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 يف النحويصـرمقاربة يف الدرس ال

 الرتكوب املزجي حتقوقه وإعرابه

 

 ()د. ممدوح خسارة

 

ة ترـقب فغوّي يؿرُّ ظؾقه اف ـوه شــرًا  ؾقون وافـحاة مـرّ صـرثؿَّ يعًا دون أن ََيصُّ

ببحث مستؼل وهو )افسـقب ادزجي(,  وؽافبًا ما يوردوكـه ذم ثـايـا بحـث )ادؿــو  

َتـي صــرون إػ مــع آشـم مـن افشــرفك ادوضـع يف(. ؾفم ذم ذصـرمن اف ف فعؾَّ

, ويتعاورون أمثؾته ادعدودة افتي ٓ يتجاوزوهنا, وهـي (1)افعؾؿقة وافسـقب ادزجي

ػون ضــق, َؿايل ؿال, أيادي شـبا(, ويصـرك  ت, َبْعَؾبك, َمْعِد يؽرب, َكُبَخذْ موضـر)َح 

بة مثل )َضْزشتان,   بويه, رام هرمز(. قشـإفقه أحقاكًا ـؾامت معرَّ

احلديث ؾؼـد ـثـر هـذا افسـقـب بـداظي احلاجـة إفقـه مـن مثـل  صـرأما ذم افع

ْأشامفقة, اف مائي, افالمرـزّي, افرَّ  ق أوشطقَّة(.شـر)افَزّ

فؽنَّ هذا افسـقب حيتاج إػ ـثر من افدرس وافتحؼقق, فَتْحُسـن افؾـادة مــه 

 افبحث ؾقه حتؼقُؼه وضبُطه افظرايب.ة, وأهم ما جيب درشه وصـرذم افعربقة ادعا
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 أوًٓ: حتقوق الرتكوب املزجي وحتريره:

وكعـي بذفك ختؾقص مػفوم افسـقب ادزجي مما افتبس به من مػـاهقم, شـواء 

 سات:َتبَ ؾْ ظـد افؼدماء أو ادحدثغ. وهي ثالث مُ 

 اخَلْلط بني مفهوم الرتكوب املزجي والنحت: (1

وم افـحت ظـد ادحدثغ. إذ ادزجي بؿػف بـثرًا ما َيتؾط مػفوم افسـق

يظنُّ ـثر من ادحدثغ أن ـؾامت مثل )برمائي, افرأشاميل
, افالشؾؽي, (2)

أو  و افبَْسؿؾة واحلوؿؾةـي ـؾامت مـحوتة, ويؼقسوهنا ظذ كحه  (3)ة...(يَّ رِ افالَأدْ 

ـلٍّ ووهم باضل: ويظفر ذفك من ادؼاركة بغ حدِّ  ٌئ , وهذا طنُّ خاضِ احلوفؼة

 مـفام وأخر.

أن تمخذ ـؾؿتـان وُتـَْحـَت مــفام ـؾؿـٌة تؽـون »ابن ؾارس:  ظـدؾَحدُّ افـحت 

ذـره اخلؾقل من ؿوهلم: َحْقَعـل افرجـل:  آخذة مـفام مجقعًا بحّظ, وإصل ذم ذفك ما

افعـرب »وضي كؼـاًل ظـن ابـن ؾـارس: ســقاف ظـد.  وهو (4)«إذا ؿال: حيَّ ظذ افصالة

 ؿّي , وذفـك َرُجـٌل َظْبَشـوهو جـنس مـن آخاصـارـؾؿًة واحدة تـحت من ـؾؿتغ 

. أمـا صـاحب ـتـاب آصـتؼاق ؾؼـد ــان (5)[«صـْؿسمـسوب إػ اشؿغ ]أي ظبد 

وافـحت ذم اصطالح أهل افؾغة هو أخذ ـؾؿٍة من ـؾؿتـغ »أـثر حتديدًا ظـدما ؿال: 

ــى معـًا, بـلن تعؿـد إػ مع ادـاشبة بغ ادلخوذ وادلخوذ مــه ذم افؾػـظ وادع أو أـثر,
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ى مـن  ـؾؿتغ أو أـثر ؾتسؼط من ـلٍّ مـفا أو من بعضفا حرؾًا أو أـثر, وتضّم ما َتَبؼَّ

وتًلـ  منهـا عوعـًا كلمـة وافـدة بوهـا بعـ  أفـر  أحرف ـل ـؾؿة إػ إخرى 

 .(6)«الكلماني أو األكثر وما تدٓن علوه من معان

                                                           وأصؽال افـحت هي:                      

 كحت ؾعّع من اشؿغ, كحو )َبْسَؿَل( من بسم اهلل. -     

 ( إذا ؿال: ٓ حول وٓ ؿوة إٓ باهلل. وَحْوَؿَل  َفقكحت ؾعّع من مجؾة, كحو )َحوْ  -     

 أي.كحت اشؿي من اشؿغ, كحو )احلَْزَرمة( من احلزم وافر -     

َـّب إضاذّم, كحو )َظْبؼَ  -        ( من َظْبد ؿقس.سـيكحت كسبي من ظؾم مر

 اء:صـقوبـاء ظذ ما تؼدم ؾنن ما يؿقِّز افـحت ثالثة أ

َحْذف بعض حروف افؽؾؿتغ أو اجلؿؾة ادـحـوت مـفـا ـؾؿـة, ؾػعـل  – 1

م ان اهلل(, حـذف مــه إفـا وافــون وافـالـحـَشبَْحل( ادـحوت مـن ظبـارة )ُشبْ )

 افثاكقة واهلاء. 

ـصـرافصؾة افؼوية ادبا -2 ـُ مـن افؽؾؿتـغ ادـحـوت مــفام, ؾؽؾؿـة  لٍّ ة بؿعـى 

 )احلَْزَرَمة( معـاها هو معـى أصؾفا متامًا وهو اجتام  احلزم وافرأي.

ــب إضــاذم صــائع ومتــداول ؾؼــوهلم  -3 َـّ افغــرم مـــه اختصــار مجؾــة أو مر

ك(.)َدْمَعزه( اختصار جلؿؾة ضويؾة مسؿوظة   ـثرًا وهي )ؿال فه أدام اهلل ِظزَّ

ه:  ضّم كلماني إفدامها إىل األخرى, وجعلهام »أما افسـقب ادزجي ؾحدُّ

باني . (7)«اســاًم وافــداً إعرابــاً وبنــاأ, ســواأ أكاىــت الكلماــان عــربو اني أم معــر 
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ـل ـؾؿتغ اختؾطتا بلن اتصؾت ثاكقتفام بـفاية إوػ, حتى صارتا ـافؽؾؿة »أو

 .(8)«واحدةاف

 وُيستـتج مما شبق أن افسـقب ادزجي يـامز ظن افـحت بام يع:

ٓ يشسط ذم افسـقب ادزجي حذف أّي حرف من افؽؾؿتغ ادتضـامتغ.  –أ  

َموت وَبْعَؾبّك, وَبْرمائّي, كسبة إػ )َبرٍّ و ماء( مل حيذف أيُّ حرف من أيٍّ مـن ضـرَؾحَ 

ت ـل مـ  فام إػ إخرى بتاممفا ؾصارتا ـافؽؾؿة افواحدة.هاتغ افؽؾؿتغ, بل ُضؿَّ

ــدة مــ –ب   ن افسـقــب ادزجــي ذات دٓفــة جديــدة ٓ صــؾة هلــا افؽؾؿــة ادتوفِّ

َمْوت( اشـم َظَؾـم دؽـان ٓ صـؾة هلـا ضــرة بافؽؾؿتغ ادؿزوجتغ, ؾؽؾؿة )َح صـرمبا

قؼــة هلــا ( أو آشــم )َمــْوت(, وـؾؿــة )رأشــامفّقة( ٓ صــؾة دؿضـــربؿعـــى افػعــل )َح 

بؽؾؿة )افرأس( وحدها أو ادال وحدها, وإكام هـي فـدٓٓت جديـدة ٓ تمخـذ مـن 

لٍّ مـن افؽؾؿتـغ ادـحوتـة مــفام   ,ةصـرافؽؾؿتغ مبا ـُ أما افؽؾؿة ادـحوتة ؾتلخذ من 

 بحظٍّ من ادعـى ـام يؼول ابن ؾارس.

وضي ظـن ســقفقس افغرم من افسـقـب ادزجـي آختصـار ــام ذــر اف –ج 

 صــرفـحت. بل هو توفقـد دٓفـة جديـدة. ؾافسـقـب ادزجـي )َمْعـدي ــرب( مل َيتا

ظبـارة ضويؾـة هـي  صــرئًا من أيِّ من ـؾؿتقفا, بخـالف كحـو )َشـْبَحل( افتـي ختتصـق

 )ؿال شبحان اهلل(.

جُيَْرى افـحت ظذ ـؾؿتغ أو مجؾـة صـائعة جـّدًا ومػفومـة متامـًا, حتـى إن  –د 

ذ اشم افعؾم )ظبـد ؾقفا, ؾؼوهلم )رجل ظبشؿّي( حيقل ظظشام  بعض حروؾفا حُيقل 

صؿس(, و )ََحَْدل( حيقل ظذ مجؾة اشؿقة ٓ تغقب ظن إفسـة وإذهان وهي )ؿال 
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احلَْؿد هلل(. وؿوهلم )َجْعَػده( حيقل ظذ مجؾة ؾعؾقة بل إػ مجؾتغ مها: )ؿال فه جعؾـي 

ـؾؿتـغ متباظـدا افدٓفـة مـن كحـو اهلل ؾِداك(. أما افسـقب ادزجي ؾفو حيقـل ظـذ 

ْزج, ع اشـتعامهلام معـًا ؽافبـًا إٓ ذم حافـة ادَـشـقوَمْوت, وأيادي وَشبا(, وٓ ي ضـر)َح 

ُر إحدامها ٓ ُيـب ـْ ر افثاكقة حتاًم وٓ حيقل ظؾقفا.ئ وذِ ـْ  بِِذ

إضـاذم كحـو )َتـْقَؿّع( مـن تـقم اهلل, أو مـن  ترـقـٍب ؿـد يؽـون افـحـت مـن -ه

ك(. كحو ) َدْمَعز( من )ؿال فه: مرـب إشـادي  أدام اهلل ظزَّ

أما افسـقب ادزجي ؾال يؽون إٓ من ـؾؿتغ مستؼؾتغ كحـو )معـدي ــرب, 

 وؿايل ؿال( ظـد افؼدماء, وكحو )رأس اداِل, افالشؾؽي( ظـد ادحدثغ.

بة:2  ( اخللط بني الرتكوب املزجي واألسامأ املعر 

هم إشـامء ثؿة َخَطٌل مـفجي وؿع ؾقه افـحا ة افؼدماء وادحدثون, وهـو ظـدُّ

بة من ادرـبات ادزجقـة, جـاء ذم  ادرــب » ح صـذور افـذهب: صــرإظجؿقة ادعرَّ

ُختم بغر  بويه وخافويه وكػطويه... وثاكقفام ماسـقُختِم )بويه( ـ ادزجي كوظان: ما

, (10)«قـوُيركُبْرشـعقد وك»ومثـل « (9))َوْيه( ]ويعـون به مثل رام هرمز وضزشـتان[

وـذا إشامء افسـقة افتي مازافـت ذم بعـض افوثـائق افعربقـة ذم ذفـك افعفـد مثـل 

ربقة ـم أن هذه ـؾامت ظــْحَصْل دار(. وإذا بدا فبعضفـَرْؿدار وافتَّ ـدار وافبَقْ ـ)اخلاِزكْ 

,  ؾإمر فقس ـذفك ظـدكا, إذ هي ـؾامت ظربقة أخذهتا افسـقـة, (11)رـبت مزجقّاً 
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ؾة فغويـة صــقـقبفا خارٌج ظن افـظام افـحوي افعريب وهو َيضـع فـظـام ؾوفؽنَّ تر

موت ضـرؾة افؾغات اجلزيرية افعروبقة. بخالف تراـقب مثل )حصـقمغايرة متامًا فػ

ؾة فغوية مشسـة مـع افعربقـة افعدكاكقـة. ؾـاحلؽم ؾقفـا صـقوبقت حلم..( ؾفي من ؾ

بة ٓ ؽر.  أهنا ـؾامت معرَّ

ؾقة ذم افؾغة افعربقة ظذ ؽرها مـن صـرهو َضْرُد افؼاظدة اف واخلطل ادـفجي هـا

جيــوز إخضــا   افؾغــات, ؾافسـقــب ادزجــي خــاّا بؽؾــم افعربقــة  ومػرداهتــا, وٓ

كـدري مـا أصـل ذفـك افَعَؾـم وؽـره ذم فغتـه,  افؽؾامت إجـبقة ادّعربة فه, ؾــحن ٓ

والصواب هنا عدُّ ذم افعربقة. حتى وفو ـان ـذفك ؾقفا دا ـان فه أثر ذم افتعامل معه 

بة ها أعالمًا معر  بة الاي ُوِصفت بيهنا مركبات مزجو ة, عدُّ , تـطبق ظؾقفـا األسامأ املعر 

ف, أي جيـب إخـراج أشـامء صــرؿواظد افـحو افعريب مـن حقـث افظـراب  وَمـْـع اف

إظــالم إجـبقــة مــن مبحــث افسـقــب ادزجــي, وإبؼاؤهــا ذم مبحــث ادؿـــو  مــن 

ــاصـــرفا ــدَّ م ــن َكُع ــذا ؾؾ ــل ) ف. وف ــة مــن مث ب ــه مــن أشــامء معرَّ ــدوا ظؾق بويه شـــقَؿعَّ

. ؾـنذا ؿقـل أمل , ٕهنا فقست أفػاطًا ظربقـةوضزشتان( َمْوِضع اشتدٓل ذم شائر بحثـا

ومعد يؽرب( تراـقب مزجقـة  ؿؾــا: بـَذ, ٕن تؾـك  صـرَيُعدَّ افـحاة )بعؾبك وبختـَ 

ة افؼديؿة من أخوات افعربقة افعدكاكقة افتي كبحث ؾقفـا, إشامء من افؾغات افعروبق

ـةوؿواظدها  ؾقِّغ ؿـد وؿعـوا ذم اخلطـل صــر. وــان بعـض افتصدق ظذ أخواهتـا ظامَّ

بة وؾق ادقزان اف ذم افعريب افـذي صـرادـفجي كػسه ظـدما حاوفوا وزن افؽؾامت ادعرَّ

افزائـدة ذم افؽؾؿـة, وهـذا يؼوم أصاًل ظذ افتؿققز بـغ احلـروف إصـؾقة واحلـروف 

يـطبق ظذ افؾغات إجـبقة, ذفك أن مؼوفة إصافة وافزيـادة ذم أحـرف  آظتبار ٓ

ــل بعــَض افؾغــويغ ظــذ أن يؼوفــوا:  إن »افؽؾؿــة هــي خاصــة بافعربقــة. وهــذا مــا ََحَ
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إشامء إظجؿقة ٓ توزن, فتوؿُّا افـوزن ظـذ معرؾـة إصـع وافزائـد, وذفـك ٓ 

ق   .(12)«ذم إظجؿقةيتَحؼَّ

( بصــل الرتكوــب املزجــي املقصــود يف بحثنــا عــن يــاه مــن الرتاكوــب الاــي 3

ت وكـرى أن ُيْػصـل بعضـفا ظـن بعضـفا أخـر   عند كثا من النحويني مزجو ة, ُعد 

ٓختالف ضوابطفا افظرابقة. وإن ـاكت ؿد تدخل ُظؿومًا ذم حدِّ افسـقب ادزجي. 

َـّ »عربقة بافؼاهرة: جاء ذم ؿرار جمؿع افؾغة اف ب ادزجي ضـمُّ ـؾؿتـغ إحـدامها إػ ادر

إخرى, وجعُؾفـام اشـاًم واحـدًا إظرابـًا وبــاء, ويؽـون ذفـك ذم أظـالم إصـخاا 

ــة ــات افعددي ــاس, وافظــروف وإحــوال وإصــوات وادرـب . (13)«وأظــالم إجـ

بـات احلافقـة, ويؾحظ أهنم جعؾوا مـه ادرـبـات افظرؾقـة مثـل )صـباَح مسـاَء( وادرـ

وادرـــب  ,كحــو )بقــَت بقــَت( ذم مثــل ؿــوهلم )هــو جــاري بقــَت بقــَت أي مالصــؼًا(

 شـــرافصــوا مثــل )خــاِز بــاِز( فصــوت افــذباب,  وادرـبــات افعدديــة مثــل )أحــد ظ

(, وإذا ـان حدُّ ادرـب ادزجي يـطبـق صـؽؾّقًا ظـذ هـذه إكـوا , ؾـننَّ شـروتسعة ظ

ام ذم افدٓفـة وافضـبط افظـرايب. شــقزه مـن ؽـره, وٓ فؽل واحد مـفـا أحؽامـًا متقِّـ

بان ذم حا ته ظذ إصـؿو  ؿـد ؾصـل ادرــب افعـددي ظـن ؽـره مـن صـقوـان افصَّ

افساـقـب ظـذ أكـوا  ومــه: ادرــب »ادرـبات افتي ُوصـػت بادزجقـة ظــدما ؿـال: 

ا ـــان وإذ«. افشـــادي وافسـقــب ادزجــي وافسـقــب افضــاذم وافسـقــب افعــددي

ؿد ؾصل افسـقب افعددي ظن ؽره من افساـقب ؾألشباٍب مشـاةة كػصـل  افصبان

افسـقب ادزجي ادؼصود ظـدكا ظن افساـقب احلافقة وافظرؾقة وافصـوتقة, ؾـنذا ــان 

 افشؽل يوحد بقـفا ؾنن افدٓفة وافضبط افظرايب يػرؿان بقـفا.

                                                           

 .23صػاء افغؾقل ؾقام  ذم ـالم افعرب من افدخقل:  –افشفاب اخلػاجي  (12)
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ؾـا  إػ افتعريـا أا فؾسـقـب  –فؽـي تسـتؼقم أحؽاُمــا افالحؼـة  –وؿد توصَّ

 ادزجي: 

)بهو كل كلماني اخالطاا بين اتصـلت اـاىواهام بنهايـة األوىل فاـى صـارتا 

 كالكلمة الوافدة, ممّا سوى املركبات العددية والظربوة واحلالوة والصوتوة(.

 كخؾص مما شبق إػ أن افسـقب ادزجي هو ما خرج مـه:

بة )ـرام هرمز و - بويه وكقويـورك( افتـي حتؽؿفـا ؿواظـد قشــإظالم ادعرَّ

 ف.صـرمـع اف

ادرـبات افعدديـة واحلافقـة وافظرؾقـة افتـي حتؽؿفـا ؿاظـدة افبــاءظذ  -

 ؾتح اجلزأين.

 أو افظراب. سـرادرـب افصوا افذي حتؽؿه ؿاظدة افبـاء ظذ افؽ -

لة والثاباة لدينا سبعة وهي:  وعىل هذا بيشكال الرتكوب املزجي املاحص 

موت ومعـد يؽـرب ضــرل مـفـا ذم افعربقـة مثـل )بعؾبـك وحصـقهو أ ما –أ 

 وبقت حلم(.

 ما هو معدول ظن ترـقب إضاذم مثل )افرأشامل( من )رأس مال(  -ب

ف,  و)اجلـوب إؾريؼي( كسبة إػ جـوب إؾريؼقة, وإذا ؿقل: إن ادضاف ٓ يعرَّ

زجقًّا, أي صار ـؾؿة ؿؾـا: مل يعد هذا افسـقب ترـقبًا إضاؾقًّا, بل صار ترـقبًا م

 واحدة بحسب حدِّ افسـقب ادزجي.

ــان مرـبـًا مـن ـؾؿـة أظجؿقـة وـؾؿـة ظربقـة مثـل  ويؾحق ةـذا افسـقـب مـا

ػت افؽؾؿة إظجؿقة )بور( بؿعــى مقــاء, إػ افؽؾؿـة افعربقـة ضـق)بورشعقد(, إذ أ

 )شعقد(, وُتَعدُّ ظربقة ظذ وجه افتغؾقب.
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ــب و -ج ــا هــو معــدول ظــن ترـق ــل )افم ق أوشــطقة( مــن شـــرصــػي مث

 ُق إوشُط(.شـر)اف

ــؾك (  –د  ــن )ٓ ش ــؾؽي( م ــل )افالش ــي مث ــم مـػ ــن اش ــدول ظ ــو مع ــا ه م

 وافالهوائقة من )ٓ  هواء(.

ة(, كسبة إػ ؾعـل )ٓ -ه أدري(,  ما هو معدول ظن ؾعل مـػي مثل )افالأدريَّ

 وهي مذهب ـالمي.

, مثـل معطـوف ظؾقـهما هـو معـدول ظـن مرــب َكَسـؼي مـن معطـوف و –و 

ؿعقب)برمائي( من بّر و  ّي.صـرّي( من َشْؿعّي وبَ صـرماء, و)افسَّ

مـن كحـو  ,مـلخوذ مـن افسـقـة خارج ظن افسـقب افعريب افسـؾقم,ما هو  -ز

 )خاِزْكدار(.

 ااىوًا: إعراب الرتكوب املزجي:

 كؼدم بغ يدي افضبط افظرايب فؾسـقب ادزجي تـبقفات ثالثًة هي:

ث افـحوية افؼديؿة مل تتعرم فضبطه افظرايب, إٓ مـا ــان مـفـا إن ادباح - أ

دت فه ذم مبحث ادؿـو  من اف ة صــرادباحـث افـحويـة ادعاف, أمـا صــرَظَؾاًم, إذ َؿعَّ

ح. َمَسْته بامؾؼد ٓ  ٓ يػي أو يوضِّ

ثؿة صعوبة ذم افؾادة من أحؽام افـحاة افؼدماء وادحـدثغ ذم افضـبط  - ب

ه إػ أن أوفئك افـحاة افظرايب فؾسـقب  خؾطوا ـام  –ظذ ظُؾّو ـعبفم  –ادزجي مردُّ

ــا, بــغ افسـقــب ادزجــي افعــريب ومــا ــًا مــن أشــامء إظــالم  بقَّـ ــًا مزجّق ب َـّ ــّدوُه مر َظ

بة ـ  . (14)تيشـقبويه ورام هرمز وضزشتان وكقوُيرك وجاردن سـقإظجؿقة ادعرَّ
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هي إصؽال افسبعة افتي حتصؾت  –إذن  –كعـقه بافسـقب ادزجي  إن ما -ج

ل ادوروث, وما هو معدول ظن مرـب إضـاذم أو صـقفديـا, أي افسـقب ادزجي إ

وصــػي أو َكَســؼّي أو مـػــي أو مؾحــون, وهــي افتــي ذـركاهــا آكػــًا وأمثؾتفــا كحــو: 

 ق أوشطقة, افالشؾؽي, اخلازكدار.شـرموت, معد يؽرب, بّرمائي, افرأشامفقة, افضـرَح 

ـر أؿوال بعض افـحـاة افؼـدماء وادحـدثغ حـول إظـراب افسـقـب شوف كذ

 كراه صوابًا أو أؿرب إػ افصواب.ما  ادزجي, ثم كستـتج

 ومن ؿـال )هـذا َمْعـد يؽـرَب( ؾـنكام رــبفام وجعؾفـام : »(15)يشـرؿال افزخم

ف ٓجـتام  افعؾؿقـة صــرإٓ أكـه مـعـه اف (16)اشاًم واحدًا, وَأْظَرب َافثا  ] أي ــرب[

ف, وَبـَـى إول ] أي معـدي[ ٕكـه بؿـزفـة صــرافسـقب ومها ظؾتان من مواكـع افو

اجلزء من افؽؾؿة, ؾفو ـصدر افؽؾؿة من ظجزهـا, وــان افؼقـاس ؾقـه ]َمْعـدَي[ إٓ 

جاء من ذفك كحو )ؿـايل ؿـال, وأيـادي شـبا, ما  أهنم ترـوا افػتح وأشؽـوه, وـذفك

ــِرٍب(, ة(...وافؾغة افثاكقــة ] ذم معــشـــروثــام  ظ ـَ د يؽــرب[ أن تؼــول )هــذا َمْعــدي 

رًا, وتضـقؾت َـّ كه ... صـرا )معدي( إػ )ـرب( ودمعل )ـربًا( اشاًم مذ ؾه فذفك وتـوِّ

ومن ؿال )هذا معد يؽرَب( ؾػـتح ظـذ ــل حـال ؾقحتؿـل أمـرين: أوهلـام أن يؽـون 

...وافثـا   بغ ظذ هـذامعرَ  آشامنِ  ف ؾقؽونُ صـرمضاؾًا إػ )ـرب( َظَؾاًم ؾتؿـعه اف

 . ه.ا«, ـلكه رـبفام وبـامها ؿبل افتسؿقةشـرأن يؽوكا مرـبغ مبـقَّْغ ظذ حد مخسة ظ

ويالحظ أن افبحث هـا ـان خمصوصـًا بادرــب ادزجـي افَعَؾـم افـذي جـزؤه  

 إول مـته بقاء.

                                                           

 .  66: 1رشح ادػصل  –افزخمؼي ( 15)

 بغ حارصتغ زيادة من افباحث فؾتوضقح. ما (16)
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 وافـو  افثا  من افسـقـب ادزجـي: »(17)ح ادؼاصدضـقوؿال ادرادي ذم تو 

 )ويه(, ؾفذا ؾقه ثالثة أوجه: ختم بغرما 

ف ويبــى صـدره إول صـرٓ يـما  أحدها: وهو إرجح, أن يعرب إظراب

ن, أو كوكـًا  ِرب(, ؾنهنا ُتَسـؽَّ ـَ ظذ افػتح كحو )َبْعَؾَبك( إٓ أن يؽون ياء كحو )َمْعِدْي 

 «.كحو )باِذْكجاكة(

ظذ ؾتح اجلزأين إٓ   إػ أن افسـقب ادزجي ُيْبـَىشـرويؾحظ هـا أن ادرادي ي

إذا ـان اجلزء إول مـتفقـًا بقـاء أو بــون شـاــة, ؾنكـه ]أي اجلـزء إول[ يبــى ظـذ 

ن. ويؾحــظ أيضــًا أن ادــرادي أدخــل ذم افسـقــب ادزجــي إشــامء  افســؽون أو ُيَســؽَّ

بة ؽر إظالم ـباذكجاكة, وهي خترج ظـدكا من مػفوم افسـقب ادزجي دا بقَّـا  . ادعرَّ

 أصفر أحؽام ادرـب ترـقـَب  َمـْزج ؽـر افعـددي : »(18)وؿال ظباس حسن

 وأصباهه ]أي افظرذم واحلايل وافصوا[:

ك آخر جزئه إول ظذ حافه ؿبل افسـقب مـن افسـؽون أو احلرــة  –أ  أن ُيْسَ

ــان واوًا  وكوظفا, ؾال يتغرَّ ضبط آخر ذفك اجلزء إول مطؾؼـًا بعـد افسـقـب وفـو

أو ياء شاــة, وٓ جيري ظؾقه إظراب وٓ بـاء, وٓ ُيـْظر إفقـه إٓ ظـذ اظتبـاره شاــة 

بؿـزفة جزء مـن ـؾؿـة واحـدٍة وفـقس ـؾؿـة مسـتؼؾَّة, وهلـذا يتَّصـل بافثـا  ـتابـًة إن 

 أمؽن وصُل حروؾفام اهلجائقة.

جيري افظراب ظذ آخر اجلزء افثا  وحده, ؾُقعرب إظراب ادؿـو  من  –ب 

ّر بافػتحة كقابة ظن افؽصـراف ة ويـصب بافػتحة وجُيَ َؾع بافضؿَّ ة مع امتــا  سـرف, ؾُرْ
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ف جمـرد مـن )ال( صــرافتـوين ذم احلآت افثالث ـافشلن ذم ـل اشـم ممــو  مـن اف

وافضاؾة, ومن إمثؾة: )ؽادركا كقويورَك ذم ضائرة ؿاصدين إػ َبْعَؾَبكَّ ؾوصـؾـاها, 

ال ادـذيع مـن ـاكـت ُبْرشـعقَد ؽايتـه ؾؾقسـتعد ؾفـذه افطـائرة ودا كزفـا مطارها ]!![ ؿ

 متجفة إفقفا(.

مــن افعــرب مــن جيعــل اجلــزء إول مضــاؾًا دمــري ظؾقــه مجقــع حرـــات  –ج 

دام مضـاؾًا, ويؽـون مـا فصــرافظراب ظذ حسب حاجة اجلؿؾة, وٓ يؿـع مـن اف

ف( خمتومـًا بحـرف ِظؾَّـة افثا  هو ادضاف إفقه ادجرور دائاًم, ؾنن ــان إول )ادضـا

ر ظذ هذا احلرف مجقع حرـات افظرا ًا ومـن ب حتى افػتحـة رؾعـًا وكصـبًا وَجـرّ ُؿدِّ

ٍف, وٓ ؾرق ذم هذا بغ إفا وافـواو وافقـاء, ثـم جيـيء بعـده افِؼسـم صـرؽر َمـِْع 

ف. صــرف إن اشـتحقَّ ادــع وإٓ ؾقـصــرافثا  ادضاف إفقـه, ؾقؽـون ممـوظـًا مـن اف

, متتَّْعـُت َبَبْعـِل ءاهذا ُيْػصل اجلز وظذ , ُزْرُت َبْعـَل بـكٍّ ن ذم افؽتابة: )هذه َبْعـُل َبـكٍّ

(, ومثال يؽون ؾقه إول صحقح أخر معربًا ويؽون ادضاف إفقه ممـوظًا من ما  َبكٍّ

ة راُم ُهْرُمـَز, ظرْؾـَت راَم ُهْرُمـَز, ذم راِم ُهْرمـَز شــقف: )مـن أصـفر ادـدن افػارصـراف

ة دؿقؼة(, ؾؽؾؿة )رام( ذم إمثؾة افسابؼة معربـة ظـذ حسـب اجلؿؾـة ص ـاظات يدويَّ

ة ذم ـل آشـتعامٓت ٕهنـا سـروهي مضاف, وـؾؿة هرمز جمرورة بافػتحة بدل افؽ

ر ظؾقـه صـرَظَؾٌم أظجؿّي ُيْؿـع من اف ف. ومثال ادضاف افذي آخره حـرف ظؾَّـة تؼـدَّ

ف )صـاذم صــرادضـاف إفقـه( ؽـر ممــو  مـن افمجقع احلرـات وبعده اجلزء افثـا  )

ية, تؼـول: )صـاذم وروٍد ذم افصـحراء افغربقـة, أرؽـب ذم أن صـرُورود( اشم ؿرية م

أصــاهد صــاذم ُوروٍد, مل أذهــب إػ صــاذم وُروٍد( )بســؽون افقــاء(, ؾؽؾؿــة )صــاذم( 

ة مؼـدرة ظـذ افقـاء ومـصـوبة بػتحـة مؼـدرة ظؾقفـا وجمـرورة بؽ ة ســرمرؾوظة بضـؿَّ
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كـة ٕهنـا ؽـر م رة أيضًا, وهـي مضـاؾة, وـؾؿـة )وُرود( مضـاف إفقـه جمـرورة مـوَّ ؼدَّ

ادـَْع. ومثؾفا )معدي ـرب( اشم رجل,  ضـييؼتما  ف فعدم وجودصـرممـوظة من اف

َـّب من جزأين... ومثال معتل اجلزء إول افـذي يؾقـه اجلـزء افثـا  ممـوظـًا  وهو مر

ر( اشـم مديــة, وــذا شـقؾارف )رضا ظائشة( اشم امرأة صـرمن اف ة و )حـادي َصـؿَّ

 .ه. ا «)كقويورك( 

به ؾنكــا شـقوبعد أن أوردكا أؿوال كحاة, وٓ ام ظباس حسـن ظـذ ضوفـه وتشـعُّ

 كراه مؾخص ـالمه وهو ؿوفه:ما  كورد أن

أي اختؾطتا بلن اتصؾت ثـاكقتُفام  :وادراد بافسـقب ادزجي ـل ـؾؿتغ امتزجتا»

تى صارتا ـافؽؾؿة افواحدة من جفـِة أن افظـراب وافبــاء يؽـون ظـذ بـفاية إوػ ح

آخر افؽؾؿة افثاكقة ذم افرأي إصفر, أما آخر افؽؾؿة إوػ ؾؼد يؽون شاــًا كحـو )ُبـْر 

شعقد, كُقْويورك(, وؿد يؽون متحرـًا بافػتحة وهو إـثـر كحـو )َضْزَشـتان, خاَفَويـه, 

 .(19)«َموت, بعؾبكضـرٓ يبـقفام: َح َبويه(, ذم فغة من يعرةام وشـق

ا مع صاحب افـحو افواذم ذم مجعه ـا كختؾـؿدمـا أكـما  دـح بعـوواض

بة إظجؿقة ذم ُؿراب واحد, ؾـحن كعدُّ  افساـقب ادزجقة افعربقة وإشامء ادعرَّ

بة ـؾامت دمري ظؾقفا ذم تعريبفا ضوابط افتعريب افؾػظي  إشامء إظجؿقة ادعرَّ

ف. أما افسـقب صـربـقة, ودمري ظؾقفا ذم إظراةا أحؽام ادؿـو  من افؾًا وصـر

كحاول اشتخالا ضبطه افظرايب ما  ة افتي ذـركاها ؾفيبعادزجي بلصؽافه افسَّ 

 وهو جوهر بحثـا.

                                                           

   .427: 4افـحو افواذم  –( ظباس حسن 19)
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 ــة ــد افعربق ــل : »(20)وجــاء ذم معجــم افؼواظ ــو أن جُيْع ــب ادزجــي ه افسـق

ل َظُجـُزه مـن صـدره مـزفـة تـاء آشامن اشـاًم واحـدًا ٓ بنضـاؾة وٓ إشــاد , بـل يــزَّ

 «.صـرافتلكقث ـبعَؾَبك وُبْخَتـَ 

ويػفم من ـالم ادصـِّا أن اجلزء إول من افسـقب ادزجي مبـيٌّ ظذ افػتح 

ؿبل تاء افتلكقث مػتوح. ـام ُيػفم أن افظراب يظفر ظذ آخر اجلزء افثا  ما  دائاًم ٕن

 افظراب وهو آخر افؽؾؿة.ٕن تاء افتلكقث هي موضع حرـة 

  افسـقب ادزجي هو أن تعتز افؽؾؿتـان ـؾؿـة واحـدة, : »(21)وؿال إؾغا

ف: صــرؾُقْبـَى جزؤها إول ظذ افػتح, ويعرب اجلزء افثا  إظـراب ادؿــو  مـن اف

ج َبْخَتـَ   .«موَت ضـرظذ َبْعَؾَبكَّ وٓ َح  صـر)مل ُيَعرِّ

 عامل.هو متما  وفقس ذم ـالمه إضاؾة ظذ

 )ى موت ومعــدي ــرب... افؽؾــامت ضــرح: »(22)وجـاء ذم )افـحـو ادصــػَّ

ا ـؾؿـة واحــدة, صــرافسـابؼة مـن افسـقـب ادزجـي... ومعــاه أن متتـزج ـؾؿتـان ؾت

ويؽون افظراب حقـئذ ظذ آخـر افؽؾؿتـغ ادؿـزوجتغ ؾتؼـول مـثاًل )إنَّ بورشـعقَد 

 «.مديـة ذات صفرة(

 ظــراب تؽــون ظــذ  آخــر اجلــزء افثــا  ومل ويػفــم مــن ـالمــه أن حرـــة اف

 ن ـؾؿة واحدة.آيتعرم حلرـة آخر اجلزء إول بعد أن صار اجلز

                                                           

   .15: 4افؼواظد افعربقة معجم  -( ظبد افغـي افدؿر20)

   .180: 1ادوجز ذم ؿواظد افؾغة افعربقة  –( شعقد إؾغا  21)

   افـحو ادصػى. –( حمؿد ظقد 22)
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 شبق أن فـا ذم إظراب افسـقب ادزجي خقارين:ما  كستـتج من ـلِّ 

إول: بـاء اجلزء إول مـه ظذ افػتح إذا ـان آخر هذا اجلزء حرؾًا صحقحًا, 

آخر هذا اجلزء حرف ِظؾَّة. وإظراب اجلزء افثا  بحسب وبـاؤه ظذ افسؽون إذا ـان 

موؿع ادرـب ادزجي ـاماًل من اجلؿؾـة, ؾـؼـول مـثاًل: )ــان َمْعـديؽرُب ؾارشـًا وإن 

 , , وُزْرت َبْعَؾَبـكَّ معد يؽرَب ؾارٌس, وُأظجْبت بؿعديؽرَب( وكؼول: )هـذه َبْعَؾَبـكُّ

( أي يعامل جـزؤه إول ــاجلزء إول مـن ادرــب افعـددي. أمـا  ومررت بَبْعَؾَبكَّ

ابـًا بحرــة مـاشـبة جزؤه افثا  ؾقعامل بحسب موؿع ادرـب ادزجي من اجلؿؾة إظر

 ف.صـروؾًا أو ممـوظًا من افصـرشواء أـان هذا اجلزء افثا  م ,ةرطاهرة أو مؼدَّ 

ويضـاف إػ اجلـزء  ,افثا : أن يعرب اجلزء إول بحسب موؿعه مـن اجلؿؾـة

 يعرب جمرورًا بافضاؾة, ؾقؼال مثاًل: افثا  افذي

معدي ـرَب ؾـارٌس, وأظجبـت بؿعـدي ــرَب  ـان معدي ـرَب ؾارشًا, وإنَّ 

.)  )بحرـة مؼدرة ظذ افقاء(, وهذه َبْعُل َبكٍّ وزرت َبْعَل َبكٍّ ومررت بْبعِل َبكٍّ

ــة ادعا ــب ادزجق ــائي صـــرفؽــنَّ افساـق ــل )افرأشــامفّقة وافالشــؾؽي وبّرم ة مث

ف بـلل, أو ٕن أتصح ؾقفا افضاؾة, إما ٕن جز ٓ ّي(صـرعّي بوَشؿْ  ها إول معـرَّ

ؾؾـم يبـق أمامــا إٓ  .أصَؾفا اشٌم أو ؾعل مـػقان, أو ترـقٌب كَسؼّي أو ترـقٌب وصػّي 

 اخلقار إول وهو:

أن ُيبـى آخر جزئفا إول ظذ افػتح إذا ـان حرؾًا صحقحًا وظذ افسؽون إذا 

ن يعرب آخر اجلزء افثـا  بحسـب موؿـع افسـقـب ادزجـي ــاماًل مـن ـان معتالًّ وأ

 اجلؿؾة ؾقؼال:
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 أخػَؼت افرأَشامفقَُّة.

ركا افرأَشامفّقَة.  وضوَّ

فـا ظن افرأَشامفقَِّة.  وحتوَّ

 َق أوشطقَُّة.شـراشُتـا افشـقأو: كَجحت 

 َق أوشطَّقَة.شـرـا افتَ اَش شـقوظارم افعدو 

 َق أوشطقَِّة.شـرا افاشتـشـقوواؾق إصدؿاء ظذ 

ق( ظذ افػتح, وإظـراب اجلـزء افثـا  شـروذفك ببـاء اجلزء إول )افرأس, اف

 أوشطقة( بحسب موؿع افسـقب ادزجي من اجلؿؾة. –)مافقه 

ذهبـا إفقه أن ـؾؿة )افدارؿطـّي( وهـي ترـقـب مزجـي ذم افـسـبة إػ ما  وَيْعضد

 ذـركا من افؼاظدة إذ جاء ؾقه:ما  ذظ )دار ؿطن( افتي ُضبِطت ذم معجم تاج افعروس

 ؾلل« / يِّ هو ظـدي من ختريِج افداَرُؿْطـ»  -

 شؽا« / وخ افداَرُؿْطـيِّ صـقوهو من »  -

 د خ م « / يُّ ؿال افداَرُؿْطـ»  -

 ق ر م م« / ذـره افداَرُؿْطـيُّ »  -

ــا   ويالحــظ أن افزبقــدي بـــى اجلــزء إول ظــذ افػــتح, وأظــرب اجلــزء افث

ااف بحسب موؿع  ظذ افضاؾة, ورؾعًا بافػاظؾقة. سـقب ادزجي من اجلؿؾة جرًّ

  أظالم افـبالء:شـروإػ مثؾه ذهب احلاؾظ افذهبي ذم  



 . ممدوح خسارة د -  مؼاربة ذم افدرس افرصذم افـحوي 

 

30 

د حمؿُد بن جوهرافتَّؾَّْعَػريُّ »جاء ؾقه:   - ـي آخر بُ  . أي(23)«أخزكا ادؼِرُئ ادَُجوِّ

ّي( بحسـب موؿـع وُأظـرب اجلـزء افثـا  )ظػـر اجلزء إول وهو )افتّل( ظذ افػتح,

 افسـقب ادزجي من اجلؿؾة ظطَا بقان ظذ حمؿد ادرؾو . 

بدَّ من آظساف بلن معظؿـا ؿد حُيِسُّ ؿؾقاًل أو ـثرًا من افثِّؼل ظذ  وفؽن ٓ  -

تطابق حرـة آخر اجلزء إول حرـة آخر اجلزء افثا , ؾـنذا  افـطق وافسؿع ظـدما ٓ

َق أوشـطقََّة( ؾؾـقس إمـر ــذفك ذم شــرَتـا افاششــقخاَّ ظذ افسؿع كحو )ظارَم 

ــا )كَ  ــجَ ؿوفـ ــا ظــذ شـــراشُتـا افشـــق ْت َح ق َ شـــراشتِـا افشـــقَق أوشــطقَُّة(, أو )واَؾَؼـ

ؾة من مؽاَكْغ, ؾقعـرب  أوشطقَِّة( فذا  كرى أن تعرب مثل هذه افساـقب ادزجقة ادعرَّ

 ]أي بـادوؿع[ ؾـة وُيْتَبـع بـهآخر اجلزء افثا  بحسب موؿع افسـقب ادزجـي مـن اجلؿ

 آخر اجلزء إول ؾقؼال مثاًل:

 ُق أوشطقَُّة.شـراشُتـا افشـقكجَحْت 

 َق أوشطقَّةَ شـراشَتـا افشـقوظارم 

 ِق أوشطقَِّة.شـراشتِـا افشـقوواؾق ظذ 

 ويؼال: أخػؼت افرأُشامفقَُّة.

ْركا افرأَشامفقََّة.  وضوَّ

ْأِشامفقَِّة.  وَظَدْفـا ظن افرَّ

رب ادرـب ادزجي ذم اجلؿؾة إوػ ؾاظاًل مرؾوظـًا بافضـؿة افظـاهرة وذم ؾقعُ 

 افثاكقة مػعوًٓ به وذم افثافثة اشاًم جمرورًا. وهو ذم ـل ذفك ـؾؿة واحدة.

                                                           

 .94: 20شر أظالم افـبالء  –احلاؾظ افذهبي  (23)
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ــا كحــن  وكحــن ذم هــذا آجتفــاد كستصــحب حــافتغ ؿــريبتغ إػ حــدٍّ مــا ممَّ

 بصدده:

بعض افـحاة إػ أهنـا ُمْعَرَبـة  أوٓمها: أحؽام إظراب إشامء افستة افتي ذهب

وذهـب افؽوؾقـون إػ أهنـا معربـة »ي حقث ؿال: شـرمن مؽاكغ ظذ حدِّ تعبر افزخم

من مؽاكغ باحلروف واحلرـات افتي ؿبؾفا, ؾنذا ؿؾت: )هذا أخـوك(, ؾفـو مرؾـو , 

ة افتــي ؿبؾفــا ]أي ضــؿة اخلــاء[, وإذا ؿؾــت: )رأيــت الوافــواو ظ مــة افرؾــع وافضــؿَّ

إفا ظالمة افـصب وافػتحة افتي ؿبؾفـا, وإذا ؿؾـَت: )مـَرْرُت بلخقـك(, أخاك(, ؾ

ي شــروهـذا افؼـول افـذي وصـػه افزخم (24)«ة افتـي ؿبؾفـاسـرؾافقاء ظالمة اجلر وافؽ

عا هو ما ذهب إفقه افب يون وفؽن بتعبر آخر, ؾفم مل يؼوفـوا ظـن إشـامء صـربافضَّ

واظؾـم »هو ؿريب مـه, إذ ؿال ادـرادي: ما  افستة إهنا تعرب من مؽاكغ, وفؽن ؿافوا

َة مذاهب , وأؿواها مـذهبان: إول مـذهب شـرظَ  ,أن ذم إظراب هذه إشامء افستة

رة ذم احلروف وُأْتبع صـرومجفور افب شـيبويه وافػارشـق يغ أهنا ُمْعَربة بحرـات مؼدَّ

َأَبُو زيٍد(, ثم اتبعت   ؿبل أِخر فًِخر, ؾنذا ؿؾت: )ؿام َأُبو زيٍد( ؾلصؾه )ؿامما  ؾقفا

ة ظـذ افـواو ؾُحـذؾت  حرـة افباء بحرـة افواو ؾصارت )َأُبُو زيٍد(, ؾاشتثؼؾت افضؿَّ

  . (25)«]أي حذؾت افضؿة من افواو[, ؾصارت ؿام َأُبو زيٍد(

ـة  ي اخلػَّ ثاكقتفام: طاهرة إتبا  احلرـات بعضفا ببعض ذم ـؾؿتغ فغرِم تـوخِّ

                                                           

 . 52: 1رشح ادػصل  –( ابن يعقش 24)

 .313: 1توضقح ادؼاصد وادسافك بؼح أفػقة ابن مافك  –( ادرادي 25)
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َالحَذم افـطق, ـام ذم ؿراءة ) َلل , حقث أتبعت حرـة افظراب ذم اجلـزء إول (26)(دِْم ل

من افسـقب افشـادي )احلْؿُد( بحرـة افبــاء ذم اجلـزء افثـا  مــه وهـو ٓم اجلـر ذم 

َـؾؿة ) (. أو ـام ذم إتبا  حرـة ادَْبـَى بحرـة افظراب ذم ـؾؿة )امُرؤ(, حقث َتْتبَع لل

 أً رَ ـورأيت اْمـ  راب ؾقفا, إذ يؼال: )جاء اْمُرؤٌ ظحرـة افراء ذم وشط افؽؾؿة حرـَة اف

 (. ومررت باْمِرٍئ 

ذهبـا إفقه أن بعض ـتـب افـساث أظربـت ادرــب ادزجـي مـن ما  يعضد ومما

ب بـن واضـح بـن سـقاد» أظالم افـبالء: شـرـتاب مؽاكغ أي ظذ اجلزأين, جاء ذم 

َؾؿيُّ افتَّؾَُّؿـَّ شـر َؿـَّ ... افمام اد سـيحان افسُّ ـَؾِؿيُّ افتَّؾُّ « ســيحدث افعامل أبو حمؿد افسُّ

ــافتؾَّْعَػريِّ  ــّل( ٕن هــذا افؾؼــب مرـــب مزجــي ـ أي بضــم اجلــزء إول وهــو )افت

ْعَػــرّي(  . ظــذ أن افؽتــاب كػســه ضــبط اجلــزء إول مــن ادرـــب )افتَّؾَّ وافــداَرؿطـيِّ

َؿـَّ بــافػتح, وضــبط اجلــزء إول مــن ادرـــب ادزجــي )   ا( بــافرؾع, وـالمهــســـيافتَّؾُّ

ــ ــل ه ــدري ه ــال ك ــع, ؾ ــذهبيذم موضــع َرْؾ ــا اف  أم مــن  (27)ذان افضــبطان فؾؿمف

 اجتفاد ادحؼؼغ  

 ة وجهان:صـروىحن ىرى مما سبق أىه جيوز يف ضبط الرتاكوب املزجوة املعا

األول: بناأ اجلزأ األول منها عىل الفاح وإعـراب اجلـزأ الثـاح بحسـب مو ـ  

اماًل مــن ارعــراب يف اجلملــة عمــاًل بيفكــام إعــراب الرتكوــب الرتكوــب املزجــي كــ

 املزجي يف األعالم عند القدماأ بوقال مثاًل:

                                                           

 .  232: 1ظؼ  ةإحتاف ؾضالء افبؼ ذم افؼراءات إربع  -صفاب افدين افدمقاضي  (26)

   .477: 21( احلاؾظ افذهبي وشر أظالم افـبالء 27)
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 ةُ ـوسطو  أَق شـراسُانا السـوىجَحت 

 ةَ ـَق أوسطو  شـراسَانا السـوعارَض 

 ِة.ـَق أوسطو  شـراساِنا السـوووابق عىل 

زأ الثـاح الـذي يعـرب الثاح: إتباع فركة اجلزأ األول من الرتكوب فركة اجل

 بحسب مو   الرتكوب املزجي من ارعراب يف اجلملة, بوقال مثاًل:

 ُة.ـأْخَفقت الرأُساملو  

ىا الرْأَساملِو    َة.ـوصور 

 ةِ ـوَعَدْلنا عن الرْأِساملو  

تبـاع اللفظـي يف ة ارعـراب مـن مكـاىني, ولظـاهرة اروذلك اساصحابًا ملقولـ

 جه َأْمول وبه أ ول.العربوة. وأىا إىل هذا الو
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