
1 

 

  الحضارة اإلسالمية كلية اآلداب و 

   العربيةقسم اللغة 

  

  

  

  محاضرات في علم النحو والصرف 
  - دراسات لغوية–لطلبة السنة الثانية 

  

  

  

  

  

  

  

  2019/2020الموسم الجامعي 

    

  

  



2 

 

  

  

  

  

  

  الرابعالسداسي 
  علم النحو

  مفرداته: 

 مدخل عام إلى الدرس اللغوي وعلم النحو - 1

 ء والمحدثينالجملة العربية بين القدما - 2

 اإلسناد في الجملة االسمية - 3

 التقديم والتأخير في الجملة االسمية - 4

 الحذف في الجملة االسمية - 5

 إلحاق النواسخ بالجملة االسمية/األفعال الناقصة - 6

 إلحاق األحرف المشبهة بالفعل بالجملة االسمية - 7

 ظن وأخواتها - 8



3 

 

 أفعال المقاربة - 9

 المجرورات -10

 العطف -11
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  األولى:    مدخل عام إلى الدرس اللغوي وعلم النحوالمحاضرة 

اختلف الباحثون القدامى والمحدثون في تعريف اللغة وتحديد   
مفهومها، وللوقوف على تعريف يمكن أن يوفق بين أغلب هذه اآلراء ويحدد 

  طبيعة اللغة في إطار مقبول، ويعكس حقيقة وظيفتها وأبعادها

ي قوله: "أصوات يعبر بها كل قوم عن وعناصرها، نذكر تعريف ابن جني ف
  .1أغراضهم"

ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقاصدهم، واللغات كثيرة وهي  فاللغة   
مختلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث المعنى، أي أن المعنى الواحد 

  .الذي يخالج ضمائر الناس واحد

  ولكن كل قوم يعبرون عنه بلفظ غير لفظ اآلخرين.

هي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم، وقد  واللغة العربية
وصلت إلينا عن طريق النقل، وحفظها لنا القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، 

  .2وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم

                                                           

 7ص  1952،  دار ا���ب، ا���ھرة، 1ا�����ص، ����ق ���د �� ا����ر، ط ا�ن ���، 1

� ا���ر��، ��روت، ��38ظر، ا�)�' ��ط&% ا�$#����، ���" ا�دروس ا��ر���، ط 2��� 7، ص2000،  ا��
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وثيقا بالمجتمع، فمنذ أن تكونت المجتمعات ارتبطت ارتباطا فقط   
ببعضهم، وحملت أفكارهم وعملت البشرية أتاحت اللغة ألفراده االتصال 

على قيام المجتمع وتحقيق حضارته، فاللغة والمجتمع والحضارة، ظواهر 
متداخلة ومتكاملة، وعمر اللغة يقدر بعمر المجتمع اإلنساني، غير أن 

والذي بدأ بالرغبة في تدوينها للمحافظة على استمراريتها -االشتغال بها 
، حين فكر اإلنسان في ابتداع رموز لم يتم إال منذ وقت حديث -وخلودها

لكتابتها بأرض الرافدين منذ خمسة آالف سنة، وكانت الكتابة أولى مظاهر 
أما اهتمام اإلنسان بها على نحو علمي، كان بعد عناية اإلنسان باللغة، 

اختراع الرموز الكتابية بزمن طويل، وبعد أن بلغ اإلنسان أشواطا في ميدان 
  لمي.الحضارة والتقدم الع

و خضعت اللغة بعد ذلك لدراسات عدة، مختلفة االتجاهات والتخصصات، 
فاهتم بها علماء االجتماع والنفس والتاريخ والجغرافيا والطبيعة، وكان في 
مقدمة هؤالء جميعا، اللغويون الذين أخذوا يدرسون اللغة في ضوء الحياة 

مية قائمة على االجتماعية ودورها في تنظيم المجتمع، فدرسوها دراسة عل
تحليل عناصرها ومعرفة حقيقتها وطبيعتها ووظيفتها، ووقفوا عند تعريفها، 
فعرفها ابن جني في قوله:" أما حد اللغة فأصوات يعبر بها كل قوم عن 

  أغراضهم"، فقد وقف ابن جني عند أسس ثالثة للغة وهي:

أي اللغة المنطوقة ذات الجرس المسموع المسمى  صوتية اللغة: -أ/
  بالكالم.

: أي أن المعبرين بها قوم من األقوام، فاللغة تنشأ من اجتماعية اللغة -ب/
  تكون المجتمع.

  .تحقيق التواصل والتعبير في األفكار واألغراض وظيفية اللغة: - /ج
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وذلك وقد تناقل اللغويون العرب هذا التعريف دون إضافة تذكر،   
صل اللغويون المحدثون لشموليته وٕاحاطته ودقته في بيان المعنى، وتو 

لتحديد مستويات اللغة، وهي: المستوى الصوتي، الصرفي، النحوي، الداللي 
  1المعجمي.

    علم النحو:

أنه الناحية واالتجاه والقصد، جاء في التعريف اللغوي للنحو: 
:"انح هذا -ألبي األسود الدؤلي  - كرم اهللا وجهه-انطالقا من قول علي

  جاه.النحو"، أي اتبع هذا االت

"انتحاء سمت كالم العرب، في  عرفه ابن جني بقوله: :وفي االصطالح
واإلضافة  والتحقير والتكسيركالتثنية والجمع  تصرفه من إعراب وغيره
  2"والنسب والتركيب وغير ذلك

 أي أن النحو عودة لألصول العربية، إلى فطرتها، باتباع كالم العرب،
حديثا، رأى فيه أن دائرته يجب أن وتحدث عبد القاهر الجرجاني عن النحو 

تكون أوسع من البحث في اإلعراب وضبط أواخر الكلمات، وأنها يجب أن 
تمتد لتشمل نظم الكالم، لذلك تكلم في النظم وٕاطباق العلماء على تعظيم 
شأنه وتفخيم قدره والتنويه بذكره، قال عبد القاهر: "وعلم أن ليس النظم إال 

ي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه أن تضع كالمك الوضع الذ
وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فال تزيغ عنها، وتحفظ الرسوم التي 

  3رسمت لك فال تخل بشيئ منها"
                                                           

� ا��زا�ر،  1�� ا���م، د ن دار ا�.دى، ��م �$ 9/10، ص ��0720ظر: ���د �� ��د ا��ر�م ا�رد���، /�ول /� �م ا�

 34ا�ن ���، ا�����ص، ص 2

 74/75، ص��1372د ا���ھر ا��ر����، د�4ل ا��3�ز، ����ق ���د ر)�د ر2�، ا���ھرة  3
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وذكرت كتب العربية أسباب وضع هذا العلم وواضعه، وتكاد تتفق على أن  
يكون علي بن أبي طالب أول من كتب في النحو، ويليه أبو األسود 

دؤلي، وضعا قواعد نحوية حين ظهر اللحن في المجتمع العربي، وبدأ ال
ينتشر حتى وصل إلى القرآن الكريم، فأدى ذلك إلى التعجيل بوضع قانون 

  .1خاص، يحفظ لسان العرب

فالنحو هو العلم الذي يهتم بدراسة الجملة العربية وأحكامها وقواعد   
  2قسامها وٕاعرابها.تركيبها، والعوامل النحوية الداخلة عليها وأ

  فما مفهوم الجملة؟ وما هي أقسامها؟    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 22/23،ص1992، دار ا�)واف ��)ر وا��وز�"، ا�ر��ض، ��1ظر: ��د ا��ر�م ���د ا56�د، ا�و�5ط /� ��ر�' ا���و ا��ر��، ط 1

�� ���س، �ر�� 2� ��، ط��ظر: �ر/���� �� ا;داب، ا���ھرة، 1ك إ�% �$� �ر����� .113، ص2009، �
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  الجملة العربية، بين القدامى والمحدثينالثانية:   المحاضرة 

م بدراسة الجملة، ولم تكن هي نقطة البدء في ياهتم الباحثون منذ القد  
لعربية الدراسات اللغوية القديمة، إذ إنهم لم يحددوا الصور الشكلية للجملة ا

تحديدا دقيقا، حيث تكون دراستهم بعد ذلك تحليال نحويا لها، لذلك يستوجب 
أن يقف عند ما قدمه القدامى من دراسات على دارس الجملة العربية 

  لغوية، والتي يعتبر سيبويه رائدا لها.

 مفهوم الجملة: -1

لغة: ورد في الصحاح للجوهري قوله: "الجملة واحدة الجمل وأجمل  -أ
، وفي لسان العرب البن منظور: "الجملة واحدة ده إلى الجملة"الحساب، ر 

 .، جمعه عن تفرقه..."الشيء، وأجمل الشيءالجمل، والجملة جماعة 

لم يخرج عن كونها تدل على جمع األشياء عن  ،فالمفهوم اللغوي للجملة -
 .شيءتفرقها وأنها جماعة كل 

 اصطالحا: - ب

  شهد به مفهوم الجملة في االصطالح نستقيه مما است

سيبويه في كتابه، بجمل نحوية تامة، في مواطن عدة، مراعيا فيها المعنى 
ومعبرا عنها بلفظ الكالم، فسيبويه لم يتحدث عن الجملة بمعناها 

  االصطالحي، وٕانما بمدلولها من خالل اإلشارة إلى عناصر اإلسناد وهما 
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  . ( المسند والمسند إليه)

  

  

 الجملة عند النحاة القدامى: -2

ما تكونت من عتبر سيبويه رائدا للدراسات اللغوية القديمة، والجملة عنده ي
مسند ومسند إليه (الفعل والفاعل)، أو المسند إليه والمسند (المبتدأ والخبر)، 

واإلحالة، فمنه مستقيم حسن  الكالميقول سيبويه: " هذا باب االستقامة من 
ذكر الكالم ويقصد  ومحال...." فسيبويه لم يستخدم مصطلح الجملة بل

  الجملة.

ويعد المبرد أول من استعمل مصطلح الجملة، حين تحدث عن الفاعل، -
يقول: "هذا باب الفاعل وهو الرفع، وذلك في قولك: قام عبد اهللا وجلس 
زيد، وٕانما كان الفاعل رفعا ألنه هو والفعل جملة يستحسن عليهما السكوت 

  وتجب بها الفائدة للمخاطب".

جملة والكالم، باستثناء لماء القدامى لم يفرقوا بين مصطلحي الفمعظم الع
ابن هشام الذي حاول أن يفرق بين مصطلح الكالم والجملة من حيث إن 
الكالم يمكن السكوت عليه، أما الجملة فيعني بها عناصر اإلسناد كالفعل 

  مع فاعله والمبتدأ وخبره.

أن الجملة عبارة عن "والجرجاني كذلك فرق بين المصطلحين لكونه يرى 
مركب من كلمتين، أسندت إحداهما إلى األخرى سواء أفاد كقولك : 'زيد 

، فإنه جملة ال تفيد إال بعد مجيئ قائم'، أو لم يفدك، كقولك: 'إن يكرمني'
  جوابه، فتكون الجملة أعم من الكالم مطلقا" فالكالم عنده يشترط اإلفادة.
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ى عموما: هي القول المركب من كلمتين فالجملة العربية عند النحاة القدام -
 أسندت إحداهما إلى األخرى إلفادة المعنى.

  

 النحاة المحدثين:الجملة عند  -/3

تمام حسان: يرى تمام حسان أن الكالم عبارة عن مجموعة من الجمل  -أ/
  لذلك فهو أعم منها.

 إبراهيم أنيس: يرى أن الجملة أقل قدر من الكالم يفيد السامع معنى-ب/
  مستقل بنفسه، سواء تركب من كلمة واحدة أو أكثر.

محمد حماسة عبد اللطيف: ال يشترط بدوره اإلسناد ضروريا في -ج/
الجملة، إذ يقول: "كل كالم تم به معنى يحسن السكوت عليه، هو جملة 

  وٕان كان من كلمة واحدة".

لية وقد اتفق معظم علماء العربية، على أن أنواع الجمل تتراوح بين الفع -
 واالسمية، إال أن آخرين أضافوا الظرفية والشرطية كالزمخشري وابن هشام.
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  المحاضرة الثالثة:   اإلسناد في الجملة االسمية

 مفهوم اإلسناد: -1

  هو االرتكاز والربط، أسندت شيئا إلى شيئ، أي ربطته به. لغة: - أ/

يث يقع لجملة، حهو ذلك الربط المعنوي بين طرفي ا اصطالحا: -ب/
أحدهما على معنى اآلخر، ويتركب اإلسناد من مسند ومسند إليه وهما 
اللذان يشكالن المركب اإلسنادي ويسميهما سيبويه: ما يحسن السكوت 

  عليه، وعند النحاة المحدثين: الجملة المفيدة.

فاإلسناد هو ارتكاز كلمة على كلمة وارتباطهما ببعض، قصد إتمام -
  لعملية اإلسنادية أي المركب اإلسنادي.المعنى وتتحقق بذلك ا

  اإلسناد: ركنا -2

أحد ركني عملية اإلسناد، وهو الشيئ المثبت قام زيد(مثبت) أو  المسند:- أ/
  المنفي(لم يقم زيد) أو المطلوب حصوله(السماء صافية).

اإلسناد، وهو اللفظ الذي نسب إلى أحد ركني عملية  المسند إليه:-ب/
  فاعل أو نائب الفاعل أو المبتدأ.صاحبه، ويتمثل في ال

واإلسناد في الجملة االسمية يختلف عن الجملة الفعلية، كون المسند إليه  -
في الجملة االسمية يأتي في المقام األول، وال يتم معناه إال بوجود المسند 
الذي يمثل الخبر، مثال: زيد قائم، فزيد هو المسند إليه، وقائم هو المسند، 
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إلى زيد، وال يتم معنى زيد إال بوجود لفظة 'قائم'، وبارتباط أسندنا القيام 
 اللفظتين تتحقق الفائدة لذلك يسمى هذا اإلسناد 'ربطا معنويا'.

 

هي جملة تبتدئ باسم أو ضمير نائب عنه، مثل: الطالب  الجملة االسمية: -2
 مجتهد، أنت ناجح.

  وللجملة االسمية ركنان يدل وجودهما على تمام المعنى.

  المبتدأ:  - أ/

وهو االسم المرفوع في أول الجملة االسمية، وهو موضوع الجملة  تعريفه: -1
  ومحورها، ويسمى المسند إليه.

: يرد المبتدأ دائما مرفوعا، وقد يسبق بحرف جر زائد، مثل: حكمه اإلعرابي -2
 بحسبك درهم، أو شبيه بالزائد، مثل: رب ضارة نافعة.

 يرد المبتدأ : حاالته: -3

 زيد قائماسما ظاهرا:  •

 ضميرا منفصال: أنت ناجح •

 مصدرا مؤوال: (أن تكتبوا) خير لكم. •

: يرد المبتدأ عادة معرفة، إال أننا أحيانا نجده نكرة مسوغات االبتداء بالنكرة -4
 وذلك لألسباب اآلتية:

 إذا اختص المبتدأ ب: •

  إضافة: كتاب الطالب مفيد.-
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  صفة: طالب مجتهد ناجح.-

  جرة نائمبجار ومجرور: طالب في الح-

  *   إذا كان المبتدأ اسما مصغرا: رجيل، طويلب، شجيرة...           

  *  إذا سبق المبتدأ باستفهام أو نفي: هل زائر زارنا؟           

  ما طالب حضر.                                           

 إذا سبق المبتدأ بإذا الفجائية: دخلت فإذا طالب خرج. •

 دأ لفظا من األلفاظ الدالة على الدعاء: سالم، ويل، رحمة...إذا كان المبت •

 إذا كان المبتدأ من الكلمات الدالة على العموم: كل ، بعض . •

 إذا سبق المبتدأ بجار ومجرور أو رب: في الدار رجل، رب ضارة نافعة. •

  الخبر:  -ب/

: هو اللفظ النكرة الذي يكمل معنى المبتدأ، ويأتي غالبا بعده تعريفه -1
 محكوما به، ويسمى مسندا.و 

 أنواعه: -2

 الخبر مفرد: الطالب ناجح  •

 الخبر جملة فعلية: األستاذ (يشرح الدرس) •

 الخبر جملة اسمية: الحديقة (أزهارها جميلة) •

خبر متعلق بشبه الجملة: خبر الجملة في حقيقته محذوف، لكن تدل عليه  •
 الحجرة. شبه الجملة، الطالب في الحجرة والتقدير: الطالب موجود في
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  أحكامه: -/3

 وجوب رفعه •

 وجوب تنكيره إذا كان مفردا. •

وجوب مطابقته للمبتدأ في العدد والنوع، طالب مجتهد، طالبان مجتهدان،  •
 طالبة مجتهدة.
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  المحاضرة الرابعة:   التقديم والتأخير في الجملة االسمية

تدأ في المقام تتركب الجملة االسمية من مبتدأ وخبر، ويأتي المب  
األول متصدرا الجملة، وهذا الترتيب أصلي في الجملة االسمية، لكن أحيانا 
يطرأ تغيير على مستوى ترتيب المبتدأ والخبر، فيتقدم الخبر على المبتدأ في 

  حاالت محصورة.

 وجوب تقديم المبتدأ على الخبر (وجوب المحافظة على الترتيب األصلي): -1

  ى الخبر في الحاالت اآلتية:يجب أن يتقدم المبتدأ عل

إذا كان المبتدأ من أسماء الصدارة( اسم استفهام، من دخل؟/ اسم شرط،  -أ
من يجتهد ينجح/ ضمير منفصل، أنت ناجح/  ما التعجبية، ما أجمل 

 الربيع/ كم الخبرية، كم كتاب قرأت).

 إذا اقترن المبتدأ بالم االبتداء(التوكيد)، لمحمد ناجح. -ب

لة فعلية، األستاذ (يشرح الدرس)، أو اسمية، المؤمن إذا كان الخبر جم -ت
 (خلقه حميد).

إذا تطابق المبتدأ والخبر في التعريف، الدين النصيحة، أو التنكير، طالب  -ث
 مجتهد حاضر.

 إذا كان المبتدأ محصورا في الخبر، ما محمد إال رسول. -ج
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  وجوب تقديم الخبر على المبتدأ: -/2    

  دم الخبر على المبتدأ في المواضع اآلتية:يجب أن يتق              

إذا كان الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، قوله تعالى: " على قلوبهم غشاوة"،  -أ
 .(في الدار) رجل

شبه جملة والمبتدأ نكرة، يحتوي ضميرا يعود على الخبر، في إذا كان الخبر  -ب
 الحديقة حارسها.

 ذا؟ كيف الحال؟إذا كان الخبر اسما من أسماء االستفهام، من ه  -ت

 إذا كان الخبر اسم إشارة للمكان، هذا الطريق، هنا المسجد. -ث

 إذا كان الخبر محصورا في المبتدأ، ما خالق إال اهللا. -ج

 الجواز:  -3

يجوز لنا المحافظة على الترتيب األصلي للجملة االسمية(مبتدأ ثم خبر) أو 
عرفة والخبر شبه تقديم الخبر على المبتدأ (خبر ثم مبتدأ) إذا كان المبتدأ م

جملة، الطالب في الحجرة/ في الحجرة الطالب، أو كان المبتدأ معرفة 
  والخبر مفردا، األستاذ حاضر/ حاضر األستاذ.

  بالغة التقديم والتأخير: -/4

إن عملية التقديم والتأخير على مستوى الجملة العربية عموما،            
تبط بلغة العربي منذ القديم، وذلك لم يكن اعتباطيا وال حديث الوجود، بل ار 

لوا اإلجماع و ألغراض بالغية تفهم من السياق، لكن أهل االختصاص حا
إبراز االهتمام أن الغاية البالغية المثلى من عملية التقديم والـتأخير هي 

هذا ما أكده سيبويه في الكتاب، قوله: "وٕان قدمت االسم فهو عربي  والعناية
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يا جيدا، وذلك قولك: زيدا ضربت، واالهتمام جيد، كما كان ذلك عرب
ة هنا في التقديم والتأخير سواء"، وأكد الجرجاني هذا المعنى في والعناي

قوله: "واعلم أن لم تجدهم اعتمدوا فيه شيئا يجري مجرى األصل، غير 
ير هي العناية واالهتمام أخفالغية من التقديم والت العناية واالهتمام".

  (التخصيص).

  ضرة الخامسة:    الحذف في الجملة االسميةالمحا

  من التغيرات التي تطرأ على مستوى عناصر الجملة االسمية، الحذف      

 مفهومه: -1

  .سقاط واإلزالةهو اإل :لغة -أ/

هو االستغناء عن عنصر من العناصر المكونة للجملة  اصطالحا: -ب/
بقى حاضرا في لغاية بالغية معينة، دون اختالل المعنى، ألن المحذوف ي

  الذهن، ويرتبط الحذف غالبا باالختصار.

 حذف المبتدأ: -2

يجوز حذف المبتدأ إذا دل عليه دليل، مثال: كيف محمد؟  جوازا: -/أ
  بخير/ أو نقول: محمد بخير.

  يجب حذف المبتدأ في المواضع اآلتية: وجوبا: -ب/

 العنب. بعد السيما، أحب الفاكهة ال سيما العنب، والتقدير: ال سيما هو •

في أسلوب المدح والذم، نعم الطالب المجتهد، والتقدير: نعم الطالب هو  •
 المجتهد.
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إذا كان خبره مصدرا صريحا: سمع وطاعة، والتقدير: أمرك سمع وطاعة،  •
 صبر جميل، والتقدير: صبري صبر جميل.

 في القسم، واهللا ألجتهد، والتقدير: واهللا قسم ألجتهد. •

طع عن النعتية(نعت مقطوع)، بمدح أو ذم أو إذا كان في الجملة نعت ق •
 ساعد زيدا الكريم، والتقدير: هو الكريم. -ترحم، 

  جانب مخالطة عمر اللئيم، التقدير: هو اللئيم.-                    

  أحسن إلى محمد المسكين، التقدير: هو المسكين. -                  

  حذف الخبر: -/3

وازا، إذا قامت قرينة على ذلك، مثال: محمد يحذف الخبر ججوازا:  -أ/  
  ناجح وأنت. والتقدير: محمد ناجح وأنت ناجح.

كما يجوز لنا حذف الخبر بعد إذا الفجائية، مثال: خرجت فإذا المطر/ 
  خرجت فإذا المطر نازل.

  في المواضع اآلتية: الخبريجب حذف  :وجوبا -ب/

 لوال العدل موجود . بعد لوال، لوال العدل لساد الفساد. والتقدير: •

يجب حذف الخبر إذا دلت عليه شبه الجملة، الطالب في الحجرة، والتقدير:  •
 الطالب موجود في الحجرة.

يجب حذف الخبر بعد واو المعية (المصاحبة)، كل إنسان وفعله، والتقدير:  •
كل إنسان وفعله مقترنان. الطالب وكتابه، والتقدير: الطالب وكتابه 

 متالزمان.



18 

 

ة: يجوز لنا حذف الجملة االسمية كاملة إذا دل عليها دليل، بغية مالحظ
االختصار، هل األستاذ حاضر؟ اإلجابة: نعم، والتقدير: نعم األستاذ 

 حاضر.

  

 

  إلحاق النواسخ بالجملة االسمية/ األفعال الناقصةالمحاضرة السادسة: 

  مفهوم النسخ:

  نسخ بمعنى أزال، ونقل،وغير لغة:-أ

موعة من األدوات تدخل على الجملة االسمية، : مجاصطالحا- ب
فتنسخ الحركة اإلعرابية للمبتدأ أو الخبر، ودخولها يزيد المعنى فائدة وداللة 
وتقوية. وتضم النواسخ: األفعال الناقصة، األحرف المشبهة بالفعل، ظن 

  وأخواتها وغيرها.

  كان وأخواتها األفعال الناقصة:

نه ال يكتمل معناها إال بوجود خبرها، هذه األفعال بالناقصة ألسميت   
فنقول: كان اهللا ' كان هنا فعل ناقص ال يكتمل معناه إال بوجود خبر يكمل 
المعنى، فنقول: كان اهللا عليما. وهذه األفعال ال تحتوي على حدث معين، 

  .1عكس األفعال التامة

  وتنقسم األفعال الناقصة ثالثة أقسام من حيث تصريفها:  

                                                           

�، ص 1���� ��� ���س، �ر��ك إ�% �$� �ر��� � ��139ظر: �ر/
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 (الماضي، المضارع، األمر) اقصة التي تتصرف تصرفا تاما:األفعال الن -1
 كان، أصبح، أضحى، أمسى، ظل، بات، صار.

  مثال: كان، يكون، كن.

األفعال الناقصة التي تتصرف تصرفا ناقصا: (الماضي والمضارع) ما  -2
 انفك، ما برح، مازال، ما فتئ.

  مثال: ما انفك، ما ينفك

 الماضي فقط) ليس، ماداماألفعال الناقصة التي ال تتصرف: ( -3

  معانيها:

معنى 'كان': اتصاف المسند إليه بالمسند في الماضي، وقد يكون اتصافه -
به على وجه الدوام، إن كان هناك قرينة، كما في قوله تعالى: "وكان اهللا 

  ، أي: إنه كان ولم يزل عليما حكيما.1عليما حكيما"

  معنى 'أمسى': اتصافه به في المساء.-

  صبح: اتصافه به في الصباح.معنى أ-

  معنى أضحى: اتصافه به في الضحى.-

  معنى ظل: اتصافه به وقت الظل، وذلك يكون نهارا.-

  معنى بات: اتصافه به وقت المبيت، وذلك يكوةن ليال.-

  معنى صار: التحول.-

                                                           

1  � 17ا����ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة ا��5�ء، ا;�
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معنى ليس: النفي في الحال، فهي مختصة بنفي الحال، إال إذا قيدت بما -
ستقبال، فتكون لما قيدت به، نحو: ليس علي مسافرا يفيد المضي أو اال

  أمس أو غدا.

معنى مازال، وما انفك، وما فتئ، وما برح: مالزمة المسند للمسند إليه، -
  فإذا قلت: مازال خليل واقفا، فالمعنى أنه مالزم للوقوف في الماضي.

ى: ومعنى مادام: استمرار اتصاف المسند إليه بالمسند، فمعنى قوله تعال-
  ، أي أوصاني بهما مدة حياتي.1"وأوصاني بالصالة والزكاة ما دمت حيا"

  أحكام أخوات كان:

تدخل على الجملة االسمية، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر  -1
 .ويسمى خبرها

 حكم اسم كان نفسه حكم الفاعل. -2

 يرد خبر كان، مفردا وجملة اسمية أو فعلية وشبه جملة. -3

وخبرها في التقديم والتأخير هي نفسها أحكام المبتدأ أحكام اسم كان  -4
 والخبر.

  مالحظة: 

قد ترد األفعال الناقصة تامة، أي أنها ترفع فاعال وتنصب مفعال به، 
التي تكون تامة إذا وظفت بمعنى وأغلب هذه الحاالت يحدث مع كان 

  .2حدث ووقع وحصل

                                                           

1  � 31ا����ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة �ر�م، ا;�

 277....272ا�$#����، ص  ��ظر: ���" ا�دروس ا��ر���، ا�)�' ��ط&% 2
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، 1يقول له كن فيكون" مثال: قال اهللا تعالى: "إنما أمره إذا أراد شيئا أن
  بمعنى احدث، فيحدث.

أو في قولنا: كانت ثورة التحرير في الفاتح من نوفمبر. بمعنى وقعت في 
   الفاتح من نوفمبر.

  

  

المحاضرة السابعة: إلحاق النواسخ بالجملة االسمية/األحرف المشبهة 
  بالفعل:

  تعريفها: -1

السمية، هي مجموعة من األحرف الناسخة تدخل على الجملة ا  
  فتنصب األول ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها.

  سبب التسمية:-2

  ، هي:الفعل، ألنها تشبه الفعل في مواضعسميت المشبهة ب  

 عدد حروفها أكثر من اثنين كالفعل مثال: كتب تشبه ليت. •

 الحركة اإلعرابية، وهي الفتحة، مثل الفعل الماضي. •

قريب، والفعل يأتي قبل االسم، مثل  تأتي قبل االسم، مثل: لعل النجاح •
 جلس الطالب.

                                                           

1  �  82ا����ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة �س ا;�
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تشبه الفعل في المعنى والداللة الزمانية، مثل: ليت النجاح قريب 'زمن  •
 المستقبل'.

 تقبل مثل األفعال، نون الوقاية، مثل ليتني لعلني.... •

 معانيها: -3

 : للتوكيدإن، أن •

  حرف مشبه بالفعل يفيد التمني. ليت: •

 فيد الرجاءحرف مشبه بالفعل يلعل:  •

 حرف مشبه بالفعل يفيد االستدراكلكن:  •

 1حرف مشبه بالفعل يفيد التشبيه.كأن:  •

 أحكامها: -4

 يرد خبرها مفردا أو جملة اسمية أو فعلية، أو شبه جملة. •

جب أن يتقدم اسمها على خبرها، ويتقدم الخبر إذا كان شبه جملة فقط، ي •
 .2قال اهللا تعالى: "إن مع العسر يسرا"

ا إذا دخلت عليها 'ما' فتكفها عن العمل، مثال: إنما اهللا واحد، يبطل عمله •
 .3اهللا: لفظ جاللة مبتدأ، واحد: خبر مرفوع

  مواضع كسر وفتح همزة 'إن':

                                                           

�، ص  1���� ��� ���س، �ر��ك إ�% �$� �ر��� � ��140/141ظر: �ر/

2  � 5ا���ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة ا�4)راح ا;�

�، �ر�" 5��ق، ص  3���� ��� ���س، �ر��ك إ�% �$� �ر��� � ��145ظر: �ر/
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تكسر همزة 'إن' إذا لم نستطع تأويلها وما بعدها إلى أ/ كسر الهمزة: 
  مصدر صريح، وهذه الحاالت كثيرة أشهرها:

  مثال: إن اهللا واحد.إذا وقعت في أول الكالم، -

  إذا وقعت بعد حيث، مثال: حيث إنه...-

  بعد القول، مثال: قال: إن ...-

  إذا وقعت جوابا للقسم، مثال: واهللا إن...-

  إذا وقعت بعد إذ، مثال: إذ إن ...-

  إذا وقعت بعد كال، مثال: كال إن ...-

  بعد حتى، مثال: حتى إن...-

استطعنا تأويلها وما بعدها بمفرد، أي  إذا تفتح همزة 'أن' ب/ فتح الهمزة:
  بمصدر صريح.

  بلغني مرضك. -مثال: بلغني أنك مريض

ج/ جواز الكسر والفتح: يجوز لنا كسر همزة 'إن' أو فتحها 'أن' بعد فاء 
 الجزاء، مثال: من يجتهد فإني أكرمه، ويجوز قولنا: من يجتهد فأني أكرمه.

تعالى: "وصل عليهم إن صالتك وفي موضع التعليل كذلك، مثال قال اهللا 
  .2، وقرئت بالفتح أيضا، أي أن صالتك1سكن لهم"

  الالم المزحلقة:

                                                           

 .103ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة ا��و��، ا;�� ا���� 1

 ��314/315ظر: ا�)�< ��ط&% ا�$#����، ���" ا�دروس ا��ر���، ص  2
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أصال، لكنها تزحلقت بعد 'إن' المكسورة، عن صدر هي الم االبتداء   
الجملة كراهية ابتداء الكالم بمؤكدين، فسميت بذلك، وهي حرف توكيد 

  مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب.

  خل على خبر 'إن' بجميع صوره: مفردا وجملة وشبه جملة .وهي تد  

مثال: إن عليا لحاضر، إنك لتقول الحق، إن عليا لعمله متقن، "وٕانك لعلى 
  .1خلق عظيم"

  

  

 

  'كاد وأخواتها' أفعال المقاربةالمحاضرة الثامنة: 

  سبب التسمية:/1

الباب سميت أفعال المقاربة بهذا االسم، تغليبا لنوع من أنواع هذا   
  على غيره، لشهرته وكثرة استعماله، أي من باب التغليب.

  تنقسم ثالثة أقسام:/أقسامها: 2

  أ/ أفعال المقاربة: 

وهي ما تدل على قرب وقوع الخبر، وهي ثالثة: كاد، أوشك، 
  كرب.مثال: كاد المطر ينزل.

  ب/أفعال الرجاء: 

                                                           

1  � 4ا����ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة ا��م، ا;�
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وهي ما تدل على رجاء وقوع الخبر وهي ثالثة: عسى، حرى، 
  اخلولق. مثال: عسى اهللا أن يأتي بالفتح.

  ج/ أفعال الشروع: 

تدل على الشروع في العمل، وهي كثيرة، منها: شرع، ابتدأ، أقبل،   
  انبرى، أنشأ، جعل، قام، طفق، هب، علق، أخذ، بدأ...

  / أحكامها: 3

تدخل على الجملة االسمية، ترفع األول ويسمى اسمها وتنصب الثاني  •
 .ويسمى خبرها

ب أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، مقترن بأن أو غير مقترن يج •
 بها.

 تأتي أفعال المقاربة في صيغة الماضي إال كاد وأوشك: يكاد يوشك. •

 يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها، مثال: يكاد ينقضي الوقت. •

 .يجب أن يتجرد الخبر من 'أن' في كل أفعال الشروع •

 .لولق ب 'أن'يجب أن يقترن خبر: حرى واخ •

يجوز اقتران الخبر ب 'أن' أو عدم اقترانه مع أفعال المقاربة وعسى من  •
 أفعال الرجاء.

األكثر في عسى وأوشك أن يقترن خبرهما ب 'أن' قال اهللا تعالى: " عسى  •
 .1ربكم أن يرحمكم"

                                                           

1  � 8ا����ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة ا53راء، ا;�



26 

 

  تمام هذه األفعال:

ال: لم تأتي أفعال الشروع تامة إذا لم يكن خبرها جملة فعلية مضارعة، مث-
  يأخذ الطالب حقه.

  .1وٕاذا استعملت هذه األفعال في المضارع باستثناء كاد وأوشك-

  

  

  

  

  

  'أفعال القلوب' المحاضرة الثامنة: ظن وأخواتها

  / تعريفها:1

هي أفعال تدخل على الجملة االسمية، فتغير المبتدأ والخبر من   
ل بالقلب، سميت كذلك ألن معانيها تتصصورة الرفع، إلى صورة النصب، 

  وهي ثالثة أقسام:

 ظن، جعل، حجا، حسب، خال، زعم، عد، هب.ما يفيد الرجحان:  -أ

 .ألفى، تعلم، درى، رأى، علم، وجدما يفيد اليقين:  - ب

 اتخذ، جعل، تخذ، ترك، صير، غادر، وهب.ما يفيد التحويل:  -ت

  / أحكامها:2
                                                           

 157/158، ص 2016رة، ���ن/ا6ردن، ، دار ا����8�5ظر: ��ده ا�را���، ا��ط��ق ا���وي، ط 1
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كل أفعال القلوب تتصرف ما عدا: هب بمعنى قدر، تعلم بمعنى اعلم،  •
 فهما جامدان يالزمان صورة الماضي.

إذا فصل بين أفعال القلوب وبين جملتها ما له صدر الكالم تعلق عن  •
 العمل لفظا ال معنى، مثال: ظننت ما كالمك صدق.

 يبطل عملها إذا وقع بعدها: •

  إن، ال، ما النافيات، مثال: ظننت إن عمر كريما-

  وقوعها قبل الم االبتداء: علمت لمحمد مجتهد-

  وقوعها قبل الم القسم: علمت ليموتن الجاني-

  .1"م يروا كم أهلكنا قبلهم من القرونوقوعها قبل كم الخبرية: "أل-

  وقوعها قبل لو: علمت لو أنني عملت بإتقان لنجحت.-

  وقوعها قبل لعل: ال أدري لعل اهللا يريد بهم شرا.-

  مالحظات:

ال تعد من أفعال إذا اكتفت أفعال القلوب بنصب المفعول األول فقط،  •
 القلوب، مثال: علمت المسألة، بمعنى عرفت.

نجد الفعل 'جعل' يفيد الرجحان: "وجعلوا المالئكة الذين هم عباد الرحمن  •
كما يفيد التحويل: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء  .2إناثا"

 .3منثورا"

                                                           

1  � 31ا����ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة �س، ا;�

2  � 19ا����ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة ا�ز�رف، ا;�

3  � 23ا����ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة ا�&رB�ن، ا;�
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هي: أبصر، تلحق أفعال تعمل عمل أفعال القلوب شرط أن تفيد معناها، و  •
  .1استنبأن تفكر، سأل، نظر

  

  

  

  

  

  

  

  المحاضرة التاسعة: المجرورات 

 
المجرور  ،المجرور بحرف الجرينقسم االسم المجرور ثالثة أقسام: 

  والمجرور بالتبعية.  ،باإلضافة
  :المجرور بحرف الجرّ 1 
-الباء-الالم-على-عن-فى-إلى-أشهر حروف الجر هى منْ    

خال،عدا،حاشا(إذا -ُرب -ُمنذ-ُمذْ -حّتى-قسمتاء ال-واو القسم-الكاف
 . حروفا) ُاعتبرت
  :مالحظة

  هذه الحروف تجر االسم الّظاهر والمضمر الذى يليها مباشرة
                                                           

 081/109، ص ��2003ظر: ���< ���د، ا�)��ل ا���5ر /� ا���و، دن، دار ھو��، ا��زا�ر،  1
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 ومثال ذلك الّزائدة، بدون فاصل ويجوز الفصل بحرف النفى (ال)أو (كان) 
  .اهللا مع المتقين بال شك

 عملها:
     :َلمضمرحروف جر تعمل فى الّظاهر واأ/      
   .حاشا- عدا- خال-الباء-الالم-فى-على- عن-إلى- من 

خرجُت من المسجد، أخذُت منه الكتاَب ، "وهو الذى أنزل إليكم مثال: 
  ."الكتابَ 

    :حروف جّر تختّص بالظاهرب/  
 تاء القسم-واو القسم-الكاف-حّتى-منذ-ُمذْ -رب    

   مثال: 
ُت حّتى الّصباح، تاهللا ألكيدن انتظر  رب ضارة نافعة، سأنتظرك مذ اللحظة،

 .أصنامكم
  :حروف الجّر من حيث األصالة والّزيادة

    بالزائدة   ةحروف جّر شبيه، حروف جّر زائدة، حروف جّر أصلية
  أ/ حروف جر أصلية: 

والبد من  إلى ركنى الجملة،ي ى تضيف المعنى الفرعوهى الت         
  .جلس تامر فى البيت، مثال ذلك: تعلقه

 .فى البيت) جار ومجرور متعلق بالفعل جلس
  ب/ حروف جر زائدة: **
ها ولكن هى الحروف التى ال تضيف معنى جديدا إلى ركنى الجملة،   

  .وال تتعلق البتة ،اتساعد على ربط الجملة وتقويته
 .مثال: ما ألتقيّت بأحد

مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل  :أحد
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 .ركة حرف الجّر الّزائدبح
  1) الالم-الكاف-الباء–من حروف الجر التى تأتى أصلية وزائدة ( من -  
  

  .كفى باهللا شهيدا أمثلة: لست عليهم بمسيطر،
 ووه تعلق بها،يوال  ضيف للجملة معنى،ج/حرف جر شبيه بالزائد: ي  

  ُربّ  :حرف واحد 
 .مثال: ُرّب قول أحسُن من عمل

ع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مبتدأ مرفو  :قول
 .حرف الجر الزائد

 
 :معانى حروف الجر

بعض  ي(أ  يأنفقُت من نقود التبعيض(ما يفيد معنى الجزء)،مثل:*  مْن 
 ي).نقود

 . كتبت من اليمين إلى اليسار ، مثل: االبتداء*   
 هذا الثوب من الّصوف ،مثل: بيان الجنس*  .
 .  اآلخرةأرضيتم بالحياة الدنيا من  ،مثل :البدل*  
 *  أرهق من العمل ،مثل: التعليل .
الّزائدة ولها شروط وهى : أن يكون مجرورها نكرة  التأكيد: وهى (مْن)*   

 .أو استفهام بهل ،مثل: ال يبخل من معلم بعلمه يأو نه يوأن يسبقها نف
  فى أول الّسنة) مثل: سأرحل من أول الّسنة . يبمعنى (ف*   
 .      اقترب الّشرطى إليك ،مثل: اقترب الّشرطى منك بمعنى (إلى)*   

                                                           

 ��372/373ظر: ��ده ا�را���، ا��ط��ق ا���وي، ص  1
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  ). بيده ي(أ مثل: أمسكت الّطفل من يده  بمعنى (الباء)*   
  .بمعنى(عن) مثل: ال تبتعد من هذا البئر

  على الباطل ،بمعنى(على) مثل: لعّل اهللا ينصفنا من الباطل .
  .صلنا إلى المدرسة بسالممثل: و ، االنتهاء*  
 مثل: جلسُت إلى الّضيف المصاحبة،*   .
     ي)من اللعب. (أحب عند يإل مثل: القراءة أحب  بمعنى(عند)، .
 .    مثل: "ليجعلكم إلى يوم القيامة )،يبمعنى(ف*  
  )مثل: فوّضُت األمَر إليك. (لك بمعنى الالم ،*   .
لت عن القرية إلى قرية أخرى، ابتعدُت مثل: رح المجاورة، بمعنى عنْ *   

 .عن أصدقاء السوء
مثل: اشرب عنى هذا الّشراب، قْم عنى بهذا األمر  بمعنى البدل،* عن  

  ).ي(بدل من
 ).مثل: "وهو الذى يقبل التوبة عن عباده". (من عباده بمعنى(من)،* عن  
 
 ).  قولك(بسبب ، آلهتنا عن قولك" يمثل: "ما نحن بتارك للتعليل،* عن  
  ي).  (عل ؟فلم أترككم ي،مثل: إذا رضيتم عن ى(على)،بمعن* عن  
 ).مثل: "لتركبن طبقا عن طبق". (طبق بعد طبق بمعنى(بعد)،* عن  
  ي.ول على المنضدة، القطة على الكرسمثل: الكشك االستعالء،، على*   
. دينة على حين غفلة من أهلها"مثل: "ودخل الم )،يبمعنى(فعلى، *  
 .) فى غفلةي(أ

بمعنى(مع)،مثل: "وُيطعمون الّطعاَم على حبه مسكينا ويتيما * على، 
 ).(مع،وأسيرا"

 ).مثل: "ولتكبروا اهللا على ما هداكم". (لهدايته لُكمُ  ّتعليل،* على لل
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لم  يالنجاح فى االمتحان على أنن يمثل: لم يحالفن الستدراك،* على ل
 ي).(لكنن ،أيأس

(عن  ،مثل: "إذا اكتالوا على الناس يستوفون"  ،معنى(عن)* على ب 
 ).الناس

 . ُمستعينا بالقوس أي:مثل: رميُت على القوس.  الباء،* بمعنى  
 ينسيُر ف الجامعة، يالمدرسة، نتعلم ف يمثل: نمتحن ف الّظرفية،* في  

 .الّشارع
ا أطعمته ية النار فى هّرة حبستها فال هأمثل: "دخلت امر  السببية،* في  

  .بسبب هّرة ي:أ ،تركتها تأكل من خشاش األرض" يوال ه
 .موكبه يل: خرج الملك فمث المصاحبة، في*
  ".اآلخرة إال قليل ينيا فمثل: "فما متاع الحياة الد  المقايسة،*   
على جذوع  ي:أ ، مثل: "وألصلبنكم فى جذوع الّنخل"  معنى(على)،*   

 .الّنخل
 . إلى أفواههم ي:"فردوا أيديهم فى أفواههم" . أ :مثل معنى(إلى)،* في ب  
 شؤون الّدولة يمثل: أنت خبير ف معنى(الباء)،* في ب  .

مثل: أنت كالشمس فى الضياء، العلم كالنور والجهل  لّتشبيه،لالكاف * 
  .كالظالم

  ". مثل: "واذكروا كما هداكم التعليل،* 
 " مثل: "ليس كمثله شىء لتوكيد،* الكاف ل .
 .: على خير يأ، ركخي مثل: كيف أصبحت؟ تقول: معنى(على)،ب* 

 يف ، أي:امتحنا بالمدرسة ، صلينا بالمسجدمثل:  الّظرفية المكانية،* الباء 
 ، في المسجد.المدرسة

 .  مثل: ُيبنى المجد بالعلم والمال االستعانة،* 
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 . مثل: اشتريُت الكتاَب بعشرين جنيه الّتعويض،*  
   مثل: مررُت بأحمد االلتصاق،*  .
  مثل: باهللا ألقاومن الباطل القسم،*  .
  .مثل: "ذهب اُهللا بنورهم" التعدية،*  
  .نجح باجتهاده مثل: مات بظلمه، الّتعليل،*  

 . مثل: "أخذته العزة باإلثم" السببية،* 
  ".مثل: "عينا يشرب بها عباد اهللا بمعنى(من)،* 
  ).(على دينار ،بدينار ال يؤده إليكمثل: إن تأمنه  بمعنى(على)،* 
   .مثل: فاسأل به خبيرا بمعنى(عن)،*  
  ".مثل: "كفى باهللا شهيدا التّأكيد،*  
 د.السيارة لمحم .مثل: الملك هللا ،يةالملك*الم  
  ، الجرار لألرضرباب للدامثل: ال شبه الملك،*  .

  .مة العيشمثل: جئُت لتكريمك، حضرت ألودعك، سافرت للق التعليل،* 
 ا .مثل: البقاء لألصلح، النجاح للمجتهد االستحقاق،*   
 ".   مثل: "مصدقا لما معهم لتقوية العامل إذا ضعف،*   
  مثل: هللا دره رجال التعجب،*   .
  مثل: قلُت للرجل التّبليغ،*   .
  مثل: ما أجمع الرجل للمال التعدية،*   .
 ".ألجل مسمى يمثل: "كل شىء يجر  انتهاء الغاية،*  
 . مثل: كتب الخطاب لغرة ربيع األول الوقت،*  
 ".مثل: "يخرون لألذقان سجدا بمعنى(على)،*  
  .مثل: مضى لسبيله )،يبمعنى(ف*  
 ". مثل: "سالم هى حّتى مطلع الفجر االنتهاء،*    
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 .واو القسم مثل: "والّشمس وضحاها"*   
   .تاء القسم مثل: تاهللا ألحفظن وّدك*   
 مثل: قول  التكثير،  مثل: أال رّب مولود ليس له أب التقليل، 
 ما رأيته ُمْذ شهرنا مثل: )،يإذا كان الّزمان حاضرا) بمعنى (فالّظرفية(*   

  .1مثل: ما رأيتك ُمْذ ثالثة أيام بمعنى(من)و(إلى) ،
 :المجرور باإلضافة

نحوية ُجعل وهو وظيفة  االسم المجرور باإلضافة هو المضاف إليه،   
 الجّر علم اإلضافة بمعنى أنه من الدالئل الموصلة: الجّر دليال عليها فقالوا

فالحق ُأضيف إلى ما قبله، وصوت مبتدأ  ،مثال ذلك: صوت الحق يعلو
  .ُمضاف إليه مجروروالحق  وهو ُمضاف،

  :ملحوظة
 والمضاف إليه يجر باإلضافة، الجملة، يالمضاف ُيعرب بحسب موقعه ف  

وتفيده  تُفيد المضاف الّتعريف إذا كان المضاف إليه معرفة، واإلضافة
   نكرة. الّتخصيص إذا كان المضاف إليه

  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 192.... ��168ظر: ��ط&% ا�$#����، ���" ا�دروس ا��ر���: ص  1
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  المحاضرة العاشرة: حروف العطف، األنواع والدالالت
 العطف: 

: عطف، بمعنى ربط وأتبع.لغة  
 و: العطف في النحو إتباع لفظ آلخر بواسطة حرف، أاصطالحا

 بواسطة معنى، وينقسم قسمين:
  

  أ/ العطف بالحرف أو عطف النسق:

هو إتباع لفظ آلخر بواسطة حرف لتأدية معنى معين، ويتضمن   
  تركيب عطف النسق: المعطوف عليه، حرف العطف، المعطوف.

  مثال: حضر زيد وخالد .
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  مالحظة: يتبع المعطوف المعطوف عليه في الرفع والنصب والجر.

  حروف العطف:

تفيد االشتراك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، مثل: سافر الواو:  -1
 علي ومحمد.

الفاء: تفيد الترتيب مع التعقيب، فإذا قلنا: حضر علي فسعيد، فالمعنى: أن  -2
 عليا حضر هو األول وبعده سعيد دون مهلة بين حضورهما.

فالمعنى أن ثم: تكون للترتيب والتراخي، فإذا قلنا: حضر محمد ثم خالد،  -3
 محمدا جاء هو األول وخالد بعده، وكان بين مجيئهما مهلة زمنية.

حتى: العطف بها قليل، ويشترط العطف بها أن يكون المعطوف جزءا من  -4
المعطوف عليه، وأن يكون أشرف منه، مثال: أعجبني علي حتى خلقه، 

 يموت الناس حتى األنبياء.

 تعويضها ب 'إلى'.مالحظة: قد ترد حتى حرف جر إذا استطعنا 

  مثال: قرأت الكتاب حتى الفهارس، أي: إلى الفهارس.

 إذا وقعت 'أو' بعد طلب، فهي: إما للتخيير أو اإلباحة.أو:  -5

أ/ التخيير: ال يجوز فيه الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه مثال: تزوج 
  هندا أو اختها.
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لعلماء أو ب/ اإلباحة: يجوز فيها الجمع بين الشيئين، مثال: جالس ا
الزهاد، فيجوز لنا أن نجمع بين العلماء والزهاد، أو أن نجالس فريقا دون 

  آخر.

وٕاذا وقعت بين كالم خبري، كانت للشك، قال اهللا تعالى: "قالوا لبثنا يوما أو  -
بعض يوم"، أو التقسيم، الكلمة: اسم أو فعل أو حرف، أو التفصيل، قال 

أي بعضهم قال ساحر، وبعضهم قال  اهللا تعالى: "قالوا ساحر أو مجنون"،
مجنون، وٕاما لإلضراب، بمعنى'بل' قال اهللا تعالى: "وأرسلناه إلى مئة ألف 

 أو يزيدون"، أي: بل يزيدون.

 أم: على نوعين: متصلة ومنقطعة -6

أ/ المتصلة: هي التي تقع بعد همزة االستفهام، مثال: أعلي في الدار أم 
اهللا تعالى: "سواء عليهم أأنذرتهم أم لم خالد؟ أو همزة التسوية، مثال: قال 

تنذرهم ال يومنون"، وهي متصلة ألن ما قبلها وما بعدها ال يستغنيان عن 
  بعض.

ب/ المنقطعة: تكون لقطع الكالم األول واستئناف ما بعده، ومعناها 
اإلضراب، كقوله تعالى: " هل يستوي األعمى والبصير؟ أم هل تستوي 

  .وا هللا شركاء"الظلمات والنور؟ أم جعل

بل: تكون لإلضراب والعدول عن شيئ إلى آخر، إذا دخلت على مفرد ولم  -7
 تسبق بنفي أو نهي، مثال: جاء سعيد بل زيد.
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وتكون لالستدراك إذا سبقت بنفي أو نهي، مثال: ما قلت الكذب، بل -
  الصدق، أي تجعل الثاني ضد لألول.

  : تفيد االستدراك، وهي عاطفة بشروط: لكن -8 

أال تسبق بالواو، ما عاد المسافر لكن ابنه، لو قلنا ولكن ابنه، بطل -
  عملها.

  أن يكون المعطوف بها مفردا ال جملة، مثال: ما قطفت الزهر لكن الثمر.-

أن تكون مسبوقة بنفي أو نهي، مثال: ال تأكل الطعام البارد لكن -
  وفي هذه الحالة نستطيع تعويضها ب 'بل'. الساخن.

فيد نفي الحكم عن المعطوف بعد ثبوته للمعطوف عليه، مثال: ال: وت -9
يفوز المجتهد ال الكسول. ويشترط في 'ال' أن تكون عاطفة، إذا وقع 

        . 1المعطوف مفردا وكان المعطوف عليه مثبتا

  التعريف والتنكير المحاضرة الحادية عشر:
بواب أال في مجمل دخ العربيةالتنكير والتعريف من صفات اللغة 

غراضه ودالالتِه ولكل منهما أحكام ال أن لكِل منهما الدرس النحوي أل
ستخدمت االتي  األبوابيخرقها الطرف األخر فحاول البحث الوقوف عند 

  .كتبالالمعرفة من خالل االستدالل بأمات  أو النكرةفيها 

  :حداهما-1
بأنها(أصل للمعرفة ، الندراج كل معرفة تحتها من  النكرةالنكرة : ُحدت 

 بعينه كرجل  وفرس) فت بأنها : (ما وضع لشيء الغير عكس) وعر . 
                                                           

 ��245/246ظر: ا�)�' ��ط&% ا�$#����، ���" ا�دروس ا��ر���، ص 1
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أي اسم وضع بوضع جزئي  : المعرفة : ُحدت المعرفة بأنها ((الفرع ، ما
ما وضع ليّدل على  )) : أو كّلي ليستعمل في شيء معين)) وّعرفت بأنها

، والمبهمات، وما عّرف بالالم، واألعالمشيء بعينه، وهي المضمرات، 
تخص  حدهما)) وعليه فالنكرة ليس فيها تخصيص ألنها الا إلىوالمضاف 

 ألنهاالمعرفة فيصيبها التخصيص  أماواحدًا من جنس معين كفرس ، ودار 
تخص واحدًا من جنسها . فالنكرة أصل المعرفة ألّن التعريف طارئ على 

قرينة بخالف المعرفة ، وما يحتاج  إلىال تحتاج في داللتها  ألنها (التنكير
والالم نحو  األلفيميز بينهما بشيئين دخول  أنا ال يحتاج ويمكن فرع عم

  .1الرجل ، والفرس ودخول رب نحو رّب رجل وفرسٍ 

 :نكر النكرات أ-2
وأبهما  األسماءمن بعض فأعم  وأشيعالمالحظ أن بعض النكرات أعم 

إن زلزلة ((شيء) فهو يقع على الموجود والمعدوم جميعًا كقوله تعالى 
) فسمّى الساعة (شيء) وان كانت معدومة 22ساعة شيء عظيم) (الحج/ال

فأنكر النكرات : (شيء) ثم موجود ، ثم ُمحدث ، ثم جسم، ثم تام، ثم 
 .، ثم بالغ، ثم ذكر، ثم رجلإنسانحيوان، ثم 

  :أعرف المعارف-4
أختلف النحاة في اعرف المعارف فمنهم من ذهب الى أن الضمير أعرف 

 واألسماء اإلشارة أسماءاالسم العلم، ثم االسم المبهم ويضم  المعارف وثم 
الموصولة ثم ما فيه األلف والالم وأستدل على أن الضمائر اعرف 

الوصف كغيرها من المعارف وهذا مذهب  إلىالمعارف أنها ال تفتقر 
أن االسم المبهم اعرف المعارف ثم  إلىالسّراج  ابنسيبويه. وذهب 

                                                           

 ��147ظر: ا�)�' ��ط&% ا�$#����، ���" ا�دروس ا��ر���، ص  1
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 إلىفي سعيد السير  أبوثم ما فيه األلف والالم. وذهب المضمر، ثم العلم، 
وضعه ال يكون له مشارك  أولاعرف المعارف االسم العلم . ألّنه في  أن

 أنبه ثم المضمر، ثم المبهم ، ثم ما عّرف باأللف والالم  فالمالحظ 
من غير  اإلشارةالمبهمات سميت بهذا االسم مع كونها معارف الن اسم 

فهو مبهم عند المخاطب قال الرضي : (( ألن  إليهالمشار  إلىحّسية  إشارة
بحضرة المتكلم أشياء يحتمل أن تكون مشارًا إليها ، وكذا الموصالت ، من 

  دون الصالت مبهمة عند المخاطب))
 :النكرة أخف من المعرفة-5

أخف من المعرفة ألنها أول جاء في الكتاب : ((واعلم  النكرةيرى النحاة أن 
أّول، ثم يدخل  النكرةأخف عليهم من المعرفة هي اشد تمكنًا ألن  النكرةأن 

فإن  هوعلي الكالم ينصرف في النكرة)) أكثرعليها ما ُتعرف به فمن ثّم 
ثم يدخلها التعريف بأل  أصلالمعارف اقل من النكرات ، ألن النكرات 

سعيد) ، وكذلك كلمة )من كلمة (محمد) أو  أكثروغيرها فكلمة (رجل) مثًال 
(الفرات) فكلمة (رجل يمكن أن تطلق على  أومن كلمة (دجلة)  أكثر(نهر) 

كل أفراد الجنس بخالف كلمة (محمد) فأنها تطلق على واحد من أفراد 
ذا تكون ، فعلى ه النكرة إلىالجنس فيتبين من ذلك قّلة المعرفة بالنسبة 

  .المعرفة أثقل من النكرة
 :أغراض التنكير-6

 :أهمها  ضاأغر للتنكير في اللغة 
 أقصىلغرض الوحدة كقوله تعالى : (وجاء من  النكرةُيؤتى باالسم  -

  .20المدينة رجل يسعى) (يس/
الجنس كقوله تعالى: (واهللا خلَق كل دابة من ماء)  إلرادةالنكرة يؤتي ب -

  . 45(النور/
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التعظيم كقوله تعالى : (واتقوا يومًا ال تجزي نفس عن  أولغرض التهويل  -
 .48نفٍس شيئا)(البقرة/

 .35حقاف/ساعة من نهار) (األ إاللغرض التقليل كقوله تعالى (لم يلبثوا  -
ة) اى : (لتجدنهم أحرص الناس على حيتعال لغرض التحقير كقوله -

  .96(البقرة/
) . تقول 103لغرض التعظيم كقوله تعالى : (وذلك يوم مشهود) (هود/ -
  . اليوم رجٌل) أي رجل في قوته ونفاذه أتاني:(
 : النكرةداللة -7

على الجنس فالداللة على  أوتدل على الوحدة  أنإما  أطلقت إذا النكرة
الوحدة كقولنا(بيع اليوم فرس) وعلى الجنس كقوله تعالى (ال ريب فيه) 

قولك : رجل وفرس في نحو  أطلقت) قال العلوي: ((النكرة إذا 2(البقرة/
وأسد ففيها داللة على أمرين : الوحدة والجنسية . فالقصد يكون متعلقًا 

قلت: أرجل في الدار  إذابأحدهما ويجيء اآلخر على جهة التبعية . فأنت 
 وٕاذاأم امرأة ؟ حصل بيان الجنسية والوحدة جاءت تابعة غير مقصودة . 

  .وحدة دون الجنسية))قلت: أرجل عندك أم رجالن ؟ فالغرض ها هنا ال
 :المعنى بين المعرفتين -8

اختلف النحاة في المعرفتين أيهما المبتدأ وأيهما الخبر. جاء في المغني : 
(( يجب الحكم في ابتدائية المقدم من االسمين في ثالث مسائل. أحدهما: 

أن يكونا معرفتين تساوت رتبتهما نحو (اهللا ربنا) أو اختلفت نحو (زيد 
و (الفاضل زيد) هذا هو المشهور ، وقيل يجوز تقدير كل منهما الفاضل) 

القائم زيد) والتحقيق أن )مبتدأ أو خبرًا مطلقًا، وقيل: المشتق وان تقدم نحو 
كان هو المعلوم عند المخاطب  أوالمبتدأ ما كان أعرف كزيد في المثال، 

نسبة فالمقدم كأن يقول : من القائم؟ فتقول: زيد القائم. فإن علمهما وجهل ال
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زيد) من  وأخوك أخوكزيد )المبتدأ)) وذكر ابن الخباز أن الفرق بين قولنا 
زيد) تعريف  أخوك)) تعريف للقرابة و أخوكوجهين: ((احدهما أن (زيد 

يكون له أخ غيره ، ألنك  أنلالسم. والثاني أن (زيد أخوك) ال ينبغي 
غيره ألنك  أخون له يك أنزيد) ينفي  أخوكبالعام عن الخاص و ( أخبرت
الفقهاء في قولهم : زيد  إليهبالخاص عن العام ، وهذا ما يشير  أخبرت

متعلق بالعام والخاص فهناك فرق بين  األمرصديقي وصديقي زيد)) فإذا 
أن النجاح لم يكن  األولقولنا: (زيد الناجح) و (الناجح زيد) فالقول 

غيره . جاء في المثل  محصورًا بزيد أما الثاني فانه محصور بزيد دون
: الم التعريف األعلى) 68) (طه/األعلى أنتالسائر في قوله تعالى : (إنك 

لو قال ذلك لكان قد نّكرة  ألنه) وال (عال) أعلىولم يقل ( (األعلىفي قوله (
وكان صالحًا لكل واحد من جنسه كقولك : (رجل) فانه يصلح أن يقع على 

رجل) فقد خصصته من بين الرجال قلت (ال وٕاذاكل واحد من الرجال. 
  .) األعلىقوله تعالى : (إنك أنت بالتعريف وجعلته علمًا فيهم وكذلك جاء 

 :في باب (ال) النافية للجنس  والمعرفةالنكرة -9
تدخل عليه (ال) من )(ال) فال يقال التزمت العرب أن تجرد االسم الذي 

الحسن لها) وال يقال : (ال الطالب) جاء في الكتاب : ((ف  أبا(قضية وال 
في نكرة من قبل أنها جواب فيما زعم الخليل في قولك  إال(ال) ال تعمل 

(هل من عبد أو جارية) فصار الجواب نكرة كما أنه ال يقع في هذه المسألة 
(من)، قال  بإدخال إالهذا  تي للنفي العام وال يحصلنكرة)) فـ (ال) تأ إال

في: (( وّلما كان (ال رجل في الدار) نفيًا عامًا، كانت المسألة عنه السير 
من)، وذلك أنه لو قال في ) بإدخال إالمسألة عامة، وال يتحقق لها العموم 

مسألته: (هل رجل في الدار؟) جاز أن يكون سائًال عن رجل واحد كما 
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: هل عبد اهللا في الدار؟) فالذي يوجب عموم المسألة دخول (من) تقول
ويحصل التأويل  على واحد فيكون في معنى الجنس)) تدخل إال ال ألنها

عند النحاة عندما تدخل (ال) على معرفة جاء في أسرار العربية: ((فإن 
تقع بعد (من)  النكرةدون المعرفة؟ قيل: ألن  النكرةقيل: لم بنيت (ال) مع 

وقعت  فإذا ((في االستفهام؛ أال ترى أنك تقول (( هل من رجل في الدار؟
في  (حذفت (من وٕاذا) في الجواب، بعد (من) في السؤال، جاز تقدير (من

معنى الحرف، فوجب أن تبنى وأما المعرفة فال تقع  النكرةالسؤال تضّمنت 
 فإذاترى أنك ال تقول: (هل من زيد في الدار)  أالبعد (من) في االستفهام، 

لم يجز  وٕاذا(من) في السؤال، لم يجز تقدير (من) في الجواب،  لم تقع بعد
تقدير (من) في الجواب لم يتضمن المعرفة معنى الحرف فوجب أن يبقى 

. فأما قول الشاعر : (ال هيثم الليلة في المطّي)  اإلعرابعلى أصله من 
فجاز أن  النكرةفإّنما جاز ألن التقدير فيه (ال مثل هيثم) فصار في حكم 

 أبيالحسن لها)) أي وال مثل  أباتبنى مع (ال) وعلى هذا قولهم ((فضيُة وال 
حسن ولوال هذا التقدير لوجب الرفع مع التكرير نحو (ال زيد عندي وال 

  .عمرو))
 أنوالنحاة يقولون  النكرةم) في حكم السؤال هنا انه كيف صار (ال مثل هيث

ن و نباري وغيره يلجؤ كان األ فإذامعرفة فهو معرفة؟ وعليه  إلىما ُيضاف 
التأويل بالمعنى. قال:  إلىالتقدير في هذِه المسألة فإن الرضي يذهب  إلى

لخّله كأنه اسم جنس موضوع أن يجعل أن العلم الشتهاره بتلك ا (( وٕاما
حسن لها) ال فيصل  أباذلك المعنى. ألن معنى (قضّية وال  ألفادت

لها..... فصار اسمه رضي اهللا عنه كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطع، 
كلفظ الفيصل، وعلى هذا يمكن وصفه بالمنكر، وهذا كما قالوا (لكل فرعوِن 

ى) أي لكل جبّار قهّار، فيصرف فرعون وموسى لتنكيرهما بالمعنى مّوس
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يكون اسمها وخبرها  أن أوجبواالمذكور)) وفي تقدير البحث أن النحاة 
 وٕانما تحديد فيها ال النكرةنكرتين بعد استقرائهم لكالم العرب، فوجدوا أّن 

التعريف ففيه تحديد. فلو قلت: (ال سعيد في الدار) فأنت  أماتشمل الكل، 
ال تنفي الوجود عن كل الرجال وٕانما عن سعيد فقط وبهذا فـ (ال) غير نافية 

للجنس وبالتالي فهي مهملة ويجب تكرارها فتقول (ال سعيد في الدار وال 
 .خالد
 :لالفع إلىسنادها إ النكرة و - 10

أن الفعل يتقدم عليها فيقصد من تقديم  أوتتقدم على الفعل  أن إما النكرة
قلت (جاءني طالب) فأنه  إذا أمابيان الجنس نحو (طالب جاء) .  :النكرة

ني) فإنك تخبر بأن الذي يحتمل الجنس والواحد. أّما قولك (طالب جاء
 إذا: (( اإلعجازجاءك من جنس الطالب، ال من غيرهم، جاء في دالئل 

قلت : ((أجاءك رجل ؟)) فأنت تريد أن تسأله هل كان مجيء من واحد من 
فأنت تسأله عن جنس ؟ أرجل جاءك  :الرجال إليه، فإن قدمت االسم فقلت

كنت علمت أنه قد أتاه  اإذمن جاءه، أرجل هو أم امرأة؟ ويكون هذا منك 
تقدم  أن محاالكان كذلك، كان  وٕاذاآٍت، ولكنك لم تعلم جنس ذلك األتي... 

قد عرفت الحكم في  وٕاذاوأنت ال تريد السؤال عن الجنس ...  النكرةاالسم 
قلت ((رجل  فإذاي ((االستفهام)) فأبِن ((الخبر)) عليه، االبتداء بالنكرة ف

، امرأةتعلمه َأن الذي جاءك رجل ال  أن)) لم يصلح حتى ُتريد جاءني
آت. فإن لم ترد ذاك كان  أتاكويكون كالمك مع َمن قد عرف أْن قد 

  .الواجب أن تقول : (جاءني رجل) فتقدم الفعل))
   :في باب الظرف والمعرفةالنكرة -أ

  : الظرف تختلف داللته بين التعريف والتنكير كما نرى في
: فهو اسم لليوم الذي قبل يومك وهو معرفة مبنية على الكسر عند  أمس-
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) و أمسار كل غٍد يصي)كقولك  أمسالحجازيين قال الرضي :((فإن ُنكر 
دخله  أو) أو أضيف نحو مضى أمسنا، أمسمن  أوليصير  أمس(كل 

)). فالفرق في المعنى بين اتفاقا أعرببما فيه  األمسالالم نحو (ذهب 
) وتعريفه أن التنكير يعني اليوم الذي قبل يومك كقولنا (جاء أمستنكير (

اء في ) أما التعريف فيعني اليوم المعهود بين المتخاطبين جأمسزيد 
اقترن (أمِس) بأل العهدية فهو لليوم الماضي المعهود  وٕاذا(حاشية الصبان) 

  .مسأنّون كان صادقًا على كل  وٕاذابين المتخاطبين، وليه يومك أم ال، 
جعلتهما اسمًا لوقت بعينه قال  إذاغدوة وبكرة : هذان االسمان معرفتان  -

د: (( دوه) اسمًا لوقت بعينه، و (بكرة) غُ )صارا معرفة، ألنك بنيت  وٕانماالمبر
في معناها . أال ترى أنك تقول ((هذه غداُة طيبٌة))، و (( جئتك غداًة 

جئتك غدوة طبّية)) ولكن تقول : (( )) :طبّيًة))، وال تقول على هذا الوجه
فتى)). فإن نكّرت صرفت، فقلت : (سيَر عليه  آتيك يوُم الجمعة ُغدوَة يا

تعريف هذين االسمين قائم  فإذا)، و (( بكرٌة من الُبكر)) غدوة من الغدوات)
على تعينهما لوقت محدد أما خالف ذلك فهما نكرتان وجاز تنوينهما كقوله 

) وهناَك عالمة فارقة غير التنوين 38القمر/) (تعالى (ولقد ّصبحهم ُبكرة
كل) و (رّب) عليهما قال الرضي: واذا )تدلنا على تنكيرهما وهي دخول 

ت: كل غدوٍة وبكرٍة أو رب غدوة وبكرٍة فهما منونتان ال غير ، ألن كًال قل
 .ورب من خواص النكرات

 التنوين هل هو عالمة النكرات ؟
االسم نكرة  أنالتنوين عالمة من عالمات االسم وان اقتران االسم به يدل 

كما يرى بعض النحاة . قال احد الباحثين المحدثين: (( ومعنى التنوين 
مر غير مطرد في ن هذا األأغير خفي فهو عالمة التنكير)) والحقيقة 

إذ إننا نجد اسمًا علمًا ولكّنه منون كما لحق التنوين اسم الرسول  األسماء
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احٍد  أباما كان محمد ) :عظم (صلى اهللا عليه واله وسلم) في قوله تعالىاأل
يس عالمة لالسم ) وبهذا ُيستدل أن التنوين ل40/األحزابمن رجالكم) (

جاء في (التطور النحوي) ((وحقيقة  أيضابل قد يكون عالمة للمعرفة  النكرة
أن التنوين وان كان عالمة على التنكير في كل ما بقي من مستندات  األمر

 أصلذكرنا أن  عالمة للتعريف، فقد األصل اللغة العربية، فربما كان في
التنوين هو التمييم، وأّنا نرى للتمييم أثارًا من معنى التعريف في االكدية 

أداة  األصلانه من الممكن أن يكون التنوين قد كان في  ... العتيقة
والالم ، فصار عالمة للتنكير،  األلفللتعريف ، ثم ضعف معناه فقام مقام 

 األعالمكذلك فهمنا سبب وجود التنوين في كثير من  األمركان  فإذا
سبب انعدامه في بعضها نحو عمر  أيضاالقديمة نحو عمرو وزيد، ونفهم 

وطلحة، وهند فإن العلم معّرف في نفسه ال يحتاج الى عالمة للتعريف، وان 
لكان  األصلتلحق به ... ولو كان التنوين عالمة للتنكير في  أن أمكن
 أسماءصعب الفهم جدًا)) من جانب آخر أن  ألعالماببعض  إلحاقه

جّردت منه  وٕاذالحقها التنوين فهي نكرات  إذا األصوات وأسماء األفعال
فعند  األسماءفهي معارف قال الرضي: ((أّما التنوين الالحق لبعض هذه 

بمعنى زيادة فيكون المجرد  وٕايهالجمهور للتنكير ... فصه، بمعنى سكوتًا 
ما يلحقه التنوين كالمعّرف ، فمعنى صْه: اسكت السكَوت من التنوين م

  المعهود لمعين))

فما نّون منها نكرة وما لم ُينّون  األصوات أسماءكذلك التنوين الذي يلحق  
قلت في حكاية ّصوت الغراب (غاِق  إذامعرفة قال ابن يعيش (( وكذلك 

فراقًا ألن صوت الغراب  غاٍق) اذا نونت كان نكرة ومعناه بعدًا بعدًا أو فراقاً 
أريد المعرفة ترك منه التنوين نحو غاِق  وٕاذايؤذن بالفراق والبعد عندهم ... 



47 

 

المنون منها نكرة وغير  األصوات وأسماء األفعال أسماءغاق)) وعليه فإن 
ما  األسماءوصْه وصٍه ومْه ومٍه ومن هذه  وٕايه إيهالمنون معرفة نحو : (

بمعنى (دع) و (آمين) بمعنى استجب  ((بْله معرفة نحو إالال يستعمل 
بالفتح التي بمعنى اكفف وفتحت  (نكرة نحو (ايهاً  إالومنها ما ال يستعمل 

) بالكسر أي زد إيهللفرق بينها وبين (ايِه) التي بمعنى االستزادة فيقال (
استكففته وخالصة القول في هذا الجانب يرى  إذايهًا) بالفتح إحديثك و(

يأتي للفرق بين  وٕانماالبحث أن التنوين لم يكن في الغالب عالمة للتنكير 
قلت (محمٌد ابن سعيد) بتنوين (محمد) فأنت مخبر عن  فإذاالوصف وغيره 

قلت  إذا أما أباهكان المخاطب يجهل  إذا(محمد) بأنه ابن سعيد ، وذلك 
تنّون (محمد) فان المخاطب يدرك انه ابن سعيد  أندون (محمُد بن سعيد)

فتقول  إخبار إلىجملًه تامة بخالف الثانية التي تحتاج  األولىفالجملة 
(سعيد بن علي) بتنوين (سعيد) ولكن مع ذلك يبقى التنوين مائزًا بين 

لحق االسم العلم ففي قوله تعالى (اهبطوا مصرًا  إذاالمعرفة والنكرة السيما 
 فـ (مصر) في اآلية الكريمة التي جاءت 61لكم ما سألتم) (البقرة/ فان (

شاء اهللا  إنفي قوله تعالى ادخلوا مصَر  أمامنّونة تعني بلدة من البلدات 
 ) فتعني (مصَر) البلد المعروف وعالمته انه غير منون99امنين)(يوسف/

.  
   :النكرةمجيء صاحب الحال - ب

  . يجوز تنكير صاحب الحال في الحاالت اآلتية
نحو (قابلني مصافحًا زميُل) الن  النكرةتقدمت الحال على صاحبها  إذا- 

التباس الحال بالوصف فالوصف ال يتقدم على الموصوف تقدم الحال تؤمن 
تأخر، نحو: جاءني رجل راكبًا فقد يشتبه في حال  إذاقال الرضي: ((وأما 

انتصاب ذي الحال، بالوصف ، نحو: رأيت رجًال راكبًا، فطرد المنع رفعًا 
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  .وجرًا))
قّلما جاءني رجًل  : شبهه نحو أوسبقت بنفي  إذايجوز مجيؤه نكرة  -
(ال يأِت احد متأخرًا) او (هل جاء أحٌد متأخرًا؟) ألن المنّكر في  أواكبًا) ر 

 . إبهامهذِه المواقع ُيصبح مستغرقًا فال يبقى فيه 
لٍم مخصصة بإضافة أو وصف. نحو: (جاء طالب ع النكرةأن تكون - 

حافظًا) و (جاء رجل فقير متسوًال) ويرى البحث ان هذه المسّوغات التي 
اشترطها النحاة . في مجيء صاحب الحال نكرة أنها غير ضرورية، وغير 

في قولنا: (جاء طالب متأخرًا) فتعرب (متأخرًا)  إشكالملزمة ذلك انه ال 
لتأخر ليس حاًال من (طالب) وهو نكرة ، الن النصب هنا يدل على أن ا

صفة دائمة لدى الطالب جاء في الكتاب (( وقد يجوز نصبه على نصب 
(هذا رجل منطلقًا) وهو قول عيسى، وزعم الخليل أن هذا جائز ونصبه 

كنصبه في المعرفة ، فجعله حاًال ولم يجعله وصفًا . ومثل ذلك : (مررت 
   .برجٍل قائمًا) إذا جعلت ((الممرور به في حال قيام))

 
   :في باب التفضيل والمعرفةلنكرة ا-ج

معرفة  إلى أونكرة  إلىإن من أوجه استعمال اسم التفضيل أنه ُيضاف إّما 
نحو (محمد أفضل رجل) و (محمٌد أفضل الرجال) فقولنا : (محمد أفضل 

 إما. األفضلنكرة معناه أن محمدًا فيه صفات الرجل  إلى تهفإضافرجٍل) 
معرفة فهذا يعني أّنه فّضل على  إلى بإضافتهقولنا (محمد أفضل الرجال) 

مفرد منكر  إلىالوصف  فإضافةجميع الرجال جاء في التطور النحوي: (( 
بدل تعريفه فأشاروا  إليهكـ (أفضل رجٍل) خاصة بالعربية فنكروا المضاف 

الذي ال أفضل منه بين الرجال البتة، بل  باألفضلأن الرجل ليس  إلىك بذل
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أفضل )بدل جمعه، ألنهم لو قالوا  إليهواحد من األفاضل، وأفردوا المضاف 
الرجال) لكان المعنى: األفضل الذي ال أفضل منه بين بعض الناس ، وهذا 

بغداد)  (مدينة رجل) قريبة منها في أفضلغير المراد، فاإلضافة في (
فكما أن (مدينة بغداد) معناها المدينة التي هي بغداد  ة، ومثلها أي تبييني

في  واإلضافةأفضل رجل) معناها فضل كثير الفضل هو رجل )فكذلك 
الكل ، فينتج من  إلىالبعض  إضافة(أفضل الرجال) تخالف تلك، فهي 

لى ما ينتج الفرق في طبيعة اإلضافة بين العبارتين فرق في المعنى، زائد ع
أفضل رجل) ، وذلك أّن معنى (أفضل رجل) )في  وٕافرادهمن تنكير الرجل 

 إذافضًال عن ذلك أّن اسم التفضيل  ((ال يكاد يزيد على: رجل فاضل جداً 
أعلى درجات  إلىعّرف باأللف والالم ففي هذه الحالة أن التفضيل يصل 

). 139عمران آل)(ألعلوناالمفاضلة كقوله تعالى (وال تهنوا وال تحزنوا وانتم 
وعليه ففي تقدير البحث أن القول (زيد األفضل) أي يفضل في كل شيء ، 

، وأن األفضلوان القول (زيد أفضل كاتب) أي: أن في زيد صفات الكاتب 
القول (زيد أفضل الكتاب) أي هو الكاتب الذي ال أفضل منه فيحصل 

 إضافته أوتعريفة الفرق في المعنى حسب صورة اسم التفضيل من حيث 
 .إلى معرفة أونكرة  إلى

 :في باب الصفة المشبهة والمعرفةالنكرة - د
) و (زيد كريُم األِب) ففي التعبير أباهناك فرق بين أن نقول (زيٌد كريٌم 

زيدًا  أن األول) نكرة ُيحتمل فيه معنيان أبالذي جاءت فيه لفظة ( األول
التعبير الثاني الذي  أماكان أبًا .  إذازيدًا كريم  أنوالثاني  األبكريم 

كريم فضًال عن  أباه أن) معرفٌة فله معنى واحد هو أبجاءت فيه لفظة (
في الصفة المشبهة ال تخرجها عن التنكير وال تكسبها  اإلضافةذلك أن 

سواء مع أن ترك التنوين أخف ألن  وٕالحاقهفإن ترك التنوين تعريفًا وعليه 



50 

 

 .التنوين ال يضيف شيئًا جديدًا 
 :في باب النعت  والمعرفةالنكرة -ه

ص أّنك المعروف أن النعت بالنكرة أنها تفيد التخصيص ومعنى التخصي
تقلل االشتراك الحاصل في النكرات فـ (مررت برجل قصير) لفظة (رجل) 
عامة تشمل كل أفراد هذا الجنس فلو وصفتها بـ (قصير) قللت االشتراك 

غير القصار. وكذلك لو قلت (مررت برجل قصير احدب)  أخرجتألنك 
فأنك ضيقت الدائرة على من لم يتصف بهاتين الصفتين فزدت الموصوف 

 وٕازالةأما الوصف بالمعرفة فالغرض منه التوضيح  . يصًا وهكذاتخص
 أكثراالشتراك الحاصل في المعارف نحو (مررت بزيد الّسراج) فقد يكون 

أخرجت  ألنكمن شخص ُسّمى بزيد فعند وُصفه بالسّراج بينت المقصود 
) فأنك األعسرَمن لم يتصف بذلك ، كذلك لو قلت: (مررت بزيد السّراج 

والمالحظ أنه ال يصح نعت المعرفة  . المراد وأوضحتأزلت االشتراك بهذا 
فإن قيل فلم لم  ))العربية إسراربالمعرفة جاء في  النكرةبالنكرة وال نعت 

توصف المعرفة بالنكرة، والنكرة بالمعرفة. وكذلك سائرها قيل: ألن المعرفة 
ما خص الواحد من جنسه، والنكرة ما كان شائعًا في جنسه، والصفة في 

يكون شائعًا  أنالمعنى هي الموصوف، ويستحيل الشيء الواحد 
لمعرفة بالنكرة، والنكرة بالمعرفة استحال هذا في وصف ا وٕاذامخصوصًا، 

  .كان في وصف الواحد باالثنين أو االثنين بالجمع أشد استحالة))
 

 نكرة ؟  الجملةهل 
نكرة قال:  إالنكرة فابن يعيش ال يراها  الجملةاختلف النحاة في كون 

نكرة، فال تقع صفًة للمعرفة  الجملةلم توصف المعرفة بالجملة، ألن  وٕانما((
ال يراها ال نكرة وال معرفة. قال: ((اعلم  الرضي فانه أما. ألنها حديث)) 
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ليست ال نكرة وال معرفة، ألن التعريف والتنكير من عوارض  الجملةأّن 
وضعية والتنكير  إشارةرج خا إلىالذات إذ التعريف ، جعل الذات مشارًا بها 

أن  إلىخارج في الوضع)) وهناك رأي ثالث يذهب  إلىُيشار بها  َأالّ : 
الجمل واألفعال فليست بنكرات ، وان  أماالجمل واألفعال ليست نكرات ((

حكم لها بحكم النكرات وما يوجد في عبارة بعضهم أنها نكرات فهو تجّوز)) 
كقوله تعالى: (هذا كتاب  النكرةتؤول بنكرة لذلك وصفت بها  أنهاوالظاهر 

هي حّيه تسعى)  فإذا) وكذلك قوله تعالى (92/األنعاممبارك) ( أنزلناه
 .ساعية أي) 20(طه/

 :في باب السّيما والمعرفةالنكرة -و
ال سّيما تعبير معناه (ال مثل) فإن قلت: (أحب العلوم وال سّيما علم النحو)، 

فمعناه و (ال مثل النحو) أي أن محبتك لعلم النحو تفوق محبتك العلوم 
. قال سيبويه: ((وسألت الخليل رحمه اهللا عن قول العرب: والسيما األخرى

قولك: وال مثل زيٍد، وما لغو وقال: والسّيما زيد كقولهم  زيٍد ، فزعم أنه مثل
َدْع ما زيد)) المراد الوقوف عنده في هذا التركيب هو االسم الذي يأتي بعد 
(السّيما) فاالسم بعدها إما أن يأتي معرفة نحو (نجح الطالُب السّيما زيٍد) 

زائدة فيجوز جّره على أن (ما)  اإلعرابفـ (زيد) يجوز فيه وجهان من 
والجملة صله لـ (ما) إن كانت  ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف

نكرة موصوفة على رأي ابن خروف  صفة إن كانت ما أوبمعنى (الذي) 
ترى  وأنتمن الجر قال (( أقوىوالدكتور فاضل السامرائي يرى َأن الرفع 

والتفضيل  يةاألولو الفرق واضحًا بين الجر والرفع ففي قوله (دع ما زيد) من 
من الرفع في المعنى  أقوىالجر و  (المباشرة)) اإلضافةوالترجيح ما ليس في 

العلوم السّيما  أحبكالجزء الواحد فعند القول ( إليهألن المضاف والمضاف 
بعد  االسمجاء  إذا أماعلَم النحو) أي (ال مثل علم النحو بينهما) . 



52 

 

ووجه ثالث هو  اإلعرابمن  (السّيما) نكرة فيجوز فيه الوجهان السابقان
 :النصب كقول امرئ القيس

 أالرب يوٍم لك منهن صالح 
 والسّيما يومًا بدارة جلجل

واختلف في هذا المنصوب فقيل انه تمييز لـ ما وهي نكرة تامة . وقيل انه 
منصوب على الظرفية و (ما) بمعنى الذي وهو صلة لها أي : وال مثل 

. وقيل إن (ما) حرف كاّف لـ (سّي) عن  الذي اتفق يومًا فحذف للعلم
  . والمنصوب تمييز مثل قولهم على الثمرة مثلها زبداً  اإلضافة
 :في باب التعجب والمعرفةالنكرة 

زيدًا) فـ  أحسنما نكرة مختصة نحو ( أومعرفة  إالال يأتي المتعجب منه 
والنكرة المختصة كقوله تعالى :  . (زيد) المتعجب منه في حكم المخبر عنه

فلما خصصت لفظة (كلمًة)  5) (الكهف/أفواههم(كبرت كلمًة تخرج من 
كان المتعجب منه معّرفًا بـ (ال) العهدية  إذا أماجاز التعجب منها . 

كان بينك وبين  إذااضي) الق أحسنالتعجب منه نحو (ما  أجازوافالجمهور 
المخاطب عهد فيه ومنع ذلك الفّراء وعليِه فالنحاة استدلوا على فعلية صيغة 

أفضل) في )(افعل) في التعجب ألنها تنصب المعارف والنكرات اما صيغة 
ستدلوا على أسميتها كونها تنصب النكرات خاصة على التمييز االتفضيل ف

ّنه ّلما كان االسم محموًال في العمل نحو (هذا اكبر منك سنًا) وفي هذا ا
مرونة من حيث العمل  أكثرعلى الفعل وهو فرع عليه، لذلك صار الفعل 

  . فعمل في المعارف والنكرات
 :في باب االختصاص والمعرفةالنكرة 

صاص مبهمًا ، ألن المنصوب على المنصوب على االختن يأتي أال يجوز 
ذا جئت باسم نكرة، فإنك تجيء إتصاص إنما ُيذكر لبيان الضمير. فخاال
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لبس. وعليه ، فأن المنصوب من الضمير ومن ثم يحصل  أشكلبما هو 
نحب  – قوماً  –ختصاص ال يجوز أن يؤتى به نكرة. فال يقال: إّنا على اال

ختصاص يكون ) فالمنصوب على اال52تزيل لبسًا( ال النكرةألن  –الخير
الناس للضيف) فهو ال يأتي  أقرى –العرب  -بـ (ال) قياسًا نحو (نحن

  . (53نكرة(
  :في باب التوكيد والمعرفةالنكرة 

بالمعنى فالتوكيد اللفظي بتكرار اللفظ ، والتوكيد  أوالتوكيد إما باللفظ، 
خاصة به والذي يهم البحث في هذا الجانب الوقوف على  ألفاظالمعنوي له 

ارف (اجمع، وجمعاء، وُجمع) التي يؤتى بها توكيدًا معنويًا أهن مع األلفاظ
نكرات ؟ فتبين أنها معارف والدليل أن المعارف تؤكد بها ال النكرات نحو  أم

(جاء الطالب اجمع) و (رأيت القبيلة جمعاء) و (مررت بهن ُجمع) فلّما 
 ألفاظتأكيدًا لما هو معرفة فأذن هي معارف وعلية فإّن  األلفاظجاءت هذِه 

د بها النكرات قال تؤك أنالتوكيد المعنوي كلها معارف لذلك ال يجوز 
ذ التأكيد كما ذكرنا لرفع إكان االسم نكرة، لم يؤكد،  وٕاذاالرضي : ((

و عن عموم نسبته ألفراد أالمتبوع،  إلىصل نسبة الفعل أاالحتمال عن 
وأنّه أي شيء هو أولى به من رفع  لنكرةاالمتبوع، ورفع االحتمال عن ذات 

حتمال في النسبة، فوصف الذي يحصل بعد معرفة ذاته، أي االاالحتمال 
نه أل النكرةولى من تأكيدها)) فعدم جواز توكيد ألتمييزها عن غيرها  النكرة

أن الذي  ذا قلت (جاء زيد بنفسه) أخبرتإكالمعارف ف ةليس لها عين ثابت
كانت محدده بزمن  إذا ةالنكر والمالحظ أن  هو زيد بعين المجيءتولى 

لفاظ التوكيد الدالة أو حول حصلت الفائدة من توكيدها بأسبوع أو أكشهر 
  .صمت شهرًا كله :على الشمول نحو

  :في باب النداء والمعرفةالنكرة 
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معرفة يبنى على ما يرفع به نحو (يازيُد) ويدخل في  ذا كان مفرداً إالمنادى 
جل) عّرف ذا قصدَت واحدًا بعينه فـ (يار إالمقصودة نحو (يارجُل)  النكرةهذا 

المقصودة فهو  النكرةكان من نوع  إذاقبال وتبين أن المنادى بالقصد. واإل
معرفة دومًا . قال سيبويه: ((إَن كّل اسم في النداء مرفوع معرفة، وذلك أنه 
اذا قال يا رجُل ويا فاسق معناه كمعنى يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل ... 

يافاسق  : َزّعم أنه سمع من العرب َمن يقول ويقّوي ذلك كّله أن يونس
ن كل أالخبيث ومما يقوي أنه معرفة ترك التنوين فيه)) فيتضح مما مر 

ليه وأن كل اسم منصوب إاسم منادى مرفوع فهو معرفة . عرف بالتوجه 
في الندبة فال يندب  أمالحقه التنوين فهو نكرة ألن التنوين عالمة التنكير 

بهام فال يقال (وا رجاله) وال واهذاه وال (وا أنتاه) السالمة من اإلّال المعرفة إ
عالم القصد من الندبة اإلن أل وال يندب االسم الموصول فال يقال (وا أيهاه)

  . ال مع المعرفةإبعظمة المصاب وهذا ال يحصل 
 :في باب اإلضافة والمعرفةالنكرة 

ريف نحو (غالم زيد) فغالم معرفة تفيد التع إلىضافة من المعروف أن اإل
لى االسم العلم (زيد) . إضافة نكرة فأكتسب التعريف عند أضافته قبل اإل

فيده لى نكرة نحو (غالم امرأة) فهذِه اإلضافة تإأما االسم المضاف 
ضافة نكرة خالية عن التخصيص فلّما قبل اإلتخصيصًا، ألن (غالم) 

لى نكرة تخصص بها: ((والمراد بالتخصيص ما ال يبلغ درجة إضيف أ
التعريف فإن غالم امرأة اخص من (غالم) ولكنه لم يتميز بعينه كما تميز 

لفاظًا تبقى على أ) والمالحظ في هذا الجانب أن هناك 62(غالم زيد) به(
ستقبال اال أوفادة الحال إفة الشبيهة للمضارع في كالص أضيفتتنكيرها وٕان 

ب) والصفة زيد) واسم المفعول نحو (محترم األسم الفاعل نحو (ضارب اك
لى معمولها المعرفة ال إالمشبهة نحو (حسن الوجه) فإضافة هذه الصفات 
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بها كقوله تعالى: (هديا بالغ الكعبة)  النكرةتفيدها تعريفًا لذلك جاز وصف 
) فـ (هديا) نكرة منصوبة على الحال و (بالغ الكعبة) نعت لها 95(المائدة/

تبقى على تنكيرها مع  اظألفبالمعرفة . كذلك هناك  النكرةوال توصف 
وكل ما هو بمعناهما نحو نظيرك و  غيرك ومثلك مثل:معرفة  إلى إضافتها

سعيد: في مثلك، وغيرك وما في  أبووقال  :شبيهك وسواك قال الرضي
ه، أي مفعول إلىمعناهما أنها لم تتعرف لكونها بمعنى اسم فاعل مضاف 

لى ُمّعرف له إلفاظ األ ذا أضيفت هذهِ إولكن  مماثلك، ومشابهك، ومغايرك)
ضد واحد فقط تعّرفت كتعريف (غير) فـ قوله تعالى (غير المغضوب 

اذ ليس لمن رضي  () ألنها صفة (الذين أنعمت عليهم7عليهم) (الفاتحة/
اهللا عنهم ضد غير المغضوب عليهم ِمتعّرف (غير المغضوب عليهم) 

يتوضح معناها  لفاظاً ألتخصصه بالمرضّي عنهم. من جانب آخر أّن هناك 
نكرة  إلىضيفت أفهي تبقى على صورة واحدة ك (كل) فإن  إليهبما تضاف 

(وكل شيء  :عادة الضمير عليها كقوله تعالىإوجب مراعاة معناها في 
) فجاء الضمير العائد عليها مفردًا مذكرًا وفي 52فعلوه في الزبر) (القمر/

) جاء الضمير مفردًا 38قوله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة) ( المدثر/
(كل حزب بما لديهم  :يكون الضمير مجموعًا مذكرًا كقوله تعالى أومؤنثًا، 
معرفة ففي هذه الحالة  إلى(كل)  أضيفت إذا أما 53المؤمنون/ ).فرحون

ناجح) فجاء اإلخبار على  أصدقائكيصح مراعاة اللفظ والمعنى نحو (كل 
ناجحون) فجاء  أصدقائك اللفظ أي كل واحد منهم ناجح وتقول : (كل

لفظُه لفظ الواحد ومعناه على الجميع وعليه  (اإلخبار على المعنى فـ (كل
نكرة فأنها تفيد استغراق كل فرد من أفراد الجنس  إلى أضيفت اإذ(كل)  إن

 إلىأضيفت  إذا أما) 21كقوله تعالى (كل امرئ بما كسب رهين) (الطور/
رقت كل األفراد كقولنا (كل البشر كانت المعرفة عامة، استغ فإذامعرفة 
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كانت معهودة، استغرقت كل األفراد المعهودين نحو (اقبل  وٕاذامحاسب) 
كل) و (بعض) )كل الطالب) أي الطالب المخصوصين وان الغالب في 

قترانهما بـ (ال) االتعريف ألن هاتين اللفظتين مالزمتان اإلضافة وندر 
ض معرفتان ولم يجيء عن التعريف . جاء في الصحاح: ((وكُل وبع

أضفت أو لم  اإلضافةالعرب باأللف والالم وهو جائز ألن فيهما معنى 
تضف)) وقال صاحب المصباح المنير : ((قال األزهري: وأجاز النحويون 

األصمعي فإّنه أمتنع عن ذلك،  إالإدخال األلف والالم على (بعض وكل) 
المقفع (العلم كثير ولكن  رأيت في كالم ابن :لألصمعيحاتم قلت  أبووقال 

وقال (كل وبعض)  اإلنكارفأنكره أشد  (اخذ البعض خير من ترك (الكل
وقد نصبت  اإلضافةمعرفتان فال تدخلهما األلف والالم ألنهما في نّية 

العرب عنهما الحال فقالوا : مررت بكل قائمًا)) وهناك من الباحثين من 
 إليها كالعوض عن المضاف أجاز دخول (ال) على هاتين اللفظتين ألنه

وال تقول العرب الكل وال  :حاتم أبوكما يرى جاء في اللسان : ((قال 
البعض وقد أستعمله الناس حتى سيبويه واألخفش في كتبهما لقلة علمهما 

عدم  إلىوالبحث يتجه  بهذا النحو فأجتنب َذلك فإنه ليس من كالم العرب))
على حد  القرآنيالتعبير  إنإذ مقرونتين ب (ال) التعريف  استعمالهما

لهاتين اللفظتين لم يستعملهما باأللف والالم وهو أقوى الشواهد  استعماله
  . على قول العرب

 
 :في بيان الداللة  والمعرفة النكرةأثر 

فيكون لكل  إليهامضافًا  أو مضافةً  الجملةالمعرفة في  أو النكرةعندما تقع 
تلتها وهذا ما نجده في  أومنهما دور في تحديد معنى المفردة التي سبقتها 

) التي تأتي على أكثر من صور  ستفهام والشرط ة فهي تأتي لاللفظة (اي
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ستفهام فهي إما أن ولة . فلو جاءت (أي) دالة على االوللنعت وتأتي موص
نكرة فتكون داللتها داللة  إلىأضيفت  فإذامعرفة ،  إلى أونكرة  إلىتضاف 

أي طالب نجح ؟) و )بجمعه نحو  إليه(كل) أي أنها ُيقصد بها المضاف 
و (أّي طالٍب نجحوا) ففي جملة (أي طالٍب نجحوا ؟)  ؟(أّي طالبين نجحا 

معرفة  إلىأضيفت (أي)  إذا أماالسؤال عن المجموع ال عن المفرد. 
تكون دّالة على متعدد وبالتالي فإن داللة (أي)  أنفيشترط في هذِه المعرفة 

تكون سؤًال عن واحد من ذلك المتعدد نحو قولنا (أي الطالب نجحوا ؟) 
فالسؤال هنا لمعرفة واحٍد منهم كما في قوله تعالى : (فأي الفريقين أحق 

نكرة ُيقصد بها كل ما  إلى(أي)  فإضافة). وعليه، 81باألمن) (األنعام/
معرفة فيقصد بها معرفة واحٍد منه  إلىضافتها إ أما، إليهبالمضاف يتعلق 

 أوالمعرفة متعددًا حقيقة كما ذكر  إليهجزء منه سواء كان المضاف  أو
تقديرًا نحو (أّي الكتاب أنفع ؟) بمعنى أي فصوله أنفع؟ وهذا ينطبق على 

 أن معرفة بشرط إلى(أي) الموصلة فهي ال تضاف إّال  أما(أي) الشرطية 
 أيكمبالعطف نحو : (يعجبني  أوتقديرًا  أوتدل المعرفة على متعدد حقيقة 

معرفة ألن معناها معنى (الذي)  إلىأّي) الموصولة ) إضافةهو أمين) ولزم 
(أي) النعتية فتحدد داللتها  أماواحدًا معينًا  إليهفال بد أن يكون المضاف 
بنكرة وُيشترط في هذه فهي تسبق بنكرة وتتلى  إليهمن المضاف والمضاف 

تطابق (أي) في المعنى نحو (تأثرت بحكمٍة اي حكمة)  أنالمتلّوة  النكرة
(أي) الحالية فتحدد داللتها من  وأماتأثرت بحكمة أي قصيدة) )فال يصح 

بمعرفة كقولنا (هللا دورك . أي دور) .  خالل المضاف فأنها تسبق
نكرة فتحدد داللتها بحسب مادة  إلىأضيفت  إذاالنعتية  ((أي أنوالمالحظ 

نكرة مشتقة نحو  إلىأضيفت  فإذا واالشتقاقمن حيث الجمود  النكرة
من جانب الكتابة  اإلعجاب إلىكاتب) فداللتها تشير  أيتب كا أعجبني(
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برجل أي رجل) فداللة  أعجبتنكرة جامدة نحو ( إلىأضيفت (أي)  إذا أما
تنصب على كل ما يحيط بهذا الرجل من صفات حسنه .  اإلعجاب

وداللتها تعرف من  اإلضافة(أي) معرفة لمالزمتها  أنوخالصة القول 
  . جامداً  أونكرة مشتقًا  أوكان معرفة  إن إليهاالسم الذي تضاف 

 :في باب البدل والمعرفةالنكرة 
،  النكرةمن  والمعرفة،  النكرةالمعرفة من المعرفة والنكرة من  إبداليجوز 

سعيٌد)  أخوكجح والنكرة من النكرة فبدل المعرفِة من المعرفة كقولنا : (ن
 النكرةنحو (قرأت كتابًا كتاب نحو) وبدل المعرفة من  النكرةمن  النكرةوبدل 

زيدًا رجًال  أكرمتمن المعرفة نحو ( النكرةنحو (مررت برجٍل زيد) وبدل 
من  النكرةالربيع بدل  بيأصالحًا) . ومنع الكوفيون ووافقهم السهيلي وابن 

 (المعرفة ما لم توصف كقوله تعالى : (عن الشهر الحرام قتال فيه
لم توصف لم تُفد فعلى رأيهم اّنه ال فائدة من القول  إذا) ألنها 217البقرة/)

 .مررت بزيد رجل) :
 :في باب عطف البيان والمعرفةكرة الن

لنكرِة محتجين بأن البيان النحاة أنه ال يأتي عطف البيان من ا أكثرذهب 
سمه . والنكرة مجهولة ، والمجهول ال يبّين المجهول . واتجه قسم ابيان ك

) 16/إبراهيمجعل صديد) في قوله تعالى (من ماٍء صديد) ( إلىة من النحا
عطف بيان من (ماء) فالبصريون على ان عطف البيان ال يفيد تخصيص 

ن ابن الكوفيون وجماعة من البصريين . والظاهر ا أثبتهخالف ما  النكرة
  : التخصيص قال إفادةمالك مع 

ين  فقد يكونان منكر 
 كما يكونان ُمعّرفين

كما في قوله تعالى : (يوقد من شجرٍة  النكرةوعليِه فإن البيان يأتي من 
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تونة) عطف بيان لشجرة. وقول زي)) ف 35مباركة زيتونٍة) (النور/
قد يكون بعض النكرات أخص  ألنهالبصريين مرفوض في هذا الجانب، 

  .من بعض واألخص يبين غير األخص

 :اشتراك المعرفة والنكرة
فال يجوز أن تصفهما بلفظ واحد  والمعرفة النكرةحصل عطف بين  إذا

مختلفان جاء في الكتاب: (( هذه ناقة وفصيلها الراتعان)) فهذا  ألنهما
محال، الن الراتعان ال يكونان صفًة للفصيل وال للناقة، وال تستطيع أن 

ها معرفة)) وعليه فّلما كان االسمان مختلفين تجعل بعضها نكرة وبعض
يقع  أنتّوحد صفتهما ولكن يجوز  أنمعرفة فال يصح  واآلخراحدهما نكرة 

هذِه ناقٌة )تقول  أنيجوز  ألنهالحال لهما نحو (هذه ناقة وفصيلها راتعين) 
جرتا من عاملين  أورفعتا  إذا والمعرفة النكرةرائعًة) من جانب آخر أن 

مختلفين ال يجوز جمع صفتهما بلفظ واحد، فال يقال (هذا رجل وفي الدار 
بتداء، وآخر ع بخبر االرف آخر كريمان) برفع (كريمان) وذلك، الن الرجل

بتداء. فهما عامالن مختلفان فال يحمل كريمان عليهما والصواب مرفوع باال
رجل وهذا  أتانيأن يقال: (هذا رجل وفي الدار آخر كريمين) ولو قلت:(

لى الفاعلية آخر كريمان) ال يصح أن ترفع (كريمين) ألن (رجل) مرفوع ع
الن مختلفان جاء في المقتضب بتداء وهما عامو (آخر) رفع بخبر اال

وذهب زيد العاقالن) على النعت، ((وكان سيبويه يجيز (جاء عبد اهللا، 
نهما ارتفعا بالفعل فيقول : رفعهما من جهة واحدًه وكذلك :(هذا زيد وذاك أل

جتمعت معرفة ونكرة نحو ا إذاما أعبد اهللا العاقالن) ألنهما خبر ابتداء)) 
تنصب (منطلقين) على الحال تغليبًا للمعرفة (هذا زيد ورجل منطلقين) ف

  .هذا زيد ورجل منطلقان :فال يقالوال يجوز الرفع  النكرةعلى 
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 :فعالاأل أسماءفي باب  والمعرفةالنكرة 
تقسم أسماء األفعال على ثالثة أقسام من حيث التعريف والتنكير قسم : لم 

لم يسمع فيهما تنوين. وقسم : لم  ألنهمعرفه وهو بله، وآمين  إاليستعمل 
يستعمل إال نكرة وهو ما لم يفارقه التنوين وهو إيهًا في الكف، وويهأ في 

استعمل معرفًة ونكرًة فالمنّون يراد منه  : اهًا في التعجب وقسماإلغراء. وو 
التنكير نحو : صٍه ومٍه وايٍه وأٍف وغير المنّون يراد منه التعريف نحو صْه 

 . ومه وأيِه وأفّ 
   :خالصة

  . لى قرينةإصل المعرفة ، ألنها ال تحتاج في داللتها أالنكرة  -
  . على الوحدة دون الجنس أوس النكرة إما أن تدل على الوحدة والجن -
) عالمتان فارقتان من عالمات االسم - النكرةأن لفظتي (كَل) و (ُرب.   
جواز مجيء صاحب الحال نكرة نحو (اشتريت كتابًا مسعرًا بدينار)  -

  . ة الزمة للكتابفالتعبير ال يكون صف
  . معرفة في باب التفضيل إلى أونكرة  إلىختالف الداللة بين اإلضافة ا-
عالمة فارقة للتمييز بين فعليه صيغة  والمعرفة النكرةكانت كل من - 

  .التعجب واسمية صيغة التفضيل
 .البصريون إليهذهب  خالف ما النكرةجواز مجيء عطف البيان من - 
، ُجمَع) معارف وذلك الن التوكيد المعنوي (اجمع ، جمعاء  ألفاظ-

  .المعارف تؤكد بها
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األسماء المبهمة/أسماء اإلشارة واألسماء  المحاضرة الثانية عشر:
  الموصولة

  / أسماء اإلشارة: 1

هي أسماء مبنية دائما، نستعملها لإلشارة والتحديد، وقد ترد     
  المثنى. غير مبنية إذا دلت على المثنى، فإعرابها يتبع حكم إعراب

مثال: جاء هذان الرجالن، فاعل مرفوع  وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق 
  بالمثنى.

رأيت هذين الرجلين، مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء، ألنه ملحق 
  بالمثنى.
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وفي غير ذلك فأسماء اإلشارة مبنية: جاء هذا، رأيت هذا، مررت  -
ا في الجملة بهذا، ببناء هذا في كل المواضع، باختالف موقعه

 ووظيفتها.

 هذا رجل -

هذا: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ورجل خبره 
  مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة في آخره.

  كما يلي: أعربناهفإن لحقته كاف الخطاب 

  ذاك زيد

ذاك: اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والكاف 
  ال محل له من اإلعراب، وزيد خبره.حرف خطاب مبني على الفتح 

  أولئك رجال

أولئك: اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف 
  حرف خطاب ال محل له من اإلعراب، ورجال خبر مرفوع.

وٕان كان في اسم اإلشارة الم تدل على بعد المشار إليه أعربناه كما -
  يلي:

  ذلك زيد

في محل رفع مبتدأ، والالم حرف  ذلك: اسم إشارة مبني على السكون
يدل على البعد مبني على الكسر، ال محل له من اإلعراب، والكاف 

  حرف خطاب ال محل من اإلعراب.وزيد خبر مرفوع.
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وٕان كان المشار إليه معرفا باأللف والالم فإعرابه على النعت أو -
  مثال: مررت بهؤالء الرجال. على البدل، واألرجح أن يكون بدال.

  ت: فعل والتاء فاعلمرر 

  بهؤالء: جار واسم اإلشارة اسم مجرور.

  الرجال: بدل مجرور

أما إذا وقع اسم اإلشارة بعد االسم، فاإلشارة صفة ليس غير، مثال: -
  الكتاب هذا مفيد.

  الكتاب: مبتدأ مرفوع

  هذا: بدل

  مفيد: خبر

واسم اإلشارة، أعربنا اسم وٕان وقع الضمير بين 'ها' التي للتنبيه -
  اإلشارة خبرا عن الضمير، نقول:

  هأنذا:

ها: حرف تنبيه، ال محل له من اإلعراب، أنا: ضمير منفصل مبتدأ، 
  .1ذا: خبر

  / األسماء الموصولة:2

تحتاج األسماء الموصولة إلى صلة وعائد، والصلة ينبغي أن   
عن ضمير يعود على االسم  تكون جملة خبرية، والعائد عبارة

                                                           

 75/76ا��ط��ق ا���وي، ص ��ظر: ��ده ا�را���،  1
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كلها مبنية، إال إذا كانت في المثنى  لموصولةاالموصول، واألسماء 
  مثال: فإنها تحمل حكمه.

  جاء اللذان نجحا

  جاء: فعل ماض مبني على الفتح

  اللذان: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى 

نجحا: فعل ماض مبني على الفتح، واأللف ضمير متصل مبني 
صلة  فعلية 'نجحا'على السكون في محل رفع فاعل، والجملة ال

  موصول ال محل لها من اإلعراب.

  األسماء الموصولة الخاصة هي: -أ

  الذي، التي، الذين، األلى، األالء، الالئي، الالتي

  فنقول:

جاء الذي نجح: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
  فاعل

رأيت الذي نجح: اسم موصول مبني على السكون في محل نصب 
  مفعول به.

بالذي نجح: اسم موصول مبني على السكون في محل جر مررت 
  اسم مجرور

جاء الذين نجحوا: اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع 
  فاعل.



65 

 

رأيت الالتي نجحن: اسم موصول مبني على السكون في محل 
  نصب مفعول به.

  ب/ األسماء الموصولة العامة هي: 

ا ومؤنثا، من: وتستعمل للعاقل مفردا ومثنى وجمعا، ومذكر  -1
 نقول:

جاء من نجح: اسم موصول مبني على السكون في محل رفع 
  فاعل.

رأيت من نجحا: اسم موصول مبني على السكون في محل 
  نصب مفعول به.

مررت بمن نجحن: اسم موصول مبني على السكون في محل 
  جر اسم مجرور.

ما: ويستعمل لغير العاقل مفردا ومثنى وجمعا، مذكرا ومؤنثا،  -2
 ن.مثل م

ذا: ويستعمل للعاقل وغيره بشرط أن تأتي بعد ما أو من  -3
 االستفهاميتين، فنقول:

  ماذا في الكتاب؟

  ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ

  مبني على السكون في محل رفع خبر. ذا: اسم موصول
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أي: وتستعمل للعاقل وغيره، وهي معربة في كل أحوالها، وال  -4
لة واحدة، وذلك حين تكون مضافة وبشرط أن تبنى إال في حا

 تكون صلتها جملة اسمية صدرها ضمير محذوف، نقول: 

  سيفوز أيهم مجتهد

سيفوز: السين حرف تسويف ال محل له من اإلعراب، يفوز: 
  فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

أيهم، أي: اسم موصول مبني على الضم في محل رفع فاعل، 
  ير متصل في محل جر مضاف إليه.وهو مضاف وهم: ضم

  مجتهد: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو.

  .1والجملة االسمية: صلة موصول ال محل لها من اإلعراب

  

  

  السداسي الثاني
  علم الصرف

  المفردات:

  / مدخل عام إلى علم الصرف1

                                                           

 ��78/79/80ظر: ��ده ا�را���، ا��ط��ق ا���وي، ص  1
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  /  المصدر المجرد2

  /المصدر المزيد 3

  /مصدر المرة4

  /مصدر الهيئة5

  /المصدر الميمي6

  /المصدر الصناعي7

   االسم الصحيح والممدود والمقصور والمنقوص/8

  

  

  

  

  المحاضرة األولى: مدخل عام إلى علم الصرف

لم يتأخر ظهور علم الصرف عن المستويات اللغوية   
غير أنه لم يستقل بذاته كون علماء اللغة القدماء كانوا األخرى، 

أبرزها علم يذكرونه في خضم حديثهم عن مستويات لغوية أخرى، 
النحو، فكانوا ال يفصلون بين النحو والصرف، وال تزال كتبهم تشمل 

  العلمين معا، وأبرزها كتاب سيبويه.
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ومن الالفت للنظر أن ابن جني قد أشار إلى أن يكون درس الصرف، قبل  
درس النحو، فقال في كتابه المصنف: "فالتصريف إنما هو لمعرفة أنفس 

  إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة". الكلمة الثابتة، والنحو

وتتفق الروايات على أن يكون معاذ بن مسلم الهراء، هو أول من أفرد في 
  هذا العلم.

وعلم الصرف من العلوم اللغوية، يرتبط كثيرا بعلم النحو وهو سابق   
له، إذ إن االهتمام ببنية الكلمة وتغيراتها واشتقاقاتها، أسبق من معرفة 

وهما علمان ال نستطيع حركة اإلعرابية آخر ما يضبط، آخرها، ألن ال
الصرف مقدمة ضرورية لدراسة النحو، ومثال ذلك، الفصل بينهما ألن 

  قولنا:

  الطالب كاتب الدرس         

ال نستطيع تحديد وظيفة كلمة 'الدرس' في الجملة، دون معرفة صيغة كلمة 
ف جيدا أن المفعول به 'كاتب'، ّفا قلنا أن كلمة 'الدرس' مفعول به، نعر 

يستوجب فاعال في الجملة، لكن في هذا المثال، وردت كلمة 'كاتب' اسم 
فاعل خلفت الفعل في عمله، فدون معرفة صيغة اسم الفاعل وعمله، ال 

، أي ال نستطيع تحديد الوظيفة نتوصل إلى تحديد وظيفة كلمة 'الدرس'
  النحوية بعيدا عن معرفة البنية الصرفية .

  صرف:علم ال

  تعريفه:  -1

  أ/ لغة: 
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التصريف بمعنى التقليب والتغيير والتحويل، لقوله تعالى: "وتصريف 
  أي تحويلها وتغييرها. 1الرياح"

   ب/ اصطالحا:

قال ابن عصفور: يهتم بدراسة أبنية الكلمات، هو العلم الذي 
'الصرف هو معرفة ذوات الكلم في نفسها من غير تركيب'، أي يهتم 

  لجملة، على عكس علم النحو.بالكلمة دون ا

 موضوعه:  -2

الكلمات العربية من حيث كيفية صياغتها إلفادة المعاني، أو من حيث 
  البحث عن أحوالها العارضة من صحة وٕاعالل وٕابدال.

والمراد بالمفردات العربية التي يدرسها العلم هي: االسم المتمكن'المعرب'، 
ميع أنواعها ال يجري البحث والفعل المتصرف، فالفعل الجامد والحروف بج

  عنها في علم الصرف.

 

 ثمرة الصرف: -3

يصون الصرف اللسان عن الخطأ واللحن في المفردات 
ويراعي قانون اللغة في الكتابة، والوصول إلى داللة الكلمات من 
خالل النظر إلى صيغتها وبنائها الصرفي، فيفرق في ذلك بين: 

 ، ...2كاتب، مكتوب، كتابة، مكتب، كتب

                                                           

 .164ا���رة، ا;�� ا����ف ا�)ر�ف، روا�� �&ص، 5ورة  1

� ا;داب، ا���ھرة، ��1ظر: أ��د ط�ھر ���5ن، ا��ظر�� ا�$و�� ��د ا��رب، ط 2��� 91/92،ص 2010، �
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  المصدر المجردالمحاضرة الثانية: 

 تعريف المصدر:

  من الفعل صدر بمعنى، خرج اشتق، وهو األصل والمنبع.لغة:  -أ

 اصطالحا: -ب      
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لفظ يدل على حدث مجرد من الزمن، يتضمن أحرف فعله،  
في أكثر اآلراء –والمصدر هو األصل الذي تصدر عنه جميع المشتقات 

بار أنه األول، وينقسم المصدر قسمين: مصدر صريح على اعت -الصرفية
 ومصدر مؤول.

 المصدر الصريح:  -أ

على ، وهو المصدر الذي صرح به وهو األصل، ولم يخضع لعملية تأويل
  لمصدر المؤول، وينقسم المصدر الصريح عدة أقسام، أبرزها: عكس ا

ر المصدر المجرد، المصدر المزيد، مصدر المرة ، مصدر الهيئة، المصد
  الميمي، المصدر الصناعي...

 المصدر المجرد: -1

وهو المصدر الذي يصاغ من األفعال المجردة، سمي بالمجرد ألن 
فقط،  فعله مجرد من حروف الزيادة، أي أنه يحتوي على أحرف فعله األصلية

وسنخص دراستنا للمصادر في هذا الشق، األفعال الثالثية ألنها األكثر عددا 
  وتداوال.

 

 

 اغة مصدر من فعل مجرد:طريقة صي -

تصاغ مصادر األفعال الثالثية بطريقة سماعية، أي أنها ال 
تخضع لقاعدة صرفية محددة ومضبوطة، كونها تخرج أحيانا عن القوانين 
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، وٕاذا أردنا أن نصيغ مصدرا من فعل التي ضبطها أهل اللغة منذ القديم
  ي:ثالثي، فإننا نتقيد بالدالالت السبعة المعرفة، أوال وه

 زراعة. -، مثال: زرعفعالةعلى وزن : داللة على حرفة -1

 حمرة -، مثال: حمرفعلة: على وزن داللة على لون -2

 سعال-، مثال: سعلفعال: على وزن داللة على مرض -3

 نباح- ، مثال: نبحفعال: على وزن داللة على صوت -4

  زئير- ، مثال: زأرفعيلعلى وزن و                    

 إباء-، مثال: أبىفعالوزن : على داللة على امتناع -5

 دوران-، مثال: دارفعالن: على وزن داللة على اضطراب -6

 رحيل-، مثال: رحلفعيل: على وزن داللة على سير -7

 :فإن خرج المصدر عن الدالالت السابقة، فالغالب في -

 جلوس -فعل الالزم،'مفتوح العين' مصدره، فعول، مثال: جلس -1

 ة أو فعالة، مثال :فعل الالزم 'مضموم العين' مصدره، فعول -2

  فصاحة. -فصحسهولة،  -سهل

 مرض-فعل الالزم'مكسور العين' مصدره، فعل، مثال: مرض -3

فعل وفعل المتعدي'مفتوح العين ومكسورها'، مصدره فهم،  -4
 .1فهم–نصر، فهم  -بتسكين العين/ مثال: نصر

                                                           

1 � ��� ���س، �ر��ك إ�% �$� ��، ص ��ظر: �ر/���� � 77/78ر��
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  المصدر المزيدالمحاضرة الثالثة: 

  المصدر المزيد:
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صدر المصاغ من األفعال المزيدة، واألفعال المزيدة، هو الم      
هي ما زيد عن أحرفها األصلية لغاية بالغية معينة، مثال: استخرج، أصله 

  خرج.

  صياغة مصدر من فعل مزيد: 

مصادر األفعال المزيدة تصاغ بطريقة قياسية، أي أنها تخضع       
  على األحكام اآلتية:، لقواعد مضبوطة

تسبيح،  - مصدره، تفعيل أو تفعلة، مثال: سبحفعل'مضعف العين'،  -1
 تهنئة - هنأ

فاعل، مصدره، فعال ومفاعلة(وال يجوز فعال مع األفعال التي فاؤها  -2
 مياسرة. -نقاش ومناقشة، ياسر -ياء) مثال: ناقش

 إشارة-إكرام، أشار-أفعل، إفعال أو فعالة، مثال: أكرم -3

ة ياء، ويكسر ما تفعل، تفعل(وٕاذا كان معتل األخير، يقلب حرف العل -4
 تأني.- تقدم، تأنى-قبل آخره) مثال: تقدم

تفاعل، مصدره، تفاعل (وٕاذا كان معتل األخير تقلب حرف العلة ياء  -5
 تمادي.-تقادم، تمادى-ويكسر ما قبل آخره) تقادم

 اشتراك-افتعل، مصدره، افتعال، مثال اشترك -6

 احمرار.-افعل، مصدره، افعالل، مثال احمر -7

 انطالق-ال، مثال: انطلقانفعل، مصدره انفع -8

- استفعل، استعال، مصدرهما، استفعال، استعالة، مثال: استخرج -9
 استقامة.-استخراج، استقام
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 وسواس-وسوسة-فعلل، مصدره، فعللة وفعالل، مثال: وسوس -10

 تدحرج.-تفعلل، مصدره، تفعلل، مثال: تدحرج -11

 .1اضمحالل- افعلل، مصدره، افعالل، مثال: اضمحل -12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة الرابعة: مصدر المرةالمحاضر 

  تعريفه: / 1    

                                                           

�، ص 1���� ��� ���س، �ر��ك إ�% �$� �ر��� � ��79/80ظر: �ر/
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هو مصدر يصاغ من الفعل الثالثي وغير الثالثي، للداللة     
  على حصول الحدث مرة واحدة، ويسمى كذلك اسم المرة.

  ال يصاغ مصدر المرة من األفعال الناقصة وال الجامدة.مالحظة: 

  / صياغته:2

ثي على يصاغ مصدر المرة من الفعل الثالمن الفعل الثالثي:  -أ
 .1وقفة- جلسة، وقف-وزن 'فعلة'، مثال: جلس

يصاغ مصدر المرة من الفعل غير الثالثي من غير الثالثي:  -ب
 .2على وزن مصدره الصريح بزيادة تاء في آخره

    تسبيحة -تسبيح-سبح مثال:

  إكرامة- إكرام-أكرم      

  اكتشافة-اكتشاف- اكتشف       

اء أصلية، فللتفرقة بين إذا كان المصدر األصلي مختوما بت مالحظة:
  المصدر الصريح ومصدر المرة، نضيف كلمة 'واحدة' لمصدر المرة.

  تهنئة واحدة-تهنئة –مثال: هنأ 

  توسعة واحدة.-توسعة-وسع  

  مقاتلة واحدة.-مقاتلة-قاتل  

  

                                                           

 .��18ظر: ���< ���د، ا�)��ل ا���5ر /� ا���و، ص 1

�، ص  2���� ��� ���س، �ر��ك إ�% �$� �ر��� � .��84ظر: �ر/
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  تطبيق: 

  

  مصدر المرة             الفعل

  صنعة  صنع             

  نبحة  نبح              

  سعلة         سعل     

  انطالقة  انطلق          

  توصية واحدة وصى           

  استشار          استشارة واحدة

  استقام           استقامة واحدة

  

 

 

  

   

  

  المحاضرة الخامسة: مصدر الهيئة
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ويسمى اسم الهيئة أو النوع، وهو مصدر يدل على هيئة وقوع الفعل   
  ونوعه وصيغته.

  صياغته: 

يصاغ من الفعل الثالثي على وزن فعلى 'بكسر لفعل الثالثي:  من ا - أ/
  .مشية-وقفة، مشى-الفاء'، مثال: وقف

من غير الثالثي: يصاغ مصدر الهيئة من غير الثالثي على وزن  -ب/
  .1إكرام، أكرمته إكراما عظيما-مصدره الصريح، بزيادة وصف، مثال: أكرم

  مالحظة: 

  والهيئة: الفرق بين المصدر األصلي والمرة  

المصدر األصلي وضع ليدل على مجرد حصول الحدث، ال مقترن  -
 ال بعدد المرات، وال بهيئة الحدث ونوعه.

 واسم المرة للداللة على وقوع الحدث مرة واحدة. -

  .2واسم الهيئة ليبين هيئة وقوع الحدث -

  

  

  

  المحاضرة السادسة: المصدر الميمي

                                                           

�، ص  1���� ��� ���س، �ر��ك إ�% �$� �ر��� � ��85ظر: �ر/

2 � �19د، ا�)��ل ا���5ر /� ا���و ، ص ��ظر: ���< �
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  / تعريفه: 1  

ليه المصدر األصلي، غير أنه يبدأ هو مصدر يدل على ما يدل ع  
  بميم زائدة.

  / صياغته: 2  

يصاغ المصدر الميمي من الفعل الثالثي على من الفعل الثالثي:  - أ/
  1.مضرب -مفتح، ضرب   –وزن'مفعل'، مثل فتح 

  مالحظات:

إذا كان الفعل الثالثي مثاال واويا، فمصدره الميمي على وزن 'مفعل'،  -
 ورد.م-موعد، ورد –مثال وعد 

- إذا كان الفعل الثالثي مضعف العين جاز الفتح والكسر، مثال: فر -
 مفر-مفر

إذا كان الفعل الثالثي معتل العين فمصدره الميمي مفتوح العين،  -
 معاش.- مسار، عاش–مثال: سار 

هناك بعض األفعال كان ينبغي أن يكون مصدرها الميمي  تنبيه:
عل' بكسر العين، على وزن مفعل، ولكن وردت شاذة على وزن 'مف

- مغفرة،عرف-مصير، غفر-مبيت، صار-مرجع، بات-مثال: رجع
  .2معرفة

   ب/ من الفعل غير الثالثي:

                                                           

�، ص 1���� ��� ���س، �ر��ك إ�% �$� �ر��� � ��82/83ظر: �ر/

 ��21ظر، ���< ���د، ا�)��ل ا���5ر /� ا���و، ص 2
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يصاغ المصدر الميمي من الفعل غير الثالثي، بتحويل الفعل   
إلى المضارع وٕابدال حرف المضارعة ميما مضمومة، وفتح ما قبل 

  آخره.

  مستغفر-يستغفر-مثال: استغفر

   مالحظة:

تفرقة بين المصدر الميمي المصاغ من الفعل غير الثالثي، لل
واسم المفعول المصاغ من غير الثالثي، نكتفي بتعويض المصدر 
الميمي بمصدره األصلي 'وال يختل المعنى'، واسم المفعول بفعله 

  الماضي المبني للمجهول'دون اختالل المعنى'.

  الدرس استنبط 'اسم مفعول'-مثال: الدرس مستنبط

ال اهللا تعالى: "رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني ق  
  إخراج. –إدخال  -مخرج صدق"
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 المصدر الصناعي:المحاضرة السابعة/

بطريقة قياسية، للداللة على المصدر الصناعي مصدر يصاغ من األسماء 
  االتصاف بالخصائص الموجودة في هذه األسماء.

  صياغته: 

  تليها تاء التأنيث.يصاغ بزيادة ياء مشددة على االسم   

والمصدر الصناعي حديث النشأة، لم تعرفه العرب كثيرا، حتى العصر -
اإلسالمي شاعت بعض األسماء، لكن لم تعرف بهذا االسم 'الصناعي' إال 
حديث، بقرار اتخذه مجمع اللغة العربية في القاهرة، بجمع هذه األسماء 

وبية، إنسانية، المتشابهة تحت عنوان 'المصدر الصناعي'، مثل: شع
حيوانية، جاذبية، ...، وازدهر هذا المصدر كثيرا في عصرنا وشاعت 

  'قومية، اشتراكية، تقدمية، عاطفية، كالسيكية، رومنسية...' 1استخداماته

  

  

  

  

  

  المحاضرة الثامنة/ االسم الصحيح والمقصور والممدود والمنقوص

                                                           

  ��ظر:  1

�، ص -���� ��� ���س، �ر��ك إ�% �$� �ر��� �  �24ر/

< ���د، ا�)��ل ا���5ر /� ا���و، ص  -���83 
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  / االسم الصحيح: 1

ن عالمات المقصور وال الممدود وال هو االسم الذي ال تميزه عالمة م  
  ...1المنقوص، مثل: رجل، كتاب

  / االسم المقصور:2

  هو االسم المعرب الذي آخره ألف الزمة، مثل: مصطفى، عصا.  

  تثنية المقصور:-أ

ي أصل عيثنى المقصور بإضافة عالمة التثنية (ان) شريطة أن نرا  
  األلف، إن كانت ياء أو واوا.

  شذوان-عصوان، شذا-مصطفيان، عصا-مصطفىفتيان،  - مثال: فتى

  جمع المقصور:- ب

يجمع المقصور بحذف األلف وجوبا، وترك الفتحة دالة عليها ثم   
  إضافة عالمة الجمع.

  مصطفون- مثال: مصطفى

  وفي جمع المؤنث يكون بإضافة عالمة الجمع(ات) حسب أصل األلف.-

  مستشفيات –مثال: مستشفى 

  عصوات –عصا   

  

   مدود:/ االسم الم3
                                                           

 93،ص 2015دار ا���5رة، ���ن/ا6ردن،  7را���، ا��ط��ق ا��ر/�، ط��ظر: ��ده ا� 1
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الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثل: سماء، هو االسم المعرب   
  1بناء، سمراء...

  تثنية الممدود: 

قراءان، - إذا كانت الهمزة أصلية يجب إبقاؤها، مثل: قراء -أ
 بداءان.-بداء

 -إذا كانت الهمزة زائدة للتأنيث يجب قلبها واوا، مثال: خضراء -ب
 حمراوان. -خضراوان، حمراء

ت مبدلة من حرف أصلي جاز بقاؤها وجاز قلبها واوا، إذا كان -ت
 سماوان.-سماءان-دعاوان، سماء-دعاءان -مثال: دعاء

  جمع الممدود: 

يجري على همزته ما يجري عليها في التثنية، مع إضافة   
  عالمة المذكر السالم أو المؤنث السالم.

  2خضراوات-خضراوون -مثال: خضراء

   / االسم المنقوص:4

غير مشددة قبلها الذي آخره ياء الزمة، المعرب  هو االسم  
  كسرة، مثل: القاضي، المحامي...

  وتحذف ياؤه إذا كان نكرة غير مضاف في حلتي الجر والرفع.

  مثال: هذا قاض، مررت بقاض، رأيت قاضيا 
                                                           

 ��96ظر: ��ده ا�را���، ا��ط��ق ا��ر/�، ص  1

 ��99ظر، ا��ر�" �&D5، ص  2
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  ال يتغير فيه شيئ، مع إضافة عالمة التثنية. تثنيته:

  قاضيان -مثال: قاضي

  ضافة عالمة الجمع .تحذف ياؤه مع إ جمعه:

  القاضون  -مثال: القاضي

  المحامون  - المحامي  

  .1لمؤنث ات)قاضيات (إضافة عالمة ا -ومع جمع المؤنث: قاضي

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع المعتمدة:
                                                           

 ��99/100ظر: ��ده ا�را���، ا��ط��ق ا��ر/�، ص  1
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  المصحف الشريف، رواية حفص 

مكتبة  1أحمد طاهر حسنين، النظرية اللغوية عند العرب، ط -1
 .2010اآلداب القاهرة، 

دار ، ����1ق ���د �� ا����ر، ط ،الخصائص ابن جني، -2

 . 1952ا���ھرة، ا���ب 
، دار 1، الوسيط في تاريخ النحو العربي، ط عبد الكريم األسعد -3

 .1992الشواف للنشر والتوزيع، الرياض، 

، دار ا���5رة، 8، ا��ط��ق ا���وي، ط عبده الراجحي  -4

 .2016ا6ردن، ���ن/

دار المسيرة،  7طالتطبيق الصرفي،   عبده الراجحي -5
 .2015عمان/األردن، 

عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقيق محمد رشيد   -6
 .1372رضا، القاهرة 

، 1، مرجعك إلى لغة عربية صحيحة، ط عرفة حلمي عباس -7
 .2009مكتبة اآلداب، القاهرة، 

، الشامل الميسر في النحو، دن، دار هومة، صالح بلعيد  -8
 .2003الجزائر، 

فصول في علم اللغة العام، د ن  ،لي عبد الكريم الردينيمحمد ع -9
 .2007مليلة الجزائر،  نالهدى، عيدار 
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،  المكتبة 38جامع الدروس العربية، ط ،مصطفى الغالييني -10
 7، ص2000العصرية، بيروت، 
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