإلعراب في اللّغة العربية،( karl vollers كارل فولرزو

ة ـات الشعبيّ ــرآن قد ُكِتَب بإحدى اللّهجــفقد زعما أّن الّنص األصلي للق ة القرآن،ـفي صحّ 

 .رابـباإلعيها تلك النهايات الُمسماة ـوجد فـي وأّنه ال ي الحجاز،ـدًة فـي كانت سائـالت

ناهيك على زعمهما أنَّ اللّغة العربية الفصحى التي رواها اللّغوّيون العرب والتي نطق بها -

نكاراً مطلقاً أّن هذه العربية الفُصحى كانت حّيًة لّم "مصنوعة" بحيث أّنهما أنكرا إالقرآن وتك

ن ـم -اـحسب رأيهم- يـا هـوإّنم:" -صلى هللا عليه وسلم- في عهد الّنبي في مّكة وموجودة

  " ةـدرجة اللّغة األدبّية الراقي أالَ وهي إلى درجٍة مثالّية، وضع الّنحاة ليرتقوا بالقرآن الكريم

 (.376،379) فصول في فقه العربية،رمضان عبد الّتواب،ص

ه ـلوكان  ي الرأي والفكرة،ـن فـيْ قَ رِ شْ س" فقد وافق المستَ ـذهب إليه "إبراهيم أني اـذا مـ* وه

واهر اإلعراب وقاسـوا بعض اة قد ابتكروا بعض ظـالّنح أّن:"ـ،حيث يرى بي ذلك ـف هُ بُ هَ ذْ مَ 

رغبة منهم في الوصول إلى قواعَد مّطردة منسجمة، وكان لهم بهذا الفضُل في نشأة أصوله؛

  " ّل العصور من بعدهـى كـوه علـوفرض م،ـي ُكُتبهـه فـا بـم الذي حّدثونـَ ام الُمْحكـك النظـذل

 (.216ص إبراهيم أنيس، اللّغة العربّية، من أسرار )

ى أّن اإلعراب ـم أنيس" علـبين "الُمستشرقٌْين وإبراهي انِ ـاً للعيـا واضحـد اتفاقـبهذا نج و - 

 وضعه الّنحاة وألزموا الّناس به، مجّرد ابتكار واختراع مصنوع،
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 لغته وتعقيد نحوها.يعاني من صعوبة  -حسب زعمهم-ل المّتكلم العربي المعاصرـمّما جع 

 ذهـّل هـل كـغربا نُ ـجعلنا حقً  رة،ـهذا وذاك وما مرَّ علينا من خالل هذه الّرحلة القصي كل   -*

 ة،ـة الواضحـة الدامغـواألدلّ  جـن الحجّ ــة مـن خالل جملـات مـك الحسابـي تلـاآلراء ونّصف

ة غير ـة وطبيعيـوحيّ  اللّغة العربّية،ُمْخَتِصرة ُمَؤِكدة بأّن اإلعراب ظاهرة لغوّية متأّصلة في 

عن طريق الّسماع ما اكتشفوا ذلك وأّما ما وضعه الّنحاة إنّ  في كالم العربّي والعرب، مبتكرة

ا ـام والعلَّل ُثّم الّتفوا لدراستهـوا األحكـفاستنبط والقّياس ووضعوا له القواعد وَسّنوا القوانين،

 ّجج فيما يلي:وتتمثل هذه الح بالّتفسير والّتعليل،

 / المصحف العثماني:1

في عهد الخليفة الثالث "عثمان  وُكِتَب وُدِونَ  ،نزل القرآن الكريم معجزا بلساٍن عربيٍّ مبين-

ه ـفأتى علي ،وُسمي بالّرسم العثماني في مصحف واحدٍ  -رضي هللا عنه وأرضاه- بن عفان"

د ـات، فقـن البحوث والدراسـة مـجمل ن خاللهـوا مـالعلماء فدرسوه وحفظوه وفّسروه، وأقام

وما أضافوا عليه غير حركات  وب،ـو مكتـا هـف كمـف الشريـم المصحـى رسـوا علـحافظ

 هـنجد األسماء الخمسة في المصحف الشريف موافقة لما وضع، كما  عجامونقاط اإل الّشكل

(. وأقّره الّنحاة من رفع ونصب وخفٍض   )جرٍّ

 اآليات القرآنّية التالية:نستشفه في  وهذا ما

 (04)يوسف " أِلَِبيهِ قوله تعالى:" إْذ َقاَل ُيوُسُف -

 َياٌت للَساِئلِين، إْذ َقالُوا لَُيوُسُف و أُُخوهُ أََحب  إلىوقوله أيضا:" لََقْد َكاَن في ُيوُسَف وإِخَوِتِه آ-

ا ونحُن ُعْصَبةٌ  أَِبيَنا ا  ،ِمنَّ ْم ـَيْخُل لكُ وا ُيوُسَف أو اْطَرُحوهُ أَْرًضا ـلفي َضاَلٍل ُمِبيٍن، أُْقُتلُ  أَباَناإنَّ

 (.07يوسف") وَتُكوُنوا من َبْعِدِه قوماً صالِِحين  أِبيُكمَوْجُه 

ا ـة لمـاة، ومطابقـا قّرره الّنحـة لمـف الشريف، موافقـي المصحـفنجد ألفاظا ُرسمت فهنا -*

 أبيكم( ، صالحين أبينا، أبانا، أرضا، السائلين، أخوه،  ي:) أبيه،ـوتتمثل ف وه وأقّروه،ـوضع

ره الّنحاة، ويظهر ذلك فيما ناهيك عن تلكم األسماء الخمسة الُمعربة إعراباً موافقا لما ق -* رَّ

 أِلَِبيِه، وأَُخوهُ، إنَّ أَباَنا، أَِبيُكم-يلي:
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 اإلعراب:

 *أِلَِبيهِ 

 عراب.محل له من اإل حرف جّر مبني على الكسر ال ل:-

و ـوه ه من األسماء الّستة،ـألن ه الياء نيابة عن الكسرةأِبيِه: اسم مجرور ب)ل( وعالمة جرّ -

 مضاف

 ضمير ُمّتصل مبني على الكسر في محل جّر مضاف إليه. ِه:-

 *وأَُخوهُ

 محل له من اإلعراب. حرف عطف مبني على الفتح ال و:-

 ة،ـة ألّنه من األسماء الّستـن الضمـمرفوع وعالمة رفعه الواو نيابة ع اسم معطوف أَُخوهُ:-

 وهو مضاف

 هُ: ضمير مّتصل مبني على الضم في محل جّر مضاف إليه.-

 *إنَّ أََباَنا

 ن اإلعراب.ـّل له مـمح ى الفتح الـحرف نصب وتوكيد مبني عل إّن: حرف مّشبه بالفعل،-

و ـنصبه األلف نيابة عن الفتحة ألّنه من األسماء الّستة، وهأَباَنا: اسم إّن منصوب وعالمة -

 مضاف

 جماعة المتكلمين ُمّتصل مبني على الّسكون في محّل جّر مضاف إليه. ضمير َنا:-

 *أَِبيُكم

اء ـن األسمـة عن الكسرة ألّنه مـة جّره الياء نيابـ)وجُه( مجرور وعالم مضاف إليه أِبيُكم:-

 الّستة.

 طاب،والميم للجماعة.الكاف للخ كم:-

 جدال في ذلك. *وهذا يدّل فعال على أنَّ القرآن أُنزل ُمعرباً، وال-

 /الشعر العربي)أوزانه(:2

  ه،وشعرُ  -من خطب وحكم وأمثال ومقامات-ه نثرُ  :تعتبر مدوّنة الشعر العربّي وأصالته-
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ر ما ـفظه وُيْبنى عليها، ة،ـة والّساكنـع الحروف الُمتحركـهذا األخير الذي يقوم على تتاب

م ٍد ـَ (، وَوت0ن َوَتٍد مجموع )//ـون مــا وتتكـف أساسـي تتألـ، والتةـالعروضيّ  عـى بالمقاطـُيسَّ

 (،0/(، وسبب ثقيل )//(، وسبب خفيف )/0مفروق )/

ى ـة، علـحور الّشعريّ ـا ُيعرف بالبـرق مختلفة، تّتولد لنا مـبط  ذه المقاطعـا لهـوعند تكرارن

 الفها وعلى أنواعها.اخت

ا لما ـيمكن أن نتصور قصيدًة خالية من اإلعراب، أو معربة إعراباً مخالف ناهيك على أّنه ال

ة، ـد معربـُل القصائـه البعض، فكُ ـالّنحاة وأقّروه، فُكلٌّ على انسجام وتكامل مع بعض وضعه

لن  اإلعراب خصوصاً ،ن اإلعراب، ومن حركات ـوإذا افترضنا أّنها غير معربة وخالية م

 "المعنى". الغرض المنشود حققتُ 

ه باإلعراب تتضح وتتبّين المعاني، و ويختفي  عليه فُكلّما ُوِجَد اإلعراب تحقق المعنى، أي أنَّ

 اللّبس والغموض.

ك ـوفي ذل ، ة"ـ"لُبيد بن ربيع اتـاب الُمعلّقـر أصحـن أحد أشهـم ولنضرب مثاالً على ذلك،

 ُمعلقّته )من الكامل(:يقول في 

ْت لَُهْم آَباُؤُهم          ٌة وإَِماُمهَ ـلِّ قَ ـولِكُ     ِمْن َمْعَشٍر َسنَّ  اـْوٍم ُسنَّ

ُن َيْلَمُع َكالَكَواِكِب الَُمَها *ِفرُ إِْن َيْفَزُعوا ُتْلَق المَغا  ِعْنَدُهْم         والسَّ

)فتح الكبير المتعال،إعراب تميُل مع الهوى أحالُمها  إْذ الال َيْطَبُعوَن وال َيُبوُر َفَعالُُهم            

 (10،ص2المعلقات العشر الطوال،محمد علي طه الدرة،ج

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع سّنان ،ـالّسن: جم -، ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة ر: جمع مغفر، وهو زردـالمغاف -)*(:

رض ـس العـع،تدنّ ـون: الطبـال َيطبعُ  - ي الّدرع،ـا، وهـة بهمز وغيرهـا: جمع أُلمـاَلُمه - ة،ـأراد األلسن

 الّبوار: الهالك - وتلطخه،
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ة ـي اللّغة العربيّ ـة اإلعراب فـا أصالـة تتبّين لنـاألبيات الثالثن خالل مالحظتنا لهذه ـوم *-

ال الواردة في ـالفُصحى؛ أي أّنه إذا أحدثنا تغييرا في الحركات اإلعرابّية على مستوى األفع

 يبوْر، يطبعوا، ُتلقى، فزعون،/ي /،تميلُ  يبوُر، ُتلق، يطبعون، يفزعوا،/) فنقول بدل األبيات،

دة ــك الوحـر بذلـتندثة، وـدة العضويّ ـع الوحـ، فتضيىـّل المعنـواخت ا،ـوزنه دتـلفقْل/(، ـتم

 الموضوعّية.

ك ـــا كذلـدت وزنهـي األبيات الّشعرّية، لفقـبتسكين ُكلِّ الكلمات الموجودة فنقوم  و حينما -

 الذي يربطها ببقية األبيات وُيكملها، وبذلك تضيع الوحدة الموسيقّية للقصيدة.

اء ُمطابق ـِع العلمـالعروض من وضْ  أّن:نا خالل هذه الّدراسة البسيطة يتبّين لوعليه من  *-

اع ـّتبى إـرب علـراء العـَر شعـِ وعليه أُْجب ن إعراب،ـاة وأقّروه مـه الّنحـا وضعـق لمـوُمواف

 يقبل به عاقل. ُيصّدق وال وهذا أمر ال ،قواعدهم

ّي ـر العربـمذهباً آخر وهو أّن الّشعراء قالوا الّشع من ناحية أخرى نذهب هذا من ناحية...و

 عن سليقٍة وهو األرجح.

ي ـة فـمراوغ دال والـج اً الـة اتضاحـي اللّغة العربيّ ـهنا تتضح وتتبّين أصالة اإلعراب ف و

 ومن شواهد العرب المأثورة قول الّشاعر)من الطويل(: ،ذلك

  ولكْن سليقيٌّ أقوُل وأُْعِربُ      ُه       فلَْسُت  ِبَنْحِويٍّ َيلُوُك لِسانَ 

 (204ص ،1ج ايميل بديع يعقوب، المعجم المفّصل في شواهد اللّغة العربّية،)

ة ـا أصالـت لنـا، تثبـم ووصايـال وحكـن خطب وأمثـذا إضافة إلى ما ُرِوَي عن العرب مه-

ه ـى غيره بكونـر علـان يفخر ويفتخـّي كـر العربـل إّن الشاعـة، بـي اللّغة العربيّ ـاإلعراب ف

لّم ـه ويتكـل بطبعـوأصي وهو عربي  النشأة ! ف ال...ـكي متّمكناً من اإلعراب، دون صناعة،

 عن سليقة.

 

 

25 



 قال شاعر)من البسيط(: 

 َكْم َبْيَن َقْوٍم َقْد احَتالُوا لَمْنِطِقِهم        وبيَن قوٍم على اإلعراِب قْد ُطِبُعوا

 واـد الذي َسِمعُ ـْوٍم ُحُكوا بعـَن قَ ـَقْوٍم رأَوا َشْيئاً ُمَعاَيَنًة            وبيوبيَن 

 ُع ـا الِبيَ ـوِس وال ُتْبَنى بهـاُر المجُ ـن  إنِّي ُربِّيُت بقوٍم ال َتشُِّب بها

ه؛ ـأحسن من الّنحاة أنفسهم، وهو سليقّي بطبع ن اإلعراب،ـا يفتخر بتمّكنه مـ* فالشاعر هن-

 وهو في الوقت نفسه يقول: باعتباره أّنه أخذ اإلعراب من البيئة العربّية،

 واـذي ابَتَدعُ ـذا الـم هـاِس َنْحِوهِ ـماذا لَِقيُت من الُمْسَتْعِرِبين ومن     قي

 صنُعوا إْن قُْلُت قافيًة ِبْكراً يكوُن لها        حتَّى ُيَخالَِف ما َقاُسوا و ما

 لَحْرُف ُمْنَخِفٌض     وذاَك َنْصٌب، وهذا ليَس َيْرَتِفعُ قالُوا لََحْنَت وهذا ا

د ـبـن عـك، ابـر ذلـيـراب وغـم اإلعـّي وتعليـان وذم العــيـل البــان وفضـد اللّســة وحمــالسـ)أدب المج

 (65،66ص الّبر،

ُتخالف والتي  التي وضعها الّنحاة وأقّروها، فالشاعر هنا يتحّصُر ويشتكي من تلكم القواعد،-

اع ــهم اعتمدوا على الّسمــ، باعتبار أنّ اة مجّرد نقلةـحة الّشاعر وبيئته، فهو يعتبر النسليق

والنظائر  اإلعراب وجمعوا وفّسروا وعلّلوا، فقاسوا األشباه باألشباه، هماوالقّياس، فأخذوا من

 بالنظائر.

 من باب العقل والمنطق: /3

ا ـالعربّية وأصالته فيها، وبموجبه لو سلّمنا أّن شخصً أجمع الّنحاة على وجود اإلعراب في -

ل ـورفع الفاع ! ووضعته ألنكروا عليه وعليها هذا الفعل، كيف ال.....ْن أقّرته أو جماعة مَ 

م ـأشبه ذلك كان من الحقائق الُمسلّمة بها التي ل ونصب المفعول به وجر  المضاف إليه، وما

 (.373)فصول في فقه العربّية، رمضان عبد الّتواب،ص " امىيُشْك فيها واحٌد من الّنحاة القد

غم أّن الذي اختلفوا فيه ال -  براز حاالت أو إ ن عدمها،ـيتعدى جواز مسألٍة م على الر 
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بعلّل مختلفة، فقد عللّوا ُكّل حالة بعلّة ما،  فأنشدوا المناظرات حول ذلك مع حرصهم الّشديد 

أقاموا الحّجج ف ،بأبشع الّصفات إّياهورفضهم اللّحن والخطأ ووصفهم  على اإلعراب،

 .-المصادر والمراجع-ألّفوا الكتبوعليه والتعليالت 

ذا ـى هـا وافق علـى وضع اإلعراب، لمـاة المدارس علـحسلّمنا باّتفاق نلو لنفرض أّنه  -/4

، والذي بلغتهم التي عهدوهاصلة  ومن العجب العجاب أن يخضعوا  لقواعد ال، األمر الّناس

ة ـاأللسن فهي متغّيرة بتغّير يمكن ألحٍد الّتمكن فيها، ة العلينا أّن اللّغة ظاهرة إجتماعي يطلع

 .(391،392ص فصول في فقه العربّية،رمضان عبد الّتواب،) " والثقافات

ا ـة وحدهـبالعربيّ ا ـه ليس خاصًّ ـي الوقت نفسـليس اإلعراب واحداً في جميع الّلغات، وف /5

َك فـحتّ  ة ـة واألكادية والبابليـة والحبشيّ ـن العربيّ ـة بيـرة ُمشتركـو ظاهـه، فهـي أصالتـى نش 

ناهيك عن  واألشورّية، مع  اختالفه عن العربّية في حاالت، واّتفاقه معها في حاالٍت أخرى،

 ....لنرى....اكتشاف العلماء آثاًرا منه في غيرها، كيف ذلك؟

ن ـي اإلعراب، مستنديـع لغاٍت أخرى فـقد أثبت كثيٌر من الباحثين اشتراك اللّغة العربّية مف-

ا هذا، ومن ذلك نجُد الُمستشرقيــــــــن           على بعض اآلثار التي الزالت موجودًة إلى يومن

مقال له ي ـو" فالتر مولر" ف )الّتطور الّنحوي للّغة العربّية(، " برجستراسر" في كتابه

ي ـات فـدراس )   ابـتـي كــره فـشـة(، نـة الكالسيكيـربيّ ـة والعـديمـة القـيّ ـ) العرب بعنوان

ات( ـا الّساميـا بأخواتهـة، بنيُتها، لهجاُتها، عالقاُتهـة أصولها،مراحلها التاريخيّ ــالعربيّ 

ه اللّغة ) فق و" كارل بروكلمان" في كتابه ن المستشرقين المعاصرين.ـة مـلمجموع

 الّسامية(.

د "خليل أحمد ـأّن بعض الباحثين العرب سلكوا المسلك نفسه، ومنهم نج إلى وتجدر اإلشارة

ل ـ،و" فاض (-هج وتطبيقــمن-اـهـــة وتراكيبـو اللّغـي نحـ) ف هـي كتابـ" ف رةـعماي

 معاني الّنحو(.) الح الّسامرائي" في كتابهـــــــص

ٌل ـه لدليـداً،..وعليـيكاً وتأـثباتُر إـك أكثـدلّة مجتمعًة، فهي في ذلاألفإذا تضافرت ُكل  هذه *-

  .ثبات أصالة اإلعراب في اللّغة العربّيةواحٌد قاطع إل
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ار لإلعراب ـُره؛ إنكـن ينكـه إالّ لمـم أكتبـوع ،ولـذا الموضـي هـح فـول وأُوضِ ـقكنُت أل وما

ى إبدال ـوالدعوة إل  العربّية عموما، للتمهيد إلى إلغائه،خاصة، وإنكار في أصالته في اللّغة 

  العربّية الفصحى بالعامّية والدارجة.

 الّنحو واإلعراب

وِم، ـختالًطا واضحاً وجلّياً بين الّنحِو واإلعراب من حيُث المفهنجد عند كثيٍر من الّنحاة ا -*

ُموَن اإلعراب نحـحيُث إّن الكثيَر منه مُ واً، ـم ُيسَّ ا ـن هنـا، ونحـو إعرابً ـوَن الّنحـوآخرون ُيسَّ

حو ـــــــ) النّ  ن ـن المفهوميـهذا الخْلُط بي اذاـوحصَل ذلك، ولم أْن ُنَوّضَح كيف وقعَ  بصّدد

 ( خاّصًة على المستوى الّتطبيقي. واإلعراب

ه يقول ـم اللّسان وفيـجعبم َة الّتحقيق والتنقيْب، ونستِهل  ذلكـّ وللّتأكيد والّتوضيح لَِنْبَدْأ عملي -

 (.1/181منظور، ابن لسان العرب،" ) َيْنَحاهُ وَيْنُحوهُ إذا حّرفه َنَحا الشيء :"ابن منظور

راب... ـوه اإلعـى وجـالم إلـه ُيَحّرُف الكـُو، ألنّ ـيَّ الّنحـه ُسمـنـوم :" تـن الّسكيـال ابـوق -

 ". عن المعاني باأللفاظواإلعراب الذي ُهو الّنحو، إّنما هو اإلبانة 

      اـــر جليًّ ـــيتبّين لنا األم و، ـه للّنحـي تعريفـاح فـم الّصحـي معجـر فـا الّنظـَ ا إذا أمعنّ ـبينم -

 (.6/2504 ، الجوهري )الّصحاح، " فالّنحو هو إعراب الكالم العربيّ " 

وا الّنحو بمعنوفي شرح الُمفّصل البن يعيش، ورَد نصٌّ ُيَؤِكُد أّن العلماء  - ى اإلعراب، ـَفِهم 

ِم حديثِه عن الفقهاء لى ـويرون في معظم أبواب الفقه ومسائلها مبنّيًا ع " :حيث ورَد في خضَّ

ي  والفّراء، ـالكّسائ  األخفش و ه  وـعلم اإلعراب، والّتفاسيُر مشحونٌة بالّروايات عن سيبوي

 (.1/8ح الُمفّصل،البن يعيش،)شر " وغيرهم من الّنحويين البصرّيين والكوفيّين

ِكُد ما ذهبُت إليه م - ن ـن، ومـن المفهوميـاء بيـن خلط العلمـكما ذكر الّجرجاني نّصوًصا ُتؤَّ

زام ـلتعدم اال ىـَر إلـن اضط  ـي، حيـوم المّتنبـن كالم لخصـم )الوساطة( يـك ما أورده فـذل

على لسان خصوم المتّنبي: " قد خلط ببعض القواعد الّنحوّية للضرورة الّشعرّية، حيث قال 

 ن مقاييس الّنحو،... ـه عـفي احتجاجه، وجمع بين أموٍر مختلفة، وذهاب -المتّنبي- هذا الّرجل
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)الوساطة بين المتّنبي  " رابـعاُم اإلـا زاَل نظـقّياِسه رادـى اطّ ـّرْت علـة إْن استمـوهذه القضيّ 

 (.453وخصومه،الّجرجاني،ص

ِكُد خلَط الّنحعلماً أّن  - ْي ـن مفهومَ ـاة بيـهذا األمر لم يقتصْر على بعض الّنصوص، التي ُتؤَّ

ا ـوي عناويُنهـو، والتي تحتـن كتِب الّنحـى بعض عناويـك إلـل تعّدى ذلـو واإلعراب، بـالّنح

 ام.اإلعراب بشكل خاص، بينما المضمون يتحّدث عن الّنحو بشكل ع

ه ـ، والذي اّتخذتالّنحو" كتاب سر  صناعة اإلعراب البن جّني" في وُنَمثُِّل ذلك بأّهم الكتب -

ي ـالت ة ـع األساسـن المراجـنطالقتي لموضوع الّرسالة، وفي بداية كتابتي للّخطة، ضمفي ا

هـرة اإلعرابيّ ـص  الظاهـه َيخُ ـه أنّ ـي لّما رأيُت عنوانـبها، ظّناً منّ   أتستعين ل ـا بشكـة وسرَّ

ل،  ولكْن لماّ اّطلعت على الكتاب لم أِجْد فيه ما ُكْنُت أتّصوُرهُ، حيث إنَّني وجدت أغلَب ُمفّصً

ه أْن يكون، ـة، وليس كما توقعتـا دراسًة صوتيّ ـالكتاب يتحدث عن مباني الحروف، ويدرسه

ًبا أخرى من ُكُتِب الّنحاة  عرابالتي يتحّدُث عنوانها عن اإل كما نحيل الّنظر إلى أنَّ هناك ُكت 

ب ـي اللّبيـ" ُمغن بـك كثير أبرزها كتاـة ذلـ، وأمثلومضمونها يختلف عن ذلك بعض الشيء

 ...إلى غير ذلك من الُكُتب. عن ُكُتِب األعاريب

ه )شذور ـام في كتابـن هشـد ابـة، فنجـة الّتطبيقيّ ـن الناحيّ ـا مـط جليًّ ـا الخلـا نالحظ أيضً ـكم -

دَّ ـد عـي اللّبيب( قـه )مغنـي كتابـده فـنج كـم ذلـواإلعراب، ورغ وـن الّنحـّرق بيـب( فـالّذه

 اإلعراب بمعنى الّنحو؛ أي أّن اإلعراب والّنحو لهما مفهوٌم واحٌد.

ذة ينعتون ـاة الجهابـل الّنحـا الّسبب الذي جعـو مـٌم، وهـّ اؤٌل مهـ* وهنا يتبادر في الّذهن تس-

ى ـّ ر، حتـو الكثيـن فروع الّنحـيحّتُل اإلعراب مكانًة مرموقًة بيلماذا  الّنحو بعلم اإلعراب؟ و

 ُعدَّ الُمّتميز واألهم في الّنحو هو المّتمّيز واألهم في اإلعراب؟.

ه، ـَي باسمـو، فُسمِّ ـم الّنحـأِة علـي نشـا فـان سببً ـْوَن اإلعراب كـك كَ ـي ذلـويرجع الّسبب ف -

ة ـات الّنحويّ ـن الّدراسـٍر مـلَّ كثيـه محـا جعلـالّنحو، ممّ ي فروع ـى باقـواستأثر اإلعراب عل

 (.19)انظر: ظاهرة اإلعراب في الّنحو العربّي، أحمد ياقوت، ص"  واللّغوّية
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 و،       ــم الّنحـلـِع عـُب َوضْ ـو سبـراب هـُت أنَّ اإلعـبـي ُتثـتـة الـل والّحجــيـُم الّدلـيـا ُنقـنــوه -

األخبار والّروايات التي احَتَوْتها بطوُن الُكُتِب، والتي تتحدث عن سبب وضع  ما وصلنا من

عتبار أّن هذا ليس مجال صُرها وال مجال لذكرها ُكلّها، باعلم الّنحو، وهي كثيرةٌ ال ُيمكُن ح

ذا ـن هـت عـي تحّدثـب، التـي أغلب الُكتـا فـالّدراسة، ولكّني سأذُكُر رواَيَتْين منهما قد وَرَدتَ 

 الموضوع.

َي عن أبي  * ما سمع رجالً يقرأ قوله تعالى:" لي حيناألسود الِدؤوأُولى هذه الّروايات ما ُروِّ

:" ال بكسر الاّلم في)َرُسولِِه(، فقال ،(9/3)سورة الّتوبة،"  من الُمشركيَن َوَرُسولُهُ  أنَّ هللّاَ بريءٌ 

ر: مراتب ـانظ) و"ـم الّنحـَع علـذا، فَوضَ ـْو هـه َنحْ ـُح بـا، أصلِ ـَع شيئً ـي إاّل أْن أضَ ـُن َيَسُعنِ ـأظ  

 (.6الّنحويين،أّبو الطيب،ص

ُر المعنى ) بين الّضمة والكسرة ( ، واألصّ - ِر الحركة اإلعرابّية يتغيَّ ُح ـوهنا نالحظ أّنه بتغي 

ا ـا إذا قُْلنـ، بينمن المشركين (ـم ا بريءٌ ـُه أيضـللمحذوف ) َوَرُسولُ )َرُسولُُه( بالّضم، تقديراً 

من المشركين وحّتى رسوله، وحاشا  تلف معناها؛ وتعني أّن هللا بريءٌ )َرُسولِِه( بالكسر، اخ

  .هلل من ذلك.وبهذا الّصدد ولدفع اللّبس واإلبهام كان اإلعراب سبًبا لنشأة علم الّنحو

 نموذج إعرابي:

 اإلعراب: 

 (.9/3)سورة الّتوبة، " من الُمشركيَن وَرُسولُهُ  ل هللا تعالى: " أنَّ هللَا بريءٌ * قا

: حرف نصب وتوكيد، مشبه بالفعل مبني على الفتأ -  راب.ـن اإلعـه مـح ال محّل لـنَّ

 ره.ـى آخـرة علـة الظاهـة نصبه الفتحـوب وعالمـّن منصم أـة اسـظ جاللـهللاَ: لف -

 ره.ـى آخـعلرة ـه الّضمة الظاهـّن مرفوع وعالمة رفعبريٌء: خبرأ -

 محّل له من اإلعراب. من: حرف جرٍّ مبني على الفتح ال -

 اسم مجرور بمن وعالمة جّره الياء والنون ألّنه جمع مّذكر سالم.الُمشركين:  -
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 محّل له من اإلعراب. و: حرف عطف مبني على الفتح ال -

 وهو مضافُه: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الظاهرة على آخره، َرُسولُ  -

 هُ: ضمير مّتصل مبني على الّضم في محل جّر مضاف إليه. -

 من المشركين (. وف تقديره ) بريءٌ وخبره محذ -

ر، ـَح هللا األميـه قوٌم، فقالوا: أصلـاد بن أبيـفقد ُرّوَي أّنه جاء إلى زيّ " أّما الّرواية الثانّية،  -

ع ـال: ضـود، فقـَن، ادُع لي أبا األسَي أبانا وترك بُنوزّياد: ُتُوفِّ ُتُوفَِّي أبانا وترك بنوَن، فقال 

 أمره بوضعه ،العربّية، وقيل إّنه كان قد استأذنه في وْضِع كتاٍب ونهاهُ، فلّما َسِمَع هذا لّناسل

 (.50ص ، القفطي ) إنباه الّرواة على أنباء الّنحاة،"

 نموذج إعرابي:

ِفَي أُبوَنا وَتَرَك *  :اإلعراب-  بنينَ ُتو 

 ُتُوفَِّي: فعل ماٍض مبني للمجهول  -

 اف.ـأبونا: نائب فاعل مرفوع بالوار نيابًة عن الّضمة ألّنه من األسماء الّستة وهو مض -

 نا: ضمير متّصل مبني على الّسكون في محّل جّر مضاف إليه. -

 و: واو الحال مبني على الفتح الظاهرة على آخره.-

 الفتح الظاهرة على آخره. تَرَك: فعل ماٍض مبني على -

 ر تقديره هو.والفاعل ضمير مستتّ  -

 منصوب وعالمة نصبه الياء ألّنه جمع مّذكر سالم. بنين: مفعول به -

 ترك بنين( في محّل نصب حال. والجملة الفعلّية ) و -

ِكدان أّن لحن ا ومن المالحظ أّن هاتين الّروايتين - ة ـلعامّ وغيرهما من الّروايات الكثيرة، ُتؤَّ

 ) الّناس( وخطأهم في اإلعراب، هو ما َحَذا بالعلماء وما جعلهم يضعون علم الّنحو.
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هتمام  كثير من لّنحو، والّسبب في وضعه، حّظيت باوالجدير بالّذكر أّن مسألة واضع علم ا-

  العلماء، ولكْن هذا ليس مجاُل دراستي للحديث عن هذه اآلراء)*(

 أهمّية اإلعراب

ي ــه التّ ــهات ا،ـة ويوّضحهـي المختلفـن المعانــن عـه يبيّ ـي كونـراب فـدة اإلعـل فائـتتمث -

ي ــفل ــان األصــك كـة، لذلــب المختلفـور الكلمات حين استعمال اإلعراب في التراكيـتعت

 ة،ــواإلضاف ةـة والمفعوليـي الفاعليـا معانــار أّنها تعتورهـعتباء أن ُتعَرب باّتفاق، باـاألسم

 ا الـاق ألّنهـه، والحروف األصل فيها البناء باّتفـحتاج إلى اإلعراب في فهما يُ ـا ممّ ـوغيره

 ارعـا البناء إالّ الفعل المضـأّما األفعال فحقّه اٍن تحتاج إلى اإلبانة والتوضيح،ـا معـهرُ وِ تَ عْ يَ 

 ن"ـوة المباشرتيـونون النسوِه من نون التوكيد ـه عند ُخل  ـى إعرابـوا علـ، فقد اّتفق

 .،بتصرف(836-1/835أبو حّيان األندلسي، ) ارتشاف الضرب من لسان العرب،

أّن ل المضارع ُمعَرب مثل االسم، بيد شارة إلى أّن العلماء قد اّتفقوا على أّن الفعاإل روتجد

لالسم،  ةهل هو باألصالة أم بالّتبعيا يكمن في أّن إعراب الفعل المضارع االختالف بينهم

 :القسم األول -وبذلك انقسموا إلى قسمين:

فكان أصال كإعراب  وهم الكوفيون الذين يرون بأّن اإلعراب في الفعل ُيفّرق بين المعاني،

 األسماء.

 القسم الثاني:-

وهم البصريون الذين يرون أّن اإلعراب أصل في األسماء، بينما الفعل المضارع محمول 

 في االسم، يصّح إالّ  به لمعنى ال أّن اإلعراب جيء ودليلهم في ذلك:"عليها، وُحّجُتهم 

به   كون االسم فاعال أو مفعوال فاختّص باالسم كالّتصغير والمعنى الذي يّدل عليه اإلعراب،

 وال ي، وهذي المعاني تّصح في األسماء عتبار أّنه يفّرق بين هذه المعانأو مضافا إليه، با

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ار ـ، وأخب8-6ب الّنحويّين،ـة: مراتـ)*(: لإلّطالع على هذا الموضوع، يمكن الّرجوع إلى المراجع الّتاليّ 

ب ـ، وسب1/39،1/50، وإنباه الّرواة،49-14ومعجم األدباء،، 28-18، ونزهة األلّباء،16-10السيرافي،

 وضع علم العربّية، الّسيوطي.

32 



 ) مسائل خالفية في النحو، "تّصح في األفعال، وبذلك تكون األفعال فرعا محموال على األسماء

 ،بتصرف(.69، ص العكبري

أّن الفعل المضارع فرع  رأي البصريين ومفاده: *بينما نجد "ابن مالك" قد وافق هذا الرأي،

فقد ذهب  غير أّنه اختلف معهم في تعليل ما ذهبوا إليه؛ محمول على األسماء، في اإلعراب،

الفعل فإّنه يمكن في ُيغني عنه سواه، أّما اإلعراب  إلى أّن إعراب االسم موجب وال

 " عال فرعاً عراب في األسماء أصالً، وفي األفاإلاالستغناء عنه بوضع اسٍم بدله، لذلك كان 

 بتصرف( 33و32ابن مالك، ص  ) شرح التسهيل،

 نماذج إعرابية

 *قال شاعر)من الطويل(:

 عربُ سليقيٌّ أقوُل و أُ  فلسُت بنحويٍّ يلوُك لسانه         ولكنْ -

 (.،204ص 1ايميل بديع يعقوب،ج )المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية،

 فكيف يكوُن صديقاً لغيره؟. ،أال تعلمنَّ أّن الجاهَل عّدُو نفسِه -

 األمهاُت يبنيَن مستقبَل أبنائهنَّ بالعمِل والعلم والعبادِة.-

 اإلعراب:

 سليقيٌّ أقول وأُعرُب. * فلسُت بنحويٍّ يلوُك لسانُه      ولكنْ 

 محل له من اإلعراب. ف: االستئنافية حرف ال -

ل ـر متصـوُت: ضمي م،ـالمتكله بتاء ـى السكون التصالـلسُت: فعل ماٍض ناقص مبني عل -

 مبني على الضم في محل رفع اسم ليس.

:)ب(:حرف جر زائد، - : اسم مجرور لفظا منصوبا محال على أّنه خبر ليس. بنحويٍّ  نحويٍّ

 يلوُك: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. -
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 والفاعل:ضمير مستتر تقديره أنا -

 . صوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،وهو مضافلسانه: مفعول به من-

 هُ: ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه.

( جملة ابتدائية ال  محل لها من اإلعراب. *وجملة )فلسُت بنحويٍّ

 *وجملة )يلوُك لساَنُه( جملة فعلية في محل نصب صفة.

 .محل له من اإلعراب و:حرف عطف مبني على الفتح ال-

 محل له من اإلعراب، لكن: حرف نفي مبني على الّسكون ال-

: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.-  سليقيٌّ

 مة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.فعل مضارع مرفوع وعال أقول:-

 الفاعل: ضمير مستتر تقديره أنا. و-

 )أقول( جملة  فعلية في محل رفع خبر المبتدأ. *وجملة

 محل له من اإلعراب. و: حرف عطف مبني على الفتح ال-

 فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أُعرُب:-

 والفاعل: ضمير مستتر تقديره أنا.-

 قبلها. )أُعرُب( جملة معطوفة على ما *وجملة

ال ـاء لألفعـا البنـبينم ل،ـو األصـة وهـاء ُمعربـري أّن األسمـت الشعـي هذا البيـظ فـنالح-*

، والحروف نحو: الباء(  الفاء، الواو، ،)لكن ا الحروفـبينم ان ُمعربان،ـ( اسم سليقيٌّ  )نحويٍّ

ارع ـل المضـا نالحظ أّن الفعـبينم اء،ـه البنـ)لسُت( محل يـل الماضـوكذا الفع اء،ـمحلها البن

أُعرُب(، أي أّن أصل الفعل  أقوُل، وُك،ـ)يل ةـال التاليـالل األفعـن خـذا مـن هـويتبيّ  َرٌب،ـُمع

ل المضارع ُمعَرٌب في كّل حاالته؟ أم يعتريه البناء؟، ـا ُترى هل الفعـَرٌب، فيـارع ُمعـالمض
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 فلنبّين ذلك من خالل النماذج اإلعرابية التالية:

 اإلعراب:

 *أال تعلمّن أّن الجاهل عدّو نفسه، فكيف يكون صديقاً لغيره؟.

 محل له من اإلعراب. حرف استفهام مبني على الفتح الأ:الهمزة -

 محل له من اإلعراب. ال:حرف نفي مبني على السكون ال-

 فعل مضارع مبني على الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة. تعلمّن:-

 محل له من اإلعراب. نون التوكيد الثقيلة حرف مبني على الفتح ال ن:

 ت.والفاعل:ضمير مستتر تقديره أن-

 محل له من اإلعراب. أّن: حرف نصب وتوكيد مبني على الفتح ال-

 الجاهل: اسم أّن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.-

 . وهو مضاف عدّو: خبر أّن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره،-

 ف.وهو مضا نفسه: مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره،-

 ِه: ضمير متصل مبني على الكسر في محل جّر مضاف إليه.

 )أّن الجاهل عدّو نفسه( في محل نصب مفعول به. *والجملة االسمية

 محل لها من اإلعراب. ستئنافية الف: اال-

 ستفهام مبني على السكون في محل نصب حال.كيف: اسم إ-

 الظاهرة على آخره.يكون: فعل مضارع ناقص مرفوع وعالمة رفعه الضمة -

 سم يكون: ضمير مستتر تقديره هو.وا-

 صديقا: خبر يكون منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.-

 ل: حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب.-

 . غيره: اسم مجرور ب )ل( وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف-

 الكسر في محل جر مضاف إليه.صل مبني على متّ  ِه: ضمير
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 *األمهات يبنين مستقبل أبنائهّن بالعمل والعلم والعبادة.

 األمهات: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.-

 يبنين: فعل مضارع مبني على السكون التصاله بنون النسوة،-

 ن: نون النسوة في محل رفع فاعل.

 مة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف.مستقبل: مفعول به منصوب وعال-

 هن: ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه.

 *والجملة الفعلية )يبنين مستقبل أبنائهّن( في محل رفع خبر المبتدأ "األمهات".

 ب: حرف جر مبني على الكسر ال محل له من اإلعراب.-

 الكسرة الظاهرة على آخره.العمل: اسم مجرور ب)ب( وعالمة جّره -

 و: حرف عطف مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

 العبادة: اسم معطوف مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره.-

ه ـرٌب، إالّ إذا اتصلت بـل المضارع ُمعـة نالحظ أّن الفعـومن خالل هذه النماذج اإلعرابي-*

وة( فهو في هذه الحالة ُيبنى؛ مبني على الفتح إذا اتصلت به نونْي )التوكيد الثقيلة، ونون النس

 يبنين". نون التوكيد الثقيلة "تعلمّن" ، ومبني على السكون إذا اتصلت به نون النسوة "

ة ـا مبنيـال ُكل هـو فرع، فاألفعـال فهـاء اإلعراب، بينما األفعـي األسمـل فـه فاألصـعلي و -*

د ـون التوكيـه بنـٌي عند اتصالـي الوقت نفسه، مبنـعرٌب، ومبني فباستثناء الفعل المضارع مُ 

 ونون النسوة المباشرتين، أّما الحروف فمحلّها البناء باّتفاق الجميع.

ون أّن ـاء والمحدثـة القدمـاء العربيـاة وعلمـحـرى النّ ـي ةـذه الّدراسـالل هـن خـه ومـليـوع-*

مفعولية أو لتي تعتور األسماء من فاعلية أو المختلفة االحركات اإلعرابية تدّل على المعاني 

 إضافة أو غير ذلك،

راب ـحيث ذكر أبو القاسم الّزجاجي أهمية اإلعراب فقال:" فإن قال قائل: قد ذكرت أّن اإلع

 اء ـال: إّن األسمـه؟، فالجواب أن يقـداخل في الكالم، فما الذي دعا إليه، واحتيج إليه من أجل

36 



 ى ـة علـها المعاني، وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة...ولم يكن في أبنيتها أدلّ رُ وِ تَ عْ لّما كانت تَ 

 فقالوا: بل كانت مشتركة ُجِعلت حركات اإلعراب فيها ُتنبئ عن هذه المعاني، هذه المعاني،

ع ـوق لـعلى أّن الفعر ـعموينصب  ه،ـعلى أّن الفعل لزيد ع ـفدلّوا برف )ضرب زيٌد عمراً(،

 .(69") اإليضاح على علّل الّنحو، الّزجاجي،صعليه

 أي أّن الفعل رفع فاعالً ونصب مفعوالً به.

اء ـر األسمـي أواخـب فـي تعتقـي النحوّيون الحركاِت اللواتـويسم ه هللا:"ـاً رحمـوقال أيض-

 " انـالبيأي راب؛ ـا إعــون بهـ، ألّنه يكاً ـإعرابي ـى المعانـة علـّ ال الدالـواألفع

 (261، ص الّزجاجي ) الجمل في الّنحو،

ي ـن المعانـو اإلبانة عـه لإلعراب:" هـكما أشار ابن جّني إلى أهمّية اإلعراب خالل تعريف-

ترى أّنك إذا سمعت :)أكرم سعيٌد أباه، وشكر سعيداً أبوه(، علِمَت برفع أحدهما   الَ ، أَ اظباأللف

ن ـا مـاً)*( واحدا الستبهم أحدهمـولو كان الكالم ُشّرج ل من المفعول،ـالفاع ونصب اآلخر،

 (.1/35) الخصائص،ابن جّني، "صاحبه
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 )*(: ُشّرجاً:نوعاً أو ضرباً  
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 نماذج إعرابية

 

 *أكرَم سعيٌد أباهُ، شكَر سعيداً أبوهُ 

 اإلعراب:

 أكرَم سعيٌد أباهُ--

 . أكرم:فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهرة على آخره-

 . فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الظاهرة على آخره سعيٌد:-

  أباهُ:مفعول به منصوب باأللف نيابًة عن الفتحة ألّنه من األسماء السّتة وهو مضاف-

 مضاف إليه :ضمير مّتصل مبني على الضم في محّل جرّ هُ -

 شكَر سعيداً أبوهُ --

 شكر:فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهرة على آخره.-

م منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.-  سعيداً:مفعول به مقدَّ

 وهو مضاففاعل مّؤخر مرفوع بالواو نيابة عن الّضمة ألّنه من األسماء السّتة  أبوهُ:-

 هُ:ضمير مّتصل مبني على الّضم في محّل جّر مضاف إليه.-

 ا،ـي وتوضيحهـو تبيين عن المعانـراب هـن أّن اإلعـن الّنموذجيـن خالل هذيـظ مـونالح -*

واللفظة نفسها  )أكرم(، )سعيٌد( في الجملة األولى وقعت فاعالً مرفوعاً للفعل فنرى أّن لفظة

 )شكَر(. في الجملة الثانية لكّنها وقعت مفعوالً به للفعل

ن ـح وبيّ ــد وضّ ـفق ه،ـول بـن المفعـل مـا معرفة الفاعـم علينـه فلوال اإلعراب الستبهـوعلي-

ذه ـوه وأزال اللُبس واإلبهام وفّرج عن المعنى، ي بُكّل دقٍّة ومّيز بينها،ـاإلعراب عن المعان

 .هي غايته
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اً ـاإلعراب الذي جعله هللا وْشي -يعني العرب- ولها وفي هذا الّصدد قال ابن قتيبة أيضاً:" -*

وفارقاً في بعض األحواِل بين الكالمين المتكافئين والمعنيين  وحلّية لنظامها، لكالمها،

ون ـالفعل أن يكُيفّرُق بينهما إذا تساوت حالهما في إمكان  كالفاعل والمفعول...ال المختلفين،

ال آخر:)هذا ـوق )هذا قاتٌل أخي( بالتنوين، ، ولو أّن قائال قال:إالّ باإلعرابلكل واحٍد منهما 

ل ـ" ) تأويل مشكهـه قتلـى أنّ ـن علـوَدلَّ حذف التنوي ُه،ـقاتُل أخي( لََدّل التنوين على أّنه لم يقُتل

 (.14القرآن،ابن قتيبة الدينوري،ص

ه ـط عليـة يختلـذه القضيـي هـم فـألّن من يريد أن يحك ر،ـّل األمـالختاب اإلعروهنا لوال  --

 أبان عنها دون لبس أو غموٍض.اإلعراب ولكّن  أمُرها،

 نماذج إعرابية

 *هذا قاتٌل أخي، هذا قاتُل أخي

 اإلعراب:-

 هذا قاتٌل أخي--

 الهاء:للتبيه-

 ذا: اسم إشارة مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ.-

 )ذا( وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. قاتٌل:خبر المبتدأ-

ل ـا قبـ)قاتل( وعالمة نصبه األلف المحذوفة على م أخي: مفعول به منصوب السم الفاعل-

 ياء المتكلّم منع من ظهورها اشتغال المحّل بالحركة المناسبِة وهو مضاف

 إليه. ي: ضمير متّصل مبني على الّسكون في محّل جّر مضاف-

 هذا قاتُل أخي--

 الهاء:للتنبيه.-

 ذا:اسم إشارة مبني على السكون في محّل رفع مبتدأ.-

 )ذا( مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف قاتُل: خبر المبتدأ-
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و ـأخي: مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الياء المحذوفة ألّنه من األسماء السّتة وه-

 مضاف

 ضمير متّصل مبني على الّسكون في محّل جّر مضاف إليه.ي:  -

ا ـونالحظ من خالل هذين المثالين أّنه بالّرغم من أّن الجملتين متشابهتان في األلفاظ بينم -*

فالتنوين في الجملة األولى دّل إالّ باإلعراب ، ُيمكن التفريق بينهما  المعنى ُمختلف وعليه ال

 ما في الجملة الثانية دّل على فعل القتل.بين على أّنه لم يقع القتل،

ه ـعمَل عمل الفعل ونصب مفعوالً ب كما أّنه في الجملة األولى الخبر)قاتٌل(وهو اسم فاعل،-

 ا،ـم بعدهـّرت االسـدأ وجـر المبتـُل( خبـ)قات ةـت لفظـة وقعـة الثانيـي الجملـا فـبينم )أخي(،

ى ـي المعنـالف فـاخت ي اإلعرابـاالختالف فه ـوعلي ه،ـا إليـي( مضافـة)أخـت لفظـوأصبح

 والعكس صحيح.

العرب ا ـبقوله :" من العلوم الجليلة التي ًخصت بهأهمّية اإلعراب أّما ابن فارس فقد بّين -*

ل ـالذي هو أص وبه ُيعَرف الخبر الذي  هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ ،اإلعراب 

 ولواله ما ُميَِّز فاعل من مفعول، والمضاف من منعوت، وال تعجب من استفهام، وال الكالم،

 (43،ص ،ابن فارس الصاحبي ) " نعت من تأكيد وال مصدر، صدر من

راض ـى أغـه علـُف بـوُيوقَ  ي،ـُز المعانـَ فبه ُتَميّ اإلعراب  ا ـّ ه هللا:" فأمـا رحمـال أيضـوق-*

غير - دْ ـْر زيـأو ضرب عم -غير ُمعرب- )ما أحسْن زيدْ  ال:ـلو قوذلك أّن قائالً  المتكلمين،

ات ـون بالحركـم ُيَفّرقـفه ا،ـك ما ليس لغيرهـي ذلـوللعرب ف راد،ـُ ى مـف علـِ م يقـل -ربـُمع

 ح..."ـالفت وَمْفـَتح لموضع ا،ـمفتاٌح لآللة التي ُيفَتُح به يقولون: وغيرها بين المعاني،

 (43ص فارس،ابن  ) الصاحبي، 

وال يفهم المقصود  "ابن فارس" أّن السامع ال يستطيع استيعاب هذه الجمل، يظهر من مثالي-

والفضل في  )َضَرَب ُعَمُر َزْيداً( لَفِهم َمْن الضارب وَمْن المضروب، ولكْن لو قيل له: منها،

 ذلك يعود لإلعراب.
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 وَمفخرة من مفاخرها"  العربية،معلم من معالم اإلعراب  وقال الدكتور حمد:" -*

 (.405ه اللغة،محمد إبراهيم حمد،صـفق )

  نماذج إعرابية

 رأيُت أخاك. *إّن زيداً لن يقوَم،

 اإلعراب:

 _ إّن زيداً لن يقوَم.

 ن اإلعراب.ـح ال محّل له مـي على الفتـب وتوكيد مبنـحرف نص ه بالفعل،ـإّن: حرف مّشب-

 نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.زيداً:اسم إّن منصوب وعالمة -

 لن:حرف نصب ونفي مبني على الّسكون ال محّل له من اإلعراب,-

 يقوم:فعل مضارع منصوب ب)لن( وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.-

 والفاعل ضمير مستتر تقديره)هو(.-

 *والجملة الفعلية)لن يقوم( في محّل رفع خبر إّن.

 _رأيُت أخاك.

وُت:ضمير مّتصل مبني على  ي على الّسكون الّتصاله بتاء المتكلم،ـماٍض مبنرأيُت: فعل -

 الّضم في محّل رفع فاعل.

 و مضافـِة وهـاء الستّ ـه من األسمـة ألنّ ـف نيابًة عن الفتحـأخاَك:مفعول به منصوب باألل-

 ضمير مّتصل مبني على الفتح في محّل جّر مضاف إليه. ك:-

و هدف اإلعراب ـوهذا ه واسم إّن من خبرها، هنا الفاعل من المفعول، اإلعرابفقد بّين -*

 بِس واإلبهام.لّ ودفٌع لِل هو إيضاٌح للمعاني، فدوراإلعرابوغايته، وعليه 

اره ـعتبا، باـن مفاخرهـرًة مـومفخ اً من معالِم العربية،ـ: يعتبر اإلعراب معلمو زبدة القول 

 بين المعاني وما يعتور األلفاظ من ضبابّية وغموض. وُيفّرقُ  كاشفاً عن بواطن األلفاِظ،

 ق ـم الدقيـظينبسبب الت وهذه الظاهرة جعلت اللغة العربية تمتاز بها عن غيرها من اللّغات،-
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 ة،ـواللغة العربية تتوخى اإليضاح واإلبان ! كيف ال.... الذي سادها نتيجة لقواعد اإلعراب،

ه ـكما أنّ  ا ببعض،ـات بعضهـالّت الكلمـن صـاح عـلإلفصا ـلذلك كان اإلعراب أحد وسائله

وهو باإلضافة إلى ذلك ،  يساعد على إزالة الغموض واللبِس اللذين ُيمكن أن يحدثا في اللغة

التالية:  النماذج اإلعرابيةُيَعد  مظهراً من مظاهِر الدقِّة والجمال، ونستدّل على ذلك من خالل 

 أْكِرْم بالّناِس محمٌد(. َم الّناَس محمٌد،أكرُم الّناِس محمٌد،أكر )أكرَم الّناُس محمداً،

 :اإلعراب-

 _أكرَم الّناُس محمًدا

 أكرَم: فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهرة على آخره.-

 الّناُس: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الظاهرة على آخرِه.-

 لى آخرِه.محمداً: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ع-

 _أكرَم الّناَس محمدٌ 

 أكرَم: فعل ماٍض مبني على الفتح الظاهرة على آخره.-

 الّناَس: مفعول به مقّدم منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرِه,-

 محمٌد: فاعل مّؤخر مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الظاهرة على آخرِه.-
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 _أكرُم الّناِس محمدٌ 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الظاهرة على آخره وهو مضافأكرُم: -

 الّناِس: مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة الظاهرة على آخره.-

 محمٌد: خبر المبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الّضمة الظاهرة على آخرِه.-

 _أْكِرْم بالّناِس محمدٌ 

ى ـح ُمقََّدر علـّي على فتـو مبنـعجب وهاء التـنش: فعل ماٍض جاء على صيغة األمر إلأْكرمْ -

 آخرِه منع من ظهورها الّسكون الّتي اقتضته صيغة األمِر.

 ب:حرف جّر زائد.-

 : اسم مجرور لفظاً مرفوع محالً على أّنه فاعل. الّناسِ -

 )أَْكِرْم بالّناِس( في محّل رفع خبر مقّدم. *والجملة الفعلية

 رفعه الّضمة الظاهرة على آخرِه.محمٌد: مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة -

ا على ـولكّنها لّما أعرَبْت دلَّ ُكلٌّ منه الحتملت معاني عّدة،اإلعراب فهذه الجمل لو َفَقَدت -*

ة ـوفي الجمل أنَّ الّناس هم من أكرموا محمداً،بّين اإلعراب ففي الجملة األولى  معنى واحد،

 ٌم،ـداً كريـا بأّن محمـاء الخبر ليخبرنـالثالثة ج وفي الجملة الثانية محمٌد هو من أكرَم الّناس،

 وأّما الجملة األخيرة فحملت معنى الّتعجب.
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 إنكار اإلعراب

 

  اوي:دعال

ُكل نا يعلم أّن اإلعراب كان سهالً على األلُسن، فقد كان العربي  يتكلم عن سليقة، فكان يعلم *-

ع ـن فسدت الطبائـّم ثقُل وصُعَب حيـد، ثُ ـدونما أّي جه ام الّرفع والنصب والخفض)الَجّر(ـمق

وفشا اللّحن واختلطت األلسن، كما تجدر اإلشارة إلى أّن مستعملي اللّغة تخلوا عنها  العربّية

م ـول للفهـا وُيْسِكنون الكلمات، وهدفهم الربح الّسريع أاََل وهو الوصـوأصبحوا ال يمارسونه

ب ـع النصـي مواضــون فـرفعـب، فيـاٍة للتركيــف، ودون مراعـع دون تكلّ ـى الّسريـعنـوالم

ى ـة الفصحـة العربيّ ـن اللّغـد عـة  البعـه نتيجـذا، وهذا ُكل  ـع وهكـوينصبون في مواضع الّرف

ب ـه التركيـيهمّ  ب، الـوغريل ـّل دخيـّي عامّياٌ يقبل بكُ ـوتفشي العامّية، فأصبح اللّسان العرب

لإلعراب فأنكروه ،وهاجموه  عن المعنى، وبعد هذا ُكلِّه أُتواوالّصياغة بقدر ما يهّمه التعبير 

 دٌم ـراب هو هـك؟..وَتْرُك اإلعـه والّتخلي عنه، كيف ذلـو دعوا لترك ة ،ـاّدة الذعـبسيوف ح

 .للفصحى، وفي ذلك دعوة للعامّية

م ـه، كيف ذلك؟ وهـتيسير الّنحو وتسهيلفتارة يدعون إلى ترك اإلعراب، وتارة يدعون إلى 

 .ال ُيعطيه ارسون اللّغة الفصحى، ففاقد الشيءال ُيم

 ه.ـص منـى الّتخلـإل وتدعو ُر اإلعرابـِ ي ُتْنكـاوي التّ ــذه الّدعـاول هـّدد تنـا بصـن هنـ*ونح

اني ـى المعـعل ات اإلعراب تُدل  ـى أّن حركـاة القدامى أجمعوا علـى أّن الّنحـبداية نشير إل -

 ّية أو مفعولّية أو إضافة، وغير ذلك.لالمختلفة التي تعتورها األسماء، من فاع

ن ـد بـر واحد من علماء العربّية القدماء، أاََل وهو أبو علّي محمـرأي غيـذا الـالف هـم ُيخـول

د ــان عبــة، رمضــه اللّغــقـي فــف ولـصـر فــينظ) ه" 206"ت  ربـطـور بقُ ـشهـر،المـيــستنـالم

 (.371الّتواب،ص
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ك عند ـ، وذللّتخلّص من التقاء الّساكنينها لب ب أّن الحركات اإلعرابّية جيءَ حيث يرى قُطر

ات ـكما يرى أّن العالم ليس لها دور آخر في الجملة،وغير، ال وللّسرعة فيه، اّتصال الكالم

" ه:ـذكره بقول اـذا مـي؛ وهـن المعانـليست ذات داللة ومعنى، ولم تأِت للّتفريق بي اإلعرابّية

وا ـو جعلـه الّسكون للوقف، فلـ؛ ألّن االسم في حالة الوقف يلزموإّنما أَْعَرَبِت العرب كالمها

 يــون فـوا يبطئـل والوقف، وكانـي الوصـان فـه اإلسكـان يلزمـاً، لكـون أيضـه بالّسكـوصل

 الم...ـا لإلسكان؛ ليعتدل الكـا َوصلّوا وأمكنهم الّتحريك، جعلوا الّتحريك معاقبـاإلدراج، فلمّ 

 .(70) اإليضاح، الزجاجي،ص"

،إلعراب، كونه تعاقب الحركاتنالحظ من خالل نظرة قُطرب لهنا و *-  ، أمر غير منطقيٍّ

ة، ـاٌد للّغـوهذا فيه فس ه،ـتروق لى ُكل  متحّدث بالحركة التي ـْن لنفرض ذلك؛ وعليه أَلتـولك

وأّن تعاقب هذه الحركات وابط بين المتحدثين،أوضاع العرب، حيث تنعدم الض خروج عنو

ال يحدث نتيجة اّتفاق بين أبناء اللّغة العربّية، وإّنما ُكل  ُمتكلٍّم ُيعاقب الحركات حسب رغبته، 

ة، ـة العربيّ ـس ووأد اللّغـطمى ـيعمل علا ـفُرّبما ينصب هذا فاعال، واآلخر يجّره، وهذا حتم

ي ـم اللّغة، وتوظيفها فـع فهـا تستطيـن خاللهـة، مـدة معّينـوعليه األجيال القادمة ال تجد قاع

ال ـوق –:"  الم قطربـراده لكـبعد إي يـول الّسيوطـورد قـي هذا نـى، وفـر عن المعنـالّتعبي

از نصب ـه مّرًة، وجـل مرًة، ونصبـَلَجاَز َجر  الفاع، لو كان كما ذكر - هـليع المخالفون رًدا

ى ـة أتـة تعاقب سكوناً، ليعتدل الكالم،أّي حركـالمضاف إليه، ألّن القصد في هذا إّنما الحرك

ٌر في ذلك، وفـ، فهبها المتكلم أجزأته ن أوضاع ـروج عـالم، وخـي الكـاد فـي هذا فسـو ُمَخيَّ

 .(1/93) األشباه والنظائر، الّسيوطي، " العرب، وحكمة نظم في كالمهم

مسائل  ) ينظر "تخفيفاً على اللّسان لا دخـا يرى أيضاً أّن اإلعراب لم يدخل لعلٍّة، وإّنمـكم -

 .(71،ص لعكبريا خالفّية في النحو،

فقة في اإلعراب  من خالله حاول أْن ُيبرهن على كالم و أّنه يوجد في كالم العرب أسماء ُمتَّ

وأسماء مختلفة في اإلعراب مّتفقة في المعاني، نحو: إنَّ َزْيداً أُخوَك،  ي،ـانـي المعـة فـمختلف

 ه ـف إعرابـا اختلـه واختلف معناه.وممـوهنا اّتفق إعراب ولََعلَّ َزْيداً أُخوَك، وكأنَّ َزْيداً أُخوكَ 
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 .(70الّزجاجي ،ص) اإليضاح،  "  َزْيٌد َقائًما، وما َزْيٌد قائمٌ  واّتفق معناه نحو: ما

اق ـراب واّتفـالف اإلعـ* وفي ما ذكره قُطرب من اّتفاق اإلعراب واختالف المعنى، واخت-

اء ـي األسمـول اإلعراب فـان أصل دخـي ذلك؛ فإّنما كـغرابة ف المعنى في تلكم األسماء، ال

، فمعناهما  به؛ ألّنه يذكر بعدها اسمان: أحدهما فاعل واآلخر مفعول التي ُتذكر بعد األفعال

)ينظر األشباه  " ا، ُثمَّ ُجِعَل سائر الكالم على ذلكـق بينهمـه وجب الفرق والّتفريـمختلف وعلي

 .،بتّصرف(93 /1، والنظائر،الّسيوطي

وفّق، ـقُطرب والّرد عليه، أّن ما قاله قول غير م من خالل آراء ويّتضح وعليه يتبّين لنا  -*

ة، ـيث الداللـن حـل المختلفة مـن الجمـيزت باإلعراب بيالعربّية، التي مُ وال ينسجم مع اللّغة 

بـرة للُمّتحـاً كبيـت فرصـا أتاحـكم ل مواقـدث لي  م ـق الّتقديـن طريـي الجملة عـات فـع الكلمـدِّ

 والتأخير، دون أْن يختلَّ المعنى، ودون أْن يحدث لبس.

ره ـى أثـي الطريق نفسه الذي سار عليه واقتفـار فـبقُطرب، وس ن تأّثرـويظهر أّن هناك م -

 ه ) من أسرار العربّية(ـعلى الحافر، وهو الدكتور إبراهيم أنيس في كتاب وكأّنه يضع الحافر

 وسنذكر آراءه وهجومه على اإلعراب، ودعوته إلى تركه وتيسير الّنحو.

 :قصة إبراهيم أنيس مع اإلعراب

ن ـة مـا مجموعـواعتبره قّصة نّسجها وحاكهلى اإلعراب، إبراهيم أنيس حملته ع استهلّ * -

راء ـحاة، وأصبح األدباء والكّتاب والشعى أصبح اإلعراب حصناً منيعاً للنصّناع الكالم، حتّ 

م ـن خالفهـم، ومـيخالفونه م والـون عن قواعدهـيخرج ال تحت رحمة وسطوة الّنحاة، فكانوا

ن ظواهر ـا مـدت خيوطهـد استمّ ـلق !ةـا قصّ ـا أروعهـه:" مـقولم ـ؛ وإليكُيعتَبر الحناً وُمْخِطئاً 

وم ـى يّد قـة... علـالجزيرة العربّية، ُثمَّ ِحيَكت وُنِسَجت حياكة محكم لغوّية متناثرة بين قبائل

 .(198ص ) من أسرار العربية  إبراهيم أنيس، " من صّناع الكالم

ه اّتهاماً الذعاً للن - ع ـي وضـّتباع أهوائهم ورغباتهم فوالّرواة، وَنَعَتهم بالكذب و إة حاُثمَّ وجَّ

ُسوا قواع لْم يقتصر القواعد ويظهر ذلك في قوله: " اع ـى الّسمـد اإلعراب علـعمل الذين أسَّ

 ي ـوا فـوا، وأسرفـى ما سمعـم يسمعوا علـا لـوا على مـل قاسّ ـول، بـوالّجمع واستنباط األص
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 (199س،صـم أنيـإبراهي ة،ـ) من أسرار العربيّ  " واعدـوق والً ـة أصُ ـي اللّغـا فروـم، وابتكـاسهقي

ود آثار ـن وجـات السامية ليكشف عـولم يقتصر على هذا فحسب، وإّنما بحث في أغوار اللّغ

ُ ، ث ةـة و اآلرميّ ـة والّسريانيـي العبريـإلعراب، وكانت نتيجة بحثه أّنه ال أثر لإلعراب فـل ّم ـ

ي ــه فـلأثٍر ود أّي ـإلى آراء بعض المستشرقين في آثار اإلعراب مثبتاً بذلك عدم وج تطّرق

 .(202ص،) ينظر من أسرار العربّية، إبراهيم أنيس"  اللّغات الّسامية األخرى

ا ـغير، وعليه ليست له غاية تحريك أواخر الكلمات هو الوصل فقط ال وهاهو هنا يرى بأنّ 

ذا ـر هـعن المعاني، وإّنما هي ضرورة صوتّية يتطلّبها الوصل؛ ويظهأي أهمّية في الّتعبير 

ل ـأّن تحريك أواخر الكلمات، كان صفة من صفات الوص -هللا أعلم -من خالل قوله:" يظهر

ل ـات، بـك الحركـى تلـفي الكالم شعرا أو نثراُ؛ فإذا وقف المتكلّم أو اختّتم جملته لم يحتج إل

ات أْن ـي ُكّل الكلمـل فـله بما ُيّسمى الّسكون، كما يظهر أّن األصيقف على آخر كلمة من قو

ا ـة يتطلّبهـرورة صوتيّ ـات إاّل لضـتنتهي بهذا الّسكون، وأّن المتكلّم ال يلجأ إلى تحريك الكلم

 .(208نيس،صأ) من أسرار  العربيّة، إبراهيم الوصل" 

ة أو ـى الفاعليّ ـة علـت داللـة ليسـاإلعرابيرى الحركات ـأّنه ي ومن خالل هذا القول نالحظ -

ا ـاج إليهـات ُيحتـوى حركـدو أْن تكون سـات ال تعـا هذه الحركـا، وإنمّ ـة أو غيرهمـالمفعوليّ 

الم، ـل الكـد وصـن التقاء الّساكنين عنـلوصل الكالم ببعضه البعض، وعليه تأتي للّتخلص م

ي ـا فـه؛ أي رتبتهمـع الفاعل والمفعول بـي نتيجة موقالمفعولّية وغيرهما ه وأبينما الفاعلّية 

 الجملة.

: ن أساسيينـع لعامليـات عنده يخضـوبعد ذلك تعّرض اللتقاء الّساكنين، وأّن اختالف الحرك

يسأل(  -أوالهما إيثار بعض الحروف لحركة معّينة، كإيثار حروف الحلق مثال الفتحة )سأل

ع ـي الّنطق، يرجـو اختصار عضوي فـالمتجاورة، وهوثانيهما يرجع إلى تجانس الحركات 

 .(253) من أسرار العربّية، إبراهيم أنيس،صإليه المّتكلم دون شعور أو تعمد" 

ى ـذا الكالم علـل أن يطّبق هنجد أّن الدكتور إبراهيم أنيس ُيحاو ومن خالل ما سبق ذكره -

 م ـي المّتكلـل يأتـة الوصـي حالـبينما ف ًة،ـق ساكنـرى أّن الكلمات ُتنطـر والنثر، لذلك يـالشع
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 ات األخرى.ـع الحركـم مـس وتنسجـانـه، أو التي تتجـب الحرف المراد تحريكـبحركة تناس

اً ـُمبّينرأي، ـذا الـَد هـة  قد فنَّ ـيمضد الخالق عـد عبـمحم ورـد الدكتـرى نجـة أخـن جهـ* وم

فسه لم ولكّنه في الوقت ننسجام،الكلمات لال أواخرأنيس جعل حركات أّن إبراهيم  اً وُموّضح

ة ال ـة وغمغمـهمهمه إاّل ـع منـم تسمـه لـام، وإذا ُسِئَل عنــنسجذا االـط وحدود هـيبّين ضواب

ه، وتارة ُيحرك ـقبل اـة مـر بحركـرف األخيـك الحـو تحريـده هـام عنـنسجارة االـح، فتـتّتض

 .(406علم اللّغة بين القديم والحديث، هالل عبد الّغفار حامد،ص ) " دهـبع الحرف األخير بحركة ما

ه ؛ ـ*وعليه تتمحور نظرّية إبراهيم أنيس حول تفنيد اإلعراب وإنكاره والدعوة للّتخلص من-

ا ال ـ، كممعنى ا مدلول والـليس لهوأّنها  ة ـويظهر ذلك من خالل نظرته للحركات اإلعرابيّ 

اء ـالتقن ـبها فقط للّتخلص م  أو إضافة أو غير ذلك، وأّنه جيءَ  مفعولّيةتُدّل على فاعلّية أو 

ص من ـي الّتخلـعاملين يّتدخالن فلن ذكره ـالّساكنين في حالة الوصل في الكلمات، ناهيك ع

ل إلى تجانس الحركات ـة، والميـة معّينـروف لحركـض الحـار بعـا إيثـين وهمـاء الّساكنـالتق

الذي ُيحّدد معنى الفاعلّية أو المفعولّية  أو غير ذلك؛ إّنما موقع ُكّل منهما في وأّن  المجاورة،

ع اإلعراب ـه أرجـأنّ  ننسى كما ال ، - سابقاً ما ذكرناه  -   الجملة، وليس الحركات اإلعرابّية

رى ـة، واألخـة معّينـص  قبيلـى أّن إحدى الصور تخُ ـ؛ بمعناتـالف اللّهجـختبالحروف إلى ا

ع ـاب وضـي أسبـي قيلت فـل األخرى، ونهايتها أّنه طعن في تلكم الّروايات التـص  القبائـتخُ 

ن ـا مـاس لهـالّنحو، واعتبر أّن الكتب التي تحدثت عن هذه األخبار مختلقة للطرافة، وال أس

 .بتّصرف( ،249ص ")  من أسرار العربّية، إبراهيم أنيس،الّصحة 

 ء اللّغة والّنحو، واعتبروها دعوىرفضاً وصّداً وردوداً من علما لدعوىولَِقَيت ُكل  هذه ا -*

ور ـد  رد  الدكتـي هذا نجـللّتخلص من اإلعراب  خاصة ، واللّغة العربّية الفصحى عامة؛ وف

ة ـاللّغطورتها وثقل حملها على الّنحاة ووخ ظم تلك الدعوىمد حسين، حيث بّين عِ محمد مح

راث ـّ ب التـى ُكتُ ـل علـة، بـة والبالغـيبدو الّتحامل على علماء الّنحو واللّغ:" وأبلغ ما  بقوله

اللذين ( ة ـرار العربيّ ـن أسـم)س ـم أنيـاب إبراهيـن كتـالفصلين األخيرين م -ةـا، خاصـُكلّه

وفيهما الّشطط  -)قّصة اإلعراب، والجملة العربّية وأجزاؤها ونظامها( عقدهما تحت عنوان

 .(88") مقاالت في األدب واللّغة،محمد حسين،ص ، والّتحامل الظالم المجهولوالمجازفة

48 



 الّرد على الُمنكرين:

ض ـة، وتقويـوة إلى العاميّ ـة، هدفها الدعـة قاضية للّغة العربيّ ـضرب ! اويدعالت * تلكم كان

 دعائم اللغة العربية الفصحى الشك في ذلك..

، فوجب علينا باطلة، يرفضها العقل و ال يتقبلّها المنطقولكن هذه الدعاوي كانت وال زالت 

رد ـو مجـى ألحٍد بعدها ولـى ال يّتسنـ، حت، فتفنيد الباطل حّجةتفنيدها ودحضها بحّجج دامغة

 محال. التفكير أْن يطال اللّغة العربّية ، فالباطل باطل وزائل ال

ج ـن الحجّ ـة مـا؛ بجملـوبطالنه هذه الدعاوي موهنا في هذه السطور البسيطة، سنبّين زع -*

 والبراهين متمّثلًة فيما يلي:

توائه على حركات الّشكل ونقاط رسم المصحف العثماني؛ واحعن  بداية فيما سبق ذكره -1

 !!ف ال..ـوى؛ كيـذه الدعـد هـى تفنيـع علـٌل قاطـا، دليــده منهــ، وتجري امـعجاإل

روف ـحـك بالــراب وذلــات اإلعـن عالمــٍر مـثيـى كـز إلـي يرمـثمانـف العـمصحـوال 

  ةـى أّن لفظـبمعن ؛(164ي،صـد الواحد وافـة،علي عبـه اللّغـ)فق "( نـون، والمؤمنيـو:)المؤمنــنح

ون ــد تكـين( قـة )المؤمنـا لفظـ، بينممـر سالـع مّذكـا جمـواو ألّنهـة بالـون( مرفوعـ) المؤمن

م؛ وذلك ـاء ألّنها جمع مّذكر سالـم، أو منصوبة باليـر سالـع مذكـا جمـاء ألّنهـرورة باليــمج

ة؛ علماً أّن جمع المّذكر السالم يرفع بالواو، وُينصب وي جر بالياء، ـي الجملـا فــحسب موقعه

ن ـع، وما تُدل  عليه مـاء والحروف واألفعال؛ ويحّدد إعرابها الموقـناهيك عن إعراب األسم

(؛ والمعربة وإلى غير ذلك نحو:) أباهم، أبيه، ة، ومنها المبنّية ـة أو إضافـمفعوليّ ة أو ـفاعليّ 

ولُكلِّ لفظة موقع محّدد من اإلعراب؛  هغم من ذلك إاّل أنّ وبالر،ا ـفهنا نالحظ أّن اللفظة نفسه

ة باأللف ـا، منصوبـحيث نجد لفظة ) أََباهم( بحسب موقعه وهنا عالمة اإلعراب بالحروف؛

رورة ـا، مجـب موقعهـة ) أبيهم( بحسـا لفظـة، بينمـن األسماء الستّ ـة ألّنها مـة عن الفتحنياب

ها الياء نيابة عن الكسرة ألّنها من األسماء الّستة؛ وهذا راجع إلى كون األسماء  وعالمة َجرٍّ

لف ( ُترفع بالواو نيابًة عن الّضمة وُتنصب باألك)أٌب، حٌم، أٌخ، ذو، فو،هنو الّستة وهي

 ة عن الفتحة وُتجر  بالياء نيابة عن الكسرة.وَهل َم َجّراً.ـنياب
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صلى هللا -ول ـأّن الرسوصل إلينا بالّتواتر مشافهة، علًما ناهيك عن كون القرآن الكريم  -2

اراً ـاعتب ا،ـْم ُيسكنهـات ولـر الكلمـط أواخـوى، وكان يضبـن الهـق عـان ينطـك -ه وسلمـعلي

ص كثيرة ـك روايات وقصـى؛ وفي ذلـُجِعلَت حركة بخالف حركة الخَتلَّ المعن للمعنى، فلو

 سبق ذكرها.

صورة جلّية ـ؛ كما أّنها تدعو إلى ذلك به عربيٌّ كذلك وردت آيات قرآنية تصف القرآن بأنّ  *

ي ـيظهر هذا ف و ا شائبة؛ـي ال تشوُبهـى ارتباطه بالفصاحة التـوجليلة؛ وكونه عربياً يدل  عل

ا لَّعلَُّكْم َتْعِقلُون قوله تعال ا أَْنَزْلَناهُ قُْرآًَنا َعَرِبًيّ َوَكَذلَِك أَْوَحْيَنا ِألَْيَك قُْرآًنا "  ، (02" )يوسف،ى :" إِنَّ

 .صدق هللا العظيم ،( 07) الشورى، عربّياً "

د ـة؛ فنجـات اإلعرابيّ ـا يتعلق بالحركـام الّتجويد، فيتبّين لنا أّن ُجلَّهـإذا أمعّنا الّنظر في أحك و

 على سبيل المثال: اإلشمام والقلقلة...وغيرها..

ا ـد وحتمً ـك، أكيـرأ بتلـم وقـق وتكلـنط -صلى هللا عليه وسلم-ول ـالً أّن الّرسـرض مثــلنف و

رضوان هللا -لوصلتنا قراءات بذلك، وروايات لقراءاته؛ وُكلّنا يعلم الحرص الشديد للّصحابة 

م ــا أدراكــفم -مــه وسلــصلى هللا علي-ّي ــال الّنبــفي تبليغهم ألقوال وأفع -عليهم وأرضاهم

اِف ـده كـذا وحـّة، وهـة العربيـللّغ ؟؟...الذي تكّفَل هللا بحفظه، وبحفظه حفٌظ تلقائيٌّ !!والقرآن

 إنكار اإلعراب والعربّية معاً.دعوى إلبطال زعم 

شديد الحرص على إعراب القرآن الكريم، بالّرغم من كان  -صلى هللا عليه وسلم–فالّرسول 

، و إّنما قصد بذلك اإلفصاح عروفاً في عهدهـحوي المحدود لم يكن مـاه النّ ـراب بمعنـأّن اإلع

ومنه فـهو وعلـى من يقرأه  الّتركيز على إبانته حتى ال يفقد ثواب إعراب القرآن، ، اإلبانة و

؛ وفي ـي بدورها تقود إلى الفصاحة في تالوة القرآن الكريمَيُحث  علـى اللغة الفصيحة؛ و الت

" من قرأ القرآن ،  : " أَْعرُبوا الكالم كي تعربوا القرآن " -صلى هللا عليه وسلم–هذا يقول 

و البناء ، جميل ،    اإلعراببإعراٍب فله أجر شهيد "، " أْعِرُبوا القرآن والتمسوا غرائبه " ) 

 (. 255-20ص 

  لوجوده في بعضها؛ حيث القول بعدم وجود اإلعراب في بعض اللّغات الّسامية ُمَنافٍ أّما  -3
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ك الحبشّية؛ ـة، وكذلـور القديمـي العصـآلكادّية تشتمل على اللّغتين األشورية والبابلية فنجد ا

؛ ق.م( المّدون والمكتوب باللّغة البابلّية القديمة 1750 -ق.م، 1792حمورابي  وهذا قانون )

ع ـحيث ُوِجَد فيها اإلعراب كما هو في اللّغة العربّية الفصحى، فالفاعل مرفوع وعالمة الّرف

وعالمة  الّضمة، والمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، والمضاف والمجرور مجرور

 دـرمضان عب ة،ـي فقه اللّغـ) فصول ف "ة ـجّرهما الكسرة، تماماً كما هو موجود في اللّغة العربيّ 

 .تّصرف(ب،382، صالّتواب

ه ـ؛ فبّي) األوزان والبحور(ـو الشعر العربـننسى مّدونة العرب والعربّي أاََل وه كذلك ال -4

ُد الدعوى؛ كيف ذلك زان الّشعر وعروضه وقواعده، تقوم وأ ..و!ومن خالله وعن طريقه ُتَفنَّ

كون العروض يقوم على حركات لعلى مالحظة نظام اإلعراب وقواعد الّلغة العربّية، نظراً 

ا ـو أخذنـوبها ومن خاللها يّتم التفريق بين تفعيالت وأوزان البحور المختلفة، لنفرض مثال ل

 عند تقطيعهما عروضّياً : ينتج لناَقمْر، َقمٌر( ف األلفاظ الّتالية )

 َق َم ُرْن_ فعلن. =قَمرٌ  -فعل،  بينما   _َق َم رْ   =َقَمرْ  *

 .تلفة تماماخكلمة جعل التفعيلة مالوعليه فتحريك 

ت اللّغة العربية فهي منطقّية، و تلكم القواعد، قواعد -5 غير ُملَّفقة أو مخترعة وإّنما اُْسُتْخلِصَّ

وُرها ـا، ال يتصّ ـعلي عبد الواحد وافي:" َخْلُق القواعد َخْلقً  من اللّغة؛ وفي هذا يقول الدكتور

ا، ـور نجاحهـل، أو يّتصـا عاقـوال ُيمكن أن ُيَفّكر فيه عقل، ولم يحدث لها نظير في التاريخ،

ى الّناس، ـا علـرض نفسهـليست من األمور التي ُتخترع، أو تف غةلّ فمن الواضح أّن قواعد ال

 .(163) فقه اللّغة، علي عبد الواحد وافي،ص  " بل تنشأ من تلقاء نفسها، وتكون بالّتدرج

ن ـان، عـم اللّســى تقويـَصب وا ُكلَّ اهتمامهم عل اء األوائلـلمى أّن العـال إلـفعوهذا يقودنا  -6

ن ـوا القوانيـطريق الحركة اإلعرابية؛ حيث استخدموا القواعد التي تضمن ذلك، كما استنبط

ى ـاظ علـه الحفـي الوقت نفسـى سمت العرب، وفـالتي تحقق لغير العرب إمكانية النطق عل

ة اختالط ـن الّزلل؛ نتيجـا مـاللّغة العربّية من الضياع؛ أي حفظاً للعربّية وحفظاً للناّطقين به

 هـراب وحركاتـهتمامهم الكبير باإلعاو العرب بغيرهم من الشعوب التي دخلت في اإلسالم،
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وهذه داللة م، ـدت ألسنتهم بمخالطة األعاجـن فسـى مـم علـة؛ يظهر بعيبهـا خاصـومدلوالته 

ي هذا الّصدد؛ ـأخبار وروايات كثيرة فخ هذه القواعد، كما وردت ـة على أهمّية ترسيـصادق

 ...من ُكّل بستان زهرةومنها نقتطف 

و ـن أبـ) م " :-اـي هللا عنهمـرض–اب ـن الخطّ ـر بـى عمـري إلـى األشعـكتب أبو موس *

بَك ٌم عليك، أّما بعد، فاضرْب كات: سال-رضي هللا عنه–موسى...(، فكتب عمر بن الخطاب 

ْر عطاءه سنًة   .(6") مراتب الّنحووين ،أبو الطّيب اللّغوي بن علي الحلبي،صسوطاً، وأخِّ

تب: )من أبو ـن كــأبي موسى األشعري حيه كاتب ـوهنا نالحظ الخطأ الجسيم الذي وقع في -

رة، ـن الكسـة عـاء نيابـُتَجر  بالية ـاء الّستـن أبي موسى(؛ ألّن األسمـح ) مـى(، واألصّ ـموس

 ىـل علـل عامـدخا ـة؛ وهنـة عن الفتحـوُترفع بالواو نيابة عن الّضمة، وُتنصب باأللف نياب

رور؛ ـمجاسم ده ـرٍّ ، وعليه االسم بعـجَ الحرف و ـوه -ةـوهي من األسماء الّست-لفظة )أبو( 

ة َجّره ـن وعالمـأبي: اسم مجرور بموعليه تكون الجملة كالتالي )من أبي موسى(؛ وُتعرب 

 الكسرة ألّنه من األسماء الّستة. الياء نيابة عن

ا ـا أبـك، أْن تقول يـال كْسب الدوانيق شغلـ، فق! * وقال رجٌل للحسن البصري:" يا أبو سعيد

 (.3،ص المختصر، المرزباني )نور القبس" ! سعيد

ر، في قوله ) يا أبو سعيد(، واألّصح ) يا أبا وخطأ كبي وهنا نالحظ أّن ما قاله الرجل لحنٌ  -

إذا كان نكرًة غير مقصودة، أو مضاًفا أو شبيهاً  ؛ حيث أّن المنادى يكون منصوباسعيد( 

، نكرة مقصودة وان مفرداً معرفة،أـفي محّل نصب إذا ك اً على الّضم، أو مبنيّ بالُمضاف

ون ـه يكـة؛ وعليـاء الّستـن األسمـو مـبينما نالحظ أّن االسم الذي أتى بعد 'يا' الّنداء ه

 باأللف نيابة عن الفتحة.منصوباً 

تبّين ، وروايات  أخرى كثيرة، ت* وعليه من خالل ما سبق ذكره، إضافًة إلى هذه الروايات-

لنا أهمّية اإلعراب ودوره الكبير في اللّغة العربّية، وُتّدلل على وجوده، وتدحض من ينكره، 

ي ـا التـا وقاعدتهـة، وهو أساسهـّ ة العربيـن اللغـزأ مـه، وهو جزء ال يتجو للّتخلص منعويد

 ن ـعه ـان ينطقـّي كـّن العربأد ـ، وُتَؤكح دونهـذي ال تصّ ـا الّصلب الـ، وعموده عليها ترتكز
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 سليقة؛ أي ينطق الكالم معرباً مضبوطاً بطبيعته، من غير تكلّف،

، وعليه من يدعو للّتخلص متحامالً على اللّغة العربّية دون حقومن يقول بخالف ذلك، ُيعد  

فإذا سلّمنا بقولهم، فأين  ، -حسب زعمهم–من اإلعراب، وإلغائه من اللّغة العربّية لصعوبته 

أثور ـث النبوّي الشريف، ومـرآن الكريم، والحديـي القـذا التراث الضخم المتمّثل فـب بهـنذه

 ! وهو ُمْعرٌب؟؟ ) شعره ونثره( كالم العرب

ى ـق ذلك علـاذا ال ُنطبـفلم ي حياتنا اليومّية،ـونحن نتوخى الحذر والحيطة ف !! كيف ذلك؟؟

زال ـى بإنـا هللا سبحانه وتعالـالّلغة، ومعرفتها؛ فهي تراثنا وكياننا ووحدتنا، ويكفي أّنه شّرفه

 !!!!!! ؟؟؟؟ كتابه الكريم بها
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 والمعنىاللفظّية  الصناعة بين 

 

 :اإلعراب صناعة

، و عليه ال !! فحات البسيطة نتطرق إلى كيف يكون اإلعراب صناعًة؟؟*في هذه الص-

أهمّية وال أثر له في المعنى، وإّنما أتى فقط من باب التزيين والتنميق ال غير، أو تعاقب 

 الحركات لوصل الكلمات بعضها ببعض.

         ه(، فهو يستبعد أن يكون لإلعراب أثر في 637* وهنا نشير إلى ضياء الدين بن األثير )ت

أحد في  نَ حَ حسن الكالم أو في رداءته، وإّنما هو مجّرد تواضع حصل بين العرب؛ فإْن لَ 

ينبغي لك أْن   ـ، وفي  ذلك قوله :" ومع هذا فلجهله بسنن كالم العرب هو كالمه فالعيب فيه

علم أنَّ الجهل بالنحو ال يقدح في فصاحة و ال بالغة، و لكّنه يقدح في الجاهل به نفسه، ألّنه ت

، و الدليل على ذلك أّن  رسوم قوم تواضعوا عليه و هم الّناطقون باللّغة فوجب اّتباعهم

شعره و غرضه منه رفع الفاعل و نصب المفعول أو ما جرى مجراهما، الشاعر لم ينظم 

والبالغة،  ه إيراد المعنى الحسن في اللّفظ الحسن الُمّتصفين بصفة الفصاحةوإّنما غرض

اللّحن قادحا في حسن الكالم، ألّنه إذا قيل ) جاء زيد راكب (، إْن لم يكن حسناً  ولهذا لم يكن

و ليس كذلك، فتبّين  في حسن الكالم إاّل بأْن يقال: ) جاء راكباً ( بالّنصب لكان النحو شرطاً 

بهذا أّنه ليس الغرض من نظم الشعر إقامة إعراب كلماته، وإّنما الغرض أمر وراء ذلك، 

" ) المثل السائر في أدب الكاتب وهكذا يجري الحكم في الخطب والرسائل من الكالم المأثور 

 .( 31،ص1والشاعر، ابن األثير،ج

ال ينحصر على المعنى من جهة الّصحة      يره تأث اإلعراب ونجد أّن تعليقاً على قوله  و -

و الخطأ فحسب، و إّنما يتعّدى إلى التفاوت في مواطن الحسن والقبح، فإن أخطأ الشاعر في 

إّنما الرفع أو النصب في مواضع الرفع و النصب ؛ و رفع المنصوب ونصب المرفوع  

  -" وهي المعنى "  المنشودة  يةالغاالُمتَّميز للوصول إلى  شعره  لغاية في نفسه ، وُعدَّ 

 .-التي طالما ينشدها أغلبية فحول الشعراء 
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 ؛ قال امرئ القيس )من الطويل (: بالمثال يّتضح البيان و -

 من المال  قليلٌ فلو أّن ما أسعى ألدنى معيشة       كفاني و لم أطلْب 

مع العلم أّن الفعل ) طلب (  لم ينصب )قليل( وإّنما رفعها ؛ و هنا نالحظ أّن امرئ القيس

ناصب لمفعول به، فجعل بذلك بيته أبلغ، و في هذا يقول سيبويه : " فإّنما رفع ألّنه لم يجعل 

ولو لم ُيِرد ذلك ،  القليل مطلوباً ، و إّنما كان المطلوب عنده الملك و جعل القليل كافياً ،

 (.79، ص  1) الكتاب، سبويه ، ج "َنَصَب َفَسَد المعنى 

و هنا بّين لنا سيبويه صنعة الشاعر عند اختياره الّرفع و استبعاده الّنصب، فقد كان في ذهن  

الشاعر معنى يريد الوصول إليه عن طريق األفضل ، فاختار وجها من اإلعراب و استبعد  

 عنى أبلغ.الوجه اآلخر؛ ألّن الوجه الذي اختاره أجود ، و وصوله إلى الم

:" أّن الشاعر لم ينظم الشعر   -كما ذكرنا سابقا  -كذلـك نالحظ من خالل قول ابن األثير -

و غرضه منه رفع الفاعل و نصب المفعول أو ما جرى مجراهما "، لنفرض ذلك..  أّن 

كالمه صحيح ؛ و عليه فليس معنى ذلك أّنه ال ُيراعي اإلعراب إطالقاً، بل العكس صحيح 

للقواعد و هو ُيراعيه أكثر من مراعاته   !! ُيراعيه مراعاة األم البنها؛ كيف ال...فهو 

 .أشدَّ االرتباط بالمعنى العروضية ، باعتبار أّن اإلعراب مرتبط

 

 معرفة المعنى شرط اإلعراب

ن كالم ـن قرآن أو ُسّنة أو مـة، مـٌة تتعلق بإعراب الّنصوص الُمختلفـُتراودنا أسئلٌة عميق *-

ا، بحيث ال ـالعرب شعره ونثره، ومفاد هذه اإلشكالية هل ُيشترُط معرفة معانيها قبل إعرابه

ى ـوب؛ بمعنـرة الوجـي دائـل  فـٌر يظـك أمـى، أم أنَّ ذلـبل معرفة المعنـُيْشَرُع في إعرابها ق

 .! ؟؟ ه فحسبـبل  ـل ُيخِ ـال اإلعراب بـى إبطـا ُيؤدي إلـّ ه، وليس ممـح تركـالُمّؤَكد الذي يقب

ل  واجٍب على الُمعرِب أَْن يفهَم معنى ما  * و نورد في هذا المعنى قوالً البن هشام:" وأَوَّ

ُيعرُبُه ُمفرداً أو مركباً، ولهذا ال يجوُز إعراب فواتح السور على القول بأّنها من الُمتشابه 

ه كما أنّ ، (582ابن هشام األنصاري،ص،  " )مغني اللّبيب عن كتب األعاريبالذي اسَتأَْثَر هللا بعلمه 

ي ـع أبـه مـد اجتماعـك عنـعمد إلى ذكر تطبيق عملي لهذه القاعدة وحكاه هو عن نفسه، وذل

 حّيان؛ 
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 ول زهير:ـن قـف ) بحقلّد ( مـَعاَلَم عط –ا ـوقد عرض اجتماعن -فقال :" وسألني أبو حّيان

 ي قُربى ال بحقلّد )*(تقيٌّ نقيٌّ لم يكّثر غنيمة         بنكهٍة ذ

: حّتى أعرف ما )الحقلد(، فنظرناه فإذا هو سّيئ الُخلُِق، فقلت: هو معطوف على شيٍء فقلت

ب ، ابن ـب األعاريـبيب عن كت") مغني اللّ م ذلك ـة، فاستعظـى ليس بمكثر غنيمـمتوّهم؛ إذ المعن

 (.583هشام األنصاري،ص

 متمثلّة في: بعد سرد هذه الواقعة تّتضح لنا أمور شتى*

رواد  أية؛ ّذاق العربيّ ـابذة وحُ ـو وجهن عظمـاء النـحاثنين من ادثة َجَرت بيأّن هاته الح-/1

 النحو

ه لم ـرط اإلعراب(، والدليل أنّ ـى شـة المعنـرفـدة ) معـت بقاعـال سلّمـة فعـذه الحادثـفه -/2

 ُيْعَتَرض على ابن هشام حين اشترط معرفة المعنى قبل اإلعراب.

ا ـة، تتنازع فيهـّ ة اليقينيـا ابن هشام للوصول إلى النتيجة الّصحيحـي استعملهـاأللفاظ الت -/3

ُل واجٍب على الُمعرب(،  ُحكمان هما الوجوب والشرطّية؛ أّما الوجوب فنجده في قوله ) وأوَّ

ر عن بينما الشرطّية مأخوذة من قوله ) ولهذا ال يجوز إعراب فواتح السور(؛ وعليه فقد عبّ 

ه، ومنه )من َشْرط اإلعراب ـوز تركـاً إذاً ال يجـادام واجبـه مـار أنّ ـه ، باعتبـيء بالزمـالش

 معرفة المعنى( هو القول نفسه ) ال يجوز اإلعراب قبل معرفة المعنى(.

ى أمٌر ـل للمعنـن يعرب وهو جاهـص ُحكماً من قول ابن هشام أاَل وهو أّن مـه نستخلـوعلي-

ح ـوز إعراب فواتـذا ال يجـه )ولهـه نستعرض إشكاالٌ أاَل وهو قولـالوقت نفس مستقبح، وفي

 !! السور على القول بأّنها من المتشابه الذي استأثر هللا بعلمه( كيف ذلك؟؟..

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 234)*(: ديوان زهير ابن سلمى، صنعة اإلمام أبي العباس أحمد بن زيد الّشيباني، ص
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روف ـي الحـاء هـن العلمـق مـي نظر فريـه فـا بالمتشابـود هنـي َوُنَوِضح ذلك.. المقصـلَِنأْتِ  

ل ـى أوائـر ذلك علـّ الُمقّطعة في فواتح السور مثل: ) حم، ق، طه، الم، كهيعص(، وال يقتص

ام ـن هشـه ابـار إليـا أشـا، وهذا مـة لهـالُسَور فحسب وإّنما يتعّدى إلى غيرها من آيات شبيه

ي ـف معهم فـبكلمة ) الُمتشابه(، أي بعض الُمتشابه، وهذا الفريق ُيقر  بذلك، وهناك من يختل

 ّعُد من مجهول المعنى.الحكم على بقّية الُمتشابه بأّنه مّما استأثر هللا بعلمه، فيُ 

ُد ما ذهب إليه ابن هشام، حيث يقول في ُبرهانه:"...  *وفي هذا ُنورد قوال للّزركشي ُيَؤكِّ

ُل واجب عليه، أْن يفهم معنى ما ُيريد أْن يعرب ه ـويجب عليه مراعاة أمور: أحدهما: وهو أوَّ

ور إذا ـح السُ ـوز إعراب فواتـى، ولهذا ال يجـمفرداً أو مركباً، قبل اإلعراب؛ فإّنه فرع المعن

ن ـعند النوع العشرين/ معرفة األحكام م -) البرهانقُلنا أّنها من الُمتشابه الذي استأثر هللا بعلمه " 

 (.378جهة إفرادها وتركيبها، الّزركشي ، ص

معنى (؛ ول الـواز إعراب مجهـدم جـدة ) لعـاً لقاعـأخرى وْلُنْجِر تطبيقاً عمليّ  مرةً  يتِ أْ نَ لِ وَ  -*

ا، ـى معناهـى َوَقَف علـا حتـم يعربهـًة لـة )بحقلّد(؛ بدايـن كلمـه عـفعندما ذكر ابن هشام مثال

وي ـي تحتـّروح..." فهـن الـة " ويسألونك عـة الكريمـفكذلك ُنسِقط األمر نفسه على هذه اآلي

معناها تطبيقاً  على كلمة مجهولة المعنى، فيا ُترى هل نتوقف عن إعرابها بحّجة عدم معرفة

 ..!! للقاعدة؟؟

ة )الروح( ـون كلمـاء يعربـازال العلمـ، فمس هذا تماماً ـد عكـأكيد ال.. فالواقع العملي يشه -

وس ـر المحسـة لألمـر بالنسبـذا األمـا، وهكـاٍة لمعناهـي، دون مراعـا اإلعرابـراً لموقعهـظـن

ب معناه عند كثيٍر من ـم ، ويغيـرآن الكريـي القـف رَ ـِ ا ُذكـّ ات ممـن الغيبيـداً عـد ، بعيـالمشاه

 الُمعربين، فأهل الّصناعة ُيعربونه وال يتعّرضون لمعناه. 

راط ـه اشتـي، وعليـي الُحكم اإلعرابـوخالصة ما ُذِكر: أّن المعنى ُيؤثر بدرجة كبيرة جداً ف

ه؛ ـراب وسالمتـة اإلعـصحّ ى ـه ُيؤدي إلـه ، وعليـم بـمعرفة المعنى قبل اإلعراب أمٌر مسلّ 

 فشرط اإلعراب معرفة المعنى، وأّن الجهل به  يقود للعكس.

 يلعب اإلعراب دوراً مّهماً في اللّغة العربية، وله أثر بارز في تأدية المعنى  ومن جهة أخرى
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تتمثل في إعطــاء الكلمة حرية فــي  وض، كما أّن له ميزة كبيرةــوكشفه وإزالة اللبس والغم

من حيث التقديم والتأخير دون أْن تفقَد الكلمة وظيفتها، وهذه ميزة تميزت بها اللغة  الّتركيب

 العربية على غيرها أّنها لغة معربة، بينما اللغات غير المعربة تلتزم فيها الكلمة رتبة واحدةً 

 راب.ـود اإلعــها وجـها لـن أْن يتيحـي يمكـة التـرونــن المـراً مــاً كبيـقد قسطـك تفـذلـب و

وفي هذا يقول ابن جني:" اإلعراب هو اإلنابة عن المعاني باأللفاظ، أاََل ترى أّنك إذا سمعت 

الفاعل من المفعول  : أَْكَرَم َسِعيٌد أباه، وشكر سعيداً أبوه، َعلِمَت برفع أحدهما ونصب اآلخر

، 1") الخصائص، ابن جني، ج( واحداً الستبهم أحدهما من صاحبه ولو كان الكالم شرجاً)نوعاً 

 .ُذِكَر سابًقا().(36ص

اظ دون أْن يحدث ـأّن اإلعراب ُيبّين عن المعاني باأللفيّتضح بابن جني  و من خالل قول* -

وعليه فالتقديم والتأخير من أهم الميزات التي أتاحها اإلعراب للّغة العربية، ولواله لما ، لبس

 .استطاع الدارس التمييز بين الفاعل والمفعول

 ول به، ـي هذا القبيل نذكر قول الّزجاجي ُموضحا فيه العلة من رفع الفاعل ونصب المفعـف و

فقـال: فإْن  ، ُثم سـأل نفسـهعل ذلك للفرق بينهماـا جُ ـ" إّنم : ولــيقـفو من خاللها ُميَِّز بينهما 

دة ــاعل واحد وعــــعل له فـهم؛ ألّن الفـر؟ أجاب أّن ذلك أحزم لـم ُيعكس األمــَل لمـاذا لــقي

ـون، ــما يستثقل همـي كالمـى يقّل فــه؛ حتـاعل لقلّتـى رفع الفـذا ما دعـــاهم إلـاعيل، وهـمفـ

 .(96ص ) اإليضاح في علّل النحو،الزجاجيي كالمـهم مـا يستخفون "ـول ليكثر فـوُنصب المفعـ

     كن أن ـذي يمــام الـيزيل اإلبه عاني، ومّيز بـه الــراب ُتمـفارس أّن اإلعـ ى ابنرـكذلك ي* 

ـا اإلعـراب ـ" فأمّ  ؛ حيث يقـول : فـي الجمـل المتشـابهة فـي ألفاظـها اصةـيحدث للمتكلم خ

أحسن ؛ و ذلـك أّن قائـالً لو قـال: ) ما راض المتكلمينـى أغـوقف علـاني، ويـفـبه ُتمـّيُز المع

زيد( غير معرب، و ) ضرب عمر زيد( غير معرب؛ لم يوقف على مـراده، فإذا قال: َمـا 

،  ذي أرادهـال ، أو َما أَْحَسُن زيٍد، أبان باإلعراب عن المعنى أَحَسَن َزْيداً، أو ما أْحَسَن َزْيدٌ 

احبي ـالص)  ات وغيرها بين المعاني "ــوللعرب في ذلك ما ليس لغيرها؛ فهم يفرقون بالحرك

 .(،)ُذكر آنفاً(190غة ، ابن فارس،صـفي فقه الل
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و هذا فعال قول حكيم و نظرة صائبة؛ ألّننا عن طريق اإلعراب نحصل علـى ثالثة جمل:  -

َح عن طريق اإلعراب.  تعجبية ومنفية واستفهامية، و ُكّل جملة لها معناها الخاص الذي ُوضِّ

عيسى )توجيه مـفردات الجملة نحو المـعنى المـراد؛ نحو:* نـاهيك عـن دور اإلعراب فـي -

َهٌم بسرقة محمٍد وابنه  ! (، وهنا ال ُيعرف عالم يعطف )ابنه(؛ أََعلى عيسى فيكون سارًقا؟ُمتَّ

 .! أم على محمٍد فيكون مسروًقا؟

 ، و إذا ُعِطَف على محمٍد فيكون مجروراً، وهناوعليه فإذا ُعِطَف على عيسى يكون مرفوعاً 

  ، الواحدة ي العبارة ـاني المختلفة فـي اإلبانة عن المعـدوره ف راب وـال تتبين أهمّية اإلعـفع

 و لـواله لمـا قطع الناس بحكم إعـراب ) ابنه ( ووضعهـا مـن حيث الـداللة و المـعنى.

 و زبدة القول:

اللّغوي ، فال وعنصر مّهم في التركيب اللغة العربّية،  فصاحة في فضل عظيمٌ راب ـإلعل 

ُز الم ك،ـي ذلـجدال ف ال وه ـعنى دونـم المـيستقي          بسـاللها ـعن يزيلبذلك  و ؛عانيـفـبه ُتميَّ

تحصيل المعنى من ـف، وهنا تبّين معناه حقا " الفصاحة واإليضاح والبيان "، الغموض و

ٍم ـراب دون علـعمنه ال يجوز اإل و، بتمييز وجوه حركات اإلعراب  اللفظ ال يكون إاّل 

 ، وعليه فعال معرفة المعنى شرط اإلعراب. بالمعنى
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 خــــــــــــاتـمـة

اه عن ـا ذكرنـبعد طوافنا في أركان هذا الموضوع و زواياه يحسن بنا أن نختصر مـ و اآلن

العرب ، فهو الفارق بين  ظاهرة اإلعراب.إذ يعّد اإلعراب من العلوم الجليلة التي خّص بها

، و لـواله مـا مّيز فـاعٌل من مفعول ، و ال مضاف من منصوب  المعاني المتكافئة في اللفظ

، و ال تعّجب من استفهـام ، و اإلعراب من سمـات  اللغة العربّية الموغلة في القدم في 

عصوٍر خلت ، و قد اآلكدية فإّنها فقدت ظاهرة اإلعراب منذ  -غير -حـين أّن سائر اللّغات

 دلَّ على هذا اإلعراببقايا نجدها في العبرّية والحبشية.

 وَسعة الممتعة حول ظاهرة اإلعراب في اللّغة العربّية و اإللمام بمعظم و بعد هذه الّرحلة المُ  

جوانبها ، و اإلّطالع علـى مختلف المـذاهب والمسالك و اآلراء حولها ، يمكننا أن نوجز ما 

 ه الدراسة ، و ُنلّخصها في جملة نتائج متمّثلة فيما يلي:انتهى إلي

ظـاهرة اإلعراب ظـاهرة أصيلة فـي العربية اقترنت بهذه اللّغة منذ أن عرفـها التاريخ ،  /1

و على ذلك فال مجال للقول بابتكارها و خلقها من العدم ، أو اقتباسها من لُغاٍت أخرى أقل  

ي اهتمامهـا في اإلعراب ذلك أّن مثل هذا القـول ينقصه الّسند منها شيئاً فـي انتشارها أو ف

 التاريخي و تعارضه األدلّة الدامغة.

ارتبـاط ظـاهرة اإلعراب بالنـحو العربي ؛ باعتبـاره أّنه نشأ حفـاظاً علـى هذه الظاهرة / 2

على أهمّية و صيانتها بعد أن تسرب اللّحن و الخطأ إلى ألسنة العرب، وفي ذلك دليٌل قاطع 

 هذه الظاهرة عند العرب والمسلمين في ذلك العصر.

القول بداللة اإلعراب على المعنى هو عمود النحو العربي و ركيزته عند ُكّل العلماء،  / 3

أمثال إبراهيم  في العصر الحديث من تبعه فقط استثنينا قطرباً و ا وإذَ  و في ُكّل العصور ،

 ال  يعني هذا القول أّنها الوسيلة الوحيدة للمعنى ، بل هناك وسائل أخرى  قصته ، أنيس و

لتحديد المعنى ، غير أّن قرينة العالمة اإلعرابية هي أيسرها و أوضحها ألّنها مدركة عن 

 طريق الحّس السمع والبصر ، وعليه تتعين لتحديد المعنى فال يغني عنها غيرها في كثير
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باعتبار أّن العربية الفصحى ؛ عليه فمعرفة المعنى شرط اإلعرابيب، ومثلة والتراكمن األ 

 ى النحو الذي وصفه النحاة و أقّروه ، سواء توقفـالتزمت استعمال عالمات اإلعراب عل

ى ـا يؤدي إلـو هذا م وعليه فشرط اإلعراب معرفة المعنى ؛ عليها وضوح المعنى أم ال،

 .احة اللغة العربيةصحة اإلعراب وسالمته ؛ و بالتالي فص

عربية الفصحى       ـاٌر للـإنك هـالتخلص من راب وـلك الدعوى الزائفة الباطلة لترك اإلعـ/ ت4

 ...!! دخيل على اللغة ، كيف ذلك ؟؟ ثقيل و و تشجيع للعامية ؛ في زعمهم أّنه صعب و

ا بالعامّية للّتخلص من ـو إّنما استبدلوه ، و هم أصالً ال يمارسون اللغة و ال يتعاملون بها

فيرفعون و ينصبون متى أرادوا ذلك، أّما  حكاية إبراهيم أنيس مع اإلعراب فهي القواعد 

حكاية وقّصة  من نسج الخيال لهدم أركان النحو والعربية ال غير، لم يأِت بالجديد ؛ حاول 

ثره وهـّدم تيسير النحو فصال وجال من تلفيق وزعم   و زيف و لكن فـي حقيقة األمر بع

 كيانه ، وعليه تعّد دعوته تحـامالً ظالماً علـى علماء النحو و اللّغة و البالغة.

بيد أّن من لم يفهم المراد الذي يوصل لإلعراب ، يجب اإللمام بالمعنى :/ كيفية اإلعراب5

لتي المعنى يمكن استنباطه من المقام و السياق؛ وهذا ال يكون إالّ للذي يملك ثروة لغوية ؛ وا

من  -تنتج من كثرة تالوة القرآن الكريم ، ناهيك عن قراءة ودراسة الشعر العربي و نثره 

، كذلك قد يكون للكلمة إعراب واحد إذا لم يّتصل بها -خطب و أحكام و وصايا و أمثال...

أّي رابط أو ضمير فإذا اّتصل تغير اإلعراب ، ناهيك عن االحتراز من األصلي والزائد    

باعتبار أّن الزائد ففائدته التوكيد ال غير ، كما أّنه يؤثر في  س األمر و اختالطهما ،و التبا

اللّفظ فيما بعده ال المحل ، بينما األصلي فهو أصلّي و ال يمكن االستغناء عنه ، ويؤثر في 

اللّفظ  وفي المحّل، كذلك ال ننسى ذكر محّل الجملة من اإلعراب إن كان لها محلٌّ. وعليه 

أّنني  العلّي القدير و من هللاـأرج و.... من بعضها. الكلمات إليه حتاجت المعنى بمعرفة ما يتمّ 

أن تكون  ، ىـأتمنحقّه ف فإن عجزت عن إعطاء المــوضوع ،فـي دراستي و قليالً ـل وفقت و

 لنقائصه، سّداً ،و وتصويباً ألخطائه  لنتائجه اً لبحوٍث أخرى تكون إثراءً ـته مفتاحدراستي ها

ِسر لنا عّز وجل بما خّطت به األقالم ، وأسأل هللا سبيل الّتعلم و  و بما حوت الصدور أْن ُييَّ

 .و آخراً  و له الحمد أوالً  .. . ، إّنه على ُكّل شيٍء قدير البحث
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لمبحث الثاني: إنكار اإلعراب* ا  

28-26..........................................................صالّدعاوي  

30-28................................صابقصة إبراهيم أنيس مع اإلعر  

35-31...............................................صالّرد على المنكرين  

لمبحث الثالث: بين الّصناعة اللفظية والمعنى* ا  

37-36..................................................صاإلعراب صناعة  

41-37....................................صمعرفة المعنى شرط اإلعراب  

43-42....................................................صلخاتمة* ا  

 * قائمة المصادر والمراجع
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