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 التمهيد 1.1

في الفترة الثانية من  نرحب بك في الوحدة األولى من مقرر قواعد اللغة العربية أخي الطالب/أختي الطالبة!

 .، و نتمنى لك السعادة و التوفيق ألن تستفيد من دراستها وفق ما نستهدف إليها من النقاط التاليةالماجستير

 –عرف كما ن –الجملة الفعلية في كالمنا. والجملة الفعلية  –عندما نتحدث أو نكتب  –ما أكثر ما نستخدم 

اجة قد نشعر بهذه الحو . فأحيانا نحتاج إلى أن نذكر السبب الذي وقع ألجله ذلك الفعل، كل جملة تبدأ بالفعلهي 

 ،
ً
 و استحسانا

ً
، نهو . قد نشعر بها ضرورة

ً
 في االستحسان، يوضح لك ذلك توضيحا

ً
وقفُت احتراما "هو: و اك مثاال

بب ، وأصبح معنى الكالم: أن س"الوقوف"هو و ب حدوث الفعل، يبين سب "احتراما"في هذا المثال ترى كلمة و. "ألستاذي

ل ههنا يصطلح عليه اسم المفعو  "احتراما"فكلمة  ،وقوفي كان احترام أستاذي، أو من أجل احترام أستاذي كان وقوفي

فاعله فاعل الوقوف؛ ألن الشخص الذي و زد إلى ذلك أن زمانه زمان الوقوف، و  ،إعرابه النصبو هو مصدر، و له، 

 أن الوقت الذي حدث فيه الوقوف هو الوقت الذي حدث فيه االحترام. و وقف هو الذي احترم، 

، ألنك لو قلَت: وقفُت ألستاذي، عرف املخاطب أنك إنما "االستحسان"يمكنك أن تعتبر هذا المثال مثال و 

‘‘ اطلبً ’’فـ ،"هجرُت وطني طلبا للعلم"مثال الضرورة: و  تذكره فذكرته. لكن حُسن بك أنو وقفَت له ألجل احترامه ال غير، 

 أخرى قد و  .هو طلب العلمو هنا مفعول له يبين سبب هجرتك لوطنك، 
ً
كان من الالزم أن تذكر ذلك؛ فإن هناك أسبابا

 لهجرتك، مثل: الوظيفة، 
ً
زم عليك أن فل .ى ذلكما إلو مثل: سوء الوضع في بالدك، و مثل: التجارة، و يكون بعضها سببا

يشياء ندرس األ  . ففي هذه الوحدةتحدد بعض األسباب الممكنة، حتى اليتوخى املخاطب غير ما هو السبب الحقيقي

 تفصيل.الشرح والفي السطور اآلتية ب والمفعول معه" المفعول ألجله"المتعلقة عن 

 الوحدة أهداف 1.1

 المتعلقة بــ "المفعول له والمفعول معه" ستكون:  بعد دراسة هذه الوحدةعزيزي الطالب! 

 علمط 
ً
 وواسعا

ً
 يشافيا

ً
 اطالعا

ً
 .أحكامهمايهما وعلى لعا

 على تمييزه 
ً
 .عن اآلخر في داخل الجملة العربية أو كالم العرب ماقادرا

 من استخدامه 
ً
 .ا في جملتك العربية أو كالمك العربي بإتقانممتمكنا

 بثقة على إبالغ معلوماتك حول  
ً
 .إلى اآلخرين هماقادرا

 بعض الخالفات المهمة بين النحويين حول بعض المسائل المتعلقة 
ً
 .مابه عارفا

 أحكامه المفعول له و  1.2
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عّد من المنصوبات أو األسماء  "المفاعيل الخمسة"مفعوالن من "المفعول معه"و "المفعول له" إن
ُ
التي ت

ضرب "هو:و وأكثرها تجتمع في مثال مشهور،  .المفعول فيهو ق المفعول المطلو  أخواتها هي: المفعول بهو المنصوبة. 

 
ُ
  األستاذ

َ
 تلميذ

ً
  ه ضربا

ً
  يشديدا

ً
 "منصوب على أنه مفعول به،  "تلميذه". ففي هذا المثال "أمام األمير تأديبا

ً
 يشديدا

ً
 "ضربا

 "ومنصوب على أنه مفعول فيه،  "أمام األمير"منصوب على أنه مفعول مطلق، 
ً
 .منصوب على أنه مفعول له "تأديبا

 .أي: مع األزهار "األزهاَر و جاء الربيُع "بقي المفعول معه، فمثاله:و 

 تعريف المفعول له 1.2.1

بب الذي حدث الفعل من الس بّينو ؛ ، جاء في معناه المصدري منصوبقلبي مفعول له هو: كل مصدر ـفال

ها ي. وهناك بعض المالحظات التي البد لنا أن نطلع علزمن الفعل سواءً و زمنه و ، فاعل الفعل سواءً و فاعله  كانو أجله؛ 

 وهي فيما يلي:

 لألفعال التي منشؤها الحواس الباطنة، أهو م :المصدر القلبي -أ
ً
 تمثل للسامعاألفعال التي  وا يكون مصدرا

األذن و بإحدى حواسه الظاهرة، من العين  اأن يقع عليهالسامع لعقله دون  ايمكن أن يدركهاألحاسيس الداخلية، 

 .ما إلى ذلكو الّرِّجل و اليد و 

رهبة، الو الرغبة، و الجرأة، و الخوف، و الخشية، و التحقير، و اإلجالل، و يم، التعظ أمثلة من المصادر القلبية:

الهم و السرور و التذمر، و الفرح، و الغضب، و البغض، و الكره، و الخوف، و الحب، و الجهل، و العلم، و الشفقة، و الحياء، و 

 .ما إلى ذلكو ، الحزن و 

وقوف، الو القيام، و القعود، و الكتابة، و القراءة، وأما المصادر غير القلبية فهي تقابل أفعال الجوارح. مثل: 

إلى  ماو الهبوط، و الصعود، و الخروج، و الدخول، و الشرب، و األكل، و الضرب، و اليقظة، و النوم، و المش ي، و الجلوس، و 

 .ذلك

 أو غير ميمي،  -ب
ً
 ميميا

ً
 أو غير ثالثي، و يجوز أن يكون المفعول له مصدرا

ً
 ...... و ثالثيا

ً
 أو متعديا

ً
او الزما  .هلّم جرًّ

لمصدر اصّح أن يكون  ،لكنه يعطي معنى فعل  و  ،("اسم الفاعل")مثال: على زنة  األفعالعلى غير زنة  إذا كان الفعل -ج

 لهالذي معه 
ً
 إلى بلدي": ذلك مثالو  .مفعوال

ً
 ."أنا سائر يشوقا

 أمثلة للمفعول ألجله: 

" فكلمة  -1 ءِّ
ْ
ف  الّدِّ

َ
َية

ْ
ُد في الحّيِّ ُبغ  المشرَّ

َ
اف

َ
بغية في هذا المثال مصدر قلبي منصوب تذكر لبيان سبب وقوع الفعل "ط

 أو الغاية منه.

 صدر قلبي منصوب تذكر لبيان سبب وقوع الفعل.مفكلمة "احتراما" في هذا المثال  "وقفُت لألستاذ احتراما له" -2

 :في المفعول له مسائل خالفية 1.2.2
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 فزعموا أن. غير الصريح (2 الصريح( 1: ذهب بعض المؤلفين في النحو إلى تقسيم المفعول له بين قسمين

" 
ً
 في الكسب مفعول له صريح،  في: "رغبة

ً
لكن عامة و  .في: سافرت لرغبة في الكسب مفعول له غير صريحوسافرت رغبة

 نشعر أن هناك داعي أجمعوا على أنه من المنصوبات، والو سّموه باسم واحد و النحويين لم يقسموه هذا التقسيم، 
ً
ا

 .إلى هذا التقسيم

، فال ُيشترط عندهم الموافقة واالتحاد في  زعم بعضهم أن المفعول له
ً
اليشترط في نصبه إال أن يكون مصدرا

 .م يقبله الجمهور على كّر العصور ذلك رأي لو  .الفاعلو الزمان 

، و  ذهب عديد من المؤلفين المتأخرين في النحو إلى إضافة يشرط في
ً
ذهب لم يالمصدر، وهو أن يكون قلبيا

 إلى الواقعو إليه األولون 
ً
 له"، فالتكاد تجد في الكتابات العربية االستقراء يدّل أن هذا االيشتراط صحيح نظرا

ً
 "مفعوال

 .هو مصدر قلبيو إال 

  للعلم شبابيسافر ال مثال:  :تطبيقو مثال 
ً
 .إلى أوربا طلبا

 مصدر منصوب يدل على معنى قلبي أو إحساس داخلي،  تطبيق:
ً
كذلك  يدلو في هذا المثال ترى أن طلبا

زمان  السفر هو نفسأن الذي يسافر إلى أوربا هو الذي يطلب العلم، كما أن زمان و على سبب المسافرة إلى أوربا، 

  ،الطلب
ً
 .، ألجل ذلك نسميه مفعوال لهطجميع الشرو فتوافرت في طلبا

 الشروط التي تتواجد في حّد المفعول له: 1.2.3

عيد  تعاَل لكي ،تعتبره مفعوال له، مع أنه ليس كذلك حتى أخي الطالب! التنخدع بكل مصدر وقع مع فعل
ُ
ن

  :النظر في حد المفعول له حتى نستمّد منه الشروط التي تقتض ي كون المصدر مفعوال له

  : الشرط األول 
ً
،  ،أن يكون مصدرا

ً
 أو حسبته امرأة

ً
تنوي أن يكون و فاليسوغ لك أن تقول: حسبته عالما

" 
ً
 " أو "عالما

ً
 .مفعول له، فإن كال منهما ليس بمصدر "امرأة

  ،بمعنى المصدر 
ً
 ليس بمعنى اسم الفاعل و الشرط الثاني: أن يكون المصدر مستخَدما

ً
 ،ألجل ذلك: مثال

 "ليست مفعوال له، ألنه بمعنى  "وجدته عدال"في  "عدال"كلمة 
ً
 .، أي بمعنى اسم الفاعل"عادال

 لحدوث الفعل :لثالشرط الثا 
ً
 أو علة

ً
 كلمة  ؛أن يبين سببا

ً
 "فمثال

ً
 "في:  "حمال

ً
 "حَمل األجيُر المتاَع حْمال

 .وثه، ليس لبيان سبب حد"َحمَل "ليست مفعوال له؛ بل مفعول مطلق، ألنها جاءت لتأكيد فعل 

 ه ل الكلمة من كونفإذا لم يكن كذلك البّد أن تحوّ  ،ن ذلك الفعلايوافق زمنه اأن يكون زم :الشرط الرابع

 
ً
 مجرورا

ً
 له إلى كونه اسما

ً
 "مثال ذلك: و  ،مفعوال

ً
تك جئ"اليمكن لك أن تقول: و ، "جئتك اليوم لإلكرام غدا

 
ً
 غدا

ً
 "هو و  -المصدر و زمانه اليوم،  - وهو المجىء -ألن الفعل  "،اليوم إكراما

ً
، فاختلفا في  -"إكراما

ً
زمانه غدا

 له"لم يصلح المصدر ألن يكون ف ،الزمان
ً
  ".مفعوال

 و : أن يكون فاعل المصدر خامسالشرط ال 
ً
تقول: جاء و فليس لك أن تخالف هذا الشرط  ،الفعل واحدا

مه و محمد له )سالم إطعاما ملحمد له، إذا أردت أن تقول: جاء سالم إلطعام  المعنى: جاء سالم لُيطعِّ

 "لِـّ و سالم، ‘ جاء’فإن الفاعل لِـّ  ،محمد(
ً
 .محمد "إطعاما
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 ه؟ـر عرف المفعول له من غيكيف ت 1.2.4

ـ سؤا الفعُل  ول له من غيره أن ترى هل يصح أن يكون وأسهل طريق لتعرف المفع  بِّ
ً
ـ  "ماذال"ال ــــَم "أو بِّ يكون و  "لِّ

 له
ً
ـ  ،"مفعوال له"صّح أن يكون المصدر ذلك فإذا صّح  ،المصدر جوابا

َ
 ضرَ "ف

ُ
  ب األستاذ

َ
 تلميذ

ً
ّح فيه مثال ص "ه تأديبا

 ،أجاب املجيب: للتأديب، صّح جواُبهو مفعوال له؛ ألنك إذا سألَت: لماذا / لَم ضرب األستاذ تلميذه؟  "تأديبا"أن يكون 

 "أما إذا قلنا: و 
ً
 "لم يصّح فيه أن يكون فمثال  "اتضح لك األمر وضوحا

ً
ــَم  "وضوحا مفعوال له؛ ألنك إذا سألت: لماذا/ لِّ

كيد و ليس مفعوال له؛ بل هو مفعول مطلق جاء لتفُعرِّف أنه  "،للوضوح": أن يكون جوابهاتضح لك األمر، لم يصّح 

 .الفعل

 :ألحكام المتعلقة بالمفعول لها 1.2.5

 :هي كاآلتيو ، أربعةاألحكام التي تتعلق به 

 إليه"لم يكن  ما "مفعوال له"عد ما استكمل يشروط كونه وجب نصبه ب (1
ً
 .رجاحرف لم يدخل عليه ما و  "مضافا

 في العلم أتيُت"يجوز أن يسبق الفعَل إذا دعت إليه الحاجة (2
ً
 ، و"للتجارة سافرت".، نحو: "رغَبة

3)  
ً
 أو مركبا

ً
  يجوز أن يكون مفردا

ً
 .مضافا

4)  
ً
 بالالم يجوز أن يكون نكرة

ً
 .أو معرفا

 :ئدفوا 1.2.6

ذلك عن طريق إدخال بعض الحروف و  ،لك أن تحّول المصدر المنصوب/ المفعول له إلى اسم مجروريمكن و 

 "مثال: ،الجارة التي تفيد معنى التعليل أو السببية
ً
إلى  "تأديبا"، يمكن أن نحّول الكلمة "ضرب األستاذ تلميذه تأديبا

اليأتي ذلك و  "،ضرب األستاذ تلميذه للتأديب"، بإدخال الالم الجارة التي تفيد السببية، فتكون الجملة: "للتأديب"

 .الجملتين ييير في المعنى، فهو سواٌء في كلتبتغ

 "التعليل من المصدر املجرور فتجعله و بالعكس، يمكن لك أن تنزع الحرف الجاّر الذي يفيد السببية و 
ً
مفعوال

 ـبكى الجريح أل"إلى  "بكى الجريح من األلم"ريق تحويل ذلك عن طو  "،له
ً
 .المعنى سواءو ، "ما

إلى  ، فاذهبلحدوث الفعل هي تحمل معنى السببية أو التعليلو إذا رأيت أن الكلمة تفقد بعض الشروط، و 

 الالم الجارة،و استخدم بعض الحروف الجاّرة المفيدة معنى السببية، )و التغيير و مذهب التحويل 
ً
ثم  أكثرها استخداما

ْن “  فيما تفعل و الباء الجارة( و الجارة  "في”والجارة  "مِّ
ً
 .فيما التفعلو التفكر كثيرا

 عَ ْج يَ ﴿ ال ما تكون فيه الكلمة غير مصدر:فمث
ُ
  َن وْ ل

َ
  يْ فِّ  ْم هُ عَ ابِّ صَ أ

َ
)أي بسبب  (19-)البقرة: ﴾قِّ اعِّ وَ الصَّ  َن مِّ  ْم هِّ انِّ آذ

، ألجل ذلك لم تصلح لتكون مفعوال له،  "الصواعق"فكلمة ،الصواعق(
ً
 بحرف و ليست مصدرا

ً
وجب أن تأتي مجرورة

ْن )جر  للقراءة"ومثال ما يكون فيه المصدر غيَر قلبّي:  ،(مِّ
َ
كون المصدر في غير معناه قد مّر مثال و  "،أخذُت املجلة

 .ما مّر مثال عدم اتحاد الفاعل في و عدم اتحاد الزمان مثال و 
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التي تحمل و بعد حرف الجّر،  "أْجل"إلى اسم مجرور يمكن لك أن تأتي بكلمة  "مفعول له"إذا أردت تحويل 

 فيها  ،التي نحتاج إليها "السببية"معنى 
ً
ه إلى اسم مجرور"مفعول له"نختار جملة

َ
ل  ،ة أعالهبالطريقة المذكور  ، فنحّوِّ

  مكةزرُت "فعلى سبيل المثال نختار جملة: 
ً
"، هاحّب أهل، أو من أجل حّب أهلهاألجل  كةزرُت م" ، نحّوله إلى:"ألهلهاحّبا

 ".كة بسبب حّب أهلهازرُت م"فتقول:  "من أجل"أو  "ألجل"مكان  "بسبب"كما يمكن لك أن تأتي بكلمة 

 للمفعول له: ثالث أحوال 1.2.7

 األول: 
ً
 بالم التعريفو قد تكون الكلمة مفردة

ً
فة دامها ، فاألكثر استخذلك مع تواجد الشروط األخرى فيهاو  معرَّ

،  "مفعوال له"
ً
 بإدخال حرف الجّر عليهو أي منصوبة

ً
 "مثال ذلك: و  ،قليل استخدامها مجرورة

ً
لت ابن"في:  "فَرحا ي قبَّ

 
ً
 "فكلمة  "،على نجاحه في االمتحان فرحا

ً
ل أن تأتي فاألفض ،هنا كلمة مفردة، كما هي نكرة خالية عن الم التعريف "فرحا

، كما هو في المثال/  "مفعوال له"بها 
ً
جاحه في قبلت ابني لفرح على ن"يسوغ لك أن تأتي بها مجرورة، فتقول:و  ،منصوبة

  ".االمتحان

 بالم التعريف، إذن يكثر استخدامها مع بعض الحروف الجارة الثاني:
ً
 معرفة

ً
ثال ذلك: مو  ،قد تكون الكلمة مفردة

 كقليل و  "،هجرت وطني للرغبة في العلم"للرغبة في: 
ً
ة قد تدعو إلى ذلك ضرور و ، "مفعول لهـ"استخدامها منصوبة

 في قول الشاعر: "الجبَن "مثال ذلك: و  ،يشعرية

 لو توالت زمر األعداءو   ال أقعد الجبَن عن الهيجاء

  الثالث:
ً
أو إدخال حرف جار عليها لتكون  "مفعول له"إذن يستوي استخدامها كـ  ،قد تكون الكلمة مضافة

 
ً
 ."تركت المنكر خشية الله، أو لخشية الله، أو من خشية الله"مثال ذلك أن تقول: و  ،مجرورة

 أخرى: أسماء "لهلمفعول ـ "ال 1.2.8

، و 
ً
قوا على المفعول له أسماًء أخرى أيضا  هي كما يلي:و جرت عادة النحويين أن ُيطلِّ

 المفعول السببي -1

 المفعول ألجله -2

 المفعول من أجله -3

 عند و ذا أصبحت له أربعة أسماء، أكثرها استخداما هكو 
ً
، ههذه الثالثة المذكورة أعال العرب المؤلفين ايشتهارا

 .الفرق بينها من ناحية الداللةو  ،"المفعول له“ما جاورها من البلدان على أن يسّموه و بينما تعّود أهل الهند 

 اتدريبالت 1.2.9

 عرَّ ت -1
ْ
 ضع عليها عالمة:و في األمثلة اآلتية  "المفعول له"على  ف

(1)  
ً
  .له عاقب القاض ي املجرم تأديبا

 في الثواب ُت قتصدَّ  (2)
ً
 .على الفقير أمال
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  صفحُت  (3)
ً
 .عن السفيه حلما

 .عن خطأ الصديق إبقاًء على مودتهالبدَّ أن يتجاوز الصديق  (4)

 عن  (5)
ً
 .النفسقام أخي بزيارة المناطق السياحية ترويحا

 عن غيره في الجمل اآلتية: "المفعول له"قم بتمييز  -2

(1)  
ً
 .كتبُت إلى أمي كتابا

(2)  
ً
 .جلس العجوز تعبا

 وجدُت الرجل  (3)
ً
 .مثقفا

 عالصبي  ابتعد (4)
ً
 .ن الكلب خوفا

(5)  
ً
 .حفظ الطالب درسا

 إلى مكة (6)
ً
 .سافرت يشوقا

 :السؤال والجوابمنها موضع  ضع كل جملةو  ،امفردفيها  "المفعول له"يكون  ؛اكتب ثالث جمل -3

 ")نموذج: 
ً
 "ج:  ،رميت الكتاب؟لماذا "س:=  "على رسوبي في االمتحان رميت الكتاب غضبا

ً
على رسوبي في  غضبا

 ("االمتحان

 .أضافيا افيها مركب "المفعول له"يكون اكتب ثالث جمل  -4

م مخافة نموذج: )
ّ
 به(ضر أجبُت ألمر المعل

ل  -5   :المنصوب في الجمل اآلتية إلى اسم مجرور "المفعول له“حّوِّ

ا له  (/من أجل حبهأطعت والدي لحبه، )نموذج:أطعت والدي حبًّ

i.  
ً
رها

ُ
 .ما أكلُت الطعاَم ك

ii. لالمتحان 
ً
 .درسُت طواَل الليل تحضيرا

iii. في الشفاء 
ً
 .تناول المريض الدواَء رغبة

 مهأحكاو  المفعول معه 1.3

 
ً
 في زماننا  إلى نسبةبالإن المفعول معه هو أقل استخداما

ً
أصبح هذا المفاعيل األربعة األخرى، خاصة

 على كل، فقد نحتاج إليه ألنه . أقل من ذي قبلفي الكالم العربي العادي استخدامه 
ً
 من في بعض األحيان يقلل عديدا

 و  ،االختصار في الكالمو يفيد اإليجاز الكلمات فو الحروف 
ً
، كلما من حين آلخرألجل ذلك، مازالت الحاجة إليه متواجدة

جيز أو نختصر
ُ
 :يناآلتي ينانظر إلى المثال ،نريد أن ن

رُت  (2)   األزهاَر و جاء الربيُع  (1)  النهَر و سِّ
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 سارو نا سرُت أ"و ،معه األزهاُر  (نبتأي: جاء )و جاء الربيع "إلى أصله لقلنا:في المثالين فإذا أردنا أن نرّد الكالَم 

 ئم ما يستويانالكلمات، غير أنهو فالفرق واضح كبير بين الكالمين من ناحية عدد الحروف  "،معي النهُر  (جرى أي:)
ً
في  ة

مزاولته لوجوده بكثرة كاثرة في الكالم العربي القديم، فال و كما نحتاج إلى معرفته . الداللة المعنويةة من ناحية ئالم

 من النحو  يمكننا أن نفهم مواضع كثيرة منه إذا أمهلنا هذا الجانب
ً
 و معرفة

ً
فماذا عساك تفعُل إذا وقع لديك  ،دراية

 و سرُت "هذا الكالم: مثل 
ً
 "ـف "،زيدا

ً
فذلك ليس  "زيٌد و سرُت "لو قلَت: و ، "مفعول معه"على أنه  منصوب "زيدا

ذلك الينبغي إال بذكر الفاصل ، و  ،الضمير المرفوع المتصلعطفت االسم الظاهر على  -إذن  –ك ؛ ألنمستحسنب

  ".زيدو سرُت أنا "نحو: 

، فإن مث –وفقك الله  –إلى استخدام مثل هذا الكالم إذا صرَت  العزيزقد تحتاج أنت نفسك أيها و 
ً
ل يشاعرا

 في مجال الشعر  ستخدمي من علوم النحو هذا الش يء
ً
فالحاجة ماّسة إلى معرفة هذا المصطلح معرفة  النظمو كثيرا

 .جيدة

 المفعول معهيف تعر  1.3.1

 من األدوات النحوية مزيدالتحتاج إلى تحتوي على فعل أو يشبه فعل، و  ،بعد جملة كاملةهو كل اسم وقع 

 .("َمَع "واٌو بمعنى  ي:أ)والمصاحبة للمعية  "واو"الجملة و سم بين اال و ، النعقادها

 المالحظات المهمة في المفعول معه:

 ،اليمكن تشريكه مع صاحبه في الفعل "المفعول معه"أن إن عامة المؤلفين في النحو جاءوا بكالم معناه: أوال: 

نه إذا فيلتبس على الطالب أ ،صاحبةن الفعل يعمل فيه بواسطة الواو التي للمإ ، قالوا:في جانب آخرو ،هذا في جانب

 لصاحبه في الفعل "المفعول معه"مع صاحبه فلماذا " المفعول معه"كان الفعل يعمل في 
ً
صنعوا و  .اليعتبر يشريكا

 هو أنو  كذلك ألمر ضروري،
ً
 و كن أنَت "غير ممكن، كما هو في مثل: الفعل إلى المفعول معه يكون إسناد  ه أحيانا

ً
زيدا

 "ذلك ألنك لو يشّركَت و ، "كاألخ
ً
،  "زيد"في الفعل لكان  "أنت"مع  "زيدا

ً
 مأمورا

ً
ود هو المقص؛ بل غير مقصودذلك و أيضا

 اليمكن إسناد الفعل إلى و . فقط "أنت“األمر إلى توجيه 
ً
 و ألمر آخر،  "المفعول معه“أحيانا

ً
ظر إلى انلكي تفهمه جيدا

 المثالين التاليين:

 الجبَل و  سافرُت   (2) النهَر و  سرُت  (1)

طأن فإذا أمعنت النظر فيهما وجدَت 
ّ
م أصبح الكال  "الجبل“ على "سافر”و "النهر“على  "ساَر “الفعل  ه إذا ُسلِّ

؛ ألن النهر اليسير
ً
مصاحبه  مع "المفعول معه"تشريك  يمنعان عنفذانك األمران  .رافالجبل اليسو  ؛في ظاهره فاسدا

 .، غير أن هذا الوضع اليوجد في كل مكانفي الفعل

 :
ً
 قاموا  "المفعول معه“في مثل الوضع الذي اليمكن فيه تسليط الفعل على وثانيا

ً
 لفعلبتضمين اأحيانا

 و  ،عنه اللغوي  ىمعنانتزاع الو مفعول معه، المعنى المناسب لل
ً
 حديو مثال ذلك كثير في األدب العربي قديما

ً
قد ذهب و  ،ثا

 وَ ﴿في اآلية  "تبوأوا"إلى أن كلمة للقرآن الكريم المفسرون 
َّ
  َن يْ ذِّ ال

َ
 وَّ بَ ت

ُ
ِّ وَ  اَر ا الدَّ وْ أ

ْ
، "لزموا"معنى  ةنمضمَّ (9)الحشر: ﴾اَن َم يْ اإل

 تتبوأه، فاضطروا إلى تضمين و ألن الدار ش يء تتبوأه 
ً
في و ،حق اإليمان في "لزموا"معنى  "تبوأوا"لكن اإليمان ليسا يشيئا
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 ﴿قوله تعالى: 
َ
 ف
َ
 وْ عُ مِّ ْج أ

َ
 رَ ْم ا أ

ُ
 وَ  ْم ك

ُ
 رَ يش

َ
 اءَ ك

ُ
ئوا“معنى ‘ أجمعوا“ضّمنوا  (21)يونس: ﴾ْم ك ؛ ألنهم رأوا أنه اليصح القول: ‘هّيِّ

عوا يشركاَءكم“ يخفى ال و  ،، فلجأوا إلى التضمينمن الجمع ‘‘إجَمعوا يشركاءكم: ’’القول من اإلجماع، بل الصحيح هو ‘‘ أجمِّ

عواأج”و "تبؤوا“مفعول معه، كما اليخفى عليك أنهم قاموا بتغيير معنى  "يشركاءكم”و "اإليمان”عليك أن كال من إلى  "مِّ

 ."هيئوا”و "لزموا“هو و ما هو المناسب للمحل، 

   تطبيق:و   لةأمث 1.3.2

 "حناَنهاو أمي  رجعْت "فعلية: مثال الجملة ال

هو واقع بعد جملة فعلية )رجعْت و منصوب، و ، ألنه اسم "مفعول معه" "حناَنها“تطبيق: ففي هذا المثال 

 
ُ
 أخي البّد أن تالحو  ،هاها حنانُ معَ  رجَع و أمي  ْت أصبح معنى الكالم أن: رجعَ و للمصاحبة،  "واو"بين الجملة و بينه و ي(، ّم أ

َ
ظ

 يصح السكوت عليه، أعنأفو بقيت الجملة كاملة على حالها  "حنانها"إذا حذفت  كالطالب! أن
ً
عت رج": يادت كالما

  ،"أمي
ً
 "سم )حنانها( إلى كل ذلك، صّح أن يكون هذا اال  فنظرا

ً
 ."معه مفعوال

 ".النيَل و أنا مسافٌر ": فهو كاآلتي سميةمثال الجملة اال وأما 

أنا "هي: و  –واقع بعد جملة اسمية و منصوب، و مفعول معه، ألنه اسم  "النيَل "في هذا المثال وتطبيق: 

أنت و ، "سافر )أي: جرى( معي النيلو سافرُت أنا "أصبح معنى الكالم: و ، "واو المصاحبة"بين الجملة و بينه و   ،"مسافر

 الينقصها  النعقدت الجملة "والنيل"أنك إذا حذفَت و الجريان في وقت واحد، و تالحظ أن المسافرة 
ً
 مفيدة

ً
صحيحة

 معه" "النيَل "فلتوافر الشروط بأجمعها وقع  ،ش يء من األدوات النحوية
ً
 ."مفعوال

 :يشروط النصب مع واو المصاحبة 1.3.3

 أخرى 
ً
ب نصنقوم باستخراج الشروط التي يُ و تعاَل، أيها األخ الطالب! لكي نخوض في حّد المفعول معه مرة

 .سم بناًء عليهااال 

  الشرط األول: أن يكون ما 
ً
هو امرئ  كل  "فاليجوز القول:  ،قبله جملة، ال مفردا

َ
صب نو  "كل"برفع  "يشان

" 
َ
 .ليست بجملة "كل  امرئ  "؛ ألن "هيشان

  على الحاجة، يمكن انعقاد الجملة بدونه من الناحية الشرط الثاني: أن يكون اال 
ً
 زائدا

ً
سم يشيئا

 .النحوية، كما رأيَت في األمثلة الماضية

  
َ
، فإن كانت و الشرط الثالث: أن تكون الواو تفيد المعية

َ
 "واو العطف"أو  "واو حال  "المصاحبة

 معه"سم على كونه فاليجوز نصب اال 
ً
 .خالٌد و ، نحو: ذهب عمُر "مفعوال

 :على المصاحبة في وقت واحد الشرط الرابع 
ً
 ن كذلك فاليجوز النصبفإذا لم يك ،أن تكون الواو دالة

 معه"سم على كون اال 
ً
 و مثال ذلك: جاء سعيد اليوم و  ،"مفعوال

ً
ليس و  مرفوع هنا "خالٌد "فـ ،خالٌد غدا

 لسعيد في فعل المجيء، غير أن مجيء سعيد اليوم "مفعول معه"بـ
ً
مجيء خالد و ، مع كونه مصاحبا

 
ً
 .ليس في وقت واحدو ، غدا
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 :ظروف وأحكام 1.3.4

 هي كما يلي:و  سم الذي نحن بصدده هنا أربعة أحكام،لال و 

 إلى ظاهره الكالمفساد ذلك عند و  ،المعيةسم على وجوب نصب اال  -1
ً
لى كما ُيقال ع ،إلى معناه اللغوي أو  نظرا

ى: بالرفع حصل المعن "األزهاُر "قرئ: و  "الربيع"على  "األزهار"فإذا ُعطف  "،األزهاَر و جاء الربيع "سبيل المثال: 

: هذا و جاءت األزهاُر، و جاء الربيع 
ً
ال ترى أن المعاجم أ "،األزهار تجيء"في الظاهر كالم فاسد ألنه الُيقال لغة

الصة القول و  ،نبت معه األزهاُر و بل المعنى: جاء الربيع  ،التدل على ذلك؟
ُ
ذا سم في مثل هنك إذا وجدَت اال أخ

 معه"الظرف نصبته على كونه 
ً
 ."مفعوال

 بالكراهة‘ الواو’اعتبار  أمكنذلك عندما و  ،المعيةعلى  ترك النصبو العطف وجوب  -2
ً
مثال ذلك: و  ،عاطفة

 .أقوى و ، فهو أولى ممكن بال كراهة "زيد"على  "يدسع"فعطف  "،سعيٌد و سافَر زيٌد "

 و انطلقُت "ذلك عند كراهة العطف، كما يوجد في هذا المثال: و : المعيةعلى النصب  رجحان -3
ً
فعطف  "،زيدا

الضمير المرفوع المتصل أمر تأباه الطبيعة العربية، فالنصب على المعية أولى هنا من  "ُت "على  "زيد"

 .العطف

 و موجوٌد حُسَن العطف  "أنا"صلافبما أن الف "،كنت أنا وزيٌد كاألخوين"ذلك في مثال: و : رجحان العطف -4
ُ
ره ك

 معه"باعتباره النصب 
ً
 و كنُت أنا "، فالُيستحَسن القول: "مفعوال

ً
 ".كاألخوينزيدا

 فوائد: 1.3.5

 مثال ذلك قولهم:و  ،"مفعوال معه"وجب نصب اآلخر على كونه  أمرينقد أتت لتجمع بين  "واو المعية"إذا كانت  -1

حّب ال"
ُ
لجمع النهي عن ا وفمراد القائل في المثال األول ه ،"الذلَّ و التقبل رغد العيش "قولهم: و ، "البطَر و الغنى  ت

ي المثال الثاني فو ،ال العقلو الينهى عنه الشرع  )التكبروالغرور(البطر، فإن الغنى بدون البطرو بين األمرين: الغنى 

 و الجمع بين رغد العيش عن 
ً
 و الذل، فإن رغد العيش بدون الذّل مقبول يشرعا

ً
فإذا تركت النصب على  ،عقال

 على " البطر"نصبت و المعية 
ً
كان لفي المثال الثاني  "رغد العيش"على  "الذل"وفي المثال األول، " الغنى"عطفا

ذلك أمر غير معقول و لو كان بدون الذل، و عن رغد العيش و لو كان بدون البطر، و عن الغنى  أنك تنهى المعنى

 .غير مقصود من الكالمو 

 و جائز بالخالف، نحو: أكرمُتك لعطف على الضمير المنصوب المتصل أن ا  -2
ً
 "فـ  ،زيدا

ً
هنا منصوب ألنه  "زيدا

 معه"ليس و  "ـَك "معطوف على الضمير المنصوب المتصل 
ً
 من  الو  ،"مفعوال

ً
يلتبس عليك األمر فيما ذكر آنفا

 و البطر ش يء و ذاك؛ ألن الجمع بين الغنى و الجمع، فشتان ما بين هذا 
ً
رى أنك ت أال ،ش يء آخر "ك"والجمع بين زيدا

 لم يصح، ألنه ليس ما يريده "التحّب الغنى": بدون الجمع إذا قلَت و صّح المعنى،  "أكرمتك": بدون الجمع إذا قلت

 .القائل

 "م الفاعلاس"قد اليكون؛ بل يكون على زنة يشبه فعل أي: زنة و على زنة الفعل  "المفعول معه"قد يكون الفعل قبل  -3

 ."أسير"هنا يشبه فعل ألنه بمعنى  "سائر"فـ  ،"النيَل و أنا سائر "مثال ذلك: و  ،"اسم المفعول "أو زنة 

، هيشبهالفعل أو قد يكون و  -4
ً
 و ما لَك "المثال:  اكما يوجد في هذ مقدرا

ً
 ....( حاصل لكحصل/)أي: ما  "زيدا
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 على فعل يتضمن معنى المشاركة  -5
ً
من و المصاحبة فالحاجة هناك إلى واو المصاحبة، و إذا كانت الجملة محتوية

 "خلط في هذه الجمل: و مزج، و أمثلته: أيشرك، 
ً
 و أيشركُت سليما

ً
 خلطُت ال"، "حامدا

َ
مزجت "و، "الشعيَر و حنطة

 "فكل من  ،"الخلَّ و العسَل 
ً
الواو التي بينهما واو و معطوف على االسم الذي قبله،  "الخل"و "الشعيَر "و "حامدا

 .المشاركة موجود في نفس الفعل، فالحاجة إلى تكريرهو عطف ليس واو معية، ألن معنى المعية 

 في المفعول معه: مسائل خالفية 1.3.6

، بينما ذهب عامتهم إلى أن عامله هو "واو المعية"، فقال بعضهم إنه هو "المفعول معه"اختلف النحاة في عامل  -1

 .األيشهرو هذا هو األصح و  ،هو يعمل فيه بواسطة واو المعيةو عل أو ما في معناه، الف

، فرأى بعضهم أنه سماعي  "المفعول معه"اختلف النحاة في كون عامل  -2
ً
 أو قياسيا

ً
رأى اآلخرون أنه و سماعيا

 األمر الذي رجحه أكثر علماء النحو. هوو قياس ي، 

فذهب  ،لكن اختلفوا هل يتقدم على صاحبه أم ال؟و اليتقدم على عامله الفعل،  "المفعول معه"اتفقوا على أن  -3

 .هو الصحيحو إلى أنه اليجوز، قليل منهم إلى جواز تقدمه على صاحبه، كما ذهب األكثرون 

هم فقد ذهب بعض ،لكن اختلفوا فيما إذا كان غير ذلكو  ،فعل أو يشبه فعل في الجملةليس هناك خالف إذا كان  -4

 ،روفهعلى حو ذهب اآلخرون إلى ايشتراط كونه بمعنى الفعل و إلى أن كل ما في معنى الفعل يمكن أن يكون عامله، 

 يظهر هذا الخالف في هذين المثالين:و 

 و ما أنت  (1
ً
 الطريَق و زيٌد سائر  (2  زيدا

 أو يشبه فعل ُيجيزون المثال األول، 
ً
، "ما"الفعل بعد  "تكون "رون يقّد و فالذين يشترطون كون العامل فعال

 و ما تكون أنت "فتقدير المثال عندهم هكذا: 
ً
المثال و  ،الذين اليشترطون ذلك فاليحتاجون إلى تقدير ش يءو "، زيدا

الراء و الياء و أالترى أن السين  ،على حروفه كذلكو في معنى الفعل ) يسير(،  "سائر"الثاني يتفق فيه كل فريق؛ ألن 

عنى ذكروا أن ما في مو . الحاجة إلى ذكر أن األلف التي فيها هي منقلبة عن الياءو  ،"يسير"كما توجد في  موجودة فيها

، و أن ما في معنى الفعل و على حروفه كثير في كالم أدباء العرب، و الفعل 
ً
 ا البيت:مثاله هذو على غير حروفه قليل جدا

 
ُ
 ت
َ
ِّ ك
ّ
 رِّ َجرمٌ َم َق التَّ يْ وَ ُس  يْ نِّ ُف ل

 

 وما ذاك السويُق وما جرٌم  
 

 حتى يكون و مرفوع هنا  "السويق"فـ 
ً
 معه"ليس منصوبا

ً
 ألن ذلك ُمخِّ اليمكنك أن و  "،مفعوال

ً
ّل تقرأه منصوبا

هي بطن من طئ( تكلفني أن أطعمه سويق التمر و ) "َجرم"معنى البيت: أن و  ،الضمة على القافهو و رديف الشعر، ب

 .فإطعام قبيلة مثل َجرم بطعام مثل سويق التمر ليس بش يء عندي ،)وهو من عامة األطعمة عند العرب(

 من غيره؟ "المفعول معه"كيف تعرف  1.3.7

ردت عطف أ إذافر بحاجة إلى ذكره لعقد الجملة، ُيشعَ  ال منفصٌل  اسٌم  الواَو  بعدو واو  بعدهاإذا وجدت جملة 

 في داخل الجملة لم ي -أو مضمر ظاهر –على اسم  سمهذا اال 
ً
 فيه أن يكون  هو املحل الذي يترجح، فذاك عتبر حسنا

 على أنه اال 
ً
:  ،"مفعول معه"سم منصوبا

ً
 و مشيُت "مثال

ً
 "فـ  ،"خالدا

ً
 عن الجملة يتوسط بينهما  "خالدا

ً
اسم وقع منفصال

 ."مفعول معه"لسبب أنت تعرفه، فهو  ،"مشيُت "في  "ُت "هو و اليصح عطفه على االسم المضمر في الجملة و واو، 
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سم الواقع بعد الواو صعٌب، فذاك على اال رأيت أن تسليط الفعل فيها و إذا وجدتَّ جملة على هذا الشكل، و 

 على كونه 
ً
:  ،"مفعوال معه"هو املحل الذي يجب فيه أن يكون ذلك االسم منصوبا

ً
يط ، فتسل‘‘النهرو مشيُت ’’مثال

رى  "المش ي"
ُ
 .على النهر صعٌب يا ت

 :دريبالت 1.3.8

مثلة للمحل الذي يجب فيه نصب االسم على أنه ابحث عبر الكتب العربية أو مواقع الويب العربية عن أربع أ -1

 ".مفعول معه"

 على الدنيا صعب(‘ الضحك’)تسليط  "الدنياو ضحكْت "نموذج:  

 .‘مفعوال معه’ابحث عن أربع أمثلة يترجح فيها نصب االسم على كونه  -2

 )العطف على الضمير المرفوع المتصل بدون الفصل ليس مستحسن "عمَر و ضحكُت "نموذج:  
ً
 (ا

 :مثلة التاليةفي األ األسماء األخيرة حكم بين  -3

 صديقهو سافر عمرٌو  -1

 الخلو امتزج العسل  -2

 صديقك؟و ما أنت  -4

 ؟امتحانكو كيف أنت  -5

 التعلم نتائج 1.4

 توصلنا إلى نتائج مهمة تتلخص في النقاط التالية: بعد نهاية هذه الوحدة لقد

 يكونان  ،من األسماء المنصوبة ومن بين المفاعيل الخمسة "المفعول معه"و "المفعول له"ن إ 
ً
فهما دائما

 .منصوبين

 لك بطريق يفيد االختصار في اللفظ، مع ايشتراط ذو بين السبب الذي حدث ألجله الفعل، ي "المفعول له" إن

، و أن يكون الفاعل للفعل 
ً
 كذلكو المفعول له واحدا

ً
هو مصدر قلبي يمكن و  ،أن يكون زمن حدوثهما واحدا

 .تأخيره على عامله حسب ما يقتض ي األمرو تقديمه 

 المفعول معه"ن إ"  
ً
 أو مضمرا

ً
 ظاهرا

ً
يفيد اإليجاز واالختصار، وأنه عن طريق واو المصاحبة يصاحب اسما

  -عله ال على فو  ،ذلك مستحسنو  –وأنه اليتقدم على صاحبه ال يعمل فيه الفعل إال بواسطة الواو، و قبله، 

 .ذلك واجبو 

  شترطون بعضهم يو ، يشترطونه بعضهم الو الزمان، و اتحاد الفاعل  "المفعول له"يشترطون في بعض النحاة إن

 
ً
 تيان بهذا القيدوأهملوا اإل اآلخر لم يلتفت إلى ذلكو أن يكون المصدر قلبيا

  في ي، وسماعي أو قياس  في أنهتأخيره على صاحبه وعامله، وو فقد اختلفوا في تقديمه  "المفعول معه"أما في و

في أن الجملة التي قبله هل يجوز أن تشتمل على ما ليس فيه عمل فيه بواسطة أو بدون واسطة، وعامله هل ي



15 
 

 .حروف الفعل أم ال؟

 الكلمات الصعبة ومعانيها 1.5

ُع، َوج  ي َوالتَّ ِّ
ّ
ك
َ
ش

َّ
 او الت

ُ
ف

 
ف
َ
أ  ، و لتَّ

ً
ْم َبْعضا هِّ ْوُم َبْعضِّ

َ
 تذمرال : ل

 تأديب : تأديبا، أي فعل ما يجعله مهذبا وحسن األخالقأدب يؤدب 

 مخافة : ، خشيةر بنوع من االضطراب بسبب اقتراب مكروه أو توقعهو شعال

: أخفق في االمتحان، عدم تجاوز االمتحان
ُ
لميذ َحانِّ ، رَسب الّتِّ ي االْمتِّ  : َرُسَب فِّ

ْم َيْنَجْح 
َ
 أْي ل

 رسوب :

،
ُ
َرة

َ
ُمَعايش

ْ
، ال

ُ
َزَمة

َ
ُمال

ْ
  ال

ُ
ة
َ
ق
َ
ُمَراف

ْ
 مصاحبة : ال

ْن ُيخاف
َ
ي أ َبغِّ

ْ
َدام على ما ال َين

ْ
ق َب اإلِّ ، ، َتَهيَّ

َ
اف

َ
ُه، خ

ُ
ُدَرات

ُ
ْت ق

َ
ُجُل : َضُعف َجُبَن الرَّ

 
ً
اَن َجَبانا

َ
 َهاَب، ك

 جبن :

 هيجاء : الحرُب 

 زمر : الجماعة الكثيرة، األفراد الكثر
 

 

 األسئلة النموذجية 1.6

 :موضوعيةأسئلة  1.6.1

 :"المفعول له"ما هي وظيفة  -1

(a )يؤكد معنى الفعل   (b) يبين نوعية الفعل  

(c) يحكي حال الفاعل  (d)  علة الفعليبين 

 له"ما هو النوع من األسماء يصلح ليكون  -2
ً
 ؟"مفعوال

(a) المصدر  (b) اسم الفاعل  (c)  اسم المفعول  (d) اسم جامد 

 ؟"المفعول له"الزمان في و ما هو الصحيح في ايشتراط اتحاد الفاعل  -3

(a )اتفقوا على ذلك  (b )لم يشترط أحد بذلك   

(c) اختلفوا في ذلك  (d)  عدمهو االتحاد خيروا بين 

 ؟اليتغير معنى الجملةبحيث  إلى اسم مجرور "المفعول له"ما هي الطريق التي يمكن بها تحويل  -4

(a ) إدخال حرف جار عليهعن طريق (b ) عليه‘ من أجل’عن طريق إدخال كلمة                     (c )

 بجميع هذه الطرق  ( d) عليه "بسبب"عن طريق إدخال كلمة 
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 لديك؟‘ المفعول له’ما هو األهم في حّد  -5

(a )أن يكون متحدا مع الفعل في الفاعل (b )أن يكون لبيان سبب الفعل  

(c )المصدر أن يكون بمعنى  (d )مع الفعل في الزمان 
ً
 أن يكون متحدا

 في الكالم؟‘ المفعول معه’ما هي فائدة  -6

(a ) التصريحو اإليضاح   (b ) االختصارو اإليجاز  

(c )إكمال جملة ناقصة   (d )ليس يشيئا من ذلك 

 في أي جملة من الجمل التالية يجب النصب على المعية؟ -7

(a ) موس ىو سافر حامٌد   (b ) الطيالسةو جاء البرد  

(c ) طلحةو انطلقُت   (d ) زينب طالبينو كنُت أنا 

 ؟لمعيةل إذا كانت الواويتكرر معنى المشاركة في أي جملة من الجمل اآلتية  -8

(a ) الجبلو سرُت    (b ) عامر في االمتحانو نجح علي  

(c ) الشعيرو اختلطت الحنطة  (d ) نواتهاو أكلت التمرة 

 األفعال اآلتية فيه معنى المشاركة؟أي من  -9

(a )أكل  (b )ذهب (c )مزج  (d )سافر 

 ؟"المفعول معه"في مبحث ما هي المسألة الخالفية  -11

(a )احتواء الجملة على فعل  (b )احتواء الجملة على يشبه فعل  

(c )احتواء الجملة على ما فيه معنى الفعل (d ) الفعلاحتواء الجملة على ما ليس فيه حروف 

 :أسئلة اإلجابة القصيرة 1.6.2

ف  -1 ّ
 .كما عرفت "المفعول معه"و "المفعول له"عرِّ

 المفعول له والمفعول معه. اذكر أربعة أمثلة لكل من -2

 .اذكر بعض المالحظات أو الفوائد من المبحثين -3

 ما هي األحكام األربعة التي تتعلق بالمفعول له؟  -4

 اكتب ملخص هذه الوحدة في النقاط.  -5

 :أسئلة اإلجابة الطويلة 1.6.2
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 اكتب الشرائط التي تتواجد في حد المفعول له مع األمثلة.  -1

 اكتب ملخص أحكام "المفعول معه" حسبما فهمت بعد قراءة هذه الوحدة.  -2

 مفعول معه"؟ اكتبه مع األمثلة."المفعول له" والما الفرق بين "  -3

 الموص ى بهااجع الـمر و الكتب أهم  1.7

 1981، 21القاهرة: دار التراث، ط:، بهاء الدين بن العقيل، ابن عقيليشرح  .1

 2115، القاهرة: دار الحديث،مصطفى الغالييني، جامع الدروس العربية .2

 مصطفى أمينو علي الجارم ، النحو الواضح .3

 .2114، 4، بيروت: دار الكتب العلمية، ط: جمال الدين بن هشام، بل الصدىو يشرح قطر الندى  .4
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 2: الوحدة

 مكانالظرف زمان و الظرف 

 عناصر الوحدة

 التمهيد  2.1

 أهداف الوحدة  2.1

 واصطالًحا  2.2
ً
 مفهوم الظرف لغة

 الظرف في اللغة 2.2.1 

 الظرف في االصطالح 2.2.2 

 وظيفة الظرف 2.2.3 

 تعريف الظرف   2.3

 االسم اآلخر للظرف االصطالحي 2.3.1 

 2.3.2  
ً
 ماليس ظرفا

 هعالمتو  الظرف أقسام  2.4

 ظرف الزمان 2.4.1 

 ظرف المكان 2.4.2 

 الظرف اتعالم 2.4.3

 قسمان لالسماء الظرفية  2.5

 يعرب بإعرابهو ما ينوب عن الظرف   2.6

 التدريبات  2.7

 نتائج التعلم  2.8

 الكلمات الصعبة ومعانيها  2.9

 نموذجيةالسئلة األ   2.11

 بهاالموص ى والمراجع الكتب أهم   2.11
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 التمهيد 2.1

ز/ عساك أخي العزي. في الوحدة الثانية من مقرر قواعد اللغة العربيةنرحب بك  أخي الطالب/أختي الطالبة!

، يعّد من المنصوبات في علم النحو، إلى جانب المنصوبات مصطلح في علم النحو "الظرف"أختي العزيزة! تعرف أن 

 .االستثناءو التمييز و الحال و األخرى من المفاعيل األربعة الباقية 

ل ، من خال"الظرف"وهذه الوحدة التي تحتوي على ثالثة أقسام، ستعطينا جميع المعلومات حول مصطلح 

ه، أحواله، وحكمو ظروفه و أنواع أقسامه، و أقسامه، و حّده، و ما ستتناول من الموضوعات؛ من الغرض منه في الكالم، 

 تو ممتعة، و الخالف في بعض نواحيه، كما هي ستدربنا على استخدامه في كالمنا عبر عدة تمرينات مفيدة و 
ً
عّرفنا أخيرا

 .على بعض المصادر المهمة المفيدة في الموضوعو على بعض النماذج ألسئلة االختبار 

 أهداف الوحدة 2.1

 :ستكون  بعد دراسة هذه الوحدة

  
ً
 يشافيا

ً
 اطالعا

ً
 على مصطلح و مطلعا

ً
 .من مصطلحات علم النحو‘ الظرف’واسعا

 على تمييزها عن اآلخر في داخل الجملة العربية أو كالم العرب 
ً
 .قادرا

 من استخدامه في جملتك العربية أو كالمك العربي بإتقان 
ً
  .متمكنا

 بثقة على إبالغ معلوماتك حول هذا المصطلح إلى اآلخري  
ً
 .نقادرا

 بعض الخالفات بين النحويين حول القضايا الفرعية في داخل المبحث 
ً
 .عارفا

2.2  
ً
 و مفهوم الظرف لغة

ً
 اصطالحا

 الظرف في اللغة 2.2.1

 "لذلك تسّمى األواني و ما هو وعاء لش يء، 
ً
حن الصو الفنجان ظرف للشاي، و . فالكأس ظرف للماء، "ظروفا

البلدان ظرف للمدن، و الكواكب، و السماء ظرف للنجوم و كذلك المطلع ظرف لطلوع الشمس، و ظرف للطعام، 

. فكل ش يء فيه ش يء فاألول ظرف له، و ... أو الكتبالدواليب ظرف للمالبس و 
ً
، يسمى الثاني المظروفو هلم جرا

 .قس على ذلكو الماء فيه مظروف، و مثال: الكأس ظرف 

كل ما يدل على الزمان أو على جزء منه فهو ظرف لما يحدث فيه، و الساعة، و الوقت، و كذلك الزمان، و 

 الخامسة، و نزل المطر وقت الظهر، و فإذا قلَت: عاش موس ى زمَن الفراعنة، 
َ
. سآتيك صباو زارني صديقي الساعة

ً
حا

الساعة الخامسة ظرف لزيارة صديقك، و وقت الظهر ظرف لنزول المطر، و فزمن الفراعنة ظرف لعيش موس ى، 

 اح ظرف التيانك.الصبو 

الساعة الخامسة في  / فيُيذكر الزمان أو المكان إما بالحروف الجارة، كمثل: "صليُت العصر علىو 

"."المسجد"، أو بدون الحروف الجارة، كمثل: 
ً
 جئتك يوم الفطر صباحا
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 الظرف في االصطالح:  2.2.2

ذا إو فإذا كان الظرف مع حرف جار فذاك ظرف غير اصطالحي كما يرى ذلك معظم المؤلفين في النحو، 

 بحرف جار فذاك هو الظرف االصطالحي الذي نحن معنيون به ههنا، غير أنهم يطلقون 
ً
 ليس مجرورا

ً
كان منصوبا

 
ً
 في األمر.‘ الظرف’أحيانا

ً
 توسعا

ً
  على املجرور أيضا

سع هنا التجاوز من المعنى المصطلح عليه إلى مفهومه اللغوي، فالظرف معناه معنى التو و ملحوظة: 

 كان منص سواء أ -مفهومه اللغوي: كل ش يء و المصطلح عليه كل اسم منصوب يدل على زمان الحدث أو مكانه، 
ً
وبا

  مأ
ً
رى.يدل على زمان الحدث أو مكانه. فالمفهوم اللغوي هنا أوسع من المعنى المصطلح عل –مجرورا

ُ
 يه يا ت

 وظيفة الظرف: 2.2.3

 "أما من ناحية الوظيفة، فإن ما يسمى 
ً
 في الكالم. فإننا كما نذكر في كالمنا الفعل أو  "ظرفا

ً
يستعمل كثيرا

 أن نذكر أين و ألجل ماذا حدث .... و على من حدث، و ماذا حدث، و الحدث، 
ً
ما إلى ذلك، كذلك نحب أو نحتاج كثيرا

 متى حدث.و حدث 

زمان و هو يحتاج إلى مكان و هيا نأخذ الموضوع بش يء من التفصيل، فنقول: ليس هناك فعل أو حدث إال 

 .
ً
 ضروريا

ً
 يكون ذكر المكان أو الزمان أمرا

ً
 آخر، يكون ذكره غير ذلك. و لحدوثه، فحينا

ً
ة هذا يتوقف على رؤيو حينا

 أ
ً
تياج السامع إلى ذكره أو عدم احتياجه، أو غير ضروري، أو يتوقف على اح والقائل؛ هل يعتبر ذكره ضروريا

أو من األدوات التي نسّد بها بعض حاجاتنا في الكالم في  "الظرف"الكالم. على كل، فإن و يتوقف على طبيعة الحوار 

 كثير من األحيان.

 تعريف الظرف 2.3

 تعريف الظرف 2.3.1

  يأتي -أي أنه ليس بمسند وال بمسند إليه الُيحتاج إليه في انعقاد الجملة -ن الظرف هو اسم زائد إ
ً
منصوبا

 (."في"يشرطه أن يتضمن معنى الظرفية )أي معنى و في الكالم ليبين زمان الفعل/ الحدث أو مكانه، 

 (:1ملحوظة )

، فكل اسم يتضمن معنى الظرفية، بغض النظر عن يشكله 
ً
يشرط التضمن معنى الظرفية يشرط مهم جدا

 نوعه، إذا ُوجد فيه هذا او 
ً
ح أن يكونا

ُ
 "لشرط صل

ً
 أو  "ظرفا

ً
 فيه"اصطالحيا

ً
 بذلك يتوسع لك املجال تو و . "مفعوال

ً
سعا

 فيه، كما سيتضح لك ذلك بإمعان النظر في األمثلة المذكورة عبر الوحدة.
ً
 / مفعوال

ً
 في استخدام األسماء ظرفا

ً
 كبيرا

 (:2ملحوظة )
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من سم يتضظر. فقد نرى أن اال ذلك محل للنو الجارة.  "في"سم يتضمن معنى ايشترط النحاة أن يكون اال 

 في بعض األحيان،  "على"معنى
ً
، "الرحلة على الساعة الخامسة"مثال ذلك أننا نجد العرب تقول: و الجارة أيضا

قلع الساعة الخامسة"قلنا: و فإذا غّيرنا الجملة  "،الخدمة متوفرة على مدار الساعة"و
ُ
نوفر لك "و، "الرحلة ت

 معنى  "مدار الساعة"و "الساعة"، فكل من "دار الساعةالخدمة م
ً
قد ورد كذلك و . "في"ليس و  "على"أصبح متضمنا

َل ﴿في القرآن: 
َ
  َوَدخ

َ
يَنة َمدِّ

ْ
ى   ٱل

َ
ينِّ  َعل   حِّ

 
ة 
َ
ْفل

َ
ْن  غ َها ّمِّ ْهلِّ

َ
 "دخل المدينة حين غفلة من أهلها"، فلو قلنا: ‘‘ ﴾(15)القصص:أ

 معنى  "حين"لكان 
ً
 تستعمل بمعنى الظرف." على"قد صرح أهل العلم أن و . "في"ليس و  "على"متضمنا

 تفيد الظرفية، كما ورد في القرآن الكريم: و 
ً
ْد ﴿كذلك الباء الجارة، فإنها أيضا

َ
ق
َ
ُم  َول

ُ
َصَرك

َ
هُ  ن

َّ
نُتْم  َبْدر   بِّ  ٱلل

َ
 َوأ

 
ٌ
ة
َّ
ل ذِّ

َ
 للزمان. "نجيناهم بسحر"، للمكان، و: ﴾(123)آل عمران:أ

 لمعنى الظرفية، ‘ في’يمكن القول: إن حصر التضمن في و 
ً
من ناحية وضعه األساس ي، فإنها قد ُوضعْت أصال

كل ما جاء من غيرها في معنى الظرفية فهي تبع و األكثر، و ألجل ذلك نرى أن استخدامها في هذا المعنى هو األغلب و 

 لها.

 االسم اآلخر للظرف االصطالحي: 2.3.2

سم إذا كان غير منصوب أو إذا الُيطلق عليه هذا اال و ، ‘مفعول فيه’هو و للظرف االصطالحي اسم آخر، و 

 كما جرْت عليه العادة بين النحاة 
ًّ
 لغويا

ً
. فالو كان ظرفا

ً
 نادرا

ً
 المعنيين بالتوجيه النحوي في الكالم، اللهم إال يشاذا

 فيه’ادنا منه نطلق في هذه الوحدة اسم الظرف بمفرده إال إذا كان مر 
ً
 أو الظرف االصطالحي.‘ مفعوال

  صالمثال األول: ربُت الدواَء   تطبيق:و أمثلة 
ً
 باحا

 "تطبيق: فـ
ً
هنا مفعول فيه/ ظرف اصطالحي، ألنه اسم زائد عن الحاجة؛ ألن الجملة تنعقد بدونه  "صباحا

معنى الجملة: أن و . "الشرب"هو و قد أعرِّب بالنصب، ليدل على زمن حدوث الفعل، و )كما تقول: يشربت الدواَء(، 

 .
ً
في "لم يأت ذلك باختالف في المعنى، غير أن  "يشربُت الدواَء في الصباح"إذا قلَت: و زمن يشربي للدواء كان صباحا

، فلم يصلح لكونه  "الصباح
ً
 فيه"ليس اسما منصوبا

ً
 اصطالحيا/ مفعوال

ً
 غير اصط"؛ بل كان "ظرفا

ً
لم و  "الحيظرفا

 ."فعول فيهالم"يطلق عليه اسم 

  :جلسُت مجلس األستاذ   المثال الثاني 

هنا ظرف اصطالحي/ مفعول فيه؛ ألنه اسم زائد عن الحاجة؛ تنعقد الجملة بدونه  "مجلس األستاذ"تطبيق: فـ

، ليدّل على مكان حدوث الفعل، و )كما تقول: جلسُت(، 
ً
معنى الجملة: أن مكان و . "الجلوس"هو و قد جاء منصوبا

إذا قلَت: جلسُت في مجلس األستاذ، لم يختلف معنى الجملة عن معنى الجملة األولى، و جلوس ي كان مجلس األستاذ. 

 ا "في مجلس األستاذ"غير أن 
ً
 غير منصوب؛ بل هو ظرف غير صلم يصلح لكونه ظرفا

ً
 فيه؛ لكونه جارا

ً
/مفعوال

ً
طالحيا

 فيه.و اضطالحي، 
ً
 ليس مفعوال

2.3.3 :
ً
 ما ليس ظرفا
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 ":-أ
ً
 " -"ضربُت سالما

ً
 مع أنه اسم منصوب،  "سالما

ً
لجملة التنعقد بدونه، ألن ذلك لوجهين: األول: أن او ليس ظرفا

 "وجد في الجملة ما يصلح لذلك إال اليو من األفعال المتعدية، يحتاج إلى مفعول،  "ضربُت "الفعل 
ً
ثاني: ألنه الو . "سالما

 اليبين زمان الحدث أو مكانه؛ بل هو يبين من وقع عليه الحدث.و  "في"اليتضمن معنى 

، مع أنه اسم، " يوم السبت". "جاء يوُم السبت": -ب
ً
من األسماء الظرفية، غير أنه اليتضمن  "يوم"مع أن و ليس ظرفا

 ."جاء"احتّل مكان الفاعل لفعل و زد إلى ذلك أنه مرفوع غير منصوب و هنا معنى الظرفية؛ بل هو كعامة األسماء، 

 ، غير أنه اليبين ز "في"متضمن معنى  "أن يدرس"صله: رغب الطالب في أن يدرس. فـ أو . "رغب الطالب أن يدرس": -ج
ً
مانا

.و 
ً
 للحدث، فليس ظرفا

ً
 المكانا

، مع أنه يبين زمان الحدث  "نهاية". "أحب الخروَج في نهاية كل أسبوع ال": -د
ً
 ، غير أنه ليس"خروجال"هو و ليس ظرفا

ّ أسبوعال"لك أن تقول: و . "فيـ"منصوبا بل مجرور ب  كلِّ
َ
 " نهاية". إذن " أحب الخروج نهاية

ٌ
)مع ما أضيف إليه( ظرف

 لتواجد الشروط فيه.

 وأقسامه الظرفعالمات  2.4

ظرف -2، ظرف الزمان-1المكان ينقسم إلى قسمين؛ و فالظرف بالنسبة إلى ما يدل عليه من الزمان 

ّ أنواع، و المكان.   لكل األنواع أحكام، يختلف عن بعضها البعض.و لكل 

 ظرف الزمان 2.4.1

 و فهي نوعان: مبهم،  أما أنواعه
ً
(، و مختص )واملختص يسمى محدودا

ً
 أيضا

ً
تا
َّ
المراد بالتخصيص أو و مؤق

ن قدر من الوقت أو الزمان.  التحديد أو التوقيت أن اليعيَّ

 "لم يختص بش يء، نحو: أو ما فالمبهم: ما لم يحدد 
ً
 في  "يوما

ً
 على و ، إلى دلهيسافرُت يوما

ً
سرُت ساعة

 إليه. فـو ، الطريق
ً
 "نظرُت لحظة

ً
 "و "يوما

ً
 "و "ساعة

ً
 من و هنا أزمنة غير مختصة،  "لحظة

ً
معنى الجملة: سافرُت يوما

 من الساعات على الطريق، و: نظرُت لحظة من واأليام إلى دلهي، 
ً
د الوقت و  اللحظات إليه،: سرُت ساعة لم يحدَّ

النظر و ر السيو اليمكن السامَع أن يدرك ذلك الزمان الذي تمت فيه المسافرة و النظر، و السير و الزمان للمسافرة و أ

 "بكلمات 
ً
 "أو  "يوما

ً
 "أو  "ساعة

ً
 في الجمل. "لحظة

ا إمو ، "يوم الجمعة سرُت "إلضافة، نحو: أما املختص أو املحدود فهو: ما تم تحديده أو تخصيصه إما با

 سرُت ي"بالوصف، نحو: 
ً
 طويال

ً
 ."سرُت يومين/ثالثة أيام"، نحو: إما بالعددو ، "وما

 من الظرف المكاني املختص جميع أسماء الفصول من الربيع و 
ً
أسماء و ، ...الصيف إلى آخرهاو أيضا

 كل ما أزيل عنه اإلبهام عنو ، ...آخرهاالسبت إلى و أيام األسبوع من الجمعة و ، ...إلى آخرها صفرو الشهور من املحرم 

. و العدد، و الوصف و طريقة اإلضافة 
ً
 قد مّرت أمثلتها آنفا

.و 
ً
 أو كان مختصا

ً
؛ سواء كان مبهما

ً
 حكم الظرف الزماني: أنه يقبل النصب على الظرفية مطلقا
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 :ظرف المكان 2.4.2

 ،
ً
منها و منها ما اليقبله إال بقيد أو يشرط، و أما ظرف المكان، فهو ثالثة أنواع، منها ما يقبل النصب مطلقا

.
ً
 ما اليقبله مطلقا

 و هو ما اليختص بمكان معين، بحيث الُيدرك له صورة تتحدد فيها أبعاده أو جهاته األربعة. و المبهم،  األول:
ً
هو أيضا

  :ثالثة أنواع

دام، و ما لم يختص بمكان معين،  (1
ُ
يمين و خلف/ وراء، و هو عبارة عن أسماء الجهات الست، نحو أمام / ق

 أمثلة: تحت، أو ما في معناها.و فوق و يسار/ يشمال، و 

 أنا واقف أمام المسجد 

 هل أنت خلف الجدار؟ 

  
ً
 و لتفت  يمينا

ً
 فلم أجد أحدا

ً
 يسارا

 .الكتاب فوق الطاولة، الهرة تحت السرير 

ل أرض في الجمو جهة، و ناحية، و ما يشبه أسماء الجهات الست في عدم اختصاصها بمكان معين، نحو: جانب،  (2

 اآلتية؛

 وقفُت جانب الشعب 

 قصدت ناحية من نواحي البلد 

 أنا واقف جهة المبنى 

  
ً
 اطرحوه أرضا

 "و "خلف"و "أمام"نرى في األمثلة المذكورة أعاله أن الكلمات 
ً
 و يمينا

ً
 "يةناح" و "جانب"و "تحت"و "فوق "و "يسارا

ُر عن بقعة من األرض محددة أو قدر من المكان محدد؛ فإن المكان واسع بال حدود في  "أرض"و "جهة"و التعّبِّ

 ’، "خلف الجدار"، "أمام المسجد"الكلمات: 
ً
 " "،يمينا

ً
جانب "و، "تحت السرير"و "فوق الطاولة"كذلك و ، "يسارا

 "و "جهة المبنى"، "ناحية من نواحي البلد"و، "الشعب
ً
 .ءلم يحدد منه جزو ، "أرضا

الفرسخ )ثالثة و  ،الميلو  ،كيلو متر هو عبارة عن أسماء المقادير، مثل:و ما يدل على مساحة من األرض.  (3

(.و أميال(، 
ً
 أمثلة: البريد)أربع فراسخ/ اثنا عشر ميال

  
ً
 تمشيُت بعد الَعشاء كيلومترا

  
ً
 واحدا

ً
 مدرستي تبعد عن بيتي ميال

  
ً
 دراجتي التسير في ساعة إال فرسخا

 لكي تصل إلى منزلك عليك أن تمش ي 
ً
 بريدا

 "في األمثلة نرى أن الكلمات و
ً
 "و "كيلومترا

ً
 "و "ميال

ً
 "و "فرسخا

ً
ظروف تعبر عن قدر من المسافة أو  "بريدا
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 التشكل له صورة مخيلة.و المكان، غير أنها التحدد المكان بجهاته األربعة 

قد عده الجمهور من المبهم و هذا النوع مختص من ناحية المقدار، غير أنه مبهم )مجهول( من ناحية الصفة، و 

.و من ناحية الحكم.
ً
 هذه األنواع الثالثة للمبهم تقبل النصب مطلقا

لسُت جهو أن يكون مشتقا من مصدر عامله مثل: و هذا النوع اليقبل النصب إال بقيد، و اسم المكان المشتق.  الثاني:

 من مصدر غيره فاليقبل النصب، فال يجوز و فهذا يقبل النصب. ، ذهبُت مذهب عمرو و مجلس زيد، 
ً
إذا كان مشتقا

سرُت و سرُت مذهبك؛ بل الواجب في مثل هاتين الجملتين أن يقال: أقمُت في مجلسك  :كذلكو نحو: أقمُت مجلسك، 

 النصب في مثلهما يشاذ.و في مذهبك، 

السوق، و هو ما كانت له صورة محددة أو هيئة مخيلة، نحو: المسجد، و ختص أو املحدود، اسم المكان امل الثالث:

دان البلو القرى و المدن و األحياء و يدخل في هذا النوع جميع أسماء الحارات و المكتب. و المدرسة، و الدار، و الطريق، و 

 ما إلى ذلك.و الجبال .. . و األنهار و البحار و 

، فال تقول: صليُت المسجد، قمُت السوَق، 
ً
واليجوز انتصاب هذا النوع من ظرف المكان على الظرفية مطلقا

 ،
ً
مثل:  "دخل"هذا التوسع مطرد في كلمة و جلسُت الطريق، سكنت الداَر، ذهبت الشاَم؛ ألنها أمكنة خاصة، إال توسعا

 دخلُت السوق. ،دخلُت الدار، دخلت المسجد

  –مهما كان الظرف و ملحوظة: 
ً
  –زمانيا أو مكانيا، مبهما أو مختصا

ً
جاز تقديمه عند الحاجة على عامله أيا

 تقول في الظرف: أمام المسجد رأيته، 
ً
 أو يشبه فعل، كما يجوز ذلك في ما يشبهه، فمثال

ً
ه الظرف: في في يشبوكان، فعال

يُت.
ّ
 المسجد صل

 الظرف: اتعالم 2.4.3

 لـ يمكنك يا أخي الطالب/ أختي الو 
ً
طالبة معرفة الظرف من غيره في عامة أحواله بأنه يصلح لوقوعه جوابا

 لـ و )للظرف المكاني( أ "أين"و)للظرف الزماني(  "متى"
ً
 )للجميع(. "كم"جوابا

 انظر اآلن إلى النماذج اآلتية:

 
ُ
 س: كم سرَت؟   ج: ثالثة أيام=     سرُت ثالثة أيام  بكم(  : الظرف الزماني المبهم )ُيعرف

 س: متى جئَت؟   ج: يوم الخميسجئت يوم الخميس =  ص)يعرف بمتى( :الظرف الزماني املخت

 س: كم سرَت؟   ج: ثالثة أميال =     ثة أميالسرُت ثال الظرف المكاني المبهم )يعرف بكم(  :

 س: أين دخلَت؟  ج: الدار =     دخلُت الدار )يعرف بأين(: الظرف المكاني املختص

 س: أين جلسَت؟ ج: في الدار =     جلسُت في الدار (:"دخل"ير ي املختص )مع غالظرف المكان

، و  "دخل")مع العلم أن المكاني املختص مع 
ً
؛ بل توسعا

ً
أخواته و  "دخل"مع غير و أخواته الينصب قياسا

 اليجوز نصبه البتة( 
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 قسمان لألسماء الظرفية 2.5

 ‘. غير متصرف’و‘ متصرف’أما بالنسبة الستعمال األسماء الظرفية فهي تنقسم إلى 

 المتصرف:  2.5.1

   
ً
، نحو: يوم الجمعة يوٌم مبارٌك، و ما يصلح لكونه ظرفا

ً
 أو خبرا

ً
غير ظرف، كمثل: يوم. فإنه يصلح لكونه مبتدا

، نحو: جاء يوم العيد، و 
ً
، نحو:و لكونه فاعال

ً
 "األسبوع"و "الشهر"على منواله و أخاف يوم البالء.  لكونه مفعوال

، نحو:"السنة"و
ً
 أيضا

ً
 ، كما تصلح هذه الكلمات ألن تكون ظرفا

  
ً
 سافرُت بالقطار يوما

  
ً
 أقمت بالبلد يشهرا

  
ً
 لزمني المرض أسبوعا

 درسُت في مصر سنة 

 غير المتصرف:   2.5.2

 أو يشبه ظرف.   
ً
 ،فمن الظروف التي التفارق النصب على الظرفيةما ليس كذلك؛ بل اليصلح إال لكونه ظرفا

 وهي فيما يلي:

 "لدى"    )
ً
 قيما

ً
 )وجدُت لديه كتابا

 "إذا فاتك األوان فأنى لك أن تسترجعه(    "أنى( 

 "بينا/بينما كنت جالسا عنده إذ جاءه صديقه(   "بينما"و "بينا( 

 "إن األجل إذا جاء اليؤخر(    "إذا( 

 "’القيامة؟()أياَن يوم     "أّيان 

 من الظروف، نحو: صباح مساء، بين بين، و  
ً
 غير ذلك. و كذلك: ما كان مركبا

م، تحت، فوق  ،بعد ،: قبلهي من الظروف التي تفارق النصب بدخول الجار عليهاو   
َ
، عند ،لدن ،حيث، هنا ،ث

 .اآلن، أين، متى

 في األمثلة التالثة:انظر المراد بشبه الظرف ما يدخل عليه الجار من أسماء الظروف، و    

 التعجل الركوب من قبل أن يقف القطار 

 التحاول الركوب من بعد أن يتحرك الباص 

  من تحتنا البحرو من فوقنا المطر 

  من ثم آتيكو أنا ذاهب إلى الجامعة 

 كنُت أنظر إليه من هنا 
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 جئتك من حيث جاء صاحبك 

 ما ينوب عن الظرف وُيعرب بإعرابه 2.6

 ينوب المصدر عن الظرف و المصـــــــــــــــــــــــدر: األول: 
ً
ط و زمانيا.  ومكانيا كان أ -أحيانا

َ
معنى النيابة: أن الظرف ُيسق

 قبل المصدر فيقوم المصدر مقامه.

أصله: جلسُت مكان قربِّ عمي. فسقط و  "جلسُت قرب عمي"مثال المصدر الذي ينوب عن ظرف المكان: 

عرِّب  "مكان"ألجل أنه ينوب عن الظرف و المصدر المضاف إليه،  "قرب"قام مقامه و هو مضاف، و الظرف،  "مكان"
ُ
أ

 بإعرابه فنصب بنصبه.

عت من العرب و ملحوظة:  نيابة المصدر عن ظرف المكان سماعية، فالينوب المصدر عنه إال في المواضع التي ُسمِّ

 عن ظرف
ً
، أي: مجلَس  الموثوق بهم، فال يحل لك أن تجعل كل مصدر نائبا المكان، كما تقول: آتيك جلوَس محمود 

ع منهم و محمود.   الثريا. الُيقاس عليه:و مما ُسمِّ
َ
 هو مني مقعد القابلة، فالن مزجَر الكلب، هذا األمر مناط

 "آتيك قدوم الحاج"و، أي: وقت طلوعها، "آتيك طلوَع الشمس"مثال المصدر الذي ينوب عن ظرف الزمان: 

 أي: وقَت خروجه. "آتيك خروَج زيد"وأي: وقت قدومهم، 

، فلك الخياُر في كل مصو ملحوظة: 
ً
 عن ظرف مكان،ينوب المصدر عن ظرف الزمان قياسيا

ً
 ف در أن تجعله نائبا

ً
مثال

 امتحانك"تقول: 
َ
 و  ما إلى ذلك.و أي: زمن طوله،  "سافرُت طول النهار"وأي: وقت انتهاءه،  "آتيك نهاية

ً
ب عنه ينو أحيانا

 ا إلى ذلك.مو  ،إذا كانا مضافين إلى ظرف، نحو: لزمني المرض بعض الشهر، تفرج سالم كل عطلته "كل"و "بعض"كلمة 

.و الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة: الثاني: 
ً
 طويال

ً
 من الوقت، أي وقتا

ً
 ينوب عنه صفته، نحو: وقفُت طويال

ً
 أحيانا

.اسم اإليشـــــــالثالث: 
ً
 متعبا

ً
 ينوب عنه اسم اإليشارة، نحو: مشيُت هذا اليوم مشيا

ً
 ـــــارة:  أحيانا

 ينوب عنه العدد، نحو: سرُت خمسة أميال.و اسم الــــــــــــــــــــعدد: الرابع: 
ً
 أحيانا

  المسائل الخالفية 2.6.1

ذهب النحاة بصدد الحكم على الظروف المكانية املختصة )مثال: دخلت الدار( إلى أربعة أقوال؛ األول: نصبها على   -(1

. و لكن مذهب املحققين على خالف ذلك، و الظرفية كالظروف المبهمة، 
ً
بناًء على  الثاني: نصبهاو هم يعتبرون ذلك يشاذا

صب ذلك ألنهم يشبهوا الفعل القاصر بالمتعدي بنو بيه بالمفعول به، الثالث: نصبها على التشو إسقاط الحرف الجار، 

 أو جعله مشبها بالمفعول به، الرابع: نصبها على أنها مفعول به حقيقة. و اإلسم بعده 
ً
نها اليجوز األصح كما مّر بك سابقا

النصب  ز عند املحققينفإن ذلك من باب التوسع، فاليجو  "دخلت الدار"إذا فعلوا ذلك في مثل و نصبها على الظرفية، 

 بذكر الجار. "صليت في المسجد"؛ بل الصحيح: "صليُت المسجد"في مثل 

األصح أنه منصوب بالفعل أو بشبه الفعل مع و ذهب بعضهم إلى أن عامل الظرف هو المصدر/ الحدث فقط،   -(2

 الحدث/ المصدر.

 إلى الجملة التي بعدها، زائدة( ‘ ما)’ "بينما"واأللف فيها لإليشباع( و ) "بينا"كلمة   -(3
ً
تعتبر عند بعض العلماء مضافة

 لمضاف إليه.او الصحيح عدم إضافتهما إلى ما بعدهما بسبب الزيادة التي لحقتهما؛ ألن الفصل اليجوز بين المضاف و 

لكن بعض العرب يرون أنها غير مبنية على و منصوبة على الظرفية مبنية على الكسر،  "أمسِّ "المشهور أن كلمة   -(4
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نة على الظرفية.و الكسر؛ بل غير منصرفة للسببين: التعريف   العدل، فينصبونها غير منوَّ

 ظروف مختلفة للظرف: 2.6.2

 لمعرفتها اقرأ النقاط التالية بإمعان:و نظرا إلى عامل الظرف له ظروف مختلفة، 

،  -أ
ً
 ،كما رأينا في األمثلة المذكورة أعاله.هو األكثر و إما أن يكون عامله مذكورا

، مثل:  -ب
ً
 جوازا

ً
في جواب من قال:  "فرسخينِّ "و، "متى جئَت؟"في جواب من قال:  "يوَم الجمعة"أو يكون محذوفا

 ."كم سرَت؟"

،  -ت
ً
 وجوبا

ً
، مثل: و أو يكون محذوفا

ً
، مثل: "مررُت برجل  عندك"ذلك إذا كان الظرف صفة

ً
جاء الذي "، أو صلة

: "عندك
ً
 تقديره: استفر أو مستقر(.و ) "مررُت بزيد  عندك"، أو حاال

 عنه، مثل: يوم الجمعة سافرُت فيه، و  -ث
ً
، إذا كان فعله مشغوال

ً
 وجوبا

ً
اليجوز هنا ذكر و كذلك يكون محذوفا

 )األول( ألن الثاني المذكور عوض عنه. "سافرُت "العامل 

،و  -ج
ً
، إذا كان الحذف سماعيا

ً
 وجوبا

ً
 اسمعو ، أي: اترك ماذكرَت حينئذ "حيئنذ اآلن"مثل:  كذلك يكون محذوفا

 اآلن.

 فوائد: 2.6.3

ما،  .1
ً
، فمثال المفرد: سآتيك يوما

ً
 أو تكون مركبة

ً
يك مثال المركب: سآتو ان الظروف ال مانع من أن تكون مفردة

 يوم الجمعة.

 "كلمة  .2
ً
 "ظرف، مع أنها تشبه  ،جاؤوا معا مثال: في "معا

ً
 جاؤوا  مثال:في  "جميعا

ً
 فـ" ،جميعا

ً
حال ليس  "جميعا

 .
ً
 "الفرق أن و ظرفا

ً
 "ليس و معناه:في وقت واحد،  "معا

ً
 معناه كذلك. "جميعا

نصب المضمر و يجوز حذف الجار  "،إذا جاء يوم العطلة سافرته"و "إذا جاء يوم الخميس صمُته"في مثل:  .3

 "في"؛ ألن المضمر ينوب عن اسم ليس متضمنا معنى "سافرت فيه"و "،صمُت فيه"األفضل: و الذي ينوب عن الظرف، 

 في المثال الثاني. "يوم العطلة"وفي المثال األول  "يوم الخميس"هو و 

ُت ، نحو: دخل"الدخول "لقد عرفت أن الظرف المكاني املختص اليقبل النصب على الظرفية إال إذا كان مع  .4

 و  -الداَر 
ً
كل و  "،نزل "و "سكن"منها: و ، "دخل"ليس على وجه القياس، فهناك أفعال أخرى هي من أخوات و ذلك توسعا

: سكنته أي ،تقول: فيما يشبهها: أقمُت البلدو ما في معنى هذه األفعال الثالثة، تقول: نزلُت البلد، سكنت الشام، 

 ولجُت البيت أي: دخلته. ونزلته، و أ

 نحو: ،لتجعلها مشابهة له هي: من، الباء، في، على، مذ، منذمن الحروف التي تدخل على الظرف و  .5

  من بعدو لله األمر من قبل 

 لم أجد هذا النبات إال بأرض الشام 

  في السوق 
ً
 أراه دائما

 انظر من على الباب 

 ما رأيته مذ يوم السبت 
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 لم أحضر المدرسة منذ يومين 

 قد يكونان مضافين إلى ما يليهما، نحو: "بعد"و "قبل"ن إ .6

  خرجت بعد طلوع الشمسو جئت قبلك 

 على الفتح بنية اإلضافة، نحو:و قد يكونان مجردين عن اإلضافة فيكونان مبنيين على الضم أو 

  بعد.و لك الخيار قبل 

المصدر الذي ينوب عن الظرف ُيسمع من العرب النصب بشكل مطرد، فالينبغي جره بالجار، و  "قرب"في مثل  .7

 نحو:

 قربك( التقل: فيو )   جلسُت قربك 

  التقل في قدوم الركب(و ) قدمُت قدوم الركب 

  التقل: في بدل هذا(.و ) خذ هذا بدل هذا 

 غير اصطالحي  .8
ً
 يسمى ظرفا

ً
 آخر يسمى يشبه الظرف، و عرفنا فيما سبق أن هناك يشيئا

ً
يه الجار، كل يدخل علو يشيئا

دخل عليه الجار فهو ظرف غير اصطالحي، نحو: زرته و هو أن الظرف إذا كان من الظروف المتصرفة و فالفرق بينهم دقيق، 

دخل عليه الجار فذاك يشبه ظرف، نحو: و إذا كان الظرف من الظروف غير المتصرفة و في داره، أو سأسافر في يوم السبت. 

 من تحتنا البحر.و كان من فوقنا المطر 

 التدريبات 2.7

 بالظرف في الفقرة اآلتية:ما أيشبه و قم بالبحث عن الظرف الزماني والظرف المكاني  -1

" ،
ً
كنت أتتبع الظالل و الشمس محرقة، و ذات يوم قصدت السوَق اليشتري بعض حوائجي، وكان الوقت ظهرا

 في ظل المباني، 
ً
، و أخرى في ظل األشجار، حتى دخلت السوَق، و خالل الطريق، فأحيانا

ً
د سرُت قو كنت أتصبب عرقا

 .
ً
 حثيثا

ً
 ما خرجُت إلى و نصف كيلومتر في ربع ساعة سيرا

َ
بعد ما قضيت حاجتي من السوق هممُت الرجوع، فلحظة

ا بالجو الذي انقلب بين دخولي السوق 
ًّ
 من الزمن ثم انطلقُت محتظ

ً
، فوقفُت برهة

ً
الشارع إذا بالمطر ينزل هطال

 ."خروجي منهو 

ز بين الصحيح  -2  الخطأ من الجمل اآلتية:و مّيِّ

 مذهب سالم (1
ً
 ..........................................   كنت جالسا

 ..........................................   أقام حامد مقام محمود (2

 ..........................................  أجلس في المدرسة قرب األستاذ (3

 ..........................................   صلى حامٌد البيَت  (4

 ..........................................   هو يزورني صباح مساء (5

 ..........................................    درسُت مدرستي (6

 ..........................................   تعال عندنا مقدَم الحاج (7
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 ..........................................   دخلُت عليه نهاية المطاف (8

فُت سيارتي  (9
َّ
 ..........................................   باَبكوق

 قم بكتابة خمس جمل في كل منها ظرف زمان مختص. -3

 قم بكتابة خمس جمل في كل منها ظرف زمان مبهم. -4

 غير المتصرف من الظروف اآلتية:و ما هو المتصرف  -5

 يوم، ساعة، لدى، عند، ربيع، السبت، لدن، فرسخ،

، هنا، رجب  مَّ
َ
 سنة، ليل، قط، بعد، تحت، يشهر، ث

 املختص من الظروف المكانية اآلتية:و ما هو المبهم  -6

ّدام، طور، تحت، يمين، 
ُ
يل، مدرسة، جامعة، كيلومتر، النيل، أمام، الفرات، ق دار، أرض، مكتب، مسجد، مِّ

، جبل، جانب  ، محكمة، برلمان، محطةمكة، مصر، بقعة، واد 

 على أسماء المساحة / المقادير:و ما يشابهها و تعرف على الجهات الست  -7

قدام، وراء، بريد، يمين، ناحية، يسار، كيلومتر، تحت، ميل، فوق، جانب، جهة، فرسخ، مكان،  قدم، يشمال، 

 باع، يشرق، متر، ذراع،

 بالعكس في الجمل اآلتية:و قم بتحويل يشبه الظروف إلى الظروف  -8

 ...............................................................................   سكن ماجد بمكة (1

 ...............................................................................   نزلُت بيت صديقي (2

 ...............................................................................   أنام في بعض النهار (3

 ...............................................................................  دخلُت مدرستي على الموعد (4

5)  
ً
 ...............................................................................  سأزورك بالساعة التاسعة ليال

 ...............................................................................    خضُت في البحر (6

 ...............................................................................    أقمت الوادي (7

 نتائج التعلم 2.8

 ة هذه الوحدة توصلنا إلى النتائج المهمة التالية:وفي نهاي

  ه على سميو اصطالحيا و هي الثانية من وحدات القواعد العربية، على الظرف لغويا و  -تعرفنا في هذه الوحدة

 مختص. و لكل منهما نوعان؛ مبهم و زماني، ظرف و مكاني ظرف  :المفعول فيه، كما عرفنا أن له قسمين

  سآتيك يوم األحد(، الظرف أن و( 
ً
( أو مختصا

ً
 )سآتيك يوما

ً
ني أن المكاو الزماني يقبل النصب مهما كان، مبهما

 غير مختص، فمثال المبهم من 
ً
 أمام المكاني: وقفُت الظرف اليقبل منه النصب على الظرفية إال إذا كان مبهما

 خضراء، وسرُت كيلومترين، و المسجد، 
ً
اليجوز صليُت و ُت في المسجد مثال املختص منه: صليو جئُت أرضا

 جاز على التوسع: دخلُت الدار.و دخلُت في الدار و المسجَد، 
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  و أن الظروف منقسمة إلى قسمين؛ متصرف و 
ً
 و غير ظرف، أي مبتدأ و هو ما يستخدم ظرفا

ً
 و خبرا

ً
 مفو فاعال

ً
عوال

ما  هوو غير المتصرف، و لعيد، يشهدُت يوم او في: يوم العيد يوم سرور، وجاء يوم العيد، ‘ يوم’ما إلى ذلك، نحو: و 

، نحو: 
ً
وم في: أيان تق‘ أيان’وفي: أنا واقف عند مبنى املحكمة، ‘ عند’وفي: لدّي سيارة، ‘ لدى’اليستخدم إال ظرفا

 خرج.و في: بينا كنا جالسين إذ قام أخي ‘ بينا’والساعة؟، 

  نحو: زورونا قدوَم الحاج، أي: وقت و ،
ً
أن هناك ما ينوب عن الظرف، فالمصدر ينوب عن الظرف المكاني قياسا

، نحو: فالن مزجر الكلب. و قدوم الحاج، 
ً
‘ ضبع’و‘ كل’كذلك ينوب عنه و عن الظرف المكاني الينوب إال سماعيا

 أنام بقيته.و بعض الليل  أدرسو ما يشابههما إذا كانا مضافين إليه، نحو: أيشتغل كل النهار و 

  مختلفة من ناحية ذكر عامله و 
ً
ورة في صوآخر يجوز ذلك، و حذفه، و عدم ذكره، فحينا يجب ذكره أو أن له ظروفا

 ذكر عامله يمكن تقديمه عليه إذا دعت إلى ذلك الحاجة.

  في بعض المسائل الفرعية للظرف، و 
ً
ذلك  أنه اليجوز و ، املجرورو منها: إطالق الظرف على الجار و أن هناك خالفا

 ،
ً
 منها: أن عامله هو مصدر فقط أو مع فعل أو يشبه فعل، فهو الفعل أو يشبهه مع المصدر.و إال توسعا

 الكلمات الصعبة ومعانيها 2.9

ُج و حاٌج و الجمع : حاجات   : حائجة؛ ما يفتقر إليه اإلنساُن ويطلبه، و حوائِّ
ُ
 حاجة الَحاَجة

يَ ، َمبنىالجمع   المباني ما ُبنِّ

َب  ًبا ، يتصبَّب تصبَّ َق ، ُمتصّبِّب ، فهو تصب 
َّ
َدف

َ
َحَدَر، ت

ْ
ن ْوُق: اِّ

َ
ْن ف َماُء مِّ

ْ
َب ال َصبَّ

َ
َب ، و ت َصبَّ

َ
ت

هُ 
ُ
َساَب َعَرق

ْ
ن  : َساَل، اِّ

ً
 َوْجُهُه َعَرقا

 أتصبب

َع  ع تتبَّ ًعا ، َيتتبَّ تب 
َ
ع ، فهو ت ع مساوِّئ فالن، ُمتتّبِّ طاه: تجّس ، تعّقبتهم هو يتتبَّ

ُ
ع خ  عليه ستتبَّ

ده
َّ
َع المنهج نفَسه: قل  تتبَّ

 أتتبع

ثاث يثون و حِّ  : السريُع الجاد  في أمره، و الجمع : َحثِّ
ُ
يث   الَحثِّ

ً
 حثيثا

ا، وهميًما، فهو هاّم ، والمفعول  همَّ / همَّ بـ / همَّ على / همَّ لـ َهَمْمُت ، يُهّم ، اْهُمْم / ُهّم ، َهمًّ

ْمُر : ، َمْهموم
َ
ُه األ ْزَعَجهُ َهمَّ

َ
ُه، أ

َ
ْحَزن

َ
ُه، أ

َ
ق
َ
ل
ْ
ق
َ
 أ

 هممُت 

ا ذو حظ، نال حظا
ًّ
 محتظ

مانات
َ
ّواب ، الجمع : َبْرل ن الن  ن عدد مِّ يا في الُحكم الديمقراطي، تتكون مِّ

ْ
هيئة تشريعّية ُعل

عب، وُيْعرف كذلك باسم مجلس الّنّواب، ومجلس األّمة، ومجلس 
َّ
لين عن الش ِّ

ّ
الُمَمث

عب، واملجلس الوط
ّ
مان،الش

َ
 نّي عضو في الَبْرل

 برلمان

 نموذجیةالسئلة األ  2.11

 :موضوعيةأسئلة   2.11.1

 ما هي الجملة التي تشمل الظرف من الجمل اآلتية: .1

(a ) 
ً
  جاء اليوم الذي كنا نشتاق إليه( b) رأى محمود في طريقه جبال
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(cق )في مكتبه ابلته 
َ
 مجتهدين( d)  البارحة

ً
 نرغب أن نكون طالبا

 ترى في الظرف االصطالحي، هل هو:ماذا  .2

(a ) اسم لحدث (b )اسم زمان أو مكان (c) اسم لما وقع فيه الحدث  (d) جار ومجرور 

 تعرف على الجملة التي فيها يشبه الظرف: .3

(a )مشيُت تحت الظالل   (b )صعدُت فوق الجبل  

(c )جئتك من قبل أخيك   (d) رأيته في الشارع 

 فيها الظرف غير االصطالحي:تعّرف على الجملة التي  .4

(a )أنا راجع من عند أستاذي   (b )هل أنت في بيتك  

(c )كأنه نزل من فوقي   (d) أين تذهب؟ 

 تعّرف على الجملة التي فيها الظرف مبهم: .5

(a ).سكنت في أمريكا دار صديقي  (b ).دخلُت مصر بالطريق الجوي  

(c ).سافرُت ثالثة أيام ألصل إلى منزلي  (d) .سأكون أمام بابك خالل دقائق 

 ما هو الصحيح في المتصرف من الظروف ؟ .6

(a )مكانهو ما يدل على زمان الحدث أ  (b ).آخر 
ً
 ويكون غيره حينا

ً
 حينا

ً
 ما يكون ظرفا

(c )واليدخل حينا آخر 
ً
  (d) ما يدخل عليه الجار حينا

ً
 ما اليكون إال ظرفا

 الظرف اآلتية:اذا يقبل النصب على الظرفية من أنواع  .7

(a ).ما كان مبهما من ظرف الزمان  (b ).من  ظرف المكان 
ً
  ما كان مختصا

(c ).من مصدر عامله 
ً
 ليس أحد الثالثة. (d)  ما ليس مشتقا

 إلى أي نوع من الظرف تنتمي أسماء الجهات: .8

(a ).ظرف الزمان املختص  (b ).ظرف المكان المبهم  

(c ).ظرف الزمان المبهم   (d) .ظرف المكان املختص 

 سم اآلخر ألسماء المقادير؟ما هو اال  .9

(a )أسماء الظروف   (b )أسماء المساحة  

(c )أسماء الجهات   (d) ليس يشيئا من ذلك 
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 ما هو عامل الظرف على األصح: .11

(a )المصدر/ الحدث (b) يشبه الفعل  (c )الفعل (d) الفعل أو يشبهه مع المصدر 

 قصيرة:أسئلة أجوبة   2.11.2

 فّرِّق بين الظرف االصطالحي وغير االصطالحي. .1

 اذكر بعض النماذج مما ينوب عن الظرف. .2

 عّرف األنواع الثالثة من الظرف المبهم. .3

 اكتب كلمة حول ما ُيعرف به الظرف من غيره. .4

 ما هي وظيفة الظرف؟  .5

 أسئلة أجوبة طويلة:  2.11.3

 عّرف األنواع الثالثة من الظرف المبهم. .1

 مة حول ما ُيعرف به الظرف من غيره.اكتب كل .2

 ا.وايشرحهما يشرحا وافي قم بالبحث عن الظرف الزماني والظرف المكاني وما أيشبه بالظرف في الفقرة اآلتية  .3

، والشمس محرقة، وكنت أتتبع الظالل "
ً
ذات يوم قصدت السوَق اليشتري بعض حوائجي، وكان الوقت ظهرا

 
ً
، في ظل المباني خالل الطريق، فأحيانا

ً
، وأخرى في ظل األشجار، حتى دخلت السوَق، وكنت أتصبب عرقا

. وبعد ما قضيت حاجتي من السوق هممُت الرجوع، 
ً
 حثيثا

ً
وقد سرُت نصف كيلومتر في ربع ساعة سيرا

ا بالجو 
ًّ
 من الزمن ثم انطلقُت محتظ

ً
، فوقفُت برهة

ً
 ما خرجُت إلى الشارع إذا بالمطر ينزل هطال

َ
فلحظة

 ."ين دخولي السوق وخروجي منهالذي انقلب ب

 الموص ى بهاوالمراجع الكتب أهم  2.11

 بن العقيلايشرح ابن عقيل لبهاء الدين  .1

 جامع الدروس العربية لمصطفى الغالييني .2

 مصطفى أمينو النحو الواضح لعلي الجارم  .2

 بل الصدى لجمال الدين بن هشامو يشرح قطر الندى  .3
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 3: لوحدةا

 أنواع الجمع

 منتهى الجموع(و المكسر، و السالم، )
 عناصر الوحدة

 التمهيد   3.1

 أهداف الوحدة   3.1

 الجمع السالم  3.2

 جمع المذكر السالم 3.2.1

 جمع المؤنث السالم 3.2.2

ر  3.3  الجمع الُمكسَّ

 منتهى الجموع  3.4

 نتائج التعلم    3.5

 الصعبة ومعانيها كلماتال  3.6

 النموذجية األسئلة   3.7

ىوالمراجع الكتب أهم    3.8  بها الموص ّ
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 التمهيد  3.1

عادة نتمنى لك السو نرحب بك في الوحدة الثالثة من مقرر قواعد اللغة العربية،  أخي الطالب/أختي الطالبة!

درك أخي الطالب/ل الية؛التوفيق ألن تستفيد من دراستها وفق ما نستهدف إليها من النقاط التو 
ُ
نا ن

ّ
ختي الطالبة! أ عل

اعها، فإنها حاجة أكيدة في كل لغة أما اللغة العربية، فإن قضيتها أحكام أنو و أنواعها، و أهمية قضية الجموع في اللغات، 

 بعضها من البعض، بسبب و معقدة إلى حد ما، 
ً
بشكل أخص، األنواع التي سنتعرض لها في هذه الوحدة هي أكثر تعقدا

 
ً
، و أن أوزان المفرد كثيرة فيها قد اليمكن حصرها حفظا

ً
لكل أحكام تختلف عن اآلخر. ثم إن أوزان الجموع يخص و وعيا

ي من تذوق ما ف -الخوض فيهاو بفضل ممارسة التفكير  –ان المفرد دون اآلخر. غير أننا نتمكنبعضها ببعض أوز 

هذا الذي نستمّد منه طوال استخدامنا للغة، فنجيدها من ناحية استخدام و القياس، و الطبيعة و قواعدها من الروح 

 بالله التوفيق.و الجموع على قدر هذا التمكن، 

لتي القسم الرابع في الختامية او لكل قسم، و منتهى الجموع، و المكّسر و سنتاول في هذه الوحدة الجمع السالم 

 المصادر .و نماذج األسئلة و تحتوي على ثمرات الوحدة 

 أهداف الوحدة 3.1

 سنطلع على األمور التالية:بعد دراسة 

  واعرابه ويشروطه الجمع السالمتعريف 

 من األسماء المفردة الجمع السالم كيفية بناء 

  رتعريف  ته من الواحدة صياغوطريق الجمع المكسَّ

  وبيان كيفية صياغته منتهى الجموع الجمعتعريف 

 الجمع السالم 3.2

هو نوعان: و ‘. السالم’السالم ُيبنى على أساس عدم التغير في صورة الواحد، كما ُينبئ بذلك وصفه بـ  الجمعإن 

 على فرد من ذكور البشر،  المؤنث.جمع و جمع المذكر، 
ً
فأما جمع المذكر يبنى على أساس أمرين؛ األول: أن يكون داال

 
ً
، أو معنًى على األقل. و لفظا

ً
 و ن يكون إزاء مؤنث. الثاني: أو معنًى جميعا

ً
أما جمع المؤنث يبنى على أساس أن يكون داال

 
ً
 أو حقيقة، مع سالمة الترتيب في حروف و على مؤنث، لفظا

ً
 فقط، أو حكما

ً
، أو معنى فقط، أو لفظا

ً
معنى جميعا

 الواحد.

 أن –كما تعرف جيدا  –النوع من األسماء املجموعة مما خرج عن األصل. فاألصل في اإلعراب  هذا إعرابن إ

 إعراب هذا النوع غير ذلك، كما سيأتي.و الجر بالكسرة. و النصب بالفتحة، و يكون الرفع بالضمة، 

 جمع المذكر السالم 3.2.1

قى يبو هم ثالثة أو أكثر، و معناه، يدل على الذكور  من البشر فقط، و ، له واحد من لفظه معربكل اسم و ه

يسبقها أو يتخللها حرف آخر، أو تتغير حركات حروفه، فيه ترتيب الحروف األصلية للواحد على حاله، من دون أن 

 عند بناء الجمع من الواحد، إال أن يكون آخرها قد تغير بمقتض ى التعليل أو القلب أو الوصل.
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 إعرابه  3.2.1.1

 الجر، نحو:و بالياء المكسور ما قبلها عند النصب و السالم ُيعرب: بالواو عند الرفع،  المذكر جمعو 

  جاء سالمون 

  يَن   رأيُت سالمِّ

 ين  مررُت بسالمِّ

 يشروط بناءه 3.2.1.2

 ي:هو هناك خمسة يشروط الزمة تعّم جميع أحوال اإلسم الواحد من ذكور البشر، لكي تجمعه بجمع المذكر السالم، 

 من التاء )ة(،  .1
ً
 أوللتانيث.‘ التاء المدّورة’هي التي تسّمى و أن يكون خاليا

 النون المكسورة.و هي: األلف أو الياء و أن يكون خاليا من عالمة المثنى،  .2

 من عالمة الجمع،  .3
ً
 النون المفتوحة.و هي: الواو أو الياء و أن يكون خاليا

 من التركيب المزجي  .4
ً
 اإلسنادي .و العددي و أن يكون خاليا

 لعاقل، تخص  يشروط هناكو 
ً
ذلك من  واليخلو حالة دون أخرى لالسم المعنّي به هنا. فإنه قد يكون علما

، أ
ً
 فال مزيد من الشروط في بناءه جمَع مذكر سالم، نحو: و أمرين: إما أن يكون جامدا

ً
. فإذا كان جامدا

ً
يكون مشتقا

 فلبناء الجمع السالم منه ُيزاد على الشروط او حَجر/ حَجرون. 
ً
 و ألربعة يشرط واحد، إذا كان مشتقا

ً
 هو: أن يكون قابال

 لتاء التانيث، نحو: سالٌم )سالمة(/سالمون.

 من أمرين: إما أن تكون اسم تفضيل، أو التكون. فإذا كانت  اإلسمذلك  يكون قد و 
ً
، فال يخلو ذلك أيضا

ً
صفة

 آخر، 
ً
عالء"هو : أن اليكون من باب و للتفضيل فزد على األربعة يشرطا

َ
ث تفضيل مذك المراد به كل اسمو ) "أفعل/ف

ّ
ر يؤن

عالء"على 
َ
ضلى(/ أفضلون. "ف

ُ
 (، نحو: أفضل )ف

 2التانيث، و: ) ( أن تكون قابلة للتاء في1تفضيل، فالشروط الزائدة لها: ) اسمإذا كانت غير و 
ً
( أن تكون خاليا

ٌم المؤنث، نحو: و ( أن التكون من باب ما يستوي فيه المذكر 3من وصف خاص بالمرأة، و: ) )عالمة(/ عالمون،  عالِّ

 / ندمانون. )ندمان)ندمانةو 

ر: الصفةمن و 
ّ
: و  المصغ

ً
َضيٌل من فاضل. ": و "رجلُرجيل من "االسم النسبي. فمن المصغر مثال

ُ
ماء من األسو ف

 إلى مصر،  "مصري "النسبية األخرى: 
ً
 إلى قرية،  "قَروي"ونسبة

ً
 إلى آدم. "آدمي"ونسبة

ً
  نسبة

 تطبيقو أمثلة  3.2.1.3

م جامد مفرد خال  من التاء "أوسون/أوسين": صالح لُيجمع على "أوٌس " .1
َ
 الجمعو عالمة التانيث و ؛ ألنه عل

ٌم، و كذلك: َجْسر )علم لرجل كان في الجاهلية(، و التركيب. و 
َ
 و كل األسماء الغير المشتقة، نحو: عال

َ
، ٌر َج ش

تعظيم، و احترام، و جميع المصادر، نحو: كرم، و ، ، وما إلى ذلكزيدو رجل، و بيت، و نهر، و بحر، و حجر، و 

 لذوي العقول من الذكور.و ، ذا أصبحت تلك األسماء ، وما إلى ذلكانكسارو 
ً
 المصادر أعالما
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؛ ألنه قابل للتاء مع الشروط األربعة العاّمة األخرى. "خالدون/خالدين")خالدة(: صالح لُيجمع على  "خالٌد " .2

رٌم، و يشهيٌد، و كريٌم، و ودوٌد، و فرٌِّح، و كذلك: يشاهٌد، و 
َ
ٌم، و ُمك

ّ
، سواء أكانت هذه ا إلى ذلكوممستنصٌر ... و معظ

 أ
ً
 كانت صفات  لذكور عقالء. و األسماء أعالما

نثه الذي مؤ  "فعالن"ليست من باب و ؛ ألنه صفة قابلة للتاء "ندمانون/ندمانين": صالح لُيجمع على "ندمان" .3

على"
ُ
ن )كثير النسيان(، و ذلك مع توافر الشروط العامة األخرى، و ، "ف

ّ
صوجان )يابس الظهر(، و كذلك: عال

ث على و سيفان )الطويل الممشوق(، و حبالن )عظيم البطن(، و مّصان )لئيم(، و  دخنان )ُمظلم(، فكلها تؤنَّ

 بالتاء. "فعالنة"

. فه"أجود" .4  مذكر  عاقل 
ُ
؛ ألن "أكرم"و "أحسن"و "أكبر"كذلك: و ، "أجودون/ أجودين"صالٌح لُيجمع على و :صفة

على"كلها يؤنث على زنة 
ُ
 مع تواجد الشروط األخرى فيها.، "ف

لَحق األسماء األعجمية ملحقة إلى األسماء الجامدة من ناحية يشروطها في البناء،  ملحوظة:
ُ
إلى و ينبغي أن ت

ون، بطليموس إبراهيمون، بطليموس/ / إبراهيم البناء، مثالها في الجواز، نحو: أسماء الصفات من ناحية كيفية

يا برلين"وجولد زيهر،  :الجواز، نحوفي عدم وموَسون،  موس ى/  ؛ ألنهما مركبان تركيب مزج. "إيسِّ

 أمثلة خارجة عن التطبيق 3.2.1.4

ُم نحوي كبير(: مركب من  "سيبويه" .1
َ
هو اليصلح لُيجمع جمع مذكر سالم؛ ألنه مركب و . "ويه"و "سيب")عل

فطويه، و تركيب مزج.  الحدار، بندقدار، خازندار، و َبرَزويه، و نظيره: نِّ بُرسعيد و بعلبك )اسم بلد(، و كذلك: سِّ

 نُيوُيرك )بلد معروف في أمريكا(. و )بلد معروف في مصر(، 

، فالُيجمع هذا الجمع،  "عشر"و "أحد"أخواتها: مركب من و  "أحد عشر" .2
ً
عشرون و كذا أحد و تركيبا عدديا

 أخواتها.و 

، علّي أسد مايشاء الل .3
َ
را: إنها أعالم لرجال مع كونها مركبات إسنادية / فتَح  الله، أطرِّقا

ّ
ه، بَرَق نحَره، تأبط يش

جمع بهذا الجمع.و مفيدة، أي: جمال فعلية أ
ُ
 اسمية، فالت

جمع هذا الجمع.  "طالق"و "نافس"و "حائض"معها أخواتها من و )وصف خاص بالمرأة(:  "ُمرضع" .4
ُ
 فالت

م )شجاع اليمنعه ش يء من و مهذار )كثير الهذر( و  ،قطيعو  ،كسيرو  ،غيور و  ،جريحو  ،قتيلو  ،صبور  .5
َ
غش مِّ

كسيرو قصده(  عطارو ،مِّ بح )بمعنى مذبوح( و  ،مِّ ْفعل"أمثالها، مما كان على زنة و َجَزر )بمعنى مجزور( و ذِّ  ،مِّ

فعالو  يلو  ،مِّ فعِّ ُعول و  ،مِّ
َ
يلو  ،ف عِّ

َ
ْعلو  ،ف َعل، فإنها أوصاف مشتركة بين الرجل و  ،فِّ

َ
اء المرأة، فالتدخلها تو ف

جمع هذا الجمع. و 
ُ
 مشتركة بين الذكر و الت

ً
 عْدل.و األنثى، نحو: حّق، و مما لحق بها المصادر؛ فإنها أيضا

 لها، على زنة و أعرج و أحمر،  .6
ً
 ، فالُيجمع بهذا الجمع."فعالء"مؤنثه على زنة و  "أفعل"ما كان نظيرا

على"أمثالها مما يؤنث على و  ،ثكالنو  ،غضبانو  ،َجوعانو  ،سكران .7
َ
 و ، اليجوز جمعها بالواو "ف

ً
النون جمعا

؛ لعدم قبول التاء عند التانيث.
ً
 سالما

 و  "حذامِّ "و "َرقاشِّ " .8
ً
 للعقالء و أمثالهما من األسماء المبنية، التصلح ليجمع جمع مذكر سالما

ً
لو كانت أعالما

 ،
ً
 مبدئيا

ً
 دون مبني.و من الذكور؛ ألنها تفقد يشرطا

ً
 هو أن يكون اإلسم معربا
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 و أمثالها من أعالم الذكور البشر؛ و جمعة و  ،حمزةو  ،اويةمعو  ،طلحة  .9
ً
لكن اليصّح جمعها جمع مذكر سالما

 لما في آخرها تاء التانيث.

لو سمي به واحٌد من ذكور البشر؛ ألن و املجموع، الُيجمعان على هذا الجمع  "زيدون "كذالك و المثنى،  "زيدان" .11

 اآلخر مجموع.و أحدهما مثنى 

، إذا ُسمي بها الذكور  من ملحوظة: لُيعرف أن ج
ً
ميع أنواع الصفات التي اليصح جمعها جمع مذكر سالما

، نحو: سكرانون، و  –أصبحت أعالما لهم و البشر 
ً
هي واحد دون مثنى أو مجموع، جاز جمعها جمَع مذكر سالما

 أحمرون، صبورون ... الخ.

 كيفية بناءه من األسماء المفردة  3.2.1.5

 )ليس فيه حرف علة(، أو ن كيفية بناءه تتوقف إ
ً
في المفردات على أحوال واحده. فهو إما يكون صحيحا

 )في آخره ألف ممدودة(. هيا نأخذ األول فاألول؛
ً
 )في آخره ألف مقصورة( أو ممدودا

ً
 )في آخره ياء(، أو مقصورا

ً
 منقوصا

 االسم الصحيح  3.2.1.5.1

 و في المرفوع: زد على المفرد الواَو 
َ
 بعدها، نحو: خالد +وَن = خالدون.النون المفتوحة

 بعدها. نحو:و املجرور: حّول الفتحة على آخر المفرد إلى كسرة، ثم أضف إليه الياَء و في المنصوب 
َ
 النوَن المفتوحة

ْيَن.  أحمدِّ + يَن = أحمدِّ

 االسم المنقوص  3.2.1.5.2

 ثم أضف الواو 
ً
، مع العلم بأن حركة ما قبل و في المرفوع: قم بحذف الياء األصلية أوال

ً
 ثانيا

َ
النوَن المفتوحة

ي و الياء كانت كسرة أوال لمناسبة الياء،   ي = قاض + ون = قاُضون. –اآلن تعود ضمة ًكما كان ينبغي. نحو: قاض ِّ

، ثم أضف إلى ما بقي منه الياَء و في المنصوب 
ً
َن النو و املجرور: قم بحذف الياء األصلية من المفرد أوال

، المفتو 
ً
 ثانيا

َ
َض لها. نحو: قاض  )و حة ن = ي = قاض + ي –أصله: قاض ي( و الحركة على ماقبل الياء هي هي كسرة التعر 

 قاضين.

 االسم المقصور   3.2.1.5.3

 ،
ً
ذفها، ذلك لتدل على حو اترك الفتحة على ما قبلها، و في المرفوع: قم بحذف األلف المقصورة من المفرد أوال

ْوَن. –النون. نحو: أعلى و الواو  ثم أضف إلى ما بقي منه
َ
 ى = أعَل + وَن = أعل

، و في المنصوب 
ً
اترك الفتحة على ما قبلها لتدل عليها، و املجرور: قم بحذف األلف المقصورة من المفرد أوال

يَن. –النون. نحو : أعلى و ثم أضف إلى ما بقي منه الياَء 
َ
 ى = أعَل + يَن = أعل

 االسم الممدود  3.2.1.5.4
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 لمذكر( فقلبها 
ً
! إن كانت همزته للتأنيث، مثَل: ورقاُء )إذا أصبح علما

ً
في المرفوع: انظر إلى المفرد المممدود أوال

 أضف إليه الواو 
ً
 واجب، فبعد قلبها واوا

ً
إن كانت همزته أصلية و + ون = ورقاُووَن. و: ورقاء < ورقاوالنون. نحو واوا

رّ و فاتركها على حالها، نحو: وضاُءون، 
َ
 لإللحاق جاز الوجهان، نحو: من و اُءون. ق

ً
 من واو أو ياء، أو مزيدة

ً
إن كانت مبَدلة

اُوون "من و في الواو،  "رجاُءون و رّجاء: رّجاُوون "
ّ
اء: غط

ّ
لباء: علباُوون "من و في الياء،  "غطاُءون و غط في  "علباُءون و عِّ

 اإللحاق.

 ما فعلَت في المرفوع منه،  املجرور من االسمو املجرور: افعل في المنصوب و في المنصوب 
ً
الممدود أيضا

 علباوين/ علبائين.و رجاوين/رجائين ، وّضائين ،النون. نحو: ورقاوينو النون مكاَن الواو و التنس زيادة الياء و 

ك أخي/أختي! كيفية معرفة الهمزات من األصلية فائدة:  م  عر المبدلة، أو مما هي للتأنيث، حتى التش المنقلبة/و قد ُتهِّ

 .
ً
ا في ذاك المستوى قلبهو تعليلها و ذلك إذا لم تكن معرفتك بصرف الكلمات و بالتحرج في مثل المواقف التي مرت بك آنفا

اآلخر.  اآلخر فيو الذي تحتاج إليه هذه المواقف، فهناك طرق أو قواعد مختلفة سيفيدك بعضها في بعض المواقف، 

 يلي: هي كماو 

، إذا كنت تريد أن تعرف نوعية و أن تراجع الكلمة في القاموس، 
ً
 في محلها، فمثال

ً
ابحث عنها حتى تجدها أخيرا

 و فلم تجدها،  "رجي"بحثت عنها في مادة و من القاموس فلم تجدها،  "رجا"فبحثت عنها في مادة  "رّجاء"الهمزة في 
ً
أخيرا

 في ، فعرفَت أن الهمزة م"رجو"وجدتها في مادة 
ً
 أنها أصلية ليست منقلبة أو للتأنيث.و ، "رّجاء"نقلبة واوا

ال يكون للمذكر أبدا، مثل: َحمراء، َصحراء، َدعجاء، َعرجاء، فالهمزة في  "فعالء"أن ما كان مفتوح األول من 

 آخرها للتأنيث الغير.

لباء وُمواء. "فعالء"أن ما كان مكسور األول أو مضمومه من   ال يكون للمؤنث أبدا، مثل : عِّ

المضارع و إنشاء، إذا صرفتهما إلى الماض ي و المضارع من الثالثي. نحو: ابتداء و أن تصرفه إلى صيغة الماض ي 

ال و  ليست منقلبةو وجدتهما هنا على حالها، فذاك دليل على أن الهمزة أصلية، و نشأ ينشأ، و من الثالثي: بدأ يبدأ 

 للتأنيث. 

 لم تجد همزة هنا فاعرفو مضارعها من الثالثي فوجدتها : هدى يهدي، و إلى ماضيها  "إهداء"كذلك إذا صرفت و 

 أنها منقلبة. 

 عليها، فتجدها متغيرة في بعضها عن اآلخر، فذاك دليل على أنها 
ً
أن تصرف بعض تصريفاتها إذا كنت قادرا

ّف كلمة 
صرِّ

ُ
 ت
ً
، فتجد أن الواو تأتي أكثر في تصريفها، فذلك يعني أن : كسا يكسو كس"كساء"ليست أصلية. مثال

ً
وا

 مزة أصلية.كّفأ يكّفئ، يدل على أن الهو ، فإن تصريفها: كافأ يكافئ، "كفاء"كذلك في و مقلوبة عن الواو. ‘ كساء’الهمزة في 

 كيفية بناءه من المركب اإلضافي  3.2.1.6
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 ،
ً
، فكيفية بناءه مع ما مّر في مختلف أحواله من وقد يكون االسم الُمراد بناؤه جمع مذكر سالما

ً
 إضافيا

ً
با

ّ
مرك

حذف النون كما هو معروف حذفها عند اإلضافة، نحو: عبدو  الله/ عبدي  الله
ُ
. "للهعبد ا"في  ،الطرق املختلفة: أن ت

. إذا كان مكت ياءه التظهر عند النطق به إالو كما هو مشهور فيه؛ فإن واو الجمع  "عبادلة"األفضل أن يجمع على و 
ً
 وبا

 كما مّر. أالترى أن الجمع 
ً
 واحدا

ً
 معينا

ً
له عبد  الو يعني: عبد الله  "عبدو  الله"هذا إذا كان المضاف إليه فردا

أو  "الله"عبد العزيز. فالمضاف إليه فيهما هو و عبد العزيز و يعني: عبد العزيز  "عبدو العزيز"أن الجمع و عبد الله، و 

 متعددين فيلزم جمع الكلمتين؛ ُيجمع المضاف منهما جمع مذكر سالم،  "العزيز"
ً
. أما إذا كانوا أفرادا

ً
 واحدا

ً
 معينا

ً
فردا

، وهم أفراد ‘ابن طالب’و‘ ابن عصفور ’في جمع ‘ بنو طالبين’و‘ بنو عصافير’المضاف إليه حسب حاله، نحو: و 

 . "ابن طالب"وأ "عصفور "متعددون، كل واحد منهم يسمى 

 كيفية بناءه من المركب الوصفي  3.2.1.7

، نحو: قد و 
ً
 وصفيا

ً
في الوصف. فإذا أردت أن  الطالب المؤدبو محمد الطالب في العلم، يكون االسم مركبا

 لزمك جمع الكلمتين، نحو: محمدون الطالبون 
ً
 الطالبون المؤدبون.و تجمع مثل هذا جمَع مذكر سالما

ير كذلك التغو ُيالحظ فيما مّر من األمثلة التغير في حركة آخر حروف الواحد عند وصله بالواو أو الياء،  ملحوظة:

 بالتعليل أو القلب. 

 و لُيعرف أن األعالم  ملحوظة:
ً
صبُح نكرة

ُ
 لالم التعريف، و هي من أنواع المعرفة إذا جمعت هذا الجمع ت

ً
قابلة

 ثة خالدين من الخالدين األربعة.اك خالدون متعددون، نقول: جاء ثالالعموم فيها. فإذا كان هنو لعود الشيوع 

 ملحقات جمع المذكر السالم 3.2.1.8

عرب بإعراب جمع المذكر السالم مع أنها في الحقيقة ليست جمع مذكر و 
ُ
المراد بالملحقات األيشياء التي ت

، لما يفقدها يشرط أو أكثر من يشروط بناءه. 
ً
 لي:هي ستة كما يو ية، فالُيقاس عليها. كيفية معرفتها سماعو سالما

ينقصه ش يء. أما الشرط فإنه صفة التقبل و هذا النوع من األسماء يفقده يشرط و . "أصحاب"بمعنى  "أولو"األول: كلمة 

حد زد إلى ذلك أنه ليس له واو لو كان بمعزل عن اإلضافة. و أما الش يء الذي ينقصه هو النون و التاء المدورة للتانيث، 

.من 
ً
 حقيقيا

ً
 لفظه، كما هو متصور عند كل جمع. فلهذه األسباب لم يستحق أن يكون جمع مذكر  سالما

مون "الثاني: كلمة 
َ
عرب إعراب هذا الجمع. و ما يشابهه. و )بفتح الالم(  "عال

ُ
ع هذا النوع ليس في الحقيقة جمو هي ت

 اليقبل التاء، 
ً
؛ ألنه أيضا

ً
، فينوب النساء عالمو مؤنث، فُيقال: الرجال عالم، الو ألنه يستوي فيه المذكر و مذكر سالما

 و األنثى على السواء، و عن الذكر 
ً
. و ألنه ليس علما

ً
زد إلى ذلك أنه الينوب عن العاقل في بعض مدلوالته، كما و الصفة

ٌم، 
َ
ٌم، و ُيقال: الحيوان عال

َ
ٌم . و النبات عال

َ
جمع  "وابلون "و "،أهل"جمع  "أهلون "مما هو قريب من هذا النوع و الجماد عال

 هو المطر الغزير.و  "،وابل"

عرب إعراب هذا الجمع، مع أنها ليس لها واحد من لفظها و  "عشرون"الثالث: كلمة 
ُ
 ت
ً
 الو أخواتها. فهي أيضا

، ال من جموع المذكر السالمة.و معناها. فهي مع األول 
ً
 الثاني من أسماء الجموع حقيقة
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وو "و "إحّرون"و "بنون "الرابع: كلمات 
َ
المراد منه: كل كلمة في آخرها تاء و )  "سنون "كذلك ما هي من باب و ، "ذ

زة  ضة(. فإنها تغيرت عند بناء الجمع صورة واحدها. فـ و عوضية، نحو: عِّ ون"وضّيع ألفه في أوله،  "اإلبن"عِّ تغير  "إَحر 

ة"من  وو "و، "حرَّ
َ
و"بالذال المفتوحة كان جمَع  "ذ

ُ
ذهبت من آخرها التاء حيث  "سنون "باب و بالذال المضمومة،  "ذ

  "جموع تكسير". وكان أجدر أن تسمى هذه األسماء "سنة"كان واحده 
ً
 عند الجمع. على كل، فإنهاو لتكسرها لفظا

ً
 حركة

عرب بإعرابه.و من ملحقات جمع المذكر السالم 
ُ
 ت

، و حمدون و الخامس: أعالم جاءت للواحد بصيغة املجموع، نحو: زيدون، 
ً
 أصال

ً
خلدون، فهي ليست جموعا

ق به.و   لكن أعربت إعراب جمع مذكر سالم عند بعضهم لتشابهها به، فدخلت فيما ألحِّ

ون ’السادس:  ي  ِّ
ّ
ل ي  ’)اسم ألعالي الجنة( جمع ‘ عِّ لِّ ، أو و ‘ عِّ ّية"هو مكان عال  ِّ

ّ
ل هي غرفة عالية. كان ينبغي أن و  "عِّ

 مع كذا، فهو من ملحقاته.لكن ُس و اليجمع هذا الجمع ألنه غير عاقل، 

 و إذا سّمي أحد من ذكور البشر بأحد هذه األقسام الملحقة و  ملحوظة:
ً
احتيج إلى جمعه فيمكن جمعه سالما

ُوو ’بإضافة كلمة 
َ
، ذوو عشرونو ذوو بنون، و ذوو عليون، و في بدايته، دون التعرض لما بداخلها، نحو: ذوو زيدون، ‘ ذ

مون ...... .و ذو و 
َ
 عال

 مسائل خالفية 3.2.1.9

 هل ُيجمع هذا الجمع، فالجمهور اليجيزونه،  .1
ً
 مزجيا

ً
مع أجاز بعضهم جو اختلف النحاة في جمع المركب تركيبا

 اآلخر جمَع جملته، نحو: سيبويهون.و صدره، نحو: سيبون من سيبويه، 

عالء"في باب  .2
َ
على"باب و  "أفعل/ ف

َ
عالن/ ف

َ
 عدمه. البصريون و يرى الكوفيون من النحاة جوازه،  "ف

 للبصريين."حمزة"و "طلحة"في باب  .3
ً
 ، يجيز الكوفيون جمعه هذا الجمع، خالفا

 لغة الحجاز، بينما ُيعربه بعض بني تميم "سنة"في باب  .4
ً
ي: بني عامر إعراب األصل، أو : جمعه جمع مذكر سالما

 و سنوٌن 
ً
. و سنينا  و منهم من يعربه: سنوٌن، و سنين 

ً
. هذا، و سنونا  الخالف بينهم في كونه قياسقد دار و سنون 

ً
يا

.و أ
ً
 أيضا

ً
 سماعيا

 جمع المؤنث السالم 3.2.2

اتها في لو تغيرت بعض حرك و سلمت حروفه من الخلل في ترتيبها في الواحد، و تاء زائدتين، و هو ما جمع بألف و 

  –بعض أقسامه، يدل على المؤنث
ً
 و سواء أكان لفظيا

ً
 فقط، أو معنويا

ً
، أو لفظيا

ً
 جميعا

ً
 فقط.معنويا

 إعرابه 3.2.2.1

في و، الجر طبق األصلو يجر بالكسرة. فإعرابه في حالة الرفع و ينصب  وُيرفع جمع المؤنث السالم بالضمة، 

 ذهب بعضهم إلى أنه في حالة النصب مبني على الكسر.و حالة النصب خارج عنه، حيث ينوب فيه الكسرة عن الفتحة. 

 كيفية بناءه   3.2.2.2



41 
 

 هي عديدة:و جمع المؤنث السالم من صيغة الواحد تتوقف على أحواله، معرفة كيفية بناء 

، يجب حذف التاء عند بناء الجمع، نحو:  .1
ً
 بتاء التأنيث. فإذا كان صحيحا

ً
مة. من فاط "فاطمات"أن يكون مختوما

وات"إذا كان غير صحيح يرجع حرف العلة إلى أصله عند بناء الجمع، نحو: و 
َ
وات"ومن صالة،  "صل

َ
ة، زكامن  "زك

القاعدة أن ُيجمع على و ، "حيوات"نواة. إال إذا كان مثل: حياة، فإنه ُيجمع على من  "نَويات"وفتاة، من  "فَتيات"و

 عن اجتماع اليائين. و ، "حيَيات"
ً
 لكن جاء على غير القياس احترازا

قلب األ .2
ُ
 باأللف المقصورة. فإذا كان الواحد المؤنث اسم تفضيل، ت

ً
من  "فضليات"لف ياء، كـ أن يكون مختوما

 من ُهدى. "ُهَديات"ومن رجا،  "َرَجوات"إذا كان الواحد غير ذلك ترجع األلف إلى أصلها، نحو: و ، "فضلى"

، كعذراوات من عذراء،  .3
ً
قلب واوا

ُ
 باأللف المدودة: فإذا كانت الهمزة في آخرها مزيدة للتأنيث ت

ً
أن يكون مختوما

 و مزيدة لإللحاق، جاز األمران؛ القلب، و منقلبة أإذا كانت و من صحراء.  صحراواتو 
ً
عدم القلب. نحو:رجاء مثاال

 لإللحاق،  ،لالنقالب عن الواو، وحياء
ً
 لالنقالب عن الياء، وعلباء مثاال

ً
 و مثاال

ً
ذلك إذا كانت هذه األسماء أعالما

 لمؤنث.

 مفتوح األول وجب ف .4
ً
 صحيحا

ً
 ساكن األوسط: فإذا كان اسما

ً
، ‘دمن دع‘ تح األوسط، نحو: دَعداتأن يكون ثالثيا

، و ‘. من سجدة‘ سَجداتو 
ً
 أو مكسورا

ً
 غير مدغم ففيه ثالثة أوجه و إذا كان أوله مضموما

ً
 الضم –ثانيه صحيحا

واتو مطابقة الحرف األول و 
َ
وات، خط

ْ
وات، خط

ُ
دات و ، ‘من خطوة‘ السكون، نحو: خط من ‘ هْنداتو هَندات و هنِّ

ْند  ‘. هِّ

 متحرك األوسط أو معتله أو مدغما فيه، أو كان فوق الثالثي، فال ُيغير ش يء منه إذا كان غير ما سبقو  .5
ً
، أي: ثالثيا

َنبة، جوزة، بيضة، ُسورة، حجة، مّرة. مة، شَجرة، عِّ
ْ
 في الجمع، نحو: ضخ

 فُيجمع صدره و  .6
ً
 إضافيا

ً
 ،من سيدة الجمال، في من يعقل "سيدات الجمال"ال تعر ض لعُجزه، نحو: و إذا كان مركبا

 من ابن آوى فيما اليعقل. "بنات آوى "ومن ذو القعدة،  "ذوات القعدة"نحو: و 

 ُيجمع مع و  .7
ً
 إسناديا

ً
من زاَد الجمال،  ذواُت زاَد الجمالمن دون تعرض ألصل الواحد، نحو:  "ذات"إذا كان مركبا

 آخر، و كذلك في كل ما امتنع جمعه جمع مؤنث سالم و هو علم امرأة. و 
ً
 ،نحو: مسلمون امتنع جمعه جمعا

 ذوات مسلمات. و  ،أريد جمعه، ُيجمع كذا: ذوات مسلمون و إذا سمي به مؤنث  ،مسلماتو 

 فوائد  3.2.2.3

  علم المؤنث، نحو: دعد، و :
ً
جمع هذا الجمع مطلقا

ُ
ما و ما ختم بتاء التأنيث، نحو: عائشة، و من األسماء التي ت

المصدر و صفة المذكر غير العاقل، نحو: )جباٌل( يشاهقاٌت، و صحراء، و ختم بألف التانيث، نحو: كبرى 

االسم و مذكر ما اليعقل، الذي جرى فيه التصغير، نحو: دريهمات، و املجاوز ثالثة أحرف، نحو: إنعامات، 

 األعجمي الذي لم ُيسمع له جمع آخر، نحو: تلغراف، تلفون.

 قياس اليجري فيها فلم ُيسمع فيها جمع هناك أسماء في ظاهرها تستحق أن تجمع هذا الجمع، غير أن ال

جمع على
ُ
لل.و  ،إماءو  ،يشياه’و ،نساء"المؤنث السالم، نحو: امرأة، يشاة، أمة، ملة، فإن هذه األسماء إنما ت  مِّ
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  ع، و إذا كانت الصفة ليس لها مذكر، أو كانت مشتركة بين الرجل جمع هذا الجمع، نحو: مرضِّ
ُ
المرأة، الت

 ما إلى ذلك.و  حائض، قتيل، جريح، صبور...

 "رّيان ريا.و سكران سكرى، و ، الُيجمع هذا الجمع، نحو: عطشان عطش ى، "فعالن"مؤنث  "فعلى 

 جمع المؤنث السالم أو كان جمع تكسير، الُيجمع هذا و المفرد الذي في آخره عالمة جمع المذكر السالم أ

 أبيات.و ُرماة، و الجمع، نحو: مسلمون/مسلمين، مسلمات، 

 ُيلحق بجمع المؤنث السالمما  3.2.2.4

 اليدخلها التنوين ألنها التأتي إال مضافو هي اسم جمع؛ ألنها ليس لها مفرد من لفظها، و . "أوالُت "األول: كلمة 
ً
ة

هم قد رأى بعضو مررُت بأوالتِّ الفضل. و رأيُت أوالتِّ الفضل، و إلى ما بعدها، نحو: جاءت أوالُت الفضل )أي: صواحبه( 

 ا.من لفظه "اللتي"المشهور أنها ليست كذلك؛ بل جمع و ، "اسم جمع"بهذا النوع، واعتبروها  "الالت"إلحاق كلمة 

 
ً
 لمذكر، نحو: ُسعادات، زينبات، و الثاني: الكلمات التي لفظها جمع مؤنث سالما

ً
معناها مفرد، إذا كانت علما

.فإنها ألحقت بجمع المؤنث السالم لُتعَرب بإعرابه. كما جاز فيها اإلعراب طب
ً
 ق األصل أيضا

 لمؤنث، نحو: أذرِّعات )اسم قرية بالشام(، 
ً
)اسم موضع بمكة(، فاألفضل أن  "عَرفات"وأما إذا كانت علما

بعضهم إلى سلب التنوين عنه، ذهب و العلمية. و التأنيث  –تعرَب إعراب ما الينصرف لوجود السببين 

، بينما ذهب اآلخرون و  ،أذرعاُت/أذرعاتِّ نحو:  إلى إعرابه كجمع المؤنث السالم.عرفاُت/عرفاتِّ

 جمع المؤنث السالم السماعي 3.2.2.5

منها: حمامات، و غير ملحقة. و هي غير قياسية و هناك أسماء وردت على صيغة جمع المؤنث السالم، و 

ت. فإن واحدها مذكر 
ّ

ال جِّ  و اصطبالت، سِّ
ً
 عمنها ما جمع أوال جمو ليس مما يلحق به. و ليس مما ُيجمع هذا الجمع أصال

يارات،  ماالت. فهذان النوعان كالهما سماعيان، يتوقف و تكسير ثم جمع هذا الجمع، نحو: رجاالت، ُبُيوتات، دِّ جِّ

 معرفتهما على السماع من العرب.

ر 3.3  الجمع الُمكسَّ

ى و  ر )أو جمع التكسير( الجمَع السالم َ، الذي بنوعيه ُيسمَّ ضح يتو  "،جمعا التصحيح"يقابل الجمُع المكسَّ

يُبه الكْسُر في أصله المفرد عند جمعه، بينما يضمن الثاني  الفرق بينهما بتسميتهما بهذين اإلسمين؛ ألن األول لُيصِّ

 صحة أصله المفرد أو سالمته عند عملية الجمع.

  –الفرق الثاني أن الجمع السالم و 
ً
 و مذكرا

ً
ول القو . ذلك أصح القولينو يدل على ثالثة إلى ما النهاية له،  –مؤنثا

الثاني أنه اليدل إال على ثالثة إلى عشرة. بينما يتنوع الجمع المكّسر إلى نوعين؛ أحدهما يدل على ثالثة إلى عشرة، 

 الثاني يدل على ثالثة إلى ما النهاية له.و 

 الجمع المكّسر 3.3.1
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ر هو: ما ُجمع به مفرد، للداللة على ثالثة فأكثر،  ما بسبب المفرد على حالها؛ إال يبقى فيه زنة و فالجمع المكسَّ

ْسٌد من أَسد، أ’رِّجال من رُجل، أو بسبب تغيير في الحركات، كـ زيادة في الحروف، بحيث يدخل بينها حرف آخر، كـ
ُ
و أ

م من تخمة، أو بسبب فّك اإلدغام، و  ،بسبب نقص بعض الحروف الموجودة في األصل المفرد، كـ ُرُسل من رسول 
ُ
خ

ُ
ت

ة. كـ مَّ َمم من هِّ  هِّ

 نوعان له 3.3.1.1

أما و جمع كثرة. أما جمع القلة فينصّب على ثالثة إلى عشرة. و ان الجمع المكّسر يتنوع إلى نوعين؛ جمع قلة، 

يرى بعضهم أن إطالقه على ما فوق العشرة إلى ما ال و هو األصح. و جمع الكثرة فينصّب على ثالثة إلى ما ال نهاية له، 

كان اآلخر في كالم العرب، غير أن األولى أن يستخدم صيغة جمع الكثرة مكان صيغة عّم استخدام أحدهما مو نهاية له. 

 جمع القلة إذا أريد؛ ألن الكثرة تحتوي على القلة بال ريب. 

 سيأتي بيان ذلك في مكانه.و هو نوع مستقل ببعض أحكامه، و يدخل جمَع التكسير جمُع منتهى الجموع، و 

 كلمة لكل من جمع القلة و جمع الكثرة و 
ً
ْمل’أوزان ُيعرف بها، فمثال ع جمع قلة  جاء على زنة ‘ حِّ عال’إذا ُجمِّ

ْ
، ‘أف

ع جمَع كثرة  جاء على زنة ‘أْحمال’كـ ُعول ’، و و إذا جمِّ
ُ
 ‘.ُحُمول ’كـ‘ ف

 أحكامه 3.3.1.2

  ذا  إإذا كان المفرد له جمُع قلة فحسب، و ليس له جمع كثرة، فإطالقه على القليل و الكثير سواء. و كذلك

 
ً
كان هناك ما يقتض ي كونه جمع كثرة فداللته صحيحة على الكثرة، و العكس كذلك. أي إذا كان اللفظ خاصا

 إذا قلت: رأيت 
ً
بالكثرة و اقترن به ش يء يقتض ي كونه جمع قلة، فالعبرة بما اقترن، و ليس بالصيغة. فمثال

لى السبعة، و كذلك إذا قلت: رأيت المباني صحيحة ع -و هي صيغة قلة  –‘ األبنية’األبنية السبعة. فداللة 

 صحيحة على الثالث. -و هي صيغة الكثرة  –‘ المباني’الثالث. فداللة 

  :ع’إذا كان المفرد له جمع قلة و جمع كثرة، إذن ُيالحظ فيهما حكم الداللة على العدد.نحو
ُ
، و‘ أضل  جمَع قلة 

وع’
ُ
لع.‘ ُضل ، مفردهما: ضِّ  جمَع كثرة 

  يقتض ي كونه جمع كثرة، انصرف إلى معنى الكثرة باللزوم. و مثال ذلك: دخول إذا طرأ جمَع ، القلة أمر خارجي 

ّقِّ األنفس’’الم الجنس عليه، نحو:    َو ﴿من أوزان جمع القلة( في قوله تعالى: ‘ أفُعل’على ‘ األنفس’و ‘‘ ) بشِّ
َ
 ُل مِّ ْح ت

 
َ
 أ
ْ
 ث
َ
 ق

َ
 ال
ُ
 إِّ  ْم ك

َ
 ى بَ ل

َ
  د  ل

َ
  ْم ل

َ
 ت
ُ
 وْ ك

ُ
 إِّ  هِّ يْ غِّ الِّ ا بَ وْ ن

َّ
  ّقِّ شِّ بِّ ال

َ
 األ
ْ
في اآلية جنس البشرية، ‘ األنفس’فإن مدلول  ﴾(7سورة النحل: )سِّ ُف ن

ن.   كما هو بّيِّ
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  إذا كان المفرد ذا خمسة حروف كلها صحيحة ُيستكَره جمُعه جمَع تكسير؛ ألن ذلك يفض ي إلى حذف حرف

ْرَجل’من الحروف األصلية الصحيحة، و ذلك أمر منكر، إال ما ذاع من ذلك و يشاع، نحو: كلمة 
َ
جمع ‘ سف

ُ
ت

جمع على ‘ برنامج’و كذلك  ،‘سفارِّج’جمَع تكسير على 
ُ
ر’، و ‘برامج’ت

َ
جمع على ‘ غضنف

ُ
ر’ت ضافِّ

َ
ان أما إذا ك ‘. غ

وب’ثالثيا أو ُرباعيا فال حاجة إلى حذف أو إسقاط، نحو: 
ُ
و أما إذا كان ‘. كتاب’من ‘ كُتب’و ‘ قلب’من ‘ قل

 في جمعه هذا الجمع؛ ألنه اليسق
ً
 ما قبل آخره حرف علة ساكن فالبأس أيضا

ً
ط عند الجمع إال حرف خماسيا

ق’ُيجمع على ‘ صندوق ’علة، و سقوطه أو حذفه أمر عاّم النكارة فيه، نحو:  و ال ترتبْك أيها األخ ‘. صنادِّ

جمع على ‘ قرطاس’الطالب! إذا وجدت كلمة مثل 
ُ
 ُيظن أن الحرف الرابع لم ُيحذف؛ بل ‘قراطيس’ت

ُ
،حيث

 إضافية و ليست منقلبة عن األلف. ‘فَعاليل’انقلب إلى الياء؛ ألن الياء هي من زنة 

  ،لمذكر 
ً
، فمذكرا

ً
 سالما

ً
أما الصفات فالُيجمع هذا الجمع البتة مادامت باقية على وصفيتها، اللهم إال جمعا

 لمؤنث. أما إذا كانت قد خرجت عن وصفيتها و غلبها معنى االسمية فأجازوا ذلك مع كراهة، و مما ذاع 
ً
و مؤنثا

و ‘ منحوس’و ‘ مجنون ’جموَع ‘ مَراضع’و ‘ مكاسير’و ‘ مواضيع’و ‘ مناحس’و ‘ جانينم’و يشاع من هذا النوع: 

ع’و ‘ مكسور ’و ‘ موضوع’ ، و ‘. ُمْرضِّ
ً
اليفوتك أن تعلم أن ذلك إنما هو في الثالثيات. أما ما زاد فالُيجمع إال سالما

. و ‘ون مدحرج/  مدحرج’، ‘مستخرج/مستخرجون ’، ‘منطلق/منطلقون ’، ‘مكرم/ مكرمون ’نحو: 
ً
ّم جّرا

ُ
، و هل

ّعال’كذلك كل ما كان على 
َ
ّعال’كسّباق، أو ‘ ف

ُ
ّبار، أو ‘ ف

ُ
يل’كك عِّّ ول ’كصّديق، أو ‘ فِّ ع 

ُ
وس، أو ‘ ف ‘ فْيعول ’كقد 

، و جمُع   الجمَع تكسير 
ً
 سالما

ً
، على خالف قياسه.‘ جبابرة’على ‘ جّبار’كقّيوم، ُيجمع جمعا

ّ
 يشاذ

 هفوائد 3.3.1.3

  و هذا النوع الينصّب إال ‘. بُيوت’و ‘ رِّجال’، جمعا ‘ُبُيوتات’و ‘ رِّجاالت’، نحو: ‘جمع الجمع’يسّمى و هناك جمع

 على ما فوق العشرة، و ليس على أقل منها.

  ،و مما حسن و طاب عند العرب في استخدام جمعي القلة و الكثرة أنهم يأتون بصيغة جمع المؤنث للقلة

 ‘‘.إن الفوارق تعددت بين هذا و ذاك’’غة المؤنث الواحد للكثرة، نحو: ، و بصي‘‘أرجلهم امتددن’’نحو: 

  اليجوز جمع األسماء المصغرة جمع تكسير إال في القلة دون الكثرة، لعدم وجود صيغة تناسبها، و لو حذف

َجْيمال من األصحاب و األجمال.
ُ
َصْيحاب و أ

ُ
 حرف التصغير لفسد المعنى، فيقال في القلة: أ

 زان القلة و الكثرةأو  3.3.1.4

أما بالنسبة لجمع القلة فهناك أربع صيغ تختص بها. و أما بالنسبة لجمع الكثرة فاألصح أن كل ما كان غير 

الجمع السالم و جمع القلة صالح ليكون جمع كثرة، و حاولوا حصره، فعده بعضهم: أحد عشر، و آخر:ستة عشر، و 

، و إال فلم ُيعرف منهم عدد  آخر: سبعة عشر، إلى ما فوق الثالثين. و إن
ً
الحصر مبني على ما ايشتهر منه أو أكثر ايشتهارا

  متفق عليه.

 أوزان القلة األربعة 3.3.1.5
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ة: نحو:  .1
َ
ل  ‘أبنية’و ‘ أدوية’و ‘ أغذية’أفعِّ

ً
 رباعيا

ً
، من غذاء، و دواء، و بناء.و القياس فيه: أن يكون مفرده اسما

، و كان على زنة 
ً
عال’مذكرا

َ
َدة، و  ، نحو:‘ف َية، و أعمِّ َمة، و أبنِّ جمع على: أطعِّ

ُ
طعام و بناء و عمود و رغيف، ت

ة. و كذلك هذه الصيغة صالحة لكل ما كان على زنة 
َ
ف ، سواء كانت فاؤه مفتوحة أو مكسورة، ‘فعال’أرغِّ

ّتة )من: َبتات(، و أ ، أو كان معتل الالم، نحو: أزِّّمة )من: زِّمام(، و أبِّ
ً
ناء(.بشرط أن يكون مضاعفا

َ
َية )من: ف  فنِّ

ُعل: نحو:  .2
ْ
من لسان، و رِّجل، و عين. و يجري فيه القياس على أساس أن يكون ‘ أعُين’و ‘ أرُجل’و ‘ ألُسن’أف

 على زنة 
ً
ْعل’مفرده/واحده اسما

َ
، و أن تكون ‘ف ، كما البّد أن يكون غير مضاعف، و أن تكون فاؤه غير واو 

. نحو: أبُحر، و أنُهر، و أ
ً
، و أجر  )من: بحر و نهر و ظبي و جرو(. عينه صحيحة  ظب 

ة: نحو:  .3
َ
ْعل لَدة’فتية، و ’و ‘ صبية’فِّ د. هي صيغة جمع مفرداتها مسموعة على زنة ‘ وِّ

َ
َعل’من صبي، و فتًى، و َول

َ
، ‘ف

د، أو 
َ
ْعل’كول

َ
َعل’كشْيخ و ثْور، أو ‘ ف نًى، أو ‘ فِّ َعال’كثِّ

َ
عال’كغزال، أو ‘ ف

ُ
الم، أو ‘ ف

ُ
يل’كغ عِّ

َ
ك كصبّي. و ليس ذل‘ ف

 للعدد، و إنما هو ما ايشتهر منه.
ً
 حصرا

َعال: نحو:  .4
ْ
، من بطل، و سيف، و نهر. و قياسه أنه يأتي مطردا في كل اسم ‘أنهار’، و ‘أسياف’، و ‘أبطال’أف

ثالثي معتل العين، نحو: سيف/أسياف، باب/ أبواب، ثوب/ أثواب، أو ما كان منه واوّي الفاء، نحو: 

، نحو: عّم/ أعمام. أو ما كان منه مفتوح األول غير ساكن الثاني، نحو: جَمل وقت/أوقات، أ
ً
و ما كان مضاَعفا

ل/آبال، حْمل  َنب/أعناب، إبِّ ر/ أنمار، عُضد/ أعضاد، أو مكسوره غير مضموم الثاني ، نحو: عِّ / أجمال، نمِّ

 أقفال / أحمال، أو مضموم األول مضموم الثاني أو ساكنه، نحو: عُنق/أعناق، قْفل/

 جمع الكثرة أوزانأيشهر  3.3.1.6

ْعل’ .1
ُ
 لـ ألخضرو خضراء، و ‘ف

ً
ضٌر، و سود، و ُحمٌر، جموعا

ُ
، و هي جمع لصفة على زنة أفعل و فعالء، نحو: خ

يض جمعينِّ ألعَين و عيناء، و أبيض و بيضاء. ْين و بِّ  أسود و سوداء، و أحمرو حمراء. و منه: عِّ

ُعل’ .2
ُ
عول بمعنى ‘ف

َ
ُفر، جمعين لـ صبور و غفور، و السم رباعي المه ، و هو جمع لف

ُ
الفاعل، نحو: ُصُبر و غ

ماد و عمود، و ُبُرد لبريد، و سُرر لسرير. و على خالف القياس  صحيحة و قبل آخره حرف مّد، نحو: ُعُمد لعِّ

ن.
ُ
ش

ُ
ر و خ

ُ
ذ
ُ
ُجب و ن

ُ
ن على ن ش 

َ
 جمع نجيب و نذير و خ

َعل، و هي جمع السم على زنة  .3
ُ
ْعلة’ف

ُ
نحو: غرف لغرفة، و ُمدًى لُمدية، و ُحجج لُحجة، و لصفة مؤنثة على ‘ ف

ر لكبرى و وسطى و صغرى، و ُجمع لجُمعة. 
َ
بر و ُوَسط و ُصغ

ُ
على، نحو: ك

ُ
 ف

ْرية. .4 رًى لفِّ دعة، و فِّ َدع لبِّ ْسرة، و بِّ َسر لكِّ َعل، و هي جمع السم تام غير ناقص، نحو: كِّ  فِّ

َعلة، و هي لوصف مذكر عاقل على زنة .5
ُ
زاة ‘ فاعل’ ف

ُ
، غ ، ُسعاة لساع  ، ُدعاة لداع  و المه معتلة، نحو: ُرماة لرام 

.  لغاز 

َعلة، و هي لوصف مذكر عاقل على زنة  .6
َ
 و المه غير معتلة، نحو: كَتَبة لكاتب، َبَررة لباّر، و باَعة لبائع.‘ فاعل’ف

ْعلى، و هي لوصف آفة من المرض و األلم أو لوصف عيب و نقص، نحو: َمْرض  .7
َ
ى لمريض، جرحى لجريح، ف

 حمقى ألحمق، و يشتى لشتيت.

 سماعيا لما هو مكسور الفاء أو  .8
ً
ة لُقْرط. و قد يكون جمعا

َ
رط َعلة، و هي جمع لُفعل المه صحيحة، نحو: قِّ فِّ

ْرد.
َ
َرَدة لغ ْرد، غِّ َرَدة لقِّ  مفتوحها، نحو: قِّ
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ل، و هي للوصف الذي على زنة  .9 عَّ
ُ
ل’ف لة’أو ‘ فاعِّ ما هو المه صحيحة و نادر فيما ليس و هو يشائع في‘ فاعِّ

د من ساجد و  ع من راكع و راكعة، و ُسجَّ
َّ
م من نائم و نائمة، و ُرك وَّ

ُ
د من قاعد و قاعدة، و ن عَّ

ُ
كذلك، نحو: ق

زًّى من غاز  و غازية، و ُسّرى من سار  و سارية.
ُ
 ساجدة، و من النادر: غ

ّعال، و هي لوصف صحيح الالم، يشائعة في المذكر نا .11
ُ
ّراء من القارئ، ُحفاظ من ف

ُ
درة في المؤنث، نحو: ق

ة )أي: الُمعرضة(.  الحافظ، و مما ندر: ُصّداد من الصادَّ

مال  .11 يف، و جِّ ياف من الضَّ صَعة، و ضِّ
َ
صاع من الق

َ
عاب من الكْعب، و ق عال، و هي جمع ألوزان كثيرة، نحو: كِّ فِّ

بة، و ذئاب من الذئب، و رِّ 
َ
ق وال من الَجَمل، و رِّقاب من الرَّ ماح من الرمح، و كرام للكريم و الكريمة، و طِّ

ضاب للغضبان و الغضبى، و ندام للندمان و الندمانة، و  وام للقويم و القويمة، و غِّ للطويل و الطويلة، و قِّ

ماص للخصمان و الخصمانة.  خِّ

وس من الرأس، و ُعُيون من  .12
ُ
د، و ُرؤ ُبود من الكبِّ

ُ
ُعول، و هي جمع السم ثالثي، نحو: ك

ُ
العين، و ُضُروس من ف

ْرس، و جنود من الجند، و أسود من األَسد.  الّضِّ

ْعل عينه  .13
َ
راب، و جرذان للُجَرذ، أو على زنة ف

ُ
َعل، نحو: غربان للغ

ُ
عال أو ف

ُ
ْعالن، وهي جمع السم على زنة ف فِّ

ْعل أوسطه ألف، نحو: تيجان للتاج.
َ
 واٌو، نحو: عيدان للُعود، أو على زنة ف

عالن، و هي جمع .14
ُ
د  ف

َ
هر، و بلدان للَبل

َّ
هران للظ

ُ
َعل صحيحي العين، نحو: كثبان للكثيب ،و ظ

َ
ْعل أو ف

َ
لفعيل أو ف

. 

َعالء، نحو: كرماء للكريم، و عقالء للعاقل. .15
ُ
 ف

الء، و هي جمع لوصف على زنة  .16 عِّ
ْ
اء من العزيز، و أقوياء من ‘ فعيل’أف زَّ مضعف أو معتل الالم، نحو: أعِّ

 مثل: أصدقاء من الصديق.القوّي، و من النادر 

 منتهى الجموع 3.4

هو عبارة عن صيغ داخلة تحت صور الجموع المكسرة، كما هي صيغ ينتهي إليها عملية أما منتهى الجموع 

، كما يجمع الصيغ األخرى للتكسير، نحو: أنعام يجمع على أناعم، و أكلب  الجمع، فاليجمع اإلسم بعدها جمَع تكسير 

 يجمع على أكالب.

من ناحية اإلعراب، فإن معظم صيغها داخلة تحت األسماء الممنوعة من الصرف، مادام لم يدخلها الم و 

، كما هو معروف في االسم الممنوع من الصرف. و من ناحية الداللة على العدد 
ً
التعريف و التنوين و ما لم تكن مضافة

 ‘.الجمع المتناهي’ا بـ فهو جمع كثرة، يدل على العشرة فما فوقها.و يسمى هذا الجمع أيض

 منتهى الجموع 3.4.1

ر بعد ألف التكسير فيه حرفان كـ   ‘.دنانير’، أو ثالثة أحرف أوسطها ساكن، كـ ‘دراهم’هو: أنه جمع مكسَّ

 هأوزان 3.4.2
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لقد ذهب بعض المصنفين إلى أن كل ما كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة هو صيغة منتهى الجموع، و 

 صرها في ثماني عشرة صيغة، و هي كالتالي؛حاولنا هنا ح

ل: نحو: درهم/ دراهم، غضنفر/ غضافر، سفرجل / سفارج، عندليب / عنادل، سنبل / سنابل. .1 َعالِّ
َ
 ف

ين / سكاكين. .2
ّ
يل: نحو: قرطاس / قراطيس، قنديل / قناديل، دينار / دنانير، سك َعالِّ

َ
 ف

ل: نحو: أفضل / أفاضل، إصبع / أصابع، أنُملة / .3 فاعِّ
َ
 أنامل، أول / أوائل، و آدم / أوادم. أ

يل: نحو: أسلوب / أساليب، أعجوبة / أعاجيب، ألعوبة / أالعيب، أسطورة / أساطير. .4  أفاعِّ

نَبل / تنابل. .5 ل: نحو: تجربة / تجارب، تِّ فاعِّ
َ
 ت

فاعيل: نحو: تمساح / تماسيح، تسبيحة ، تسابيح. .6
َ
 ت

سة ، مكانس،  .7
َ
ن
ْ
ك ل: نحو: مسجد / مساجد، مِّ يف ، مصايف، منارة / مناور أو منائر.َمفاعِّ  َمصِّ

 َمفاعيل: نحو: مصباح / مصابيح، و ميثاق و مواثيق. .8

ل: نحو: يْحُمد / يحامد. .9  َيفاعِّ

 َيفاعيل: نحو: ينبوع / ينابيع، يحموم / يحاميم. .11

ل: نحو: كوثر / كواثر، خاتم/ خواتم، جائزة / جوائز، يشاعرة / يشواعر. .11 َواعِّ
َ
 ف

واعيل: نحو: طومار  .12
َ
 / طوامير، طاحونة / طواحين.ف

ل: نحو: َصْيرف / صيارف. .13 ياعِّ
َ
 ف

ياعيل: نحو: ديجور / دياجير. .14
َ
 ف

ل: نحو: صحيفة / صحائف، خليفة / خليفة، يشمال / يشمائل، ُعقاب / عقائب. .15 عائِّ
َ
 ف

الس  /  .16
َ
َوة، ق

ُ
برَية، عراق  / َعْرق ْعالة،  َهبار  / هِّ ي: نحو: مَوام  / َموماة، َسعال  / سِّ عالِّ

َ
ُسوة، صحار  / صحراء، ف

ْ
لن
َ
ق

 َحبال  / ُحبلى.

ى: نحو: صحارى / صحراء، حبالى / ُحبلى، عذارى / عذراء، كسالى / كسالن، سكارى / سكران. .17
َ
َعال

َ
 ف

مري، مهارّي / ُمْهري، بخاتّي / ُبختي. .18
ُ
ّي: نحو: كراس ّي / كرس ي، قمارّي / ق َعالِّ

َ
 ف

سالى ُيستحسن ُسكارى و في مثل صحارى و صحار  يجوز صحارّي أي  ملحوظة:
َ
 بتشديد الياء، و في مثل َسكارى و ك

ً
ضا

سالى بضم الفاء. و يجوز التخفيف بفتح األوسط في كل ما هو على زنة 
ُ
ُعل’ك

ُ
، إذا كانت عينه و المه من جنس واحد‘ ف

ل. 
َ
ل
ُ
 كُجَدد و ذ

 فوائد 3.4.3

و أفاعيل و فواعل و فواعيل و ما إلى ذلك، إذا إذا تأملنا في هذه األوزان وجدنا أن األوزان األزواج من أفاعل  .1

كان مفرده يحمل حرف مد قبل آخره فهو يجمع على صيغة قبل آخرها ياء، نحو: قرطاس/ قراطيس، و 

فردوس / فراديس، و قنديل / قناديل. و إذا لم يكن حرف مّد قبل آخره فهو ُيجمع على صيغة ليس ما قبل 

 ق / خنادق.آخرها ياء، نحو: صيرف، صيارف، خند



48 
 

و كذلك اليلبس على األخ الطالب األوزان المتشابهة، و هي معظم أوزان منتهى الجموع، فالبد له من التيقظ  .2

 على حروف المادة 
ً
 من اآلخر. و مفتاحه أن ُيالحظ الواو و الياء و الهمزة و التاء مما كان زائدة

ً
في معرفتها بعضا

 كلمة 
ً
 و ال‘ يفاعل’و ال ‘ أفاعل’، و ليس على زنة ‘تفاعل’على زنة ‘ تجارب’من الفاء و العين و الالم، فمثال

 كلمة ‘ .. فواعل’
ً
ل’، و ليس على زنة ‘فواعل’على زنة ‘ كواثر’إلى ما هنالك. و مثال  إلى ما‘ ... فعائل’أو ‘ فياعِّ

 هنالك.

ر’و ‘ هوازِّن ’لقد عّد بعض النحاة أمثال  .3 ع، مع أنها آحاد و ليست من ملحقات منتهى الجمو ‘ سراويل’و ‘ بهادِّ

عرب مثل إعراب منتهى الجموع، و الله أعلم.
ُ
؛ و لكن ألنها ت

ً
 جموعا

 إعراب جمع التكسير و منتهى الجموع   3.4.5

 
ً
ليس لهما حكم واحد في اإلعراب يشمل جميع أفراده، بل يختلف باختالف أحوال أفرادهما؛ فما كان صحيحا

 فله حكم المنصرف، و ما كان ممنوع منهما فله حكم الصحيح، و ما كان 
ً
 فله حكم الناقص، و ما كان منصرفا

ً
ناقصا

 الصرف فله حكم ممنوع الصرف.... و هكذا..

 نتائج التعلم 3.5

 لقد درسنا القواعد النحوية المهمة المتعلقة بالجمع وأنواعه، وبعد نهاية هذه الوحدة عرفنا:و 

 وهي: الجمع السالم، و جمع التكسير، و منتهى الجموع. أما الجمع السالم فينقسم إلى ، ثالثة أنواع أن الجمع له

قسمين؛ مذكر و مؤنث، و هو ما يسلم فيه بنية الواحد أو المفرد من حيث ترتيب حروفه و حركاتها، نحو 

 يسمى ‘مسلمات’و ‘ مسلمون ’
ً
الذي اليسلم  و أما ما يعاكسه هو جمع التكسير، و‘. جمع التصحيح’، و هو أيضا

َرف’فيه بناء الواحد، نحو 
ُ
 من جمع التكسير يسمى ‘ رِّجال’من غْرفة و ‘ غ

ً
، و ‘منتهى الجموع’من رُجل، و أن نوعا

هو الذي ينتهي إليه عملية الجمع، فالُيجمع بعدها، و هو الذي بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة أحرف أوسطها 

را’و ‘ جماهير’و ‘ مساجد’ساكن، نحو: 
ُ
 ‘. دىف

  إعراب جمع التكسير إعراب االسم المنصرف بأنواعه أما إعراب الجمع السالم بنوعيها خارج عن األصل، و أن

من المنقوص و المقصور و الممدود و المعتل و الصحيح، إال ما كان منه لمنتهى الجموع، فُيعرب في معظم 

 أفراده بإعراب ما منع من الصرف. 

 جمع القلة من المكسر أما من المكسر يدالن على ثالثة إلى ما ال نهاية له، و  جمع الكثرةن الجمع السالم و أ

 يدل على ثالثة إلى عشرة، ومنتهى الجموع على عشرة إلى ما النهاية له.ف

 الجر في المذكر، وزيادة األلف والتاء عند النصب و ‘ ي ن’عند الرفع و ‘ ون ’من زيادة يصاغ  الجمع السالم أن

  الجر.الرفع والمكسورة عند النصب و المرفوعة عند 

 لتاء التأنيث، و  الجمع السالم يشروط بناءمن أهم  أن 
ً
إذا كان للتفضيل أن اليكون مؤنثه على أن يكون قابال

عالء’
َ
 من التركيب ،‘ف

ً
 لمؤنث، نحو و  ،و أن يكون خاليا

ً
، أو ‘َدْعد’من أهم يشروط المؤنث إما أن يكون علما

 بتاء التانيث، ن
ً
 ‘.صحراء’و ‘ كبرى ’أو بألف التأنيث، نحو ‘ جارية’حو مختوما

 وات ذلك في ذم إال إذا غلبها معنى االسمية، و أن الصفات مادامت على وصفيتها اليجمع جمع تكسير، الله
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 حروف ثالثة، أما ما زاد منها على ثالثة فاليجوز ذلك البتة.

 نفين، أما أوزان الكثرة فقد اختلف فيها، و أن أوزان جمع القلة أربعة و هي متفق على تحديدها عند المص

 أكثرها بضعة و ثالثون، و أما أوزان منتهى الجموع فقد حصرناها في ثمانية عشر.

  للمؤنث السالم، و أعانيب ‘ أوالت’للمذكر السالم، و ‘ أولو’أن لكل من هذه المصطلحات ملحقات، نحو

.
ً
  )اسم قرية( للجمع المكسر و منتهى الجموع جميعا

 الصعبة ومعانيها كلماتال  3.6

 األْوُس قبيلة قحطانية هي أحد فرعي األنصار في فجر اإلسالم، واآلخر: الخزرج أْوس

داَمى، ندمانون، ، و اسم ندمان
َ
داَمى،ندماناتو الجمع : ن

َ
 ،المؤنث : نْدَمى، ندمانة ، والجمع للمؤنث : ن

ْدماٌن 
َ
ْدماُن / ن

َ
هة تدّل على الثبوت : ن َم علىصفة مشبَّ َم/ ندِّ ، سدمان أي: هو ندمان، من ندِّ

ٌم مهتم  و   نادِّ

كالن
َ
كالى، ثكالنون، ، و اسم ث

َ
كالى، ثكالناتو الجمع : ث

َ
النة، والجمع للمؤنث: ث

ْ
ك
َ
لى ،ث

ْ
ك
َ
َرُجٌل  ،المؤنث: ث

ُن 
َ
ال

ْ
ك
َ
َد اْبَنهُ ث

َ
ق
َ
ي ف ذِّ

َّ
 : ال

ُج ، و اسم َبرناَمج جرى على الحاسب اآللي لحّلِّ سلسلة من العملّيات الحسابيَّ ، الجمع: َبرامِّ
ُ
ة المعّقدة، ت

ي  ، مسألة  ما راس ِّ ي  الَبرناَمُج الّدِّ راس ِّ َمْنَهُج الّدِّ
ْ
ةِّ ، : ال

َ
َن َم َبرناَمُج الَحْفل ُم فيها مِّ

دَّ
َ
ُعها َوما َسُيق  وادَّ : َوقائِّ

رَجل
َ
ْرَجُل ، الجمع: َسفارُِّج ، و اسم َسف

َ
ف  السَّ

ُ
، ُيْعَرف

ٌ
يَرة ثِّ

َ
ُروٌع ك

ُ
َها ف

َ
، ل

ٌ
َرة مِّ

ْ
اتِّ ُمث يَّ ةِّ الَوْردِّ

َ
يل صِّ

َ
ْن ف  مِّ

ٌ
َجَرة

َ
: ش

َما ُيصْ 
َ
، ك

ً
ة
َ
ُبوخ

ْ
 َوَمط

ً
ة
َ
ئ ّيِّ
َ
ُل ن

َ
ْؤك

ُ
يٌر، ت ٌب ُمْسَتدِّ

ْ
، َصل ْفَرةِّ ى الص 

َ
ٌل إل ُه َمائِّ

ُ
ْون

َ
، ل ْرَجلِّ

َ
ف السَّ َمُرَها بِّ

َ
َنُع ث

ى ُمَربَّ
ْ
ْنَها ال  مِّ

ُل الجم، و اسم عندليب لحان، يسكن الَعْنَدليُب ، ع : َعنادِّ
َ
: طائٌر صغير الجثة، سريُع الحركة، كثيُر األ

بيع يام الرَّ
َ
 البساتين، ويظهر في أ

ْسطورة
ُ
ق ال أصل له، والجمع: أساطير، اسم أ رافة، حديث ملفَّ

ُ
علم األساطير: علم يبحث في ، خ

ْعب من الشعوب
َ
قة  مجموعة األساطير المعروفة والشائعة لدى يش ِّ

ّ
وخاّصة األساطير المتعل

ين عند يشعب ما  ، و باآللهة واألبطال الخرافّيِّ
ُ
 الَعجيبة

ُ
يُر : األباطيُل واألحاديث  األساطِّ

نَبل
َ
يُل ، و اسم ت ة و تنابِّ

َ
ل نابِّ

َ
ل، الجمع: ت نَبل: كسالن، خامِّ

َ
 ت

ْيجوُر ، و َدياجيُر  و دياجُر  :الجمع، و اسم َديجور  لمة، ووصفوا به  :الدَّ
 
ديجوٌر،  فقالوا: ليٌل الظ

 
ٌ
  وليلة

ٌ
يمة  بما تحمُل من الماءِّ  :ديجوٌر  ديجوٌر، ودِّ

ٌ
 مظلمة

 

 النموذجية األسئلة   3.7

 موضوعية:أسئلة  3.7.1

 إلى: .1
ً
 نظرا

ً
 يسّمى الجمع سالما
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(a )ترتيب حروف واحده  (b )سالمة الحركات في حروف الواحد  

(c )سالمة بناء واحده  (d ) و حركتهسالمة حرفه األخير 

 بسبب أنه:‘ حجرون’ُيجمع على ‘ َحَجر’ .2

(a) اسم لغير عاقل   (b) صفة مشبهة   

(c) خال  عن التاء    (d )علم لذكر عاقل 

 ؟:‘ندمانون ’على ‘ ندمان’ما حكم  .3

(a )يصح بالكراهة   (b )يصح بكراهة  

(c )يصح مع خالف   (d ) 
ً
 اليصّح أصال

4.  
ً
:أي اسم فيما يلي يصلح لُيجمع جمعا

ً
 سالما

ً
 مذكرا

 (a)  صبور  (b )هذار  أجود( d) رِّقاش( c) مِّ

:‘ حمزة’لماذا اليصّح جمع  .5
ً
 سالما

ً
 مذكرا

ً
 جمعا

(a) ألن فيه عالمة التأنيث   (b )ألنه يقبل التاء  

(c )ألن في آخره التاء المدّورة  (d )سبب آخر 

م’كلمة  .6
َ
جمع على ‘ عال

ُ
مون ’ت

َ
 ألنه:‘ عال

 (a) قابل للتاء    (b) خاص بالمذكر   

(c) ملحق بجمع المذكر السالم  (d )كذا ُسمع من العرب 

 ذهب بعضهم إلى أن جمع المؤنث السالم: .7

(a) معرب  (b) مبني  (c )إعرابه أصلي  (d )مبني في حالة النصب 

جمع على ‘ حياة’كلمة  .8
ُ
 على غير القياس:‘ حَيوات’ت

 (a) الجتماع الحرفين من جنس واحد  (b ) النقالب 
ً
  األلف واوا

(c ) 
ً
 للجمهور ( d)    سماعّيا

ً
 خالفا

 ليس من أوزان القلة: .9

(a ) 
ٌ
ة
َ
ل عِّ

ْ
َعٌل ( b)  أف

ُ
 ( c)  ف

ٌ
ة
َ
ْعل َعال( d)  فِّ

ْ
 أف

 على زنة:‘ طوامير’كلمة  .11
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(a) فياعيل  (b) فعاليل  (c )مفاعيل (d )فواعيل 

 :اإلجابة القصيرةأسئلة  3.7.2

وات’و  ‘ذوو ’ما هي الصور التي تحتاج فيها إلى  .1
َ
؟‘ ذ

ً
 سالما

ً
 عند جمع الكلمة جمعا

ر في كلمات  .2
ّ
ماالت’و ‘ بيوتات’و ‘ رجاالت’فك  و بّين كيفية جمعها على هذا الشكل.‘ جِّ

 من أوزان منتهى الجموع مع ذكر أمثلة لها. .3
ً
 اسرد يشيئا

 فّرِّق بين جمع التكسير و منتهى الجموع. .4

 هذه الوحدة.أذكر بعض الخالفات بين النحويين، التي ذكرت في  .5

 :أسئلة اإلجابة الطويلة 3.7.3

1. .
ً
 وصفيا

ً
 بّين كيفية بناء جمع المذكر السالم إذا كان المفرد مركبا

 عرف بجمع المؤنث السالم وبين أحكامه مفصال مع األمثلة.  .2

 أيشهر أوزان جمع الكثرةاكتب   .3

ى بهاوالمراجع الكتب أهم  3.8  الموص ّ

 العقيلبهاء الدين بن     يشرح ابن عقيل  .1
 مصطفى الغالييني   جامع الدروس العربية  .2
 علي الجارم و مصطفى أمين    النحو الواضح  .3
 بن هشام جمال الدين  يشرح قطر الندى و بل الصدى  .4
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 4الوحدة: 

 المنصرف وغير المنصرف 
 عناصر الوحدة

 التمهيد  4.1

 الوحدة أهداف  4.1

 األسماء المنصرفة وغير المنصرفة    4.2

 األسباب التي تمنع األسماء من الصرف  4.3

 وزن الفعل 4.3.1

 التركيب 4.3.2

 العجمة 4.3.3

 العلمية 4.3.4

 العدل 4.3.5

 الصفة 4.3.6

 منتهى الجموع 4.3.7

 زيادة األلف والنون  4.3.8

 التأنيث 4.3.9

 أقسام الموانع من الصرف  4.4

4.5   
ً
 أسباب تجعل غير المنصرف منصرفا

 دريباتالت  4.6

 نتائج التعلم  4.7

 ومعانيها الكلمات الصعبة  4.8

 األسئلة النموذجية  4.9

  أهم الكتب والمراجع الموص ى بها  4.11
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 التمهيد 4.1

إن الم التعريف والتنوين عالماتان من عالمات األسماء، ومن خصائصهما أنهما ال تدخالن معا على كلمة 

واحدة لدالتهما على معنى متضاد، فاألول يأتي في بداية الكلمة للداللة على تعريف اسم، والثاني يأتي في نهاية الكلمة 

ال  متين المذكورتين تعبر باألسماء المنصرفة. وأما األسماء التيللداللة على تنكير اسم. واألسماء التي تقبل إحدى العال 

تقبل إحدى منهما تسمى بـ "األسماء الممنوعة من الصرف". فاألسماء الممنوعة من الصرف هي التي ال تقبل الم التعرف 

 والتنوين مع أنها تدل على التعريف والتنكير مثلما تدل سائر األسماء األخرى. 

 هذه الوحدة أحكام األسماء المنصرفة واألسماء الممنوعة من الصرف مفصال.سنتناول في 

 الوحدة أهداف 4.1

التركيز على القواعد النحوية المتصلة باألسماء المنصرفة واألسماء الممنوعة من تهدف هذه الوحدة إلى 

 الصرف، وهي: 

 سماء المنصرفة وغير المنصرفةعريف باأل الت 

  بهما على وجه التفصيلبيان القواعد المتعلقة 

  الصرف االسم مننع تمتعريف األسباب والعلل التي 

  أقسام الموانع التي تمنع االسم من الصرفبيان 

 غير المنصرف إلى المنصرفبها رجع يتحول و ياألسباب التي  ذكر 

 األسماء المنصرفة وغير المنصرفة  4.2

عديدة باعتباراتها املختلفة من التذكير والتأنيث طلبتي األعزة! لقد سبق أن درسنا أن األسماء لها أقسام 

واإلفراد والتثنية والجمع واإلعراب والبناء وغيرها. ومن أهم هذه األقسام األسماء المنصرفة واألسماء الممنوعة من 

 الصرف. فاألسماء المنصرفة تقبل تنوين األمكنية واألسماء غير المنصرفة ال تقبله.  

 مباحثهما ال بد لنا أن نعرفهما فلنبدأ بتعريفهما.وقبل أن نخوض في 

 :تعريف المنصرف وغير المنصرف 4.2.1

ينقسم االسم المعرب باعتبار قبول تنوين التمكين وعدم قبوله إلى قسمين: األول: االسم المنصرف، والثاني 

 االسم غير المنصرف

: هذا ك
ً
 تاٌب.أما االسم المنصرف فهو اسم معرب يدخله التنوين، مثال

 وأما االسم غير المنصرف فهو اسم معرب ال يدخله تنوين التمكين، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، مثال: 

مُت على عمَر.
َّ
 أنَت عمُر. إن عمَر عادٌل. سل

 أحكام األسماء المنصرفة وغير المنصرفة: 4.2.2

إن األسماء المنصرفة تقبل التنوين وتعرب باإلعراب األصلي والفرعي في األحوال الثالثة حسب أنواع الكلمة  

 :
ً
 ومحل وقوعها في الجملة، مثال
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 حالة الجر حالة النصب حالة الرفع 

هذا كتاٌب، التحق أخوك 

 بالجامعة، أنتم مسلمون 

، إن الحسناتِّ يذهبن 
ً
ايشتريُت سيارة

، إن ا قوا الُرُسَل السيئاتِّ  لمؤمنين صدَّ

ُموا على  ِّ
ّ
تعاونوا على البرِّ والتقوى، سل

.  المؤظفين، نجح الطالُب في المسابقاتِّ

الحظنا في األمثلة المذكورة في الجدول أن االسم يعرب بعالمات الرفع املختلفة في حالة الرفع وكذلك في حالتي 

 النصب والجر. 

 بالضمة غير المنونة رفعا والفتحة غير المنونة نصبا وجرا، مثال:وأما األسماء غير المنصرفة فهي تعرب  

 حالة الجر حالة النصب حالة الرفع 

 سلمت على عثماَن  إن عمَر عادل أنت زينُب 

الحظنا في مثال الرفع أن كلمة "زينب" مرفوعة ألنها خبر وتعرب بالضمة غير المنونة ألنها اسم ممنوع من الصرف ال 

يقبل التنوين، وكذلك في المثال الثاني كلمة "عمر" منصوبة ألنها اسم "إن" وتعرب بالفتحة غير المنونة ألنها ممنوعة 

مجرورة بحرف الجر وتعرب بالفتحة غير المنونة لكونها من األسماء من الصرف، وفي المثال الثالث كلمة "عثمان" 

 الممنوعة من الصرف. 

وأما األسماء الممنوعة من الصرف فال بد لها أن تتصف باألوصاف التي تمنعها من الصرف، وهذه الموانع من 

 يكفي رده والبعض اآلخر الالصرف تعبر باألسباب المانعة من الصرف أو العلل المانعة من الصرف، بعضها يكفي بمف

 بل يحتاج إلى سبب آخر لمنع االسم من الصرف. نورد في الجدول التالي كال القسمين من األسباب:

 أقسام الممنوع من الصرف لعلة واحدة
 الممنوع من الصرف لعلتينأقسام 

 الصفة العلم

، مفاعلعلى وزن  صيغة منتهي الجموع •

 ومفاعيل

و التأنيث المقصورة أالسم الذي ينتهي بألف ا •

 الممدودة

 العلمية والعدول  •

 العلمية  والتأنيث  •

 العلمية والتركيب المزجي  •

 العلمية والعجمة  •

 العلمية ووزن الفعل •

 العلمية وزيادة ألف ونون  •

 "الصفة على وزن  •
َ
 عْ ف

َ
 "نال

لى ع مؤنثه بشرط أن يكون 

 وزن "
ُ
 "لىعْ ف

 الصفة والعدل •

 فعلالصفة ووزن  •

 ونون الصفة وزيادة ألف  •

قبل أن نخوض في التفاصيل ال بد لنا أن نعرف هذه األسباب والعلل التي تالزم األسماء الممنوعة من الصرف. 

 وهي كما يلي:  

 الصرف األسماء مناألسباب التي تمنع  4.3

إن األصل في األسماء أن تكون منصرفة. وقد تكون غير منصرفة بسبب بعض العوامل واألسباب الذي ينمعها 

 الصرف. وهذه الموانع والعلل التي تمنع األسماء من الصرف تسعة:من 

: البن يعيَش كتاب مشهور في النحو( وزن الفعل1)
ً
 ، مثال

: هذه بعلبك  ( التركيب2)
ً
 ، مثال
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: إبراهيُم نبي الله( العجمة3)
ً
 ، مثال

: رمضاُن يشهر الصيام( العلمية4)
ً
 ، مثال

: عمُر عادٌل ( العدل5)
ً
 ، مثال

: ما أنَت برجل سكراَن فة( الص6)
ً
 ، مثال

: هذه مساجُد ( منتهى الجموع7)
ً
 ، مثال

: يشهر رمضان يشهر مبارك( زيادة األلف والنون 8)
ً
 ، مثال

: جاءت فتاة يشقراُء  ( التأنيث9) 
ً
 ، مثال

 :في بيت واحد ليسهل على الطلبة حفظها، وهو هـ(698 -هـ 627)جمعها بهاء الدين ابن النحاس و 

 ادال، أنث، بمعرفةاجمع، وزن، ع

 

 ركب، وزد عجمة، فالوصف قد كمال 

عه من يكفي بمفرده أن يمن هابعضإن هذه العلل تؤثر على االسم المعرب وتمنعه من قبول تنوين التمكين. ف 

الصرف، والبعض اآلخر ال يكفي بمفرده بل يحتاج إلى سبب آخر من األسباب المانعة من الصرف. وقبل أن نخوض في 

مباحث األسماء الممنوعة من الصرف بسبب أو بسببين ال بد لنا أن ندرس األسباب والعلل التسعة كلها على حدة 

، وهي كما يلي: 
ً
 مفصال

 :الفعل وزن 4.3.1

 بص تالمراد به االسم الذي جاء على وزن من األوزان التي تخ
ً
 أو أمرا

ً
 أو مضارعا

ً
الفعل، سواء كان الفعل ماضيا

كما سبق في الجدول أن وزن الفعل من األسباب التي تحتاج إلى سبب آخر لمنع األسماء من الصرف فهو و ، أو غيره

:يجتمع مع العلم أو الوصف ويصير مانعا من الصر 
ً
 ف، مثال

 قرأ أحمُد ثالثة كتب في األسبوع الماض ي. )"أحمد" ممنوع من الصرف لوزن الفعل والعلم( 

 إن اإلنسان أفضُل من سائر الحيوانات. )"أفضل" ممنوع من الصرف لوزن الفعل والوصف(

 ووزن الفعل ال يكون مانعا من الصرف مع الوصف إال بشرطين: 

 أنيث.تأن ال تقبل تاء ال( 2)  (  أن تكون صفة أصلية 1) 

 فإذا تحقق هذين الشرطين يصير االسم غير منصرفا، مثال:

   َال فْضَل ألْحَمَر على أسود   = )( 

  ْم
ُ
مُت على أفَضَل منك

َّ
 )( =  ما سل

ففي المثال األول كلمتي "أحمر"، و"أسود" ممنوعاتان من الصرف لوزن الفعل والوصف ألن الوصفية 

تقبل تأنيثهما تاء التأنيث. وكذلك كلمة "أفضل" غير منصرف لوزن الفعل والوصف، ويوجد فيها كال فيهما أصلية وال 

 الشرطين المذكورتين.

 وأما إذا كان الوصف في كلمة غير أصلية أو يقبل تأنيثها تاء التأنيث فينصرف، مثال:

 أنت رجل أرنب

 هذا رجل أرمٌل 

ألن وصفيتها ليست بأصلية وكانت علما للحيوان في أصل ففي المثالين المذكورين كلمة "أرنب" منصرف 
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 الوضع، وكلمة "أرمل" منصرف ألن تأنيثها "أرملة".

 وإليكم األمثلة األخرى: 

 َر ي
َّ
َعث  بِّ

ٌ
  طاد الرجال صليث

  يأتي من بعدي اسمه أحمد  

  َمَع
ْ
    تكلمُت مع َيل

رفي األمثلة الثالثة المذكورة "
ّ
كذلك "أحمد" ن التفعيل، و اء على وزن فعل ماض ماسم لمكان، وقد ج "عث

 علم لرجل. "يلمعو"

 ثالثة أقسام:أما وزن الفعل المانع من الصرف مع سبب آخر فله و 

  بالفعل، مثل أن يرد اسم من األسماء 
ً
أن يأتي على وزن ال يكون إال في الفعل، أي يكون ذلك الوزن خاصا

 على وزن الفعل الذي لم يسم فاعله

o  َل  = )اسم قبيلة من قبائل العرب( ُدئِّ

o ) َر = )اسم لمكان
ّ
 عث

 من الصرف، إال أن يكون ساكن الوسط، فهو 
ً
وإذا كان االسم الذي جاء على هيئة الفعل الماض ي كان ممنوعا

 منصرف كما يقول بعض النحويين، إال أن املحققين منهم يفصلون هذه المسألة فيقولون:

o  قبل 
ً
، مثال ذلك:إن كان هذا السكون موجودا

ً
 منصرفا

ً
 لم يكن االسم بعد كونه علما

ً
 أن يكون علما

 قفل 

 برد 

فهما ساكن وسطهما قبل وبعد، فإذا سمي رجل به اجتمع فيه سببان من أسباب المنع من الصرف، ومع ذلك 

 فإنه ال يكون غير منصرف، ألنه من قبل ساكن الوسط.

o  
ً
كان هذا االسم غير منصرف، مثل  –التخفيف وذلك ألجل  -وإن جاء هذا السكون بعد كونه علما

 أن يكون اسم أحدهم ُضرِّب، ثم خفف ألجل سهولة النداء أو غيره فقيل:

 ُضْرب 

  على وزن يجوز أن يكون في الفعل واالسم، إال أن الغالب فيه أن يستعمل في الفعل، مثل هذه أن يأتي

 صرف، العلمية والوزن، مثال ذلكاألسماء تكون غير منصرفة ألنها تجمع أمرين من أمور منع ال

o )ُل = )اسم للّرِّعدة
َ
 أفك

o )يرمع = )حجارة دقيقة صغيرة تكون المعة 

وأمثالهما كثيرة مما يبدأ بالحروف الزائدة، والحروف الزائدة عالمة في األفعال على الغالب، فإذا سمي رجل 

 ببعض هذه األسماء كان اسمه غير منصرف.

  األفعال على حد سواء، من غير غلبة استعمال واحد دون آخرو سماء أن يأتي على وزن يكون في األ 

o )َجر  )على وزن َضَرَب
َ

 ش

o )ر )على وزن َدْحَرَج
َ
 َجْعف
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o )ْل اعِّ
َ
ر  )على وزن صيغة األمر من باب إفعال ووزنه ف  َصابِّ

 وزن من هذه األوزان، ال تكون غير منصرف وإن أحد فاألسماء التي وردت في اللغة العربية على 
ً
 وسمي كانت علما

 ل من الناس، بخالف القسمين السابقين.جبه ر 

 :التركيب 4.3.2

 التركيب هو ضم ش يء إلى ش يء. وله عدة أقسام، ومنها:

 التركيب الوصفي = مثل الرجل العالم، أو العلماء الكبار 

  التركيب اإلضافي = مثل عبدالله ، ناقة الله 

  التركيب العددي = مثل خمسة عشر 

  التام =  مثل المبتدأ والخبرالتركيب 

  
ً
 التركيب اإلسنادي = مثل تأبط يشّرا

 التركيب المزحي = مثل بعلبك، رامهرمز 

والتركيب الذي يمنع االسم من الصرف هو التركيب المزجي ال غيره. والتركيب المزجي هو امتزاج الكلمة الثانية  

 دة وتبدو أنهما كلمة واحدة.واتصالها بنهاية الكلمة األولى بشكل أصبحتا كالكلمة الواح

التركيب الذي يجعل الكلمتين املختلفتين كالكلمة الواحدة في الحكم، فال يعتبر  التركيب المزجي هناوالمراد ب

 في الكلمة األولى يشيئ من اإلعراب، ألن األخيرة هي التي  أصبحت الجزء المستحق لإلعراب من الكلمة الكاملة.

ـ، فإذا كان كذلك لم ومن العرب من يستعمل هذه ال
ً
 وحكما

ً
تركيبات )المزجية( مثل التركيب اإلضافي لفظا

 يدخل في موضوعنا هنا في هذه الوحدة.

 ومنهم من يجعلها معربة كإعراب كلمة واحدة، وهذا هو الموضوع الذي نتكلم عليه، والتفصيل عليه كما يلي:

 ل يحتاج إلى سبب آخر من األسباب المانعة منفالتركيب المزجي ال يكفي بمفرده في منع االسم من الصرف ب

  الصرف األخرى. ومن خصائصه أنه ال يجتمع مع األسباب األخرى إال العلم.

 من الصرف مع العلمية إلى أن ال يكون آخر جزئيه "ويه"المزجي يحتاج المركب و 
ً
 بويهسي :مثل ،لكونه مانعا

 :مثلوجد هذا الشرط يمنع االسم من الصرف، فإذا 

   جاء بعلبك 

 رأيت معدي كرَب 

 سلمت على رامهرمَز 

وجد في وال ي، مزجيال تركيببالمركبة  "رامهرمَز و" "معدي كرَب و" "،بعلبك   " األسماءأن في هذه األمثلة الحظنا 

كفي يونعرف أن التركيب المزجي ال  وغيرها.سيبويه، ونفطويه وعمرويه وماهويه كما يوجد في نهاية ها "ويه" آخر جزء

بمفرده في منع االسم من الصرف بل يحتاج إلى سبب آخر، وهو في األمثلة المذكورة "العلم"، والتركيب المزجي مع العلم 

 يمنع االسم من الصرف، فيمنع أن تدخل عليه التنوين والكسرة والم التعريف.

 :العجمة 4.3.3
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 :
ً
المراد بالعجمة هنا الكلمات غير العربية التي نقلت إلى اللغة العربية وجرى استعمالها في اللغة العربية، مثال

 إبراهيم، واسماعيل، ويوسف وغيرها. 

كما أن الكلمات العجمية تنقل إلى العربية من اللغات األجنبية فتعرف ببناءها حيث أن الكلمات العربية و 

ها، وال والكلمات العجمية ال تنطبق عليقواعد اللغة العربية، وبناء من أبنيتها المطردة المعروفة،  منتنطبق على قاعدة 

أصلها من البنية، ألنها لو كانت عربية لكانت لها ايشتقاقات، ولعرف المصدر الذي خرج منه هذا االسم، فهذا تعرف 

 مظان معرفة العجمة في األسماء.

ن تمنع من الصرف مطلقا بل هناك بعض القيود والمتطلبات التي تشترط فيها إن الكلمات العجمية ال تصلح أ

 لتصير مانعة من الصرف، وهي:

 في عجميته قبل أن ينقل إلى العربية 
ً
:أن يكون هذا االسم العجمي علما

ً
 ، مثال

o  فرعون 

o هامان 

  ها ساكنا وكان الوسط منأن تكون حروفه أكثر من ثالثة، كما في األسماء التي سبقت، فإن كانت حروفه ثالثة

 
ً
 ، مثال:تحتم في مثلها أن يكون منصرفا

o  نوٌح 

o  ُر
َ
ت
َ
 يش

ذهب بعض النحاة إلى صرفه ، فقد اساكنحرفها الوسط وليس وأما الكلمات التي تتركب من ثالثة حروف 

 والبعض اآلخر إلى وجوب منع صرفه.

 تأمل في األمثلة التالية: 

  سالم على إبراهيَم    

 كان من قوم موس ىإن قاروَن  

وإخوته آيات 
َ
 لقد كان في يوسف

 المذكورة في هذه األمثلة نجد 
ً
أن إبراهيم وقارون و موس ى و يوسف أسماء عجمية غير عربية، وإنها كانت أعالما

و أ في لغاتها قبل أن تنقل إلى العربية وإن حدث في بعضها بعض التغيرات مثال في إبراهيم، يقولون إن أصله كان أبراهام

 منه إال أن األصل باق على حاله.
ً
 قريبا

وكذلك كل اسم تجاوزت حروفه ثالثة، إما أربعة أو أكثر، وقد اجتمعت بهذا كل يشروط العجمة، فامتنعت من 

 أجل ذلك من الصرف.

 ين.نفجميع أسماء األنبياء التي وردت في القرآن الكريم عجمية كلها إال أربعة على االتفاق، مع االختالف في االث

( 5على كون هذه األسماء عربية واختلفوا في ) ون ( هود، اتفق النحوي4( يشعيب و )3( صالح و )2( محمد و )1)

 ال.  م( نوح هل هذان االسمان عربيان أ6لوط و  )

 عربية، غير أن ابن هشام مال إلى عجمتهاذهبوا إلى فاملحققون من النحاة 
ً
 .أنهما أيضا

 :العلمية 4.3.4
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جعفر، اسم عام منكر،  :مثال،سبب آخرغير منصرف، مع وجود االسم  أحد األسباب التي تجعل إن العلم من

 
ً
 .من الصرف ةممنوعسبب من األسباب ال صار لرجلويطلق على نهر، فلما انتقل من تنكيرها، وأصبح علما

لى سبب بل تحتاج إوالعلم من األسباب المانعة من الصرف التي ال تصلح بمفردها أن تمنع األسماء من الصرف 

 آخر لمنع الصرف، مثال:

   هذا أرقُم 

  رأيت جعفَر 

حية من طبقة الحيات المعروفة، ذات السم  وضع للداللة علىاسم نكرة، كلمة "أرقم" في المثال األول 

  فصارترجل من البشر،  المعنى وسمي بهالشديد، ثم أزيل منها هذا ا
ً
آخر  بوهو سبب مانع من الصرف يحتاج سب علما

 وفيها سبب آخر وهو وزن الفعل. فهي ممنوعة من الصرف بكال السببين. لمنع الصرف،

 هذا ال
ً
ة الفرد كير واستعمل في علميتنوكذلك "جعفر" فهو في األصل اسم عام يطلق على نهر، ثم أزيل منه أيضا

 والسبب اآلخر هو وزن الفعل.من الناس، 

 عه سبب آخر، مثال: فالعلم يصير ممنوعا من الصرف إذا وجد م

 )علم وتاء التأنيث(طلحة 

 أحمد )علم ووزن الفعل(

 عثمان )علم واأللف والنون الزائدتان(

 )علم وعدل( عمر

 :العدل 4.3.5

المراد به تحويل بناء كلمة ووزنها إلى بناء آخر ووزن آخر من غير قاعدة معروفة مطردة، وذلك مع بقاء المعنى 

 األصلي للكلمة.

 قسم يقع في المعارف، وقسم آخر يقع في الصفات. :قسمانوالعدل 

 فأما الذي يقع في المعارف فهو خمسة أنواع 

َعل، ويستعمل في التأكيد، مثال ذلك األول: 
ُ
 ما كان وزنه على ف

  حضرت النساء ُجَمُعها أي كلها 

 الصالحات يسبحن كلهن ُبَتُعهن 

ومفرداتها جمعاء، و بتعاء، و بصعاء، وتستعمل هذه الكلمات ألجل فإن )بتع( و )ُبصع( و )جمع( وغيرها جمع ، 

 التأكيد اللفظي، مثل:

 جاء القوم كلهم أجمع 

...صلى الناس كلهم أجمعون أبتعون أبصعون 

والقاعدة المطردة في مثل هذه األسماء أن تكون جموعها على وزن فعالوات ليس غير، ولكنها هنا عدلت عن 

عنها من غير قياس معروف في اللغة العربية، ومع ذلك فإنها لم تتعد تلك المعاني التي وضعت لها  وزنها األصلي وصرفت

.
ً
 أصال
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، ولكنها يستعمل في العلم المذكر، مثل: الثاني:  
ً
َعل أيضا

ُ
 ما كان وزنه على ف

   فإن يكن في أمتي فُعَمُر 

  ر
َ
 ُزف

 ُجَمُح 

عامر وزافر وجامح من غير قياس يأذن بهذا التحويل في اللغة فهذه األسماء وما يشابهها معدولة، عدلت عن 

 العربية، ومعنى عامر وعمر سواء أصال، فلم يتغير بهذا التغيير من المعنى األصلي يشيئ.

 َسَحُر  الثالث: 

 –فهذه الكلمة معدولة عن السحر، وهي الكلمة المعرفة بالالم، فإذا عدلت عن المعرفة لم يدخلها التنوين  

على خالف القياس في اللغة العربية من أن كل كلمة ال تخلو من أل أو التنوين إال بسبب من األسباب  -ة يشروط بثالث

 المعروفة. وسحر المعدولة لم تتجرد من معناها األصلي الذي كانت تدل عليه من قبل أن تكون معدولة على العموم.

 ويشترط لكونه غير منصرف ثالثة يشروط:

o  م معين أن يراد سحر يو 

o من األلف والالمأ 
ً
 مجردا

ً
 ن يستعمل ظرفا

o من اإلضافة 
ً
 أن يستعمل مجردا

 فإذا اجتمعت هذه الشروط الثالثة في "سحر" كانت ممنوعة من الصرف.

o  كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السفر يوم الخميس َسَحَر 

o نلتقي إن يشاء الله يوم الجعمة سحرس 

 لم يكن ممنوعا إذا لم يرد بها ف
ً
سحر يوم بعينه بل أريد وقت السحر على العموم أو دخله الالم أو كان مضافا

 من الصرف، كما في قوله تعالى

o ﴿ 
َ
 ﴾(34القمر: )ر  َح َس بِّ  ْم اُه نَ يْ جَّ ن

 على الراء، فإذا كان  الرابع: 
ً
، بشرط أن ال يكون مختوما ، و َحذامِّ طامِّ

َ
، مثل ق عالِّ

َ
ما كان من أعالم النساء على وزن ف

 على
ً
 الراء فله حكم آخر، وسنذكره إن يشاء الله مختوما

يعتبر النحاة هذه األسماء التي ترد على وزن فعالِّ من أعالم المؤنثات معدولة عن فاعلة مثال، ويقولون أن 

قطام معدولة عن قاطمة، وحذام عن حاذمة، وال يوجد قاعدة في اللغة العربية تبيح هذا التحويل، ولذلك فإن بني 

 لعرب يجعلونها غير منصرف، فيقولون:تميم من قبائل ا

o )هذه قطاُم )من غير تنوين 

o )
ً
 رأيت قطاَم )من غير تنوين أيضا

o  َسلمت على قطام 

أما عامة العرب من غير بني تميم فإنهم يستعملون هذه األسماء مبنية على الكسر، وكذلك األسماء التي وردت و 

َعالِّ " مما انتهت على حرف الراء، 
َ
 مثلعلى " ف

o َسفارِّ = اسم لعين من عيون الماء 
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o  َضارِّ = اسم لكوكب من كواكب السماءَح 

o  َبارِّ = اسم قبيلة من قبائل العربو 

املختوم  -إن عامة العرب يجعلونها مبنية على الكسر، ويشاركهم بنو تميم في هذه المسألة في بناء هذا االسم ف

 كاالسم الممنوع من على ال –على الراء والذي ورد على وزن فعال 
ً
كسرة، إال قلة قليلة من بني تميم فإنهم يعاملونها أيضا

 الصرف، كما تقدم مع األمثلة السابقة.

، إذا أردت به اليوم الذي قبل يومك على التعيين  الخامس: أمسِّ

القسم الخامس من األقسام المعدولة من المعارف هو )أمس(، فقد عدل هذا االسم من )األمس( المعرف 

 بالالم من غير قياس معروف في اللغة العربية، وال يجري عليه أصولهم.

 وهذا أيضا من  لغة بني تميم، ويشترطون ألجل ذلك أربعة يشروط: 

o أن يراد به اليوم الذي قبل يومك مبايشرة 

o أن يكون غير مضاف 

o ن يكون غير مقترن بألأ 

o  
ً
 أن يكون غير واقع ظرفا

في )أمس( فإن بني تميم يستعملونه كاالسم الممنوع من الصرف.، وذلك مثل أن إذا اجتمعت هذه الشروط ف

 يقول أحدهم

 مذ أمسا 
ً
 لقد رأيت عجبا

، ألنه في محل الجر بأداة الجر وهو "مذ"، ولكنه لم يكسر بالجر، بل و 
ً
كان حق هذا االسم هنا أن يكون مجرورا

 ممنوع من الصرفانتصب وهو في حالة الكسر، كما يكون إعراب االسم ال

 إال أن األغلب والجمهور من العرب يبنونه على الكسر في جميع الحاالت.

  ِّومض ى بفصل قضائه أمس 

 لمض ى )الفعل الماض ي(.م
ً
 ع أنه كان حقه أن يرفع ألنه جاء فاعال

 وأما القسم الثاني من االسم المعدول والذي يقع في العدد وغيره فهو كما يلي:

عال وإما على َمْفعل، ويأتي ذلك في الواحد واالثنين والثالثة فأما العدل في العد
ُ
د فهو يأتي على وزنين، إما على ف

واألبعة، وال يتجاوز العدل في العدد هذه األربعة، ويكون المراد بها تأكيد المعنى العددي، وتكراره، كما يقول الرجل  

كعتين لحديث النبوي الشريف، )صالة الليل مثنى مثنى( يعني ر )كلمت الناس مثنى مثنى( يعني اثنين اثنين، وكما جاء في ا

 ركعتين واألمثلة كما يلي:

o )
ً
 واحدا

ً
حاَد )أي واحدا

ُ
 صلى الناس أ

o )أن تقوموا لله مثنى )اثنين اثنين 

o ﴿ 
َ
 ف

ْ
 ا َم وْ ُح كِّ ان

َ
  اَب ا ط

َ
 ل
ُ
ِّ  َن ّمِّ  ْم ك

ّ
 َم  اءِّ َس الن

ْ
 نَ ث

َ
الث

ُ
 ﴾(3النساء : )اعَ وُربَ  ى وث

o ﴿ َم ـال ُل اعِّ َج 
َ

 ئِّ ال
َ
 ُس رُ  ةِّ ك

ً
 ال
ُ
 لِّ ْو  أ

َ
 مَّ  ة  َح نِّ ْج ي أ

ْ
 نَ ث

َ
الث

ُ
 ﴾(1فاطر: )اعَ وُربَ  ى وث

 كما أوردت ههنا، أ
ً
ي: اثنين اثنين و ثالثة ثالثة وأربعة أربعة، وقد جاءت هذه الكلمات في اآليات القرآنية أيضا
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 وكما أنها وردت هنا على وزن فعال كلها غير مثنى فقد جاءت هذه الكلمة على وزن مفعل.

 وقد يكون العدل على هذين الوزنين في غير العدد، وذلك مثل قولك: 

  َر ما كل
َ
خ
ُ
 مت مع نسوة أ

ْعلى من اسماء النساء يكون جمعها على التعريف أي مع 
ُ
فإن أخر هنا جاء كجمع ألخرى، وكل ما جاء على وزن ف

األلف والالم غير هذه الكلمة، إال أن تكون مضافة، ألنها عدلت عن المعرفة إلى النكرة من غير وجه لغوي يبيح بذلك، 

 واس إلى الخطإ، ألنه أورد )الصغرى والكبرى( من غير األلف والالم، فقال:ولذلك فقد نسب النحاة قول أبي ن

  .....كأن صغرى وكبرى من فقاقعها 

 قوله تعالى 
ً
 ومثال آخر الذي يوضح إعراب أخر على ما بيناه سابقا

 فعدة من أيام أخر 

 وجه تخصيص " أخر " بالذكر

في كتابه " أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" عن سبب تخصيص أخر  –رحمه الله تعالى  –قال ابن هشام 

بالذكر: " وإنما خص النحوييون أخر بالذكر ألن في أخرى ألف التأنيث، وهي أوضح من العدل،ـ وآخران وآخرون معربان، 

العدل في فروعه، وإنما امنتع من الصرف للوصف والوزن،  فال مدخل لهما في هذا الباب، وأما آخر فال عدل فيه، وإنما

، ألن مذكرها آخٌر 
ً
 –بالكسر  –وإن كانت أخرى بمعنى آخرة نحو )وقالت أوالهم ألخراهم( جمعت على أخر  مصروفا

 بدليل )وأن عليه النشأة األخرى( )ثم الله ينش ئ النشأة اآلخرة( فليس من باب اسم التفضيل".  أهـ 

 :ةالصف 4.3.6

 من الصرف أن 
ً
الوصف أحد األسباب التي تمنع االسم من الصرف والتنوين، إال أنه يشترط ألجل كونه مانعا

 يجتمع فيه أمران:

 من الصرف، مثل  األول: 
ً
، فإن لم يكن االسم في وضعه األصلي صفة لم يرتقِّ أن يكون مانعا

ً
 أصليا

ً
أن يكون وصفا

 في معناها األصلي، فإذا نقلها أحد عن معناها )صفوان( أو )أسد( أو )بحر(، فإن هذه ا
ً
ألسماء ليست وصفا

 على أن معناه األصلي هو الحجر األملس، أو 
ً
األصلي واستعملها مثال في الرجل القاس ي لكلمة صفوان، قياسا

وهو مجتمع  –ألجل الرجل الشجاع، أو استعمل البحر  –وهو حيوان معروف في الشجاعة  -استعمل األسد 

 غير ممنوع من الصرف والتنوين، ألن هذه  –ه الكثيرة المعروفة األموا
ً
ألجل الرجل السخي، كان هذا منصرفا

 غير 
ً
األسماء ال تحمل أول الشرطين ألجل إعمال الوصف كمانع من الصرف، وهو أن يكون الوصف أصليا

 منقول من االسمية إلى الوصفية.

قبلت تاء التانثي مثل العريان وأرمل، فإن مؤنثههما يأتي عريانة و أرملة لم أن ال تقبل الكلمة تاء التأنيث، فإن  الثاني: 

 تكن ممنوعة من الصرف.

 مثال االسم الذي وقع على الوصف األصلي

  َال فضل لعجمي على عربي وال ألحمَر على أسود 

ذلك لهما، ولفأحمر وأسود وصفان أصليان غير منقولين عن االسمية إلى الوصفية، بل هما ثابتان على أص
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 امنتع صرفهما، فال يأتيهما التنوين.

 مثال االسم الذي ال يقبل تاء التأنيث

  َي رسوُل الله يوم ُحنين برجل سكراَن تِّ
ُ
 أ

ْعلى كسكرى، وليس سكرانة، ولذلك امنتع سكران عن الصرف.
َ
 فإن مؤنث سكران يأتي على وزن ف

 :منتهى الجموع 4.3.7

 
ً
، فال يمكن أن يجمع عليه، فإن االسم  ومن األسباب التي تكون مانعا

ً
 منتهيا

ً
من الصرف أن يكون االسم جمعا

الواحد يجمع على وزن ثم يجمع على ذلك الجمع بحمع آخر، ويستمر كذلك إلى أربعة أو أكثر، ويأتي في المرة الرابعة أو 

 ما قبلها أو ما بعدها وزن يستحيل الجمع عليه مرة أخرى.

ثيب 
َ
ل  صغير من الرمل  -وخذ مثال كلمة الك

َ
ب، وهذه ثالثة جمع،  –وهو ت

ُ
ث
ْ
ك
َ
ب وأ

ُ
ث
ُ
بان، و ك

ْ
ث
ُ
فإنه يجمع على ك

وال ينتهي عليه الجمع، يل يمكن على يجمع على أكاثب، فإذا ورد الجمع على هذا الوزن كان منتهى الجمع، ألن الجمع 

 انتهى إليه، فال يزاد عليه.

 أحدهما أولى من اآلخر، فقال بعض النحاة:وقد عّرف النحاة منتهى الجموع بتعريفين 

   المراد بمنتهى الجموع كل جمع ال يأتي على وزنه كلمة مفردة، وهو على نوعين، أحدهما وزن مفاعل، مثل

 مساجد، ودراهم  واآلخر وزن مفاعيل، مثل دنانير ومصابيح وغير ذلك

ولكن يعكر على هذا التعريف بعض الكلمات التي وردت في اللغة على هذا الوزن وهو مفرد على قول أهل العلم 

بالنحو مثل )سراويل( فمن النحاة من يؤول فيها أنها كلمة أعجمية ، ومنهم من يقول أنها منصرفة، ومنهم من يقول أنها 

 منتهى الجمع لكلمة )سروالة(. وهذا الخالف كله
ً
يجري على هذا التعريف، وأما التعريف اآلخر فهو سالم من هذه  أيضا

 التأويالت، وهو أولى من هذا بكل معانيه. 

 ويقول بعض النحاة أن المراد بمنتهى الجمع

  هو كل كلمة كان ثالث حروفه ألف وكان بعد األلف حرفان أو أكثر، ويأتي على أيشكال مختلفة كما يظهر في

 هذا الجدول 

  ُل عالِّ
َ
ُل ، جماجم، دفاتر ف  = دراهُم ، سنابِّ

 )عاليُل = مصابيُح ، دنانير ، عصافير، حواميم )جمع حم
َ
 ف

 ُل = أكابر ، أصاغر، أرانب، أصابع  أفاعِّ

 ُل = مدارس ، مساجد  َمفاعِّ

 واعيُل = قواميس ، نواميس، جواميس
َ
 ف

 ُل = رسائل، سوائل، حمائل عائِّ
َ
 ف

 ،فاعيُل = تعاليم، تسابيح
َ
 تكاليف ت

 ُل = قوارب ، خواتم ، جواهر، لوازم واعِّ
َ
 ف

  ى = عذاَرى ، صحاَرى
َ
عال

َ
 ف

 ي = صحارِّي، جوارِّي، غواش ي، ليالي عالِّ
َ
 ف
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   عالي  = كراس ي
َ
 ف

 هذه بعض النماذج التي يأتي عليها منتهى الجموع، وقد يأتي على وزن غير هذه المذكورة هنا.

 تقول:

  غص الناس في مساجَد 

 األوالد يدرسون في كتاتيَب 

تجد في هذين المثالين أن االسم جاء على وزن من أوزان منتهى الجموع، ولذلك امتنع صرفه، ومجيئ الكسرة 

 عليه، كما يكون في األعالم غير المنصرفة.

 :زيادة األلف والنون  4.3.8

ن، فإذا كان االسم مع هاتين ومن األسباب التي تمنع االسم من الصرف أن يزاد في آخر االسم األلف النو 

 من الصرف، ويشترط أن تكونا زائدتين ال أن تكونا حرفين أصلين من الكلمة.
ً
 الزيادتين كان ممنوعا

و تعرف الزيادة بأن تسقط هذه الزيادة في بعض التصاريف، كما في كلمة )غفران( )عمران( مثال، فإذا رددتهما 

األلف والنون، مثال في غافر، ومغفور، معمور وعمر وعامر وغير ذلك من  إلى أصلهما أو صرفتهما عن هذا الوزن سقط

 تصريفات هذين االسمين.

فإن كانت هذه الزيادة في االسم الذي ال يوجد له مشتق مثال، كعثمان ومروان ، فتعرف الزيادة فيه بأن يكون 

 قبل األلف حرفان أصليان من غير تضعيف وتشديد.

 )المعلق على أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك(:قال الدكتور مصطفى حالوي 

" فإن كانا )األلف والنون( في ما ال ينصرف، فعالمة الزيادة أن يكون قبلهما حرفان أصليان، ثانيهما مضعف، 

وجاز اعتبار الحرف الذي حصل به التضعيف أصال، فتكون األلف والنون زائدتين لوقوعهما بعد ثالثة أحرف أصلية، 

عتباره أصال فتكون النون أصلية، نحو حسان وعفان وحيان، فإن قدرتها من الحس والعفة والحياة منتعها أو عدم ا

من الصرف، ووزنها فعالن، وإن قدرتها من الحسن و العفن والحين صرفتها، ووزنها فعالل، وإن كانت األلف أصلية، 

لم يمنع االسم من الصرف". )انتهى كالم الدكتور نحو خان )بمعنى دكان( أو كانت النون أصلية، نحو )لسان وأمان( 

 مصطفى (

  = ْغ أخي عمراَن ُبردي ومحذري ِّ
ّ
 )( وَبل

  = أيشد حياًء من عثماَن 
ً
 )( ما رأى الناس رجال

 ومنونا.
ً
 يوضح لك المثاالن أن األلف والنون الزائدتين منعتا االسم من أن يكون مصروفا

 :التأنيث 4.3.9

 أ
ً
 أن يأتي على أحد أقسامه كون االسم مؤنثا

ً
حد األسباب التي تمنعه من الصرف، ويستوي في كونه مانعا

 الثالثة، فالمؤنث على ثالثة أقسام:

 ما كان عالمة تأنيثه ألفا، وهو نوعان 

 أن تكون باأللف الممدودة، كصحراء، 

 أن تكون باأللف المقصورة كحبلى.
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ً
 من الصرف من غير قيد بشرط. فهذا القسم من األسماء المؤنثة يكون ممنوعا

 ما كان عالمة تأنيثه تاء، مثل حمدة، وسهلة أو طلحة وقتادة 

 ما لم يوجد فيه عالمة من عالمات التانيث، مثل ، سعاد، زينب 

، فإن لم 
ً
 من الصرف وهو أن تكون هذه األسماء علما

ً
فهذان القسمان األخيران يحتاجان إلى يشرط لكونها مانعا

 لم
ً
 تكن ممنوعة من الصرف تكن علما

 :المؤنث المعنوي 

فتارة يجب منعه من الصرف، وذلك إذا   -وهو القسم الثالث من األقسام المذكورة  –فأما المؤنث معنى 

 اجتمع فيه يشرطان:

 أن تكون حروفه أكثر من ثالثة، مثل زينب وسعاد، فهذا ممنوع من الصرف على كل حال

، فإن كانت حروفه ثالثة وتحرك الوسط 
ً
 عجميا

ً
 منعه من الصرف، أو أن تكون علما

ً
ر وجب أيضا

َ
منها مثل سق

 ممنوع من الصرف مع كون الوسط ساكنا.
ً
ْمص، فهو أيضا خ و حِّ

ْ
 مثل بل

 وتارة يجوز صرفه ويجوز منعه من الصرف

، وكان الحرف 
ً
 على ثالثة أحرف، وكان االسم عربيا

ً
نها االوسط موذلك إذا كان االسم المؤنث المعنوي مقتصرا

 ساكنا، مثل هند و دعد ، فيجوز في مثله األمران، الصرف، وعدم الصرف.

 في قول يشاعر  -الصرف وعدمه  –وقد اجتمع هذان األمران  

 لــــــــــــــــــــــــم تتلفـــــــــــــــــــــــــع بفضــــــــــــــــــــــــل م زرهـــــــــــــــــــــــــا

 

ب 
ْ
ْسَق دعُد في الُعل

ُ
 دعٌد ولم ت

ي المرة األولى منصرفة، مرتين، جعلها ف –وهو دعد  –فقد استعمل الشاعر هنا االسم المؤنث المعنوي  

 واستعملها مرة أخرى فجلعها ممنوعة من الصرف.

 = وما ُسعاُد غداة البين إذ رجلوا 

  = ْم قبل أن يرجَل الركُب مِّ
ْ
 بزينَب أل

 فهذا يوضح أن االسم المؤنث جاءت حروفه أكثر من ثالثة، وامتنع بذلك عن الصرف.

)أنتِّ هنُد )أنتِّ هنٌد 

( أبصرت هنَد )أبصرت
ً
 هندا

)  اجتمعت الناس مع هند )اجتمعت النساء مع هند 

وهي التي كانت  حروفه ثالثة وسكن الحرف األوسط  –يوضح هذا المثال أن هند وأمثالها من األسماء المؤنثة 

 
ً
 كان االسم عربيا

ً
 من الصرف، كما هو واضح في اإلعراب األ  –منها وأيضا

ً
ل في و أنه يجوز فيه الوجهان، أن يكون ممنوعا

 األمثلة، أو أن تكون مصروفة، كما هو واضح من اإلعراب األخير في األمثلة.

 أقسام الموانع من الصرف 4.4

 من األسباب التسعة المتقدمة تمنع االسم من الصرف، وموانع الصرف 
ً
تبين فيما مض ى من الكالم  أن سببا

آخر معه ليقويه ويؤيده، وقسم آخر يحتاج إلى  على قسمين، فمنها ما يمنع من الصرف بوحده، وال يحتاج إلى سبب

 تقويته بسبب آخر من األسباب المانعة، وسنذكر هنا تلكم األقسام إن يشاء الله تعالى.
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 :ما يؤثر في المنع وحده 4.4.1

فمن األسباب التي تمنع الصرف ما هي قوية على درحة أنها وحدها تكفي ألجل المنع، وال تحتاج إلى مانع آخر، 

 ببان:وهو س

 األول:  منتهى الجموع

 من الصرف
ً
 فهذا السبب يقوم مقام السببين في المنع، ويكتفي بوحده في كونه مانعا

  )( = 
ً
 سيروا فيها ليالَي وأياما

  )( = 
ً
 قواريَر من فّضة قدروها تقديرا

  –سواء كان باأللف الممدوة أو المقصورة  –الثاني: المؤنث باأللف 

  صحراَء = )(ذهب الناس إلى 

 )(  =  َب الناس في أيشياَء غريبة  رغِّ

 :ما يؤثر في المنع مع وجود العلمية 4.4.2

ومن األسباب المانعة من الصرف ما يمنع إذا كان معه غيره، وهذا له أقسام، منها ما يحتاج إلى أن يكون العلم 

، وهو ثالثة أيشياء
ً
 أحد األسباب التي تصحبه في كونه مانعا

من أسباب المنع من التأنيث ب 
ً
غير األلف، فالمؤنث بالتاء وكذلك المؤنث المعنوي يحتاج في كونه سببا

، وليس صفة أو غيره
ً
 الصرف إلى أن هذا االسم علما

 
ً
 من الصرف إال مع كونه علما

ً
 التركيب، فالمركب المزجي ال يكون مانعا

  ،أحد األسباب المانعة من الصرف 
ً
لكن ال يؤثر هذا المانع إال إذا كان مع وجود العجمة، كون االسم عجميا

 العلمية

 :ما يمنع مع وجود أحد  المانعين )العلمية أو الصفة( 4.4.3

وثالثة من األسباب المانعة من الصرف ال تؤثر في المنع إال إذا كان معها سبب آخر من العلمية أو الوصف، 

 وهي كما يلي:

  من الصرف إال مع وجود مانع آخر، وقد تقدم الكالم مع التفصيل البسيط 
ً
العدل، فال يكون العدل مانعا

على العدل وفروعه، وأقسامه مما يوكد منع  االسم من الصرف مع العدل مع وجود علمية أو وصفية، كما في )عمر( 

 ي كلمة )ثالث( فقد اجتمع فيها العدل مع الوصفية.فقد اجتمع فيه من األسباب المانعة من الصرف العدُل والعلمية.وف

  وزن الفعل، مع العلم أو الوصف، فال يؤثر هذا السبب بغير واحد منها، كما في )أحمد( اجتمع فيه الوزن

 مع العلمية، وكما في )أحمر( اجتمع فيه وزن الفعل مع الصفة

من ال 
ً
 يكون مانعا

ً
صرف مع العلمية أو الوصف، مثل )عثمان( اجتمع زيادة األلف والنون، وهذا الثالث أيضا

 فيه العلم مع األلف النون الزائدتين، و في )سكران( اجتمع األلف والنون مع الصفة

 :تقسيم آخر لموانع الصرف 4.4.4

ويمكن أن تقسم هذه الموانع إلى قسمين آخرين، وهو أن بعض األسباب يؤثر في المنع سواء كان كان االسم 

 رةمعرفة أو نك



67 
 

 :ما يمنع من الصرف نكرة كان أو معرفة  4.4.4.1

 وهو ما كان في أصله صفة، من هذه الثالثة

 وزن الفعل

 األلف والنون الزائدتان

 العدل

 :ما يمتنع من الصرف إذا كان معرفة فقط 4.4.4.2

 واألسباب التي تذكر في السطور اآلتية هي ما يكون بها االسم غير منصرف حال كونه معرفة، فإ
ّ
ر لم يبق ذا نك

 من الصرف، وهي كما يلي:
ً
 على كونه ممنوعا

 العلم المركب

 العلم الذي زيد فيه األلف والنون 

 العلم المؤنث )مع يشروطه(

 العجمة

 وزن الفعل

 العلم المعدول 

4.5  
ً
 أسباب تجعل غير المنصرف منصرفا

المنصرف، وهناك بعض األسباب تقدم أن وجود سبب من األسباب الموانع تحول االسم المنصرف إلى غير 

 من الصرف إلى حالته األولى من التنوين، وهذه 
ً
التي إذا وجدت في االسم رجع ذلك االسم غير المنصرف من كونه ممنوعا

 األسباب كما يلي:

 :علم منكر  4.5.1

 ثنيالعلمية أحد األسباب المانعة من الصرف، فإذا زال من العلم علميته وأصبح العلم نكرة بكونه ت
ً
ة أو جمعا

 لم يعد ممنوعا من الصرف، ألنه عاد من علميته إلى النكرة

  
ً
 كثيرا

ً
 رأيت في أحمَد خيرا

فأحمد هنا علم، فإذا اجتمع في مجلس رجال كل واحد منهم اسمه أحمد لم يعد ألحمد معنى العلمية، ألنه 

 اد االسم إلى التنوينالعلم المراد به تعيين وحد بذاته، وال يحصل هنا.فإذا زالت العلمية ع

  
ً
 طويال

ً
 رأيُت أحمدا

 ُرّب فاطمة  وجدتها في السوق 

 :علم مصغر 4.5.2

:
ً
 من الصرف، مثال

ً
 العلم إذا دخله التصغير لم يبق على كونه مانعا

.ٌد( ضبطت آخره بالتنوين، ألنه مصروف َحيمِّ
ُ
 أحمد، إذا صغرته وقلت )أ

لت )عمير( صرفته وأعربته بالتنوين.عمر، علم ممنوع من الصرف، فإذا صغرته وق 
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 :مناسبة أواخر الكالم 4.5.3

إذا كان سياق الكالم على نهج واحد، ثم جاء في الجمل ما يمنع ذلك الوزن، وأمكن إبقاء الوزن بصرف ما ال 

 ينصرف من األسماء، جاز ذلك، ويمثلون لذلك باآلية الكريمة

  = وأكواب كانت قواريرا )( 

، ويستقيم الوزن بصرفه فكلمة قوارير م
ً
، إال أن السياق كان ألفا

ً
نتهى الجمع، وهو ممنوع من الصرف حتما

 إلى التنوين، فقد قرئ كذلك بإثبات األلف في األخير.

 :الضرورة 4.5.4

ضرورة الشعر أحد األسباب التي تضطر الشاعر إلى إعراب ما ال ينصرف كاالسم المنصرف، وهو والسبب 

  د، إال أن األول يجري في المنثور وهذا في الشعر خاصة.السابق قريب بل واح

  
ً
 ولكن عبدالله مولى مواليا

 فكلمة )موالي( ممنوعة من الصرف لكونه على وزن منتهى الجمع، ولكنه صرف هنا ألجل ضرورة الشعر.

 :دخول األلف والالم 4.5.5

 األسماء غير المنصرفة إذا دخله الالم دخله الكسرة على اإلطالق

  ِّدخل الناس في المساجد 

 ِّخاض الفقهاء في المسائل 

 بتصريح التنوين على الكلمتين، ألنهما دخل عليهما الالم الذي صؤفهما عن غير المنصرف.

 :اإلضافة 4.5.6

ومن األسباب التي تعيد غير المنصرف إلى التنوين أن يورد االسم غير المنصرف في سياق المضاف، ألنه إذا 

.أضيف غير المنصر 
ً
 ف أصبح منصرفا

  = ذهبت إلى مساجدكم )( 

 = يشّع النور من عمائمِّ العلماء )( 

 وإلى هنا انتهينا من بيان األسباب المانعة من الصرف، واألسباب التي تعيد غير المنصرف إلى صرفه.

 التمارين 4.6

 اضبط األسماء غير المنصرفة في الجمل التالية باإلعراب -1

 عمر يشدتهكان الناس يهابون من  -1

 خرج حامد فرأى زنيب واقفة -2

 أنبت الله حدائق ذات بهجة -3

 رأيت األساتذة في المكتب ثالث ورباع -4

 قال ابن عباس عن معاوية رض ي الله عنهم " دعه فإنه فقيه" -5

 اجتهد أن تظفر بذكرى حسنة بعد موتك -6
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 أفتى العلماء بقول زفر في بعض مسائل فقهية -7

 بزينب ألمم قبل أن يرجل الركب -8

9-  
ً
 وإنما ديوني في أيشياء تكسبهم حمدا

 زحل أحد كواكب السماء -11

 ورجب مضر الذي بين جمادى ويشعبان -11

 التقت هند دعد في بلد حمص وبلخ -12

 عين األسماء غير المنصرفة في الجمل اآلتية، وبين سبب منعها من الصرف مع ضبطها -2

 ذهب خالد إلى نيويارك وهي بلد عجمي -1

 وتماثيليعلمون له ما يشاء من محاريب  -2

 تنزه الطلبة في حديقة ذات أشجار غناء -3

 سلمان منا أهل البيت -4

 استحيى النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان -5

 في الحلم -6
ً
 كان معاوية ابن أبي سفيان مشهورا

 أللهم ارض عن طلحة الخير -7

 أبوعبيدة بن الجراح أمين هذه األمة -8

 أخفى اليهود علومهم في قراطيس -9

 أغرق رمسيس في البحر -11

 امأل الفراغ بأسماء غير منصرفة مع ضبطها   -3

 ماذا فعلتم بـ .......... وأخيه إذ أنتم جاهلون  -1

 ومن وراء .......... يعقوب -2

 .......... من أيشهر علماء النحو -3

 فشروه بثمن بخس .......... معدودة -4

 افتخر المسلمون بإسالم .......... -5

 ال يوجد الماء في .......... -6

 هذه األسماء إلى الصرف اذكر سبب عودة  -4

 أعجب الناَس حسن العمائم -1

 الثمار حلوة في حدائق زيد -2

 الدراسة عالية في مدارس المسلمين -3

 ُرّب فاطمة ليست صالحة -4

 السماحة من يشمائل أكارم البشر -5

 المساجد أحب البقاع إلى الله -6
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 قريش طائفة يشهيرة في قبائل العرب -7

 يا أبا عمير ما فعل النغير؟ -8

 جمل يمنع االسم فيها من الصرف بسبب واحدكون ثالث  -5

 اكتب ثالث جمل يكون المنصرف فيها مع علتين -6

 اكتب ثالث جمل تكون علة المنع فيها العلم والعدل -7

 اكتب ثالث جمل تكون العلة فيها الوصف مع وزن الفعل -8

 اكتب ثالث جمل يكون المنع فيها بمنتهى الجمع -9

 نتائج التعلم 4.7

لبة األعزاء..! لقد انتهينا إلى آخر المطاف من هذه الوحدة التي بينت لك االسم المنصرف وغير أيها الط

 من الصرف، وقد عرفت في خالل هذه الوحدة، أن:
ً
 المنصرف، واألسباب التسعة التي بها يكون االسم ممنوعا

 االسم المنصرف هو الذي يستحق التنوين 

 وأن األسماء المعربة تسمى باألسماء ال 
ً
 متمكنة أيضا

 إال أن يمنعه من التنوين مانع 
ً
 وأن االسم في وضعه األصلي يكون معربا

  ،وأن أسباب المنع من الصرف تسعة، وهي؛ وزن الفعل، والتركيب، والعجمة، والعلمية والعدل والصفة

 ومنتهى الحمع، وزيادة األلف والنون، والتأنيث.

  أو وأن المراد بوزن الفعل أن يكون االسم على وز 
ً
ن من األوزان الخاصة بالفعل، سواء كان الفعل ماضيا

 فيه أو غيره
ً
 أو مزيدا

ً
 أو مجردا

ً
 أو مجهوال

ً
 أو معروفا

ً
 أو أمرا

ً
 مضارعا

 وأن وزن الفعل يحتاج ألن يكون مانعا من الصرف إلى العلمية أو الوصفية 

 وأن المراد بالتركيب هو التركيب المزجي فقط من بين التراكيب الكثيرة 

 "أن ال يكون آخر جزئه " ويه 
ً
 ويشرط المركب المزجي ألجل كونه مانعا

 وأن المراد بالعجمة أسماء األعالم التي نقلت إلى العربية 

  ،وأن جميع أسماء األنبياء الواردة في القرآن الكريم عجمية غير محمد ويشعيب وصالح وهود ونوح ولوط

 فإنها عربية خالصة

  
ً
 من الصرف أن يجمع أمرين:ويشترط لكون العجمة مانعا

o في عجميته قبل أن ينقل إلى العربية 
ً
 أن يكون هذا االسم العجمي علما

o وأن تكون حروفه أكثر من ثالثة 

 من الصرف 
ً
 واجتمع معه سبب آخر كان االسم ممنوعا

ً
 االسم إذا كان علما

  يبيح بذلك التغييروأن المراد بالعدل تحويل بناء الكلمة إلى بناء آخر من غير قياس في اللغة 

 .وأن العدل قسمان؛ قسم يقع في المعارف، وقسم آخر يقع في الصفات 

 فالعدل الذي يكون في المعارف خمسة أنواع 
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o َعل، واستعمل في التأكيد
ُ
 ما كان على وزن ف

o ما كان على الوزن السابق إال أنه استعمل في العلم المذكر مثل عمر وزفر وغير ذلك 

o الثة يشرائطكلمة "سحر" مع وجود ث 

 أن يراد سحر يوم معين 

 من األلف والالم 
ً
 مجردا

ً
 أن يستعمل ظرفا

 من اإلضافة 
ً
 أن يستعمل مجردا

o على الراء 
ً
، بشرط أن ال يكون مختوما ، و َحذامِّ طامِّ

َ
، مثل ق عالِّ

َ
 ما كان من أعالم النساء على وزن ف

 فإن انتهت على الراء كانت مبنية على الكسر على لغة عامة العرب 

o وذلك مع وجود أربعة يشروط:أم ،  سِّ

 أن يراد به اليوم الذي قبل يومك مبايشرة 

 أن يكون غير مضاف 

 أن يكون غير مقترن بأل 

  
ً
 أن يكون غير واقع ظرفا

 :وأن العدل الذي يقع في العدد يأتي على وزنين 

o عال
ُ
 ف

o َمْفَعل 

 وأن "أخرى" وجمعها "أخر" معدولة من األخرى واألخر 

  التي تمنع االسم من الصرف والتنوين، وذلك بشرطينالوصف أحد األسباب 

o  
ً
 أصليا

ً
 أن يكون وصفا

o أن ال تقبل الكلمة تاء التأنيث 

  
ً
 منتهيا

ً
 من الصرف أن يكون االسم جمعا

ً
 وأن من األسباب التي تكون مانعا

  الث كان ث هو كل كلمة -بتعريف آخر  –وأن المراد بمنتهى الجموع كل جمع ال يأتي على وزنه كلمة مفردة، أو

 حروفه ألف وكان بعد األلف حرفان أو أكثر.

 .ويأتي منتهى الجمع على أوزان مختلفة 

 وأن األلف والنون الزائدتين في الكلمة أحد األسباب المانعة لالسم من الصرف 

  أن يأتي على أحد أقسامه الثالثة، وهي 
ً
 يمنعه من الصرف، ويستوي في كونه مانعا

ً
 –وأن كون االسم مؤنثا

  –ما يلي ك

o ما كان عالمة تأنيثه ألفا، وهو ممنوع من الصرف من غير قيد بشرط، وهو نوعان 

 أن تكون باأللف الممدودة، كصحراء 

 أن تكون باأللف المقصورة كحبلى 
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o ما كان عالمة تأنيثه تاء، مثل حمدة، وسهلة أو طلحة وقتادة 

o ما لم يوجد فيه عالمة من عالمات التانيث، مثل ، سعاد، زينب 

o  من الصرف وهو أن تكون هذه األسماء 
ً
فهذان القسمان األخيران يحتاجان إلى يشرط لكونها مانعا

 لم تكن ممنوعة من الصرف
ً
، فإن لم تكن علما

ً
 علما

  وجب منع الصرف 
ً
وأن المؤنث المعنوي إن زادت حروفه على ثالثة أو كانت ثالثة وكان الوسط منها متحركا

 فيه.

  وكان 
ً
 جاز فيه الوجهان.وإن كان ثالثيا

ً
 األوسط ساكنا، أو كان هذا االسم الثالثي عجميا

 وأن المؤنث باأللف ومنتهى الجموع سببان قويان، يمنع كل منهما االسم من الصرف بوحده 

 من الصرف أن يوجد معه سبب آخر 
ً
 وما عدا هذين السببين فإنه يحتاج لكونه مانعا

 العجمة والتركيب غير مؤثرة في المنع إال مع العلمية. وأن المؤنث المعنوي والمؤنث بالتاء وكذلك 

 وأن زيادة األلف والنون والعدل ووزن الفعل تؤثر مع العلمية أو الوصفية 

 :وأن ستة من األسباب تحول االسم غير المنصرف إلى حالته األولى من الصرف،وهي 

o منكرا 
ً
 أن يكون علما

o  
ً
 مصغرا

ً
 أن يكون علما

o أواخر الكالم وأن يحتاج إليه لمناسبة 

o وأن يحتاج إليه الشاعر للضرورة 

o وأن تدخل عليه األلف والالم 

o  
ً
 أن يكون مضافا

 ومعانيها الكلمات الصعبة 4.8

 
ٌ
 ، و اسم ليث

ٌ
ُيوث

ُ
 ، و الجمع : ل

ُ
 والقوة

ُ
 : الشدة

ُ
ْيث

َّ
َسُد ، و الل

َ
 الشجاعُ ، و األ

ضة عضون  ُضون ، و اسم: عِّ  : ، و الجمع : عِّ
ُ
َضة ةالعِّ

َ
ْرق تاّم من مجموعة كالُعْضو من  قطعة، ُجزء، فِّ

 الجسد

رِّ  مال
َ
ف ى السَّ

َ
ل يهِّ  :َماَل إِّ َب فِّ َحْفلِّ ، َرغِّ

ْ
انِّ ال

َ
ى َمك

َ
ل ْيهِّ  :َماَل إِّ

َ
ل َجَه إِّ

تَّ  اِّ

م، فعل تحتم م، والمفعول ُمَتَحتَّ ًما، فهو ُمَتَحّتِّ َحت 
َ
م، ت َم على َيتحتَّ َم / تحتَّ ْن ، تحتَّ

َ
ْيهِّ أ

َ
َم َعل َحتَّ

َ
َر ت  ُيَسافِّ

هُ 
ُ
اط

َ
ْسق ُن إِّ  ُيْمكِّ

َ
 ال

ً
ْمُر : َوَجَب ُوُجوبا

َ
َم األ َحتَّ

َ
، َوَجَب، ت ْيهِّ

َ
رَِّض َعل

ُ
ى ، َيْوَمُه : ف

َ
 َعل

َ
اف

َ
ك ْعتِّ َم االِّ َحتَّ

َ
ت

 
ً
زِّما

َ
 ال

ً
ُه َحْتما

َ
هِّ : َجَعل ْفسِّ

َ
 ن

، راياع: ُعريانات و الجمع للمؤنثالمؤنث: ُعْريانة، و و ، الجمع: ُعريانون وُعَراة وعرايا، و اسم عريان

 من ليس عليه ثيابوالعريان: 

ة، و اسم أرمل
َ
ل ُل وأرامِّ رامِّ

َ
ُل و و ، الجمع: أ رامِّ

َ
ْرَملة، والجمع للمؤنث: أ

َ
ةالمؤنث: أ

َ
ل ْرَمُل ، أرامِّ

َ
َساٌن أ

ْ
ن  :ُهَو إِّ

هُ 
َ
ْهَل ل

َ
 أ
َ
ُمُه، ال عِّ

ْ
ُه َوُيط

ُ
 َمْن َيُعول

َ
يٌر ال قِّ

َ
 األْرَمُل :الَعَزُب ، و ف
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َر ، اسم سكران
َ
َرى، و  ،سكرانون و ، وُسكاَرى ، سكرانون و ، الجمع: َسكاَرى ، و فاعل من َسك

ْ
َسك

َرى و سكرانون، و 
ْ
رانة، و و ، المؤنث: َسك

ْ
، وُسكاَرى  ،سكراناتو ، الجمع للمؤنث: َسكاَرى َسك

ٌر ، سكراناتو  ه فهو َسكِّ
ُ
ُه وإدراك

ُ
: غاب عقل

ً
رانا

َ
، وَسك

ً
را

ُ
، وُسك

ً
را

َ
َر فالٌن من الشراب َسك َسكِّ

َراُن، وهي َسكِّ 
ْ
 وَسك

ً
يضا

َ
رانة أ

ْ
َرى، وَسك

ْ
 رة، وَسك

وبتنقع،  تلفع
ّ
ص بالث

ْ
خ

ّ
جُر بالورق :لّفع الش

َّ
ع الش ع بعباءته/ بعمامته/ بشاله''  تلفَّ ى به ''تلفَّ

َّ
 تغط

ُر ، ، و اسم م زر ُر المؤنث: م زرة، والجمع للمؤنثو الجمع : مآزِّ َزُر: إزاٌر؛ ثوب يحيط ، و : مآزِّ
ْ
المِّ 

 بالنصف األسفل من البدن

عَ  ،يشعَّ  يشّع 
َ
ايش عًّ

َ
، يش عَّ ْع / يشِّ عِّ

ْ
ّع، ايش ا: تفرق وانتشر، ، فهو يشاعّ ْعُت، َيشِّ عَّ

َ
عَّ يش

َ
عَّ الش يُء يش

َ
يشّع  يش

وُء: ر الضَّ
َ
َق تفّرق وانتش

َّ
ل
َ
أ
َ
َع، ت

َ
 ، َسط

 إلمرأة علم  دعٌد 

 المراد به التنوين الصرف

 التنوينيراد به أحد األوصاف التي تمنع االسم من يأتيه   مانع الصرف

هو االسم الذي ورد على وزن من أوزان الفعل، من الماض ي أو المضارع أو غيرهما من اقسام  وزن الفعل

 الثالثي أو الرباعي
ً
 الفعل، سواء فيه املجرد أو المزيد فيه، وسواء أيضا

  التركيب
ً
 كإلى ذل وماوهو ضد اإلفراد، والمراد به كل كلمة جاء مع كلمة أخرى من غير أن يكون مضافا

والمراد به ما جاء من لغات يشتى من غير العربية وعلى نهج غير عربي، مما ال يوجد له نظير في  العجمة

 كالم العرب

هو االسم الذي عّدل و ُحّول من حالة إلى حالة أخرى، من غير قاعدة معروفة لهذا التحويل،  العدل

 ليويكون هذا العدل والتحويل مع البقاء على المعنى األص

 األسئلة النموذجية 4.9

 موضوعية:أسئلة  4.9.1

 "عمر" غير منصرف ألجل -1

(a )وزن الفعل والراء (b )عدل سماعي  (c) العدل والصفة  (d )العدل والعلم  

 اجمتمع في "سكران" -2

(a ) علم ووزن    (b )العجمة والعلم  

(c ) الوصف وزيادة األلف والنون  (d )الوزن والزيادتان  

 العلم يؤثر في منع االسم من الصرف مع -3

(a ) التأنيث المعنوي (b )وزن الفعل  (c )مع كل هذا  (d )الوصف  

 مفاعيل من أوزان  -4
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(a )المؤنث باأللف  (b )العلم العجمي  (c )منتهى الجموع  (d )وزن الفعل  

 وبارِّ اسم غير منصرف، ألنه -5

(a ) مؤنث معنوي  (b )عدل وعلم  (c ) منصرفهو  (d )علم مختوم براء 

 فيها"زينب" غير منصرف ألنها جمعت  -6

(a )الحروف األربعة (b )العجمة وأربعة أحرف (c )التأنيث والعلمية (d )الوزن والتأنيث 

 :منع االسم من الصرف مقام سببين في................ التأنيث باأللف سبب  -7

(a) يقوم  (b ال )يقوم (c يقوم أحيانا )وال يقوم أحيانا (dليس مما سبق )  

 كون غير المنصرف مضافا -8

(a )يكون مبنيا على الكسر  (b )يعيد االسم إلى الصرف  

(c )ال يؤثر فيه   (d )يرفعه  

 اجتماع الوصف والعلم في اسم يمنعه من -9

(a) الفتحة  (b )اإلضافة (c )الجمع (d )الصرف  

 من حروفه أكثرال بد للعجمة للمنع أن تكون  -11

(a )أربعة (b )خمسة (c )نياثن  (d )ثالثة مع سكون الوسط  

 :أسئلة اإلجابة القصيرة 4.9.2

1-  
ً
 ؟من الصرف ما هو الشرط في كون الوصف مانعا

 ما هو وزن العدل في العدد؟ -2

 ما هو العلم العجمي؟ وما عالقته بغير المنصرف؟ -3

 من الصرف؟ -4
ً
 أي التراكيب يكون مانعا

 ماذا تعرف عن قطام ووبار وأمثالهما من أسماء النساء؟ -5

 :أسئلة اإلجابة الطويلة 4.9.3

 ما هي يشروط األلف والنون لكونهما مانعة من الصرف؟ -1

 بمفردها؟ منع االسم من الصرفما هي العلل التي ت -2
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 التمهيد  5.1

وم في الكالم كالملح في الطعام، وهو أجّل العل، قيل فيه:إنه عتبر من أهم العلوم العربيةيال خالف في أن النحو  

وية لفهم مدلوالت األحاديث النب القرآنية، وطريٌق ؛ إذ هو وسيلة إلدراك معاني اآليات هاوأنفع هاوأهم العريية واألدبية

 الثاني عمُر بن الخطاب رض ي الله عنه على تعلمه ونّوهَ 
ُ
 المؤمنين الخليفة

ّ
بقوله:  هميته وقيمتهأ الشريفة؛ لذا حث

موا النحو كما ت
ّ
مون السنن والفرائض". وقال حماد بن سلمة: "من طلب الحديث ولم يتعلم النحو، فهو كت"تعل

ّ
ثل معل

 الحمار تعلق عليه مخالة ليس فيها يشعير".

من قضايا علم النحو، وهي مبحث "الحال قضية مهمة إن هذه الوحدة عبارة عن معالجة أيها الطلبة األعزة!  

إلمام بعلم النحو، ومن له يشغل بالعلوم العربية تدريسا  ىمن له أدن وأحكامها" الذي ال يجهل من أهميتها وقيمتها

 د في أيامنا هذه األشخاصتزداد أهمية هذا الموضوع بما نجن يستخدمها نطقا وكتابة يوما وليلة، و وتصنيفا، وم

 مما يدل على سوء فهمهم أنهمع االستعمال و ضخاصة في مواو في استخدامها حينا بعد حين  يخطئون والرجال الذين 

 بين الحال والتمييز.ال يميزون 

لمتقدمين والمتأخرين كلهم لم يألوا جهدا في دراسة الحال ومالحظتها ومما الريب فيه وال خالف أن النحاة ا 

وْ ، و اهاختصرو  من ، ومنهمافيه توسطوا من الكالم، ومنهم ابسطوا فيه َمن من يشتى جوانب؛ فمنهم املجال  ا في ذلكأدَّ

يضا؛ وأهيمتها اليوم أ النحوة قضية الحال في ل قيمظيمة لمن يأتي بعدهم، ولم تقرة عيا، وتركوا وراءهم ذخبارز دورا 

لكثرة االحتياج إليه وكثرة الورود في النطق والكتابة حتى  بل أصبح هذا الموضوع في العصر الراهن ذا قيمة وأهمية

صار موضوع الباحثين من جديد؛ بما بدت لهم الحاجة إلى تقديم مبحث الحال على منهج عصري حديث؛ لكي يسهل 

 منه. االستفادة للطلبة والباحثين

اصيلها نا يشيئ من تففائقة، ونحاول أن ال يفوت راسة مبحث " الحال وأحكامها" عنايةفيناسب لنا أن نعتني بد 

ية؛ ألجل ذلك اهتممنا في هذه الوحدة أن نحيط قواعد الحال وضوابطها، ثم بذلنا ما في وسعنا أن لضرور المهمة ا

، خاليا من التعقيد اللفظي والتعقيد المعنوي، طريقة جذابةعلى و نقدم كل يشيئ منها في هذه الوحدة بأسلوب سهل، 

 بالله عز وجل، فإنه نعم المولى ونعم النصير،وعليه التكالن. ينمستعين

 أهداف الوحدة 5.1

 : كما يلي، ةالتي تدور حولها هذه الوحد األهداف العظمى واألمور األسمىإن 

 .تعريف الحال لغة واصطالحا ويشرحها ويشروطها 

  .ذكر  عامل الحال، وتقدمها عليه وتأخرها عنه 

 .بيان حذف الحال وعاملها وصاحبها 

 أقسام الحال باعتبارات مختلفة وتنويعها وإيضاحها. ذكر 

  .حكامها، وتعددها ووقوع المصدر حاال
َ
 واو الحالِّ وأ
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 .حكم الحال، وعاملها، وصاحبها، ورابطها، من ناحية الذكر والحذف 

  التمييَز ومخالفته في أمور.موافقة الحال 

 تعريف الحال لغة واصطالحا ويشرحها 5.2

حالك؟  يقال: كيف الحال  في اللغة هي: اإلطالق على الصفة والهيئة التي يكون عليها اإلنسان من خير أو يشر، 

 أي: كيف صفتك؟

أو  و مفعول به،وفي االصطالح هي: وصف، مؤقت، نكرة، منصوب، فضلة، يبّين هيئة ما قبله، من فاعل، أ 

 منهما مًعا، أو من غيرهما، حين وقوع الفعل عليه.

 بنا نقوم بتحليل التعريف: واآلن هيأ 

)وصف(: وليعلم الدارس أنه ليس من الالزم أن تكون الحال في كل االستيعاب وصفا، وإنما هذا هو الغالب؛  

الجامدة تكون مؤولة بالمشتق، نحو: " هجم  ثم هذه بما تكون مشتقة وجامدة أيضا، وقد تكون جملة أو يشبه جملة.

 زيد أسًدا" أي: شجاعا.

 )منصوب(: والنصب قد يكون ظاهًرا، كقول الشاعر: 

 ظهر البدر كامال
 

 يشاحًبا نجا الغريق 
 

"، فكلمة "بداد" علم جنس، وهي حال،  ا، كقولهم: "جاءت الخيل بداد  أو مقّدًرا، مثل: "تغدو الطيور يشتى". أو محليًّ

 مبنية على الكسر في محل نصب.

وحق الحال كما سبق أن تكون وصفا، وهو ما دل على معنى وصاحبه كقائم، وحسن، ومضروب، فوقوعها 

 مصدرا على خالف األصل إذ ال داللة فيه على صاحب المعنى. 

غتة" بوقد كثر مجيء الحال مصدرا نكرة، ولكنه ليس بمقيس؛ ملجيئه على خالف األصل، ومنه: "زيد طلع 

 ، هذا مذهب سيبويه والجمهور. "زيد طلع باغًتا"فبغتة مصدر نكرة، وهو منصوب على الحال، والتقدير: 

طلع زيد يبغت " وذهب األخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية، والعامُل فيه محذوف والتقدير:

 ، و "يبغت" عندهما هو الحال ال  "بغتة"."بغتة

منصوب على المصدرية كما ذهبا إليه، ولكن الناصب له عندهم الفعُل المذكوُر وهو وذهب الكوفيون إلى أنه 

 "بغتـ"ـ، لتأويله بفعل من لفظ المصدر، والتقدير في قولك:"زيد طلع بغتة""زيد بغت بغتة"؛ فيؤولون "طلع" ب"طلع"

 .وينصبون به "بغتة"

واقعا بعد تمام الكالم، أي: أنه يصح االستغناء عنه من جهة تركيب الكالم،  ن)فضلة(: المراد بالفضلة: ما كا

ْرَض َوَما َبْيَنُهَما ﴿ال من جهة المعنى، إذ قد تجئي الحال غير مستغن عنها من جهة المعنى، نحو: 
َ ْ
َماَء َواأل ْقَنا السَّ

َ
ل
َ
َوَما خ

يَن  بِّ عِّ
َ

 –ثم معنى كون الحال فضلة: أنها ليست مسندة وال مسندة إليه، وهي ما يمكن أن يستغنى عنه  .[16]األنبياء: ﴾ال

المعنى األساس ي للجملة، ثم ليعلم الدارس أنه ليس من الالزم أن تكون الحال فضلة على الدوام؛ فهذا  –في األغلب 

ا ﴿للجملة، أو في منع فساده، كقوله تعالى: غالب أيًضا؛ فقد تكون بمنزلة العمدة أحياًنا في إتمام المعنى األساس ي 
َ
ذ َوإِّ
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ى
َ
َسال

ُ
اُموا ك

َ
الةِّ ق ى الصَّ

َ
ل اُموا إِّ

َ
ارِّيَن ﴿[ وقوله تعالى: 142]النساء:  ﴾ق

ُتْم َجبَّ
ْ
ش

َ
ُتْم َبط

ْ
ش

َ
ا َبط

َ
ذ [. فالمعنى 131]الشعراء:  ﴾َوإِّ

 األساس ي ال يتم لو حذفت الحال: "كسالى" أو: "جبارين".

التي يفسد معنى الجملة بحذفها"؛ مثل: ليس الميت من فارق الحياة، إنما الميت من  والثانية: "وهي الحال

" وقلنا: الميت من يحيا لوقع التناقض الذي ُيفسد المعنى، ومثل كلمة: 
ً

 ال نفع له؛ فلو حذفنا الحال: "خامال
ً

يحيا خامال

ْرَض وَ ﴿"العبين" في قوله تعالى: 
َ ْ
َماَء َواأل ْقَنا السَّ

َ
ل
َ
يَن َوَما خ بِّ [ ، فلو حذفت الحال "العبين" 16]األنبياء:  ﴾َما َبْيَنُهَما العِّ

 لفسد المعنى أيشد الفساد. 

 دأ، أو الخبر، أو اسم النواسخ.ت)من غيرهما(:  كالمب

ى: 
َ
َعال

َ
ْوله ت

َ
اَرة، كق

َ
ل ت اعِّ

َ
ف
ْ
ي من ال َحال تأتِّ

ْ
ن ال

َ
ائًفا﴿واعلم أ

َ
ْنَها خ خرج مِّ

َ
ائًف 21]القصص:  ﴾ف

َ
ن }خ إِّ

َ
ا{ َحال [، ف

م.
َ

ال ْيهِّ السَّ
َ
ى َعل د على ُموس َ َعائِّ

ْ
َرَج{ ال

َ
ي }خ ُمْسَتتر فِّ

ْ
ير ال مِّ

 من الضَّ

ى: 
َ
َعال

َ
ْوله ت

َ
َمْفُعول، كق

ْ
ي من ال تِّ

ْ
رْ ﴿َوتاَرة تأ

َ
 َوأ

ً
اسِّ َرُسوال لنَّ ناَك لِّ

ْ
اف 79النساء:  ] ﴾َسل

َ
ك
ْ
ن }َرُسوال{ َحال من ال إِّ

َ
[، ف

نا{.
ْ
ْرَسل

َ
َي مفعول }أ ي هِّ تِّ

َّ
 ال

َمْفُعول معا.َو ت
ْ
ل َومن ال اعِّ

َ
ف
ْ
ي من ال تِّ

ْ
 ارة تأ

ْحو: 
َ
ُمَضاف بعضه، ن

ْ
اَن ال

َ
ُمَضاف إليه إن ك

ْ
ي من ال تِّ

ْ
يه َميتا﴿َوتارة تأ خِّ

َ
و كبعضه، 12]الحجرات:  ﴾لحم أ

َ
[، أ

ْحو: 
َ
يفا﴿ن يم َحنِّ ْبَراهِّ ة إِّ

َّ
ل  [.123]النحل:  ﴾مِّ

َحال 
ْ
يء ال ف َمجِّ

َّ
 يَتَوق

َ
نه ال

َ
رط،  بخالف المضاف إليه؛ فإن ثم علًما بالقارئ أ

َ
َمْفُعول على يش

ْ
ل َوال اعِّ

َ
ف
ْ
من ال

ُمور:
ُ
ة أ

َ
ث

َ
ال
َ
د من ث ف على َواحِّ

َّ
يء الحال منه يَتَوق  َمجِّ

ى: 
َ
َعال

َ
ْوله ت

َ
ي ق َما فِّ

َ
ُمَضاف اليه ك

ْ
ُمَضاف َبْعًضا من ال

ْ
ن يكون ال

َ
حدَها أ

َ
يه َميتا﴿أ خِّ

َ
ل لحم أ

ُ
ك
ْ
ن َيأ

َ
م أ

ُ
ب  أحدك ُيحِّ

َ
 ﴾أ

ْيهِّ والمضاف بعضه.12 ]الحجرات:
َ
ل ْحم إِّ

َّ
ة الل

َ
َضاف إِّ خ َوُهَو مخفوض بِّ

َ ْ
 [؛ فميتا َحال من األ

َك  لِّ
َ
، َوذ ْيهِّ

َ
ل َحة حذفه واالستغناء َعنُه بالمضاف إِّ ي صِّ ْيهِّ فِّ

َ
ل ُمَضاف إِّ

ْ
ُمَضاف كبعض من ال

ْ
ي أن يكون ال انِّ

َّ
َوالث

ى: 
َ
َعال

َ
ه ت ْولِّ

َ
ق
َ
يفا﴿ك يم َحنِّ ْبَراهِّ ة إِّ

َّ
ل ْيهِّ  [؛123ل: ]النح ﴾بل مِّ

َ
ل ة إِّ

َّ
مل

ْ
ة ال

َ
َضاف إِّ يفا{ َحال من ابراهيم، َوُهَو مخفوض بِّ فـ)َحنِّ

هِّ  اط واالستغناء بِّ
َ
ْسق ِّ

ْ
َحة اإل ي صِّ ة بعضه؛ َولكنَها كبعضه فِّ

َّ
مل

ْ
ْيَست ال

َ
و قيل: َول

َ
نه ل

َ
ال ترى أ

َ
يم اتبُعو ﴿ َعْنَها، أ ْبَراهِّ ا إِّ

يفا . ﴾َحنِّ  َصحَّ

ُمَضاف 
ْ
ن يكون ال

َ
ث أ الِّ

َّ
ى الث

َ
َعال

َ
ْوله ت

َ
ي ق َما فِّ

َ
َحال ك

ْ
ي ال يًعا﴿َعامال فِّ ْيهِّ مرجعكم َجمِّ

َ
ل يًعا{ 4]يونس:  ﴾إِّ [، فـ}َجمِّ

ن 
َ
ن يْعمل؛ ألِّ

َ
ن أ

َ
ُه أ

َ
َحال، َوَصحَّ ل

ْ
ي ال ل فِّ َعامِّ

ْ
مرجع، والمرجع ُهَو ال

ْ
ة ال

َ
َضاف إِّ يم املخفوضة بِّ مِّ

ْ
اف َوال

َ
ك
ْ
َمْعنَحال من ال

ْ
ى ال

 
َ
نه مصدر ف

َ
ْيهِّ َمَع أ

َ
و قيل:َعل

َ
نه ل

َ
ال ترى أ

َ
ْعل، أ فِّ

ْ
ة ال

َ
زِّل
ْ
َمن مصدر  ُهَو بِّ

ْ
ي هو ال ذِّ

َّ
ْعل ال فِّ

ْ
ل ال َعامِّ

ْ
اَن ال

َ
يًعا{، ك }إليه ترجعون َجمِّ

َمْعَناُه.  بِّ

 يشروط الحال:  5.2.1

 يشروط  هي:
ُ
 في الحال أربعة

ُ
 يشترط

 )وهو األصُل فيها(، أي: أال تكون  صفة مالزمة للمتصف بها، نحو: "جاء زيد  - 1 
ً
، ال ثابتة

ً
 ُمنتقلة

ً
أن تكوَن صفة

 راكًبا"، فراكًبا وصف منتقل لجواز انفكاكه عن زيد بأن يجيئ مايشيا. 

َق اللُه ا 
َ
ل
َ
"، "خ

ً
بوَك رحيما

َ
 مالزمة غير منتقلة، نحو: "هذا أ

ً
 ثابتة

ً
يهوقد تكوُن صفة

َ
 َيَديها أطوَل من رِّجل

َ
رافة ا"، لزَّ
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 ﴿ومنه قوله تعالى: 
ً
َق اإلنساُن ضعيفا لِّ

ُ
 [.28]النساء:  ﴾خ

 تنبيه: يشرط كون الحال صفة منتقلة معناه أن ذلك هو الغالب واألكثر ال أنه الزم. 

؛ فإن جاء بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة، نحو: "آمنُت ب - 2 
ً
، ال معرفة

ً
  ،الله وحدُه"أن تكوَن نكرة

َ
ي أ

. ونحو "اجتهد وحدك"، هذا مؤول بما ال إضافة فيه، والتقدير: 
ً
فيَر"، أي جميعا

َ
، ونحو: "جاُءوا الَجّماَء الغ

ً
منفردا

 "اجتهد منفرًدا".

"؛ فان الراكب هو نفس سعيد. وال يجوز أن يقال  - 3 
ً
ها في المعنى، نحو "جاَء سعيُد راكبا ْفَس صاحبِّ

َ
أن تكوَن ن

". ألن الركوب فعل الراكب وليس هو نفسه."جاء 
ً
 سعيد ركوبا

 4 -  
ً
، ال جامدة

ً
، وذلك في ثالث حاالت:، أن تكون مشتّقة  بوصف  مشتّق 

ً
لة وَّ

َ
 ُمؤ

ً
 وقد تكون جامدة

 كاألسد، وأسد جامد.
ً
جاعا

ُ
"، أي مشبها األسد، أي ش

ً
، نحو "كرَّ علي  أسدا  األولى: أن تُدلَّ على تشبيه 

: أن
ُ
"، أي: مناجزة. الثانية  بيد 

ً
عُتَك الفَرَس يدا ، نحو "بِّ ُدل  على ُمفاعلة 

َ
 ت

"، أي 
ً
 بابا

ً
بيَن، ونحو: "قرأُت الكتاَب بابا

ّ
"، أي ُمتَرت

ً
 رجال

ً
، نحو: "دخَل القوُم رجال  أن تدلَّ على ترتيب 

ُ
الثالثة

، ونحو: " سار الجند رجلين رجلين" أي مرتبين. وضابط هذا النوع: أن
ً
با
ّ
، ثم يفصل  ُمَرت

ً
ملجموع هذا ايذكر املجموع أوال

 مكرًرا.بذكر بعضه 

: لة  بوصف  ُمشتق، وذلك في سبع حاالت 
، غيَر ُمؤوَّ

ً
 وقد تكوُن جامدة

، نحو: قوله تعالى:   (1
ً
وَن ﴿األولى أن تكوَن موصوفة

ُ
ل ْعقِّ

َ
ْم ت

ُ
ك
َّ
َعل

َ
ا ل يًّ  َعَربِّ

ً
ْرآنا

ُ
ناُه ق

ْ
َزل
ْ
ن
َ
ا أ نَّ  [، وقوله تعالى:2]يوسف: ﴾إِّ

ا﴿ يًّ  َسوِّ
ً
را

َ
ها َبش

َ
َل ل

َّ
َتَمث

َ
 [.17]مريم:  ﴾ف

، كقوله تعالى:  (2  أن تكون دالة على عدد 
ُ
 ﴿الثانية

ً
يقاُت َربَك أربعيَن ليلة َتمَّ مِّ

َ
 [.142] األعراف:  ﴾ف

، نحو: (3  أن تكون دالة على تسعير 
ُ
  الثالثة

ً
راعا "، وايشتريُت الثوَب ذِّ روش 

ُ
عشرةِّ ق ا بِّ

".بدينا"بعُت القمَح ُمدًّ  رِّ

 أن تكو  (4
ُ
ور  فيه تفصيل، نحوالرابعة

َ
  ن دالة على ط

ً
قولهم: " هذا بسرا أطيب منه رطبا"، ونحو "خالٌد غالما

."
ً
 أحسُن منُه رجال

5) ."
ً
َك ذهبا

ُ
 من صاحبها، نحو: "هذا مال

ً
 أن تكون نوعا

ُ
 الخامسة

 لصاحبها، نحو (6
ً
 أن تكوَن فرعا

ُ
"، ومنه قول :السادسة

ً
هُبَك خاتما

َ
 ﴿ُه تعالى "هذا ذ

ً
بالِّ ُبُيوتا جِّ

ْ
َن ال ُتوَن مِّ ْنحِّ

َ
َوت

يَن   [.149] ﴾فارِّهِّ

 أن ت (7
ُ
 السابعة

َ
 لصاحبها، نحو "هذا خات

ً
 ﴿َك حديدا"، ومنه قوله تعالى: ُم كون أصال

ً
لقَت طينا

َ
من خ  ﴾أأسُجُد لِّ

 [.61]اإلسراء: 

 :عامل الحال وصاحبها  5.2.2

، أو َمعناُه،أي وما ال يشك فيه أن الحال تحتاج إلى عامل    ، أو يشبههِّ م عليها من فعل  قدَّ
َ
ها ما ت

ُ
؛ فعامل وصاحب 

الناصب للحال يكون أحدا من ثالثة أيشياء، األول: الفعل، والثاني: ما يشبه الفعل في العمل، والثالث: ما يتضمن معنى 

 الفعل دون حروف الفعل.

."
ً
 فاألول الفعُل: نحو "طلعت الشمُس صافية
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، وهي: اسم الفاعل، واسم المفعول، يشبه الفع و الثاني  من الفعلِّ
ُ
ل: المراُد بشبهِّ الفعلِّ الصفاُت المشتقة

."
ً
 والصفة المشبهة، وأفعل التفضيل، واسم الفعل، واسم اإليشارة، ومن األمثلة: "ما مسافٌر خليٌل مايشيا

 أيشياء تلي: 
ُ
 والثالث: ما يتضمن معنى الفعل دون حروف الفعل، وذلك تسعة

".اسُم  (1
ً
َزالِّ ُمسرعا

َ
"، و"ن

ً
، نحو "َصْه ساكتا  الفعلِّ

"، ومنه قولُه تعالى:   (2
ً
، نحو: "هذا خالٌد ُمقبال  ﴿اسُم اإليشارةِّ

ً
إنَّ ﴿[، وقولُه تعالى: 72]هود:  ﴾وهذا َبعلي يشيخا

 
ً
 واحدة

ً
ة مَّ

ُ
ُتكم أ مَّ

ُ
 {.92}األنبياء:  ﴾هذه أ

، أسٌد"،   (3
ً
، مقبال

ً
، نحو "كأنَّ خالدا شبيهِّ

ّ
 قال الشاعر ]من الطويل[:أدواُت الت

 
ً
 وَيابسا

ً
با
ْ
، َرط ْيرِّ

َّ
وَب الط

ُ
ل
ُ
نَّ ق

َ
ف البالي   ...  كأ

َ
اُب والَحش رِّها، الُعنَّ

ْ
َدى َوك

َ
 ل

 علي حّقا". (4
ً
عيا ك، مدَّ

َّ
عل

َ
 عندنا"، ونحو: "ل

ً
رّجي، نحو: "ليَت السروَر دائما

ّ
 أدوات الّتمني والت

؟ *  (5
ً
َك واقفا

ُ
؟". ومن أدوات االستفهام، نحو: "ما يشأن

ً
 بُزهير  رئيسا

َ
؟ * كيف

ً
 أنَت قائما

َ
* كيف

ً
َك ُمنطلقا

َ
ما ل

ه تعالى: 
ُ
يَن ﴿ذلك قول ُهْم َعنِّ التذكرة ُمْعرِّضِّ

َ
َما ل

َ
 [.49]المدثر:  ﴾ف

6)  ."
ً
، نحو "ها ُهَو ذا البدُر طالعا  التنبيهِّ

ُ
 حرف

 الجار  واملجروُر، نحو "الفَرُس لَك وحَدك".  (7

َدينا الحق   (8
َ
، نحو "ل

ُ
ُه". الظرف

ُ
 لواؤ

ً
ّفاقا

َ
 خ

 النداء، كقوله (9
ُ
". :حرف  بساحتهِّ

ً
بُع مبكّيا ها الرَّ  "يا أي 

 له في المعنى، أي بعبارة أخرى: هو  
ً
وأما صاحب الحال فهو ذوالحال بلفظ آخر، وهو ما كانت الحاُل وصفا

"، فصاحُب الحال هو "الُجنُد"
ً
ها هو "رجَع". الذي تبّين الحال هيئته فإذا قلَت: "رجَع الجنُد ظافرا

ُ
 وعامل

ُب ﴿وصاحب الحال قد يكون الفاعل، مثل:  
َّ
َرق

َ
 َيت

ً
فا ْنها خائِّ َرَج مِّ

َ
خ

َ
[، وقديكون نائب الفاعل، 21]القصص:  ﴾ف

 ﴿مثل: 
ً
يفا ساُن َضعِّ

ْ
ن ِّ
ْ

َق اإل لِّ
ُ
[، وقد يكون المفعول به، نحو: "قرأت النص مكتوبا"، وقد يكون المبتدأ، 28] النساء:  ﴾خ

ُموا﴿جًدا أقرب منه إلى الله راكعا"، وقد يكون الخبر، مثل: نحو: "المصلي سا
َ
ل
َ
ما ظ  بِّ

ً
َية َك ُبُيوُتُهْم خاوِّ

ْ
ل تِّ
َ
[، 52النمل: ] ﴾ف

 ﴿وقد يكون المضاف إليه، نحو: 
ً
يعا ْم َجمِّ

ُ
ُعك ْيهِّ َمْرجِّ

َ
ل  [، و"أعجبني جلوس الطالب منصتين".4]يونس: ﴾إِّ

، كما رأيَت،  
ً
وذلك في الغالب؛ وال يأتي نكرة إال عند تحقق أحدِّ أربعةِّ يشروط  األصُل في صاحبها أن يكون معرفة

 وبمسّوغ من المسّوغات األربعة اآلتية:

ت : نعت، ثم قدم النع"متألماـ"ف أن تكون النكرة متأخَرة والحال متقدمة عليها، نحو: "يدعو متألما مظلوم"؛ -1 

ى المنعوت، فتقدم الحال يؤمن التباَس الحال بالصفة على المنعوت، فأصبح حاال؛ آلنه اليجوز أن يتقدم النعت عل

 في حالة النصب. ومنه قول الشاعر ]من الطويل[:

ُم  ها لَي الئِّ
َ
ل
ْ
ث ي مِّ ْفس ِّ

َ
ي   ...   وَما الَم ن ْت َيدِّ

َ
ك
َ
ُل َما َمل

ْ
ث ْقرِّي مِّ

َ
 وال َسدَّ ف

ُم" حيث جاء صاحب الحال "الئم" نكرة، و   ها لَي الئِّ
َ
ل
ْ
ث  سّوغ ذلك مجيئ تقدم الحال عليه.الشاهد فيه قوله: "مِّ

أن تقع النكرة بعد نفي أو يشبهه، ويشبه النفي: نهٌي أو استفهاٌم؛ فاألوُل: نحو "ما في المدرسة من تلميذ   -2 

"، ومنه قولُه تعالى: 
ً
 راكبا

ّ
"،"وما جاءني أحٌد إال

ً
ُروَن ﴿كسوال ها ُمْنذِّ

َ
 ل
َّ
ال ْرَية  إِّ

َ
ْن ق نا مِّ

ْ
ك
َ
ْهل

َ
[. وفيه 218 ] الشعراء: ﴾َوما أ

ُروَن ﴿ ها ُمْنذِّ
َ
 جملة في موضع الحال من "قرية".﴾ل
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 َبغَيُه"، ومنه قوُل قطري بن الُفجاَءة:
ً
ال  والثاني: نحو "ال َيبغِّ امروٌء على امرئ ُمستسهِّ

حجامِّ  لى اإلِّ حٌد إِّ
َ
ْن أ

َ
ن
َ
 َيْرك

َ
حمامِّ   ...    ال  لِّ

ً
فا ّوِّ

َ
ى ُمَتخ

َ
َوغ

ْ
 َيْوَم ال

 
َ
حٌد" نكرة, والذي سّوغ ذلك وقوعه بعد نهي.الشاهد فيه قوله: "ال

َ
" حيث جاء صالحب الحال " أ

ً
فا ّوِّ

َ
حٌد ... ُمَتخ

َ
ْن أ

َ
ن
َ
 َيْرك

"، ومنه قوُل الشاعر ]من البسيط[:
ً
جاءَك أحٌد راكبا

َ
: نحو "أ

ُ
 والثالث

تَرى 
َ
؟ ف

ً
يا ، َهْل ُحمَّ َعْيٌش باقِّ ها  ...  يا َصاحِّ بعادِّ َر في إِّ

ْ
َك الُعذ َنْفسِّ َماللِّ

َ
 األ

؟ "حيث جاء صاحب الحال " َعْيٌش" نكرة، وجاز ذلك لسيقه باستفهام.
ً
يا  الشاهد فيه قوله: " َهْل حمَّ َعْيٌش باقِّ

 َمعونتي"، ومنُه قوله تعالى:  - 3 
ً
، فاألوُل نحو: "جاءني صديٌق حميٌم طالبا َص بوصف  أو إضافة  فيها ﴿أن يَتخصَّ

 من
ً
، أمرا  أمر  حكيم 

نا ُيفَرُق كل  { جاء نكرة لتخصصه 5 - 4]الدخان:  ﴾عندِّ [، والشاهد في اآلية: أن صاحب الحال}أمر 

}  وقول الشاعر ]من البسيط[:، ومنه بالوصف }حكيم 

ُه ... 
َ
 واستَجْبَت ل

ً
وحا

ُ
ْيَت ن جَّ

َ
ا يا َرّبِّ ن

َ
ُحون

ْ
َيّمِّ َمش

ْ
ر  في ال ك  ماخِّ

ُ
ل
ُ
 في ف

ُح 
ْ

ر  .. َمش ك  ماخِّ
ُ
ل
ُ
" والمسّوغ لذلك تخصصه بالوصف الشاهد فيه قوله: "في ف ك 

ُ
ل
ُ
ا" حيث جاء صاحب الحال" ف

َ
ون

." ر   "ماخِّ

"، ومنه قولُه تعالى: 
ً
 أيام  يشديدة

ُ
ام  َسواًء في أربعة اي﴿والثاني، أي مثال ما تخصص باإلضافة: "َمرَّت علينا ستة

 ز ذلك لتخصصه باإلضافة.[، والشاهد قوله تعالى:}أربعة{، وهو صاحب الحال نكرة، وجا11]فصلت:  ﴾للسائلين

ا إليه، نحو: تمتعت بجمال الحديقة واسعة، ويش
ً
 رط أكثر النحاة في صاحبتوقد يكون صاحب الحال مضاف

ا إليه أن يكون المضاف:
ً
 الحال إذا كان مضاف

إما جزًءا حقيقًيا من المضاف إليه؛ نحو: "أعجبتني أسنان الرجل نظيًفا"، "فاألسنان" مضاف وهي جزء  -أ 

 يقي من المضاف إليه، أي: من صاحب الحال؛ "وهو: الرجل". حق

 ﴿ومن األمثلة قوله تعالى: 
ً
يهِّ َمْيتا خِّ

َ
ْحَم أ

َ
َل ل

ُ
ك
ْ
ْن َيأ

َ
ْم أ

ُ
َحُدك

َ
ب  أ ُيحِّ

َ
[، فكلمة: "ميًتا" حال من 12]الحجرات:  ﴾أ

 المضاف إليه "وهو: أخ"، والمضاف "وهو: لحم" بعض منه.

"حيث يصح حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ فال يتغير المعنى وإما بمنزلة الجزء الحقيقي  -ب 

 ﴿العام" ومن هذا قوله تعالى: 
ً
يفا يَم َحنِّ ْبَراهِّ  إِّ

َ
ة
َّ
ل ْع مِّ بِّ

نِّ اتَّ
َ
ْيَك أ

َ
ل ْوَحْيَنا إِّ

َ
مَّ أ

ُ
[؛ حيث يصح: أن اتبع إبراهيم 123]النحل:  ﴾ث

 حنيًفا ...

 في المضاف إليه، كأن يكون ا -جـ 
ً

 فيه، نحو: عند الله تقدير العاملين وإما عامال
ً

لمضاف مصدًرا عامال

 ﴿مسرورين، ونحو: 
ً
يعا ْم َجمِّ

ُ
ُعك ْيهِّ َمْرجِّ

َ
ل [. فـ"جميعا" حال من الكاف والميم املخفوضة بإضافة المرجع، و 4]يونس: ﴾إِّ

 "مرجع" مصدر ميمي، أي: رجوعكم.

 بالواو، نحو: " است - 4
ً
 مقرونة

ً
قبلت صديًقا وهو راجع من سفر"، ومنه قوله تعالى: أن تكون الحاُل بعَدُه جملة

 على ُعُرويشها﴿
ٌ
، وهَي خاوية  [.259]البقرة:  ﴾أو كالذي َمرَّ على قرية 

 تقدم الحال على عاملها وتأخرها عنه: 5.2.2.1

باحث: مواألصل في الحال أن تتأخر عن عاملها، وقد تتقدم عنه جوازا ووجوبا أيضا، وبهذا االعتبار هناك ثالثة 

؟  والثالث: متى تتأخر 
ً
األول جواز تقديم الحال على عاملها وعدم جوازه، والثاني: متى تتقدم الحال على عاملها وجوبا
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 عن عاملها وجوبا؟

 األول جواز تقديم الحال على عاملها وعدم جوازه:

شبُه  
ُ
 جاء علي"، أو صفة ت

ً
، نحو: "راكبا

ً
 ُمَتصرفا

ً
، بشرطِّ أن يكون فعال

ً
م الحال على عاملها جوازا وقد تتقدَّ

 
َ
 خالٌد ُمنطلٌق". -كاسمِّ الفاعلِّ واسمِّ المفعولِّ والصفة المشبَهةِّ  -الفعُل المتصرف

ً
 ، نحو: "ُمسرعا

فاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، مما يراد بالصفات التي تشبه الفعل المتصرف: ما كان كاسم ال 

؛ يتصرف إال في بعض األحوال، وذلك إذا اقترن بأل وأما اسم التفضيل فليس كذلك؛ ألنه ال .يتصرف في جميع أحواله

 فال يجوز تقديم الحال التي هو عامل فيها عليه.

، أو صفة تشبهه 
ً
 أو معنى الفعل دون أحرفه، فال - وهي اسم التفضيل -فإن كان العامل في الحال فعال جامدا

"، والثالث: 
ً
! "، والثاني نحو: "علّي افصُح الناس خطيبا

ً
يجوز تقديم الحال عليه، فاألول نحو: "ما أجمَل البدَر طالعا

 
ً
 كأن عليا

ً
 أفصُح الناس، وال مقدما

ً
 ما أجمل البدر، وال علي خطيبا

ً
 أسٌد". فال يقال "طالعا

ً
 ُمقدما

ً
سٌد". أنحو "كأّن عليا

 "
ً
 أفصح من خليل يشاعرا

ً
، وابراهيُم كاتبا

ً
 أفصح منه كاتبا

ً
ويستثنى من ذلك: اسم التفضيل في نحو قولك: "سعيد خطيبا

 ففي هذه الصورة يجب تقديم الحال.

واملجرور، نحو: "سعيد مستقرا في  وقد ندر تقديمها على عاملها الظرف، نحو: "زيد قائما عندك"، والجار

هِّ ﴿له تعالى: هجر"، ومنه قو  ينِّ َيمِّ اٌت بِّ يَّ وِّ
ْ
َماَواُت َمط   [ في قراءة من كسر التاء وأجازه األخفش قياسا.67]الزمر: ﴾َوالسَّ

:  في ثالثِّ ُصَور 
ً
 الثاني تتقدُم الحال على عاملها وجوبا

 رجَع سليٌم؟، فإن أسماء االستفهامِّ لها صدُر جملتها.  -1 
َ
، نحو: "كيف ف" وفيه "كيأن يكون لها صدُر الكالمِّ

 اسم استفهام مبني على الفتح، وهو في محل النصب على الحال من سليم، أي على أية حال جاء؟

ّضَل صاحُب إحداهما على صاحبِّ األخرى، نحو 2 -   
ُ
 في حالين، ف

ً
، عامال أن يكون العامُل فيها اسَم تفضيل 

 
ً
"، أو كان صاحُبها واحدا

ً
، أكرُم من خليل  غنّيا

ً
خرى، نحو: "خالٌد فقيرا

ُ
 على نفسه في حالة  دوَن أ

ً
في المعنى، ُمفّضال

 اسُم التفضيلِّ 
ُ
 يتوسط

ُ
، تقديُم الحال التي للُمفّضل، بحيث  هذهِّ

ُ
". فيجُب والحالة

ً
، خيٌر منه متكلما

ً
"سعيٌد، ساكتا

يَت.
َ
 بينهما، كما رأ

 في حالينِّ - 3 
ً
، عامال شبيه، دوَن أحُرفهِّ

ّ
بِّ يراُد بهما تشبيُه صاحبِّ األولى بصاح أن يكون العامُل فيها معنى الت

خرى، نحو "خالٌد، 
ُ
، بنفسه في حالة  أ "، أو تشبيُه صاحبهما الواحد في حالة 

ً
، كخليل  غنّيا

ً
األخرى، نحو "أنا، فقيرا

". فيجُب، إذ ذاك، تقديُم الحالِّ التي للُمشّبهِّ على الحالِّ التي للُمشّبهِّ به، كما رأي
ً
ُه بائسا

ُ
ثل ، مِّ

ً
 إن كانت ت، إالسعيدا

."
ً
، سعيٌد َبطيئا

ً
، ُمهروال

ً
، نحو "كأنَّ خالدا

ً
"، فال يجوُز تقديُم الحال عليها ُمطلقا شبيه "كأنَّ

ّ
 الت

ٌ
 أداة

:
ً
 في أحَد عشَر موضعا

ً
 الثالث تأخُر الحال عن عاملها وجوبا

، ما أحسَن الح -1
ً
ْعَم المهذاُر ساكتا ، نحو "نِّ

ً
 جامدا

ً
". أن يكوَن العامُل فيها فعال

ً
ما ِّ

ّ
 كيَم متكل

2- ."
ً
زالِّ مسرعا

َ
، نحو "ن  أن يكوَن اسَم فعل 

 للعلم".  -3
ً
ني، اغتراُبك طالبا ني أو َيسر  ح  تقديُرُه بالفعلِّ والحرفِّ المصدري، نحو "سرَّ  َيصِّ

ً
 أن يكوَن مصدرا

4-  ."
ً
 ألْل، نحو "خالٌد هو العامُل مجتهدا

ً
لة  أن يكون صِّ

ني ما تجتهُد   -5 ، َيسر 
ً
صا ني أن عملُت ُمخلِّ ، َسرَّ

ً
رني أن تعمَل مجتهدا ، نحو "َيس   لحرف  مصدرّي 

ً
لة أن يكون صِّ
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."
ً
ني ما َسَعيَت صابرا ، سرَّ

ً
 دائبا

6-  ."
ً
ال ُر ُمعتمِّ صبِّ

َ
، نحو "أل  بالمِّ االبتداءِّ

ً
 أن يكوَن مقرونا

 مج -7  -7
 بالمِّ القسم، نحو "ألثابَرنَّ

ً
".أن يكوَن مقرونا

ً
 تهدا

"، معنى الفعل هنا: التنبيه أو اإليشارة.  -8
ً
، نحو: "هذا علي  مقبال حرفهِّ

َ
 فيها معنى الفعل دون أ

ً
أن يكوَن كلمة

 كريٌم" معنى الفعل هنا: التمني المفهوم من "ليت".
ً
 غنّيا

ً
 و"ليت سعيدا

 ف  -9
ً
"، إال إذا كان عامال

ً
، نحو "علي  أفصُح القومِّ خطيبا ي حالين، نحو "العصفوُر، أن يكون اسَم تفضيل 

م. "، فيجُب تقديُم حال المفّضل على عامله، كما تقدَّ
ً
 خيٌر منه ساكتا

ً
ردا

َ
 مغ

11-  ."
ً
، فَتبّسم الصديُق ضاحكا

ً
را  مدبِّ

ى العدو 
ّ
 لعاملها، نحو "ول

ً
 أن تكوَن الحاُل مؤكدة

11-  ."
ٌ
، نحو "جئُت والشمُس طالعة  مقترنة بالواو، على األصّحِّ

ً
 أن تكون جملة

 حذف عامل الحال:  5.2.2.2

 العامُل في الحال. وذلك على قسمين جائز وواجب، وهما يليان:
ُ
ف

َ
 قد يحذ

"، ومن ذلك قولُه تعالى
ً
"، وللقادم من الحّجِّ "مأجورا

ً
أَيحَسُب ﴿ :فالجائُز كقولك لقاصد السفر "رايشدا

سّوِّي 
ُ
ظاَمُه؟ َبلى، قادريَن على أن ن ن لن نجمَع عِّ

َ
هُ اإلنساُن أ

َ
: بلى نجمعها –والله أعلم  –[، التقدير 4 – 3]القيامة:  ﴾بَنان

 قادرين.

 ويحذف عامل الحال وجوًبا في خمس صَور:

1)  ."
ً
وَب بدينار فنازال

ّ
"،ونحو:"ايشترِّ الث

ً
ق بدرهم  فصاعدا

صدَّ
َ
، نحو:"ت و نقٌص بتدريج 

َ
أن ُيبّين بالحالِّ ازدياٌد أ

وبا، والتقدير: "فذهب المتصدق به صاعًدا، وذهب الثمن نازال". فصاعدا و نازال حاالن، عاملهما محذوف وج

ثّم. والفاُء أكثُر. و بِّ
َ
، كما رأيت، أ ن تكون مصحوبة بالفاءِّ

َ
 هذهِّ الحالِّ أ

ُ
 ويشرط

2)  
ً
، نحو: "أقاعدا ذكَر للّتوبيخِّ

ُ
 ؟"، أ نائما وقد أيشرقت الشمس؟".عن العمل، وقد قام الناُس  أن ت

 لمضمونِّ ال  (3
ً
ن تكون ُمؤكدة

َ
ا".أ

ً
"، "زيد أخوك عطوف

ً
خي مواسيا

َ
، نحو: "أنت أ  جملةِّ

4)  ."
ً
 أن تُسّد مَسّد خبر المبتدأ، نحو: "تأديبي الغالَم ُمسيئا

 لك.  (5
ً
، نحو: هنيئا

ً
 العامل( َسماعا

ُ
ي حذف

َ
ُه )أ

ُ
ن يكون حذف

َ
 أ

بها  5.2.2.3  صاحِّ
ُ
ف

ْ
 الحالِّ وَحذ

ُ
ف

ْ
 :َحذ

ها، ألنه 
ُ
 لقرينة. وأكثُر ذلك إذا كانت األصُل في الحال أنه يجوز ذكرها وحذف

ُ
ف

َ
حذ

ُ
. وإن حذفت فإنما ت

ٌ
ا فضلة

ول، كقولهِّ تعالى
َ
 أغنى عنه ذكُر الق

ً
 َيدخلوَن عليهم من كل باب سالٌم عليكم﴿ :الحاُل قوال

ُ
[، أي 24]الرعد:  ﴾والمالئكة

َن ﴿"يدخلون قائلين سالٌم عليكم"، وقوله  َد مِّ واعِّ
َ
ق
ْ
يُم ال ْبراهِّ ُع إِّ

َ
 َيْرف

ْ
ذ اَوإِّ نَّ ْل مِّ بَّ

َ
ق
َ
نا ت يُل َربَّ ْسماعِّ َبْيتِّ َوإِّ

ْ
[، 127بقرة: ]ال ﴾ال

ينِّ رّبنا تقّبْل مّنا".
َ
 أي "َيرفعانِّ القواعَد قائل

، كقولهِّ تعالى  صاحُبها لقرينة 
ُ
ف

َ
 ﴿ :وقد ُيحذ

ً
ُه َرُسوال

َّ
 الل

َ
ي َبَعث ذِّ

َّ
ا ال

َ
هذ

َ
ي "بعثُه".41] ﴾أ

َ
 [، أ

 :أقسام الحال  5.2.3

 أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، و أقسامها بأيشهر االعتبارات هي: والحال تنقسم إلى 
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 انقسام الحال باعتبار ثبات معناها ومالزمته: –األول 

وتنقسم الحال باعتبار ثبات معناها ومالزمته يشيًئا آخر، أو عدم ذلك إلى "منتقلة"، وهي األكثر، "وثابتة"، وهي 

 األقل.

ا"، األول المنتقلة: هي التي تبين هي
ً
ئة ش يء )صاحبها( مدة مؤقتة، ثم تفارقه بعدها، مثل: "أقبل الرابح ضاحك

ا" يدل على معنى ينقطع؛ ألن"الضحك" ال يالزم صاحبه إال مدة محددة يزول بعدها.
ً
 فالحال "ضاحك

 ثالث: ر الثانية الثابتة: هي التي تبّين هيئة ش يء تالزمه غالًبا وال تكاد تفارقه، وتتحقق المالزمة في إحدى صو 

 )أ( أن يكون معناها التأكيد، وهذا يشمل:

أن يكون معناها مؤكًدا مضمون جملة قبلها، بشرط أن يكون هذا المضمون أمًرا ثابًتا مالزًما في الغالب،  - 1 

فيتفق معنى الحال ومضمون الجملة، ويترتب على هذا أن تكون الحال ثابتة مالزمة صاحبها تبًعا لذلك، نحو: "خليل 

رحيما" حال من "أب" الذي هو صاحبها المالزمة له، ومعنى هذه الحال وهو: "الرحمة" يوافق المعنى ـ"ك رحيًما"، فأبو 

 الضمني للجملة التي قبلها، وهو: "أبوة خليل"؛ ألن هذه األبوة ال تتجرد من الرحمة.

، المبتدأ والخبر" معرفتينويشترط في هذه الجملة التي قبلها أن تكون اسمية، وأن يكون طرفاها "وهما: 

 جامدتين.

 ﴿وأن تكون مؤكدة لعاملها؛ إما في اللفظ والمعنى مًعا، نحو، قوله تعالى:  -2
ً
اسِّ َرُسوال لنَّ َناَك لِّ

ْ
ْرَسل

َ
]النساء:  ﴾َوأ

 ﴿[، وإما في المعنى فقط، نحو قوله تعالى: 79
ُ
ُموُت َوَيْوَم أ

َ
ْدُت َوَيْوَم أ يَّ َيْوَم ُولِّ

َ
الُم َعل  َوالسَّ

ً
 َحّيا

ُ
[، فكلمة: 33] مريم:  ﴾ْبَعث

{؛ ألن البعث هو الحياة بعد 
ُ
ْبَعث

ُ
{، ومعناها: الحياة وهو معنى الفعل }أ

ُ
ْبَعث

ُ
"حيا" حال من الضمير المستتر "أنا" في }أ

 الموت، فمعناها مؤكد لمعنى عاملها، والرسالة صفة مالزمة للرسول، وكذا حياة المبعوث.

ناها معنى صاحبها مع مالزمتها صاحبها، نحو: اختلف كل الشعوب جميًعا، فكلمة وأن تكون مؤكدة بمع - 3 

 "جميًعا" حال مؤكدة معنى صاحبها، وهو: "كل"؛ ألن معنى الجمعية هو معنى الكلية، ال يفترقان.

 على تجدد صاحبها؛ بأن يكون صاحبها فرًدا من نوع يستمر فيه خلق األفراد وإ
ً

جادها ي)ب(  أن يكون عاملها داال

ا" حال، وعامله: "خلق" وهو يدل على تجّدد هذا 
ً
ا، فكلمة "منقط

ً
على مّر األيام، نحو: "خلق الله جلد النمر منّقط

 املخلوق، أي: إيجاد أمثاله، واستمرار اإليجاد في األزمنة المقبلة.

هُ ﴿تعالى:  )جـ(  أحوال مرجعها السماع، وتدل على الدوام بقرائن خارجية؛ مثل: "قائًما" في قوله نَّ
َ
ُه أ

َّ
َد الل هِّ

َ
 ال يش

ْسطِّ  قِّ
ْ
ال  بِّ

ً
ما ائِّ

َ
مِّ ق

ْ
ل عِّ

ْ
و ال

ُ
ول
ُ
 َوأ

ُ
ة
َ
ك َمالئِّ

ْ
 ُهَو َوال

َّ
ال َه إِّ

َ
ل [، فكلمة "قائًما" حال، وعاملها الفعل: "يشهد"، 18] آل عمران:  ﴾إِّ

  وصاحبها: "الله". ودوام القيام بالقسط معروف من أمر خارجي عن الجملة؛ هو: من صفات الخالق.

 :انقسام الحال بحسب االيشتقاق والجمود –الثاني 

وتنقسم الحال بحسب االيشتقاق والجمود إلى مشتقة، أي اسم الفاعل، والمفعول، والمبالغة، والصفة 

قياسية في  ؛ ولكنها مع قلتها–وهي القليلة  –، كاألمثلة السالفة وإلى جامدة –وهي الغالبة  –المشبهة، واسم التفصيل 

 سواء أكانت جامدة مؤولة بالمشتق، أم غير مؤولة. عدة مواضع،

 ومن أيشهر مواضع المؤولة بالمشتق:

)أ( أن تقع الحال "مشبًها به" في جملة تفيد التشبيه إفادة تبعية غير مقصودة لذاتها، نحو: "ترنم المغني بلبال". 
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ا، وهذا يعد بمنز  ة بالمشتق، أي: سارًّ
َ
ل ها به لة المشبه به، "أي: كالبلبل، وال يعتبر مشبفكلمة: "بلبال" حال منصوبة ُمؤوَّ

 مقصودا حقيقة؛ ألن التشبيه ليس المقصود األول هنا، إنما المقصود األول هو المعنى الحادث عند التأويل بالمشتق.

ا" 
ً
ا ثالث

ً
..  .)ب( أن تكون الحال دالة على ترتيب نحو: "ادخلوا الغرفة واحًدا واحًدا أو: اثنين اثنين، أو: ثالث

 والمعنى: ادخلوها: مترتبين.

 ضمًنا على جزأيه المكررين، ثم يأتي بعده تفصيله 
ً

، مشتمال
ً

 مجمال
ً

وضابط هذا النوع: أن يذكر املجموع أوال

 صراحة على بيان الجزأين المكررين. ومن أمثلته: "يمش ي الجنود ثالثة ثالثة، أو أربعة أربعة" ...، ومن مجموع 
ً

مشتمال

المكررتين تنشأ الحال المؤولة؛ الدالة على الترتيب وال يحدث الترتيب من واحد فقط، لكن األمر عند اإلعراب الكلمتين 

يختلف؛ إذ يجب إعراب الكلمة األولى وحدها هي الحال من الفاعل كما في األمثلة السالفة أو من المفعول به، أو من 

 غيره على حسب الجمل األخرى التي تكون فيها.

لمة الثانية المكررة فيجوز إعرابها توكيًدا لفظًيا لألولى، كما يجوز وهذا أحسن أن تكون معطوفة على أما الك

األولى بحرف العطف املحذوف "الفاء" أو: "ثم" دون غيرهما من حروف العطف، فاألصل: ادخلوا الغرفة واحًدا 

...، ويصح أن يقال: ادخلوا األول فاألول  ... و ... و ... فواحًدا، أو: ثم واحًدا، يمش ي الجنود ثالثة فثالثة، أو: ثم ثالثة 

فيكون حرف العطف ظاهًرا، وما بعده معطوف على الحال التي قبله، ولكن الحال هنا مع صحتها فقدت االيشتقاق 

 والتنكير مًعا.

الجار نصوبة، و )ج( أن تكون دالة على سعر، نحو: "بع القمح كيلة بثالثين"، أي: مسّعًرا، فكلمة "كيلة" حال م

  –واملجرور متعلقان بمحذوف، هو صفتها، والتقدير: كائنة 
ً

ومن مجموع الصفة والموصوف يكون المشتق   –مثال

 المؤول.

)د(  أن تكون مصدًرا صريًحا  متضمًنا معنى الوصف "أي: معنى المشتق"؛ حيث تقوم قرينة تدل على هذا؛ 

، "حضر الوالد بغتة"، أي مفاجًئا.نحو: "اذهب جرًيا إلحضار البريد"، أي: جاريً 
ً

"، أي: مرتجال
ً

 ا، "تكلم الخطيب ارتجاال

 وأيشهر مواضع الحال الجامدة التي ال تتأول بالمشتق سبعة:

أن تكون الحال الجامدة موصوفة بمشتق أو بشبه  المشتق؛ نحو: "ارتفع السعر قدًرا كبيًرا"، ومنه قوله   (1

ًرا ﴿تعالى: 
َ
َها َبش

َ
َل ل

َّ
َتَمث

َ
اف يًّ َل{.  والنحاة يسمون هذا الحال 17]مريم:  ﴾َسوِّ

َّ
َمث

َ
ا حال من الفاعل في }ت يًّ [. فَسوِّ

الموصوفة: "بالحال الموطئة"، "أي: الممهدة" لما بعدها؛ ألنها تمهد الذهن، وتهيئه لما يجيء بعدها من 

 الصفة التي لها األهمية األولى دون الحال.

ًرا، فكلمة" كيلة" حال منصوبة، أن تكون دالة على ش يء له سعر، نح  (2 و: "بع القمح كيلة بثالثين"، أي مسعَّ

ومن مجموع الصفة والموصوف  –مثال  –والجار واملجرور متعلقان بمحذوف، هو صفتها، والنقدير" كائنة 

 بكون المشتق المؤول.  

"أن تكون دالة على تقسيط وعدد؛ نحو: "اكتمل العمل عشرين يوًما"، و"تم عدد العام  (3
ً

، لين فيه ثالثين عامال

 فكلمة: "عشرين" و"ثالثين"، ... حال.

أن تكون إحدى حالين ينصبهما "أفعل التفضيل"، متحدتين في مدلولهما، وتدل على أن صاحبها في طور من   (4

أطواره مفضل على نفسه أو على غيره، في الحال األخرى، نحو: "هذا الخادم يشباًبا أنشط منه كهولة"، فللخادم 
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ار مختلفة؛ منها طور الشباب، وطور الكهولة، وهو في طور الشباب مفضل على نفسه في طور الكهولة، أطو 

 وناحية التفضيل هي: النشاط.

وهو:  –أن تكون نوًعا من أنواع صاحبها المتعددة، نحو: "هذه أموالك بيوًتا"؛ فكلمة: "بيوًتا" حال، وصاحبها   (5

بيوت، والزروع، والمتاجر، والثياب، ونقود، وعقار، وكل يشيئ يمكن له أنواع متعددة، و منها: ال  –أموال 

 ﴿امتالكه منها. ومنه قوله تعالى: 
ً
باَل ُبُيوتا جِّ

ْ
ُتوَن ال ْنحِّ

َ
 [. 74] األعراف:  ﴾َوت

أن يكون صاحبها نوًعا معيًنا وهي فرع منه، نحو، "رغبت في الذهب خاتًما"، "انتفعت بالفضة سواًرا"، "تمتعت   (6

 يًصا" ... و ... فكل من الذهب؛ والفضة، والحرير نوع، والحال فرع منه.بالحرير قم

أن تكون هي النوع وصاحبها هو الفرع المعين، نحو: "رغبت في الخاتم ذهًبا"، "انتفعت بالسوار فضة"،   (7

 "تمتعت بالقميص حريًرا".

 انقسام الحال من ناحية التنكير والتعريف: –الثالث 

أو ما هو بمنزلة النكرة، كالجملة الواقعة حاال، وقد وردت معرفة في ألفاظ مسموعة  ال تكون الحال إال نكرة

ال يقاس عليها، وال تجوز الزيادة فيها، ومنها كلمة "وحد" في قولهم: "جاء الضيف وحده"، "سايرت الزميل وحده"، فكلمة: 

 اها، أي: منفرًدا، أو متوحًدا."وحد" حال، معرفة؛ بسبب إضافتها للضمير؛ وهي جامدة مؤولة بمشتق من معن

ومنها: "رجع المسافر عوده على بدئه"، فكلمة: "عود" حال، وهي معرفة، إلضافتها للضمير، ومؤولة بالمشتق، 

 على إرادة: رجع عائًدا، والمعنى: رجع عائًدا فوًرا، أو: رجع على الطريق نفسه.

 يمها عليه:انقسام الحال بحسب تأخيرها عن صاحبها، أو تقد– الرابع  

ومن المعلوم أن األصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها؛ ولكن ربما تتقدم وتتأخر عن صاحبها وجوبا وجوازا؛  

 الحال عن صاحبها أو تقديمها عليه تنقسم إلى ثالثة أقسام:  فبحسب تأخير

 األول: وجوب تأخيرها عن صاحبها في ثالثة مواضع: 

"أن تكوَن هي املحصورة، نحو "ما  (1)
ً
تقول ذلك إذا أردت أن تحُصَر مجيء خالد  في حالة  ،جاء خالٌد إال ناجحا

ريَن ﴿النجاح. ومنه قولُه تعالى  ريَن ومنذِّ
ّ
ُل الُمرسلين إال مبش رسِّ

ُ
[؛ فال يصح تقديم  48]األنعام:  ﴾وما ن

المثالين  يح جليا بالتأمل فالحال وحدها؛ ألن تقديمها يفسد سالمة التركيب، ويزيل الحصر، كما هو واض

 ين.فلالسا

 باإلضافة،"أي: أنه مضاف إليه"، نحو: "أعجبني يشكل النجوم واضحة"؛ فال   (2)
ً
أن يكون صاحُبها مجرورا

لئال تكون فاصلة بين المضاف  ؛يجوز تقديم الحال: "واضحة" على صاحبها المضاف: "النجوم"

 والمضاف إليه، والفصل بها ال يصح.

 يجوز تقديم الحال على صاحبها املجرور بحرف؛ فال تقول في "مررُت أنه الإلى وذهب جمهور النحويين 

."  بهند 
ً
": "مررت جالسة

ً
 بهند  جالسة

 بالواو، نحو: "جاء علي  والشمُس طالعة". فإن كانت غيَر ُمقترنة بها جاز   (3)
ً
 مقترنة

ً
أن تكون الحاُل جملة

ُل كتابُه"  ، والثاني نحو: "جاء يحمُل كتاَبُه خليٌل".تأخيُرها وتقديمها، فاألوُل نحو "جاء خليٌل َيحمِّ

 الثاني: يجب تقديمها على صاحبها في ثالثة مواضع:
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ًبا غالم" ومنه قول الشاعر:  (أ)
ّ
 غير مستوفية للشروط، نحو: "لخليل مهذ

ً
 أن يكون صاحبها نكرة

جاٌع وَعْقرَ 
ُ

 ش
ً
وثا

ُ
ْرضِّ َمْبث

َ
ُدوا ... َوفي األ

َ
اق

َ
ف
َ
لي، ت

ْ
مث وني لِّ

َعد 
َ
 أ
َّ
 ُب وَهال

حُصَر  (ب)
َ
 خالٌد". تقوُل ذلك إذا أردَت أن ت

ً
 إال خالٌد وإنما جاء ناجحا

ً
، نحو "ما جاء ناجحا

ً
أن يكوَن محصورا

 المجيء بحالة النجاح في خالد.

ا إلى ضمير يعود على ش يء له صلة وعالمة بالحال،   
ً
 )ج(أو كان صاحبها مضاف

 للوالد ولده".نحو: "جاء زائًرا هنًدا أخوها"، "جاء منقاًدا 

الثالث: يجوز التقديم والتأخير في غير حالتي الوجوب السالفتين، نحو: " دخل الصديق مبتسًما"، أو: "دخل 

 
ً
مبتسًما الصديق". وقال ابن عقيل: " وأما تقديم الحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز، نحو: "جاء ضاحكا

 هنًدا".
ً
 زيٌد، وضربُت مجّرَدة

 قسام الحال بحسب التعدد إلى واحدة وإلى أكثر:ان –الخامس 

 إلى واحدة وإلى أكثر على مايأتي: –الجائز والواجب وعدمه  –وتنقسم الحال باعتبار التعدد 

ا"، وهذه تطابق صاحبها الحقيقي في اإلفراد 
ً
قد تكون الحال واحدة لواحد، نحو: "يقف الشرطي متيقظ

ا، هبط الطياران هادئين، هبط الطيارون هادئين، هبطت وفروعه، وفي التأنيث والتذكير، نحو: 
ً
"هبط الطيار هادئ

 الطيارة هادئة".

ا، مبتسًما، البًسا ثياب 
ً
وقد تكون الحال متعددة لواحد، فتطابقه في األمور السالفة، نحو: "هبط الطيار هادئ

 بعض معداته، وخرجت المضيفة مس
ً

ا مبتهًجا حامال
ً
 رعة قاصدة حجرتها".الطيران، ونزل مساعده نشيط

، فإن وجد حرف العطف صّح، وكأن ما 
ً

وال يجوز وجود حرف عطف بين األحوال المتعددة ما دامت أحواال

ا. وكذلك ال يجوز أن تتعارض األحوال؛ فال يقال: "حضر القطار سريعا بطيئا"، وال يقال: "وقف الحارس 
ً
بعده معطوف

وصول إلى معنى واحد يؤخذ من الحالين مًعا، وال يؤديه أحدهما دون اآلخر، متيقظا غافال". نعم، يجوز هذا عند إرادة ال

 نحو: "أكلت الطعام ساخنا بارًدا"، أي: معتدال في حرارته.

وقد تكون متعددة ألكثر من واحد؛ فإن كان معنى األحوال ولفظها واحًدا وجب تثنيتها، أو جمعها على حسب 

ة في عملها وألفاظها، ومعانيها، أم غير متحدة في ش يء من ذلك؟ نحو: "عرفت أصحابها من غير نظر للعوامل، أهي متحد

ا ومعنى، وهما 
ً
النحل والنمل دائبين على العمل"، واألصل: "عرفت النحل دائًبا ... والنمل دائًبا" ... والحاالن متفقان لفظ

 يبينان هيئة يشيئين؛ فوجب تثنيتهما تبًعا لذلك، فراًرا من التكرار.

ددت لمتعدد وكانت مختلفة األلفاظ والمعاني وجب التفريق بغير عطف؛ بحيث تكون كل حال بعد وإن تع

صاحبها مبايشرة، وهو األحسن؛ منًعا للغموض، ويجوز تأخير األحوال المتعددة كلها وتكون األولى منا لالسم األخير 

الذي قبل هذا...  ... وهكذا ترتب األحوال مع )وهو صاحبها(، والحال الثانية لالسم الذي قبله، والحال الثالثة لالسم 

أصحابها ترتيًبا عكسًيا، فأول األحوال آلخر األصحاب، وثاني األحوال للصاحب الذي قبل األخير ... ومراعاة هذا واجبة، 

اصًدا قإال إن قامت قرينة تدل على غيره، فمثال مراعاة الترتيب السابق: "كنت أسوق السيارة فأبصرت زميلي في سيارته 

" حال 
ً

 من الريف"، فكلمة: "قاصًدا" حال من "زميل" بإعطاء أول الحالين آلخر االسمين، وكلمة: "مقبال
ً

الريف، مقبال

من التاء في: "أبصرت"، بإعطاء ثاني الحالين لالسم الذي قبل السابق ... و ... ومثال مخالفة هذا الترتيب لقرينة تدعو 
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ا عنهم، سائلجماعة  للمخالفة: "لقي الترجمان
ً
ا" حال من: "الترجمان"، وكلمة:  ةالسياح باحث

ً
عنه"، فكلمة: "باحث

"سائلة" حال من "جماعة"، ولو روعي الترتيب هنا الختلت المطابقة الواجبة بين الحال وصاحبها في التذكير والتأنيث، 

 مًعا، أو التأنيث فيهما مًعا، فالذي ربط بين الحال وصاحبها، وعّين لكل حال صاحبها هو قرينة التذكير فيهما 

ا ﴿وإذا وقعت الحال بعد: "إما" التي للتفصيل، أو بعد: "ال" النافية وجب تعدد الحال، نحو قوله تعالى:  نَّ إِّ

 
ً
ُفورا

َ
ا ك مَّ  َوإِّ

ً
را اكِّ

َ
ا يش مَّ يَل إِّ بِّ

ين، ضع، ونحو: "يقفز الطيار؛ ال خائًفا، وال متردًدا"، أما في غير هذين المو ﴾َهَدْيَناُه السَّ

 فالتعدد جائز على حسب الدواعي المعنوية.

 وقد تكون الحال واحدة لصاحب واحد، نحو: " وقفت أمام البحر متأمال، وسرُت على يشاطئه متأنيا.

وقد تكون الحال متعددة لصاحب واحد، نحو: "جاء زيد راكبا ضاحكا"، فراكبا وضاحكا: حاالن من "زيد"، 

 ﴿تعالى:  والعامل فيهما "جاء"، ومنه قوله
ً
فا سِّ

َ
ْضباَن أ

َ
هِّ غ ْومِّ

َ
لى ق َرَجَع ُموس ى إِّ

َ
{. فغضبان وأسفا: حاالن من 86}طه: ﴾ف

 "موس ى".

وقد تكون الحال ألكثر من واحد، نحو:جلس األساتذة والطالب والضيوف منصتين للخطيب، ومنه قوله 

َبْينِّ ﴿تعالى:  َمَر دائِّ
َ
ق
ْ
ْمَس َوال

َّ
ُم الش

ُ
ك
َ
َر ل  [.33]الرعد:  ﴾َوَسخَّ

 انقسام الحال بحسب الزمان: –السادس 

 النحاة يقسمون الحال من حيث الزمن إلى ثالثة اقسام:

ويتحقق معناها في زمن معنى عاملها، بحيث ال يتخلف  الحال المقارنة: هي التي يقارن زمنها زمَن عاملها –األولى 

 ووروًدا في الكالم  -وقوع معنى أحدهما عن اآلخر، 
ً

، فزمن الفرح هو ”،  نحو: "أقبل البريء فرًحا–وهي أكثر استعماال

 زمن وقوع معنى الفعل: أقبل.

الثانية: المقدرة، أو المستقبلة: هي التي يكون زمن وقوع معناها بعد زمن وقوع معنى عاملها، أي: بعد تحقق 

حين الى للصالمعناه بزمن يطول أو يقصر؛ فحصول معنى الحال هنا متأخر عن حصول مضمون عاملها؛ نحو قوله تع

يَن ﴿أهل الجنة:  نِّ َسالم  آمِّ وَها بِّ
ُ
ل
ُ
يَن ﴿[، وقوله تعالى: 46] الحجر:  ﴾اْدخ دِّ الِّ

َ
وَها خ

ُ
ل
ُ
اْدخ

َ
[، فكل من األمن 73] الزمر:  ﴾ف

 والخلود متأخر في زمنه عن زمن الدخول ال محالة.

قع ، وهي "الماضية" فهي: حال و الثالثة: املحكية: أما النوع الثالث الذي يسميه بعض النحاة: "الحال املحكية"

معناها وتحقق قبل النطق بها؛ نحو: " جاء خالد أمس راكبا". وأنكرها بعض النحاة: ألن الركوب مقارن للمجيئ فهي 

 مقارنة لعامله. 

 انقسام الحال بحسب التأسيس والتأكيد: –السابع 

 وتنقسم الحال باعتبار التأسيس والتأكيد إلى قسمين:

ذكُر للّتبيين والّتوضيح(:  هي التي تفيد معنى جديًدا ال يستفاد  مؤسسة –األول 
ُ
؛ ألنها ت

ً
يضا

َ
سّمى المبّينة أ

ُ
)وت

كثر ما تأتي الحاُل من هذا النوع، نحو: "وقف األسد في قفصه غاضًبا، ثم هدأ حين رأى حارسه 
َ
من الكالم إال بذكرها، وأ

"؛ فكلمة "غاضًبا" حال مؤسسة: ألنها أفادت ا
ً

" مقبال
ً

لجملة معنى جديًدا ال يفهم عند حذفها. وكذلك كلمة: "مقبال

 وأيشباههما من األحوال التي ال يستفاد معناها من سياق الكالم بدون ذكرها.

المؤكدة: هي التي ال تفيد معنى جديًدا؛ بل هَي التي ُيستفاُد معناها بدونها، وإنما ُيؤتى بها للتوكيد  –الثانية 
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أنه لو حذفت الحال لفهم معناها مما بقي من الجملة، نحو: "ال تظلم الناس باغًيا، وال تتكبر والتقوية. ومعنى ذلك 

عليهم مستعلًيا، "فالبغي"هو الظلم، و"االستعالء" هو الكبر، ولو حذف كل من الحالين في المثال "وهما يؤكدان 

 عاملهما" ما نقص المعنى، وال تغير، ولفهم معناها من بقية الكالم.

 ال المؤكدة تنقسم إلى ثالثة أقسام:والح

 
ً
، ولو لم  –أوال

ً
وافقه معًنى فقط، أو معنى ولفظا

ُ
المؤكدة لعاملها: هي التي تؤكد معنى عاملها، سواء كانت ت

"، ومنُه قولُه تعالى: 
ً
بّسم ضاحكا

َ
ين﴿تذكر ألفاد عاملها معناها. فاألول، نحو: "ت عثوا في األرضِّ ُمفسدِّ

َ
]األعراف:  ﴾وال ت

 ﴿[؛ ألن العثي هو الفساد. والثاني كقوله تعالى: 74
ً
رسلناَك للناس رسوال

َ
ْيَر ﴿[، 79]النساء:  ﴾وأ

َ
يَن غ قِّ

ُمتَّ
ْ
ل  لِّ

ُ
ة َجنَّ

ْ
تِّ ال

َ
ف ْزلِّ

ُ
َوأ

يد    [، وذلك ألن اإلزالف هو التقريب، فكل ُمزلفِّ قريب، وكل قريب غير بعيد.31]ق:  ﴾َبعِّ

َها ﴿التي يستفاد معناها من صريح لفظ صاحبها ويؤكده، نحو قوله تعالى:  المؤكدة لصاحبها: هي –ثانًيا  ي 
َ
َياأ

 
ً
ة
َّ
اف

َ
مِّ ك

ْ
ل ي الّسِّ وا فِّ

ُ
ل
ُ
يَن آَمُنوا اْدخ ذِّ

َّ
وا{، 218]البقرة:  ﴾ال

ُ
ل
ُ
{ حال مؤكدة للضمير في }اْدخ

ً
ة
َّ
اف

َ
َمَن ﴿[. فكلمة }ك

َ
َك آل اَء َرب 

َ
ْو يش

َ
َول

ُهْم َجمِّ 
 
ل
ُ
ْرضِّ ك

َ ْ
ي األ يَن َمْن فِّ نِّ وا ُمْؤمِّ

ُ
ون

ُ
ى َيك اَس َحتَّ ُه النَّ رِّ

ْ
ك
ُ
َت ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ف
َ
[، فكلمة: "جميًعا" حال من الفاعل 99]يونس:  ﴾يًعا أ

 "من"، وهذا الفاعل اسم موصول يفيد العموم، والحال هنا تفيد العموم، وهي مؤكدة له. 

 مضمون تلك الجملة قبلها،الحال المؤكدة لمضمون الجملة: وهي دالة على وصف ثابت مستفاد من  –ثالثا  

، نحو: "زيد أبوك عطوفا"، فـ"عطوفا" حال، وهو  ويؤتى بها لتوكيدِّ مضمون جملة معقودة من اسمينِّ معرفتينِّ جامدينِّ

 منصوب بفعل محذوف وجوبا، والتقدير: " أحقه عطوفا".
 انقسام الحال باعتبار جريانها على صاحبها أو عدم جريانها:  –الثامن 

 ل إلى قسمين:وتنقسم الحا

" –األول 
ً

"، فكلمة "مبتال
ً

حقيقية: هي التي تبين هيئة صاحبها مبايشرة، مثل: "فزع العصفور من المطر مبتال

حال تبين هيئة صاحبها نفسه؛ وهو: "العصفور" وقت فزعه، وال تبين هيئة ش يء آخر غير العصفور نفسه، كعشه، أو 

 شجرته، أو صاحبه، أو طيور أخرى:

ببية: هي التي تبين هيئة ش يء له اتصال وعالقة بصاحبها الحقيقي، أي عالقة، دون أن تبين هيئة الس –الثاني 

" حال، كما كانت، وصاحبها هو:  صاحبها الحقيقي مبايشرة؛ مثل: "فزع العصفور من
ً

ه"، فكلمة: "مبتال
 
 عش

ً
المطر مبتال

الحقيقي: "العصفور"، وإنما تبين هيئة: "العش"، "العصفور" كما كان أيًضا، ولكن الحال هنا ال تبين هيئة صاحبها 

 وللعش صلة وعالقة بصاحبها؛ فهو مسكن العصفور ومأواه.

 بنوعيها )الحال الحقيقية والسببية( لصاحبها: –مطابقة الحال 

 في التذكير، والتأنيث واإلفراد، والتثنية والجمع؛ لكن -وجوبا  –)أ( األصل أن تطابق الحال الحقيقية صاحبها 

 يستثنى من هذا األصل بعض حاالت لها أحكام أخرى تتلخص فيما يلي:

إذا كان صاحب الحال الحقيقية جمًعا مفردة مذكر لغير العاقل، جاز في الحال أن تكون مفردة مؤنثة، وجمع  (1

 مؤنث سالًما، وجمع تكسير، نحو: "سرتني الكتب نافعة، أو: نافعات، أو: نوافع".

يقية من األلفاظ التي يغلب استعمالها بصورة واحدة للمذكر والمؤنث ككلمة: إذا كان لفظ الحال الحق  (2

 "صبور"، بقي على صورته؛ نحو: "عرفت المؤمن صبوًرا عند الشدائد"، و"عرفت المؤمنة صبوًرا كذلك".



91 
 

د اإذا كان لفظ الحال الحقيقية أفعل التفضيل املجرد من "أل" واإلضافة، أو المضاف إلى نكرة، لزم اإلفر   (3

 والتذكير على األرجح، نحو: "عرفت العصامي أنشط وأنفع، أو: أنشط عامل، وأنفع رجل".

إذا كانت الحال الحقيقية مصدًرا فإنه يالزم صورة واحدة؛ نحو: "حضر القطار سرعة"، وإذا ايشتهر المصدر   (4

، والواليين عدلين، والوالة عدو 
ً

".صح تثنيته وجمعه كالنعت؛ نحو: "عرفت الوالي عدال
ً

 ال

 من معرفة مع إضافتها إلى نكرة؛ نحو: "استمعت إلى  -في الغالب-إذا كانت الحال كلمة: "أي" فإنها   (5
ً

تقع حاال

 علي أي خطيب".

 في التذكير والتأنيث واإلفراد، دون التثنية -وجوًبا –)ب( أما الحال "السببية"، فتطابق االسم المرفوع بها 

 مداخله،  والجمع؛ إذ األحسن أن تلتزم معهما
ً

اإلفراد كما سبق، نحو: "سكنت البيت جيًدا هواؤه، واسعة غرفه، جميال

 نظيفة مسالكه".

 انقسام الحال باعتبار المقصودة والموطئة: –التاسع 

"سافرُت  :وتقسم الحال أيضا إلى مقصودة لذاتها وموطئة.  والحال المقصودة لذاتها )وهو الغالُب( نحو 

"، "جئت راكبا".
ً
 منفردا

 لما بعدها، كقوله تعالى وأما الحال
ً
وطئة

َ
ذكُر ت

ُ
، ت

َ
 الموصوفة

ُ
ئة، فهَي الجامدة ِّ

ّ
 ﴿ :الُموط

ً
َل لها َبشرا

ّ
فَتمث

 
ً
". :، ونحو﴾سوّيا

ً
 ُمحسنا

ً
 رجال

ً
قيُت خالدا

َ
 "ل

 انقسام الحال بحسب اإلفراد وعدمه: –العايشر 

والنحاة يقسمون الحال باعبتار اإلفراد وعدمه إلى مفردة، وجملة، ويشبه جملة أيضا، ثم يتكلمون على ما  

 تحتاج إليه الجملة الحالية من رابط، وتفصيل ذلك كما يلي:

 المفردة: ما ليست جملة وال يشبهها، نحو: "أيشرب الماء صافًيا"، ومثل كلمة: "جاهًدا" في قول الشاعر: –األول  

 ... يجدها، وال يسلم له الدهر صاحب  ومن يتتبع جاهًدا كل عثرة

يشبه الجملة هو: "الظرف، والجار مع مجروره"، نحو: "كنت في الطائرة فأبصرت البيوت الكبيرة فوق  –الثاني 

 األرض صغيرة".

بغير  أو بالعدد، أو وال بد في يشبه الجملة أن يكون تاًما؛ أي: مفيًدا، وإفادته قد تكون باإلضافة، أو بالنعت،

 ذلك مما يكون مناسًبا له.

أو يشبه جملة، فال بد أن يكون صاحبها معرفة محضة؛ "أي:  -أمثلته وستأتي–تنبيه: وإذا كانت الحال جملة 

ا ومعنى"؛ مثل: "وقف جاري يكلمني"، فإن لم يكن معرفة خالصة؛ بأن كان معرفة في اللفظ دون المعنى؛ 
ً
معرفة لفظ

، وأن تكون كالمبدوء "بأ
ً

ل الجنسية"، أو كان نكرة مختصة، بسبب نعت أو غيره، جاز في الجملة ويشبهها أن تكون حاال

 نعًتا؛ نحو: "أعرف الطائرات تفوق غيرها في السرعة، وقد عرفنا طائرات سريعة تطوف بالكرة األرضية في دقائق".

الجملة في حكم النكرة، نحو: "الزمت البيت قد تكون اسمية أو فعلية، وتكون هذه  الجملة: فالجملة –الثالث 

 والمطر هاطل"، الزمت البيت، "وقد هطل المطر" وقد اجتمعت الجملتان في قول الشاعر:

 كأن سواد الليل والفجر ضاحك ... يلوح ويخفى، أسود يتبسم

 سواء كانت فعلية، نحو: " جاء زيد يضحك"، أ 
ً
و: و اسمية، نحلإليضاح أن الجملة الخبرية يصح أن تقع حاال
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زيد دمعه متحّدر، وعلى الصورتين تكون مؤولة بمفرد، والتأويل في األولى: "جاء ضاحكا، وفي الثانية: ذهب متحدًرا. أما 

 الجملة اإلنشائية فاليصح وقوعها حاال.

 أن تكون خبرية، غير تعجبية، مجردة من عالمة تدل على االستقبال
ً

سين كال ويشترط في الجملة الواقعة حاال

 بين الجملتين؛  وسوف، ولن، وأداة الشرط وغيرها،
ً

وأن تكون مشتملة على رابط يربطها بصاحبها ليكون المعنى متصال

ا. فيحقق الغرض من مجيء الحال جملة، ولوال الرابط
ً
 لكانت الجملتان منفصلتين ال صلة بينهما، والكالم مفكك

و: "احترست من الشمس والحرارة يشديدة"، وقد يكون والرابط قد يكون واًوا مجردة تسمى: واو الحال، نح

كل الطعام وأنا يشبعان، آن الواو والضمير مًعا، نحو: "ال الضمير وحده، نحو: "تركت البحر أمواجه عنيفة"، وقد يكو 

 وال أيشرب الماء وهو غير نقي"، وكقول الشاعر:

 إن الكريم ليخفي عنك عسرته ... حتى تراه غنًيا وهو مجهود

حكاُمها 5.2.4
َ
 :واُو الحالِّ وأ

واُو الحالِّ ما يصح  وقوُع "إذ" الظرفّيةِّ موقَعها، فإذا قلَت "جئُت والشمُس تغيُب"، صحَّ أن تقول "جئُت إذِّ 

 الشمُس تغيب".

. يَت، فال تدخُل على حال ُمفَردة، وال على حال  يشبهِّ جملة 
َ
 على الجملة، كما رأ

ّ
 وال تدخُل إال

بطِّ أن يكو   ال تخلو من وأصُل الرَّ
َ
 الحالّية

َ
 ال ضميَر وجبتِّ الواو؛ ألّن الجملة

ُ
َن بضمير صاحب الحال، وحيث

 أيشدَّ وأحكم.
ُ
بط . فإن كانت الواو مَع الضمير كان الرَّ

ً
 أحدهما أو منهما معا

 اقتراُن الجملة الحالّية بها وَعدُمُه، على ثالثة أضُرب  واجب  وجائز  وُممتنع.
ُ
، من حيث  وواُو الحالِّ

 متى تجب واو الحال؟

 تجُب واو الحال في ثالثِّ ُصَور  

ها بصاحبها، نحو "جئت والناس نائمون"، ومنه  –أوال 
ُ
 من ضمير َيربط

ً
دة  مجرَّ

ً
ة  الحالِّ إسميَّ

ُ
إذا كانت جملة

 من المؤمنين لكارهوَن ﴿قوله تعالى: 
ً
ك من بيتَك بالحق، وإّن فريقا  [.5]األنفال:  ﴾كما أخرجَك رب 

 بضمير صاحبها، نحو: "جاء سعيٌد وهو راكٌب"، ومنه قولُه تعالى:  –ثانيا  
ً
َرة قَربوا الص﴿إذا كانت ُمصدَّ

َ
الة ال ت

 [.43]النساء: ﴾وأنتم ُسكارى 

ْد" مَع الواوِّ في  –ثالثا  
َ
 غير أنه تجب "ق

ً
ة  كانت أو َمنفيَّ

ً
إذا كانت ماضَية غيَر ُمشتملة  على ضمير صاحبها، ُمثبتة

، نحو "جئُت وما طلعتِّ الشمُس". ، نحو "جئُت وقد طلعت الشمُس"، وال تجوز مع المنفّيةِّ  المثبتةِّ

 متى تمنع واو الحال؟

 تمتنُع واُو الحال من الجملة في سبعة مواضع:

، كقوله تعالى:   (1 ُسنا َبيات﴿إذا وقعت جملة الحال بعد عاطف 
ْ
جاَءها َبأ

َ
ناها ف

ْ
ك
َ
ْهل

َ
ْرَية  أ

َ
ْن ق ْم مِّ

َ
 َوك

ُ
ل ْو ُهْم قائِّ

َ
 أ
ً
 ﴾وَن ا

 .[4] األعراف: 

ها، كقولهِّ تعالى:   (2
َ
 لمضمون الحملةِّ قبل

ً
 [.2رة: ]البق ﴾ذلَك الكتاُب، ال ريَب فيه﴿إذا كانت جملة الحال ُمؤكدة

"، فتمتنُع حينئذ  من "الواو" و"قْد"، ويجب تجريدها عندئذ منهما، نحو: "ماتكلم إال   (3
َّ
 بعد "إال

ً
ة يَّ إذا كانت ماضِّ

 ضحك".
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 قبَل "أو"،  نحو: "ألضربنه عاش أو مات"، ومنه قول الشاعر ]من البسيط[:  (4
ً
 إذا كانت ماضّية

 
َ
ال ْو َبخِّ

َ
، جاَد أ ْيهِّ

َ
حَّ عل

ُ
ش

َ
 ت
َ
 ... َوال

َ
، جاَر أْو َعَدال

ً
صيرا

َ
ليلِّ ن

َ
لخ ْن لِّ

ُ
 ك

 بالضميرِّ    (5
ُ
ربط

ُ
ـ"قْد" وحينئذ  ت  غيَر ُمقترنة  بِّ

ً
 ُمثَبتة

ً
ابه، ء التلميذ يحمل كتوحَدُه، نحو: جاإذا كانت ُمضارعّية

ُر ﴿تعالى:  ومنه قولهُ  ثِّ
ْ
ْسَتك

َ
ْن ت

ُ
ْمن

َ
قْد، وجبتِّ الواُو مَعها، كقولهِّ تعالى: 6]المدثر:  ﴾َوال ت َم ﴿[، فإن اقترنت بِّ لِّ

ْم 
ُ
ْيك

َ
ل هِّ إِّ

َّ
ي َرُسوُل الل ِّ

ّ
ن
َ
ُموَن أ

َ
ْعل

َ
ْد ت

َ
ي؟ َوق نِّ

َ
ون

ُ
ْؤذ

ُ
د وحَدها؛ بل يجُب 5]الصف:  ﴾ت

َ
[. وال يجوُز الواُو وحَدها وال ق

، كما رأيت.
ً
، أو اقتراُنها بهما معا

ً
 تجريُدها منهما معا

 بالضميرِّ وحَدُه،   (6
ُ
رَبط

ُ
، وت ـ"ما"، فتمنُع حينئذ  من الواو وقد، ُمجتمعتينِّ وُمنفردتينِّ  بِّ

ً
 منفّية

ً
أن تكوَن ُمضارِّعّية

 كقول الشاعر ]من الطويل[:

ما؟َعهِّ  ا ُمَتيَّ ْيبِّ َصبًّ
َّ
َك َبْعَد الش

َ
ما ل

َ
 ... ف

ٌ
بيبة

َ
ْصُبو، وفيَك يش

َ
َك ما ت

ُ
 ْدت

، كقوله تعالى:   (7 ْد" ُمجتمعتينِّ وُمنفردتينِّ
َ
 من "الواو" و"ق

ً
ـ"ال"، فتمنع أيضا  بِّ

ً
 َمنفّية

ً
نا ﴿أن تكوَن ُمضارعّية

َ
َوما ل

هِّ 
َّ
الل ُن بِّ ْؤمِّ

ُ
ُهْدُهَد  ﴿ [، وقولهِّ تعالى:84]المائدة:  ﴾ال ن

ْ
َرى ال

َ
 أ

َ
َي ال  [.21]النمل:  ﴾َما لِّ

ْم" أو "لّما"، فاملختار ربطها بالواو والضمير مًعا، نحو: " ضربت املجرم ولم 
َ
ـ"ل  بِّ

ً
أما إذا كانت مضارعية َمنفّية

 أيشفق عليه"، و"قطفت الثمرة ولّما تنضج".

 لع الشمس".وإذا خلت من ضمير صاحبها وجب ربطها بالواو، نحو: " جئت ولم تط

 وَ ﴿وإن كانت منفّية بلّما، فاملختاُر  ربطها بالواو على كل حال، كقوله تعالى: 
َ
ة َجنَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
ْدخ

َ
ْن ت

َ
ْبُتْم أ ْم َحسِّ

َ
ا أ مَّ

َ
ل

رِّيَن  ابِّ
َم الصَّ

َ
ْم َوَيْعل

ُ
نك  مِّ

ْ
يَن َجاَهُدوا ذِّ

َّ
ُه ال

َّ
مِّ الل

َ
 [. 142] آل عمران:  ﴾َيْعل

 متى تجوز واو الحال وتركها؟

َم من ُصَور ُوجوبها وامتناعها، غيَر أن األكثَر  يج ، وأن ال تقترَن بها، في غير ما تقدَّ  بواو الحالِّ
ُ
وُز أن تقترَن الجملة

  -في الجملةِّ االسمّية 
ً
 أو منفية

ً
 كقولهِّ تعالى:  -ُمثبتة

ُ
. فالُمثبتة

ً
ْن دِّ ﴿أن تقترَن بالواو والضمير معا َرُجوا مِّ

َ
ْم َوُهْم خ َيارِّهِّ

 
ٌ
وف

ُ
ل
ُ
 نحو: "رجعُت وما في يدي ش يٌء". 243] ﴾أ

ُ
 [، والمنفّية

ُد الحالِّ  5.2.5 َعد 
َ
 :ت

دها وصاحُبها واحٌد  تعّدَد الحاُل، وصاحُبها واحٌد أو ُمَتعّدٌد. فمثاُل تعد 
َ
َرَجَع ُموس ى ﴿ :قولُه تعالى :يجوُز أن ت

َ
ف

 
ً
فا سِّ

َ
ْضباَن أ

َ
هِّ غ ْومِّ

َ
لى ق وهم حذرون"، "قرأت القصة مستمعا، يعجبني خيالها"، [، "اندفع الجنود مسرعين، 86]طه: } إِّ

 ففي كل من هذه من الجمل حاالن.

يتها أو جمعتها، نحو "جاَء سعيٌد وخالٌد 
ّ
ن
َ
، ومعًنى واحد  ث عّدَدت وتعّدَد صاحبها، فإن كانت من لفظ  واحد 

َ
وإن ت

ييَن"، ومنه قوله تعالى:  ، وسافر خليٌل وأخواه مايشِّ  ﴿راكبينِّ
َ
َر ل َبْينِّ َوَسخَّ َمَر دائِّ

َ
ق
ْ
ْمَس َوال

َّ
ُم الش

ُ
)واألصُل  [،33] الرعد:  ﴾ك

(، وقولُه تعالى: 
ً
 ودائبا

ً
هِّ ﴿دائبة ْمرِّ

َ
أ راٌت بِّ ُجوُم ُمَسخَّ َمَر َوالن 

َ
ق
ْ
ْمَس َوال

َّ
هاَر َوالش ْيَل َوالنَّ

َّ
ُم الل

ُ
ك
َ
َر ل  [.12]النحل:  ﴾َوَسخَّ

، نحو  ّرَِّق بينهما بغير عطف 
ُ
هما ف

ُ
 لفظ

َ
 وإن اختلف

ً
 وسعيدا

ً
"، و"نظرُت خليال

ً
 ُمنحدرا

ً
دا  ُمصعِّ

ً
قيُت خالدا

َ
"ل

. فإن أردَت العكس وجَب أن تقول "لقيُت  بُس أعطيَت الحال األولى للثاني واألخرى لألولِّ
ّ
". وإْن لم ُيؤمنِّ الل

ً
واقفْينِّ قاعدا

َن من ا مِّ
ُ
د. وإن أ ر وأنت الُمصعِّ "، فيكوُن هَو المنحدِّ

ً
دا  ُمصعِّ

ً
را  ُمنحدِّ

ً
بس، لظهور المعنى، كما في المثالينِّ خالدا

ّ
لل

 
ً
 قاعدا

ً
 وسعيدا

ً
ُرّد كّل حال إلى صاحبها. فإن قلت:"نظرت خليال

َ
، جاز التقديُم والتأخير، ألنُه يمكُنَك أن ت الباقيينِّ
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وضوح المعنى المراد. ومنه قول الشاعر ]من الطويل[: "، جاز لِّ  راكبينِّ

ُجر  َوراَءنا ..
َ
ي ت مش ِّ

َ
َرْجُت بها أ

َ
لِّ خ

ْرط  ُمَرحَّ ْيَل مِّ
َ
َرْينا ذ

َ
ث
َ
 . َعلى أ

 وقوع المصدر حاال:  5.2.6

ي ﴿قد يقع المصدر حاال، ويكثر سماعيا، وقد استعملت العرب ذلك كثيرا، قال تعالى:   َم َمْن فِّ
َ
ْسل

َ
ُه أ

َ
َول

ْيهِّ ُيْرَجُعوَن 
َ
ل ْرًها َوإِّ

َ
ْوًعا َوك

َ
ْرضِّ ط

َ ْ
َماَواتِّ َواأل ْرًه ﴿[، أي: طائعا وكارها، وقوله تعالى: 83] آل عمران:  ﴾السَّ

ُ
ُه ك م 

ُ
ْتُه أ

َ
 ﴾اَحَمل

ّي رض ي الله  [، أي كارهة.15] األحقاف:  َصارِّ
ْ
ن
ْ

يث فَضالة بن عدي األ ي َحدِّ ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فِّ

ع  ي َموضِّ َوْزن "، )وزنا( مصدر فِّ َهب وزنا بِّ
َّ
الذ َهب بِّ

َّ
َهب َمْوُزونا بموزون. عنه: " الذ

َّ
الذ َهب ُيَباع بِّ

َّ
ير: الذ ْقدِّ

َحال، َوالتَّ
ْ
ال

 
ُ
ال
َ
َما ق

َ
وف، ك

ُ
ْحذ

َ ْ
ْعل[ امل فِّ

ْ
يكون مصدرا مؤكدا ]َداال على ال

َ
َهب وزنا، ف

َّ
الذ َهب ُيوزن بِّ

َّ
ير: الذ ْقدِّ

ن يكون التَّ
َ
ا: و َويجوز أ

ل. بِّ ِّ
ْ

ي: يشرب يشرب اإل
َ
ل، أ بِّ ِّ

ْ
ن[ يشرب اإل

َ
 ]فال

 رى في كون المصدر حاال خالف بين النحاة؛ ولكن أجاز مجمع اللغة العربية وقوع المصدر حاال.ولو ج تنبيه:

 والحذف: حكم الحال، وعاملها، وصاحبها، ورابطها، من ناحية الذكر  5.2.7

 وأما حكم الحال، وعاملها، وصاحبها، ورابطها، من ناحية الذكر والحذف فهو يلي: 

مذكورة؛ لتؤدي مهمتهما المعنوية؛ وهي بيان هيئة الفاعل، أو المفعول به، أو )أ( األصل في الحال أن تكون 

 غيرهما، مما سبق تفصيله؛ لهذا يجب ذكرها في كثير من المواضع، ويجوز حذفها في أخرى.

 فمن المواضع التي يجب أن تذكر فيها ما يأتي:

 أن تكون محصورة؛ نحو: ما أحب العالم إال نافًعا بعلمه. (1

نائبة عن عاملها املحذوف سماًعا؛ نحو: "هنيًئا لك"، بمعنى:  "ثبت لك الخير هنيًئا"، أو: "هناك األمر أن تكون  (2

 هنيًئا"، أو نحو هذا التقدير الدال على الدعاء بالهناءة.

الةِّ ﴿أن يتوقف على ذكرها المعنى المراد، أو يفسد يحذفها؛ فاألول نحو قوله تعالى:  (3 ى الصَّ
َ
ل اُموا إِّ

َ
ا ق

َ
ذ   َوإِّ

َ
اُموا ق

ى
َ
َسال

ُ
يَن ﴿، والثاني نحو قوله تعالى: ﴾ك بِّ ْرَض َوَما َبْيَنُهَما العِّ

َ ْ
َماَء َواأل ْقَنا السَّ

َ
ل
َ
 [.16]األنبياء:  ﴾َوَما خ

 ومن هذا الموضع أن تكون سادة مسد الخبر في مثل: "سهري على المزرعة نافعة".

 أن تكون جواًبا، مثل: "كيف حضرت؟" فيجاب: "راكًبا". (4

ز حذف الحال إذا دل عليها دليل، وأكثر حذفها حين يكون لفظها مشتًقا من مادة "القول"، ويكون الدليل ويجو 

عليها بعد الحذف هو: "المقول"، نحو: جلست في حجرتي، فإذا صديقي الغائب يدخل: "السالم عليكم"، أي: يدخل 

" هي الحال املحذوفة، وهي م
ً

: السالم عليكم، فكلمة: "قائال
ً

شتقة من مادة: "القول"، وقد دل عليها الكالم الذي قائال

 قيل؛ وهو: "السالم عليكم".

حلته ني: "صباح الخير"، وحدثني عن ر ا؟ نعم، لما قابلني في الصباح حيّ ومثل: هل دار بينك وبين المسافر كالم

: صباح ال
ً

: الوداع.المنتظرة: ثم أسرع إلى القطار بعد أن صافحني ومد يده: "الوداع"، أي: قائال
ً

 خير؛ قائال

 ﴿ومن هذا قوله تعالى في أهل الجنة: 
ْ
ْم ـَوال

ُ
ْيك

َ
، َسالٌم َعل ّلِّ َباب 

ُ
ْن ك ْم مِّ ْيهِّ

َ
وَن َعل

ُ
ل
ُ
 َيْدخ

ُ
ة
َ
ك [، أي: 24]الرعد:  ﴾َمالئِّ

 قائلين: سالم عليكم.

ة جديد، أو تقويأن يكون مذكوًرا؛ ليحقق غرًضا معيًنا، وهو: إيجاد معنى  -وغيرها-)ب( واألصل في عامل الحال 
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معنى وجود، وقد يحذف جواًزا أو وجوًبا؛ لدواع تقتض ى الحذف، أي: أن عامل الحال قد يذكر وجوًبا، وقد يحذف 

 وجوًبا، وقد يجوز ذكره وحذفه.

 معنوًيا "وقد سبق يشرحه"، كأسماء اإليشارة؛ وحروف التنبيه، والتمني؛ وكشبه 
ً

فيجب ذكره إن كان عامال

 ... الجملة ... و ... و

 غير معنوي، ودال عليه دليل مقالي، أو حالي فمثال المقالي أن يقال: "أتستطيع 
ً

ويجوز حذفه إذا كان عامال

  -مسرًعا، أي: أصعد مسرًعا  الصعود إلى قمة الجبل؟" فيجيب المسؤول:
ً

أتعتني بخط رسائلك؟ فيجاب: واضًحا جميال

.
ً

 أي: اعتني به واضًحا جميال

مسافًرا فتقول له: "سالًما"، أي: سافر سالًما،وأن ترى من يشرب الدواء، فتقول:  ومثال الحالي: أن ترى 

 "يشافًيا"، أي: تشرب الدواء يشافًيا، وأن تقول لمن يبني بيًتا: "معموًرا"، أي: تبني البيت معموًرا، أو تسكن البيت معموًرا.

 ويجب حذفه في مواضع، أهمها:

إنشادي القصيدة محفوظة"، فكلمة: "محفوظة" حال سدت أن تكون الحال سادة مسد الخبر، نحو: " (1

 مسد خبر المبتدأ املحذوف وجوًبا؛ واألصل: إنشادي القصيدة إذ كانت، أو: إذا كانت محفوظة.

 أن تكون الحال مفردة مؤكدة مضمون جملة قبلها نحو: الجد أب راحًما.  (2

 تدريجي نحو: تصدق على املحتاج بدرهم؛ أن تكون الحال مفردة دالة بلفظها على زيادة تدريجية، أو نقص  (3

 ... فكلمة: "صاعًدا" حال، وعاملها 
ً

فصاعًدا ال تتعرض للشمس عند يشروقها إال عشرين دقيقة؛ فنازال

 وصاحبها محذوفان. والتقدير: فاذهب بالعدد صاعًدا.

" حوالجملة املحذوفة هنا إنشائية، معطوفة بالفاء على نظيرتها الفعلية اإلنشائية، وكلم
ً

ال، ة: "نازال

وعاملها وصاحبها محذوفان: والجملة منهما إنشائية معطوفة بالفاء على نظيرتها، وال بد من اقتران هذه 

 الحال المفردة "بالفاء" العاطفة، أو"ثم" العاطفة.

": تدرب على الحفظ خمسة أسطر، فستة، فسبعة، 
ً

ومن األمثلة التي تحوي الحالين: "صاعًدا ونازال

. فصاعًدا،
ً

 ال تتناول في اليوم أكثر من ثالث وجبات؛ فنازال

 والعمل  نائًما وقد أيشرقت الشمس؟ أ أن تكون الحال مسبوقة باستفهام يراد به التوبيخ؛ نحو: أ (4
ً

عاطال

؟ أ أتوجد نائًما؟ أ يطلبك؟ أسفيًها وهو كريم النشأة؟ أي:
ً

 يوجد سفيًها؟ توجد عاطال

 من ظفر بش يء؛ هنيًئا لك ما أدركت، أي: ثبت هنيًئا.عوامل حذفت سماًعا، من ذلك قولهم ل (5

 والحذف في المواضع األربعة األولى قياس ي.

)ج( واألصل في صاحب الحال أن يكون مذكوًرا في الكالم: لتتحقق الفائدة من ذكره، وقد يحذف جواًزا في مثل  

 ﴿قوله تعالى: 
ً
ُه َرُسوال

َّ
 الل

َ
ي َبَعث ذِّ

َّ
ا ال

َ
َهذ

َ
 [، أي: بعثه الله. 41]الفرقان:   ﴾أ

ويجب حذفه في الصورة التي يحذف فيها عامله وجوًبا حين تؤكد الحال مضمون جملة قبلها، على الوجه الذي 

سبق يشرحه، وكذلك يجب حذفه مع عامله حين تدل الحال على زيادة تدريجية، أو نقص تدريجي وهي الصورة الثالثة 

 قدمة.من الصور التي في الصفحة المت

)د( واألصل في الرابط أن يكون مذكوًرا؛ ليعقد الصلة المعنوية بين جملة الحال والجملة التي قبلها المشتملة 
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ا، ال تقديًرا، إذا كان ضميًرا مفهوًما من السياق، 
ً
على صاحب الحال، فيمنع التفكك، لكن يجوز حذف الرابط لفظ

ا"، أي
ً
 ؛ كيلة منه.نحو: "ارتفع سعر القمح، كيلة بخمسين قريش

وكذلك يصح حذفه إن كان الحال جملة خالية من الرابط لكن عطف عليها"بالفاء"، أو: "الواو"، أو: "ثم" 

 مع ايشتمالها على الرابط، نحو: "عرفت الوالي العادل تشكو الرعية، فيزيل أسباب 
ً

جملة تصلح أن تكون حاال

 الشكوى"،"أقبل الفائز، يصفق الناس، ويشرق وجهه".

 موافقة الحال التمييَز ومخالفته في أمور:  5.2.8

 يتفق الحال والتمييز في أمور، ويفترقان في أخرى، وأهم ما يتفقان فيه خمسة أمور:

 كالهما: اسم، نكرة، منصوب، فضلة، رافع لإلبهام.

 وأهم ما يختلفان فيه سبعة:

 ، ليس جملة وال يشبهها.الحال قد تكون جملة، أو يشبه جملة، وأما التمييز فال يكون إال مفرًدا (1

 األساس ي. التمييز ال يكون إال فضلة، أما الحال فقد يتوقف عليها المعنى (2

 التمييز مبين للذوات أو للنسبة، والحال ال تكون إال مبينة للهيئات. (3

"أقبل المنتصر، فرحا،  تمييز الجملة ال يتعدد إال بالعطف؛ والحال تتعدد بعطف وبغير عطف، نحو: (4

حا ومسرعا". وعلًما بالقارئ: عند وجود العاطف ال تسمى في االصطالح "حاال"، وإنما تعرف مسرعا، أو فر 

 معطوفا، برغم أنها تؤدي معنى الحال.

 ال يصح تقديم تمييز المفرد على عامله، أما الحال فيجوز. (5

 التمييز في الغالب يكون جامًدا، أما الحال فتكون مشتقة وجامدة. (6

 لعامله في الصحيح، والحال قد تكون مؤكدة.التمييز ال يكون مؤكًدا  (7

 هيئة الفاعل والمفعول به: -1
ً
نا  عين في العبارة اآلتية ما جاء من األحوال، ُمَبّيِّ

َعُه خالية من كل غِّ 
َ
؛ ألنه َيبيُعُهْم سل ّين إلى ُمعاملتهِّ نِّ َمئِّ

ْ
هِّ ُمط تِّ مَّ ذِّ قيَن بِّ ين، َواثِّ ُل الناُس على التاجر األمِّ ، ّش  ُيْقبِّ

ي إليهم حقوقهم كاملة. ّدِّ
َ
 َوُيؤ

، أو جارا ومجرورا: -2
ً
، أو جملة اسمية، أو جملة فعلية، أو ظرفا

ً
 عين في الجمل اآلتية ما جاء من األحوال مفردا

ينة، ثم خرج (1 مِّ
َّ
َسَرَق ما فيه من األمتعة الث

َ
ُعْر به أحد. دخل اللص المنزَل وأهله نائمون، ف

ْ
 ولم َيش

، ثم عادوا منها وقد َبَدْت عليهم آثار التعب واإلِّجهاد.ذهب العمال إلى أعمالهم م (2
ً
 ملوئين نشاطا

 فيه. (3
ً
، وباعه رابحا

ً
ْرمه، ثم قطفه ناضجا

َ
َنَب على ك  ايشترى التاجر العِّ

4) .
ً
 حسنا

ً
 أبصرُت الطائر فوق الغصن، وسمعته يغرد تغريدا

 َصْيَده، فخرَجتِّ الشب (5
ً
تي قاصدا

َ
َبك

َ
، فألقيتها مرة نظرُت السمك تحت الماء، فألقيُت يش

ً
كة ال تحمل يشيئا

 ثانية، فخرَجْت وفيها اثنتا عشرة سمكة صغيرة.

 عّين الرابط الذي يربط جملة الحال بصاحبها في كل جملة من الجمل اآلتية: -3

َدته. (1  في َمعِّ
ً
 أكل فريد وهو يشبعان ثم قام يشكو ألما

 قرأت الكتاب وما وجدت فيه كلمة غريبة. (2
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ستاذي غاَب أو َح  (3
ُ
ل  أ جِّ

ُ
 َضر.أ

 نمت األشجار ولما تثمْر. (4

 استيقظنا من النوم وما طلعت الشمس. (5

 نتائج التعلم 5.3

أيها الطلبة األعزة! لقد وصلنا إلى النهاية من مبحث "الحال" وأحكامه وقد تعلمنا أيشياء كثيرة، نوردها في 

 النقاط اآلتية: 

 ،هي: وصف، مؤقت، نكرة، منصوب، فضلة، وفي االصطالح  الحال في اللغة هي: اإلطالق على الصفة والهيئة

يبّين هيئة ما قبله، من فاعل، أو مفعول به، أو منهما مًعا، أو من غيرهما، حين وقوع الفعل عليه، نحو:  "رجع 

 القائد منصورا".

 ،
ً
، ال ثابتة

ً
 ُمنتقلة

ً
 يشروط  هي: أن تكوَن صفة

ُ
، ال  والتتحقق الحال إال إذا توفرت فيها أربعة

ً
، و تكون نكرة

ً
معرفة

ها في المعنى، ْفَس صاحبِّ
َ
. ثم  وتكوَن ن

ً
، ال جامدة

ً
األصل في الحال أن تتأخر عن عاملها، وقد وتكون مشتّقة

 جاء علي"،ووجوبا إذا كان  تتقدم عنه جوازا ووجوبا أيضا
ً
، نحو: "راكبا

ً
 ُمَتصرفا

ً
 بشرطِّ أن يكون فعال

ً
،وجوازا

 رجَع سليٌم؟ أ
َ
، نحو: "كيف ، أويكون العامُل فيها معنى لها صدُر الكالمِّ وأن يكون العامُل فيها اسَم تفضيل 

. شبيه، دوَن أحُرفهِّ
ّ
 الت

  والحال تنقسم إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة، ومن أيشهر االعتبارات: انقسام الحال باعتبار ثبات

اليشتقاق والجمود إلى قسام الحال بحسب اوان وثابتة، معناها ومالزمته يشيًئا آخر، أو عدم ذلك إلى منتقلة

وانقسام الحال من  مشتقة، أي اسم الفاعل، والمفعول، والمبالغة، والصفة المشبهة، واسم التفصيل،

و انقسام الحال  ناحية التنكير والتعريف، وانقسام الحال بحسب تأخيرها عن صاحبها، أو تقديمها عليه،

إلى ثالثة اقسام: األولى: الحال المقارنة:  الزمانبحسب التعدد إلى واحدة وإلى أكثر، وانقسام الحال بحسب 

وهي "الماضية"، كما سماها بعض النحاة. وكذلك الحال  والثانية: المقدرة، أو المستقبلة:، والثالثة: املحكية

، األولى: مؤسسة إلى قسمين: بحسب التأسيس والتأكيدتنقسم 
ً
يضا

َ
سّمى المبّينة أ

ُ
الثانية:  المؤكدة، و  وهي ت

المؤكدة لمضمون و  المؤكدة لعاملها، و المؤكدة لصاحبها، الحال المؤكدة تنقسم إلى ثالثة أقسام: ثم

 الجملة.

  َعتِّ الحاُل
َ
ذا وق . وإِّ

ً
 ومجرورا

ً
، وجارا

ً
ْرفا

َ
، وظ

ً
ة ْعليَّ  فِّ

ً
، وُجْملة

ً
ة يَّ  اْسمِّ

ً
، وُجْملة

ً
 ُمْفَردا

ً
 وكذلك تجيء الحاُل اْسما

ْن رابط ي  لها مِّ
 فال ُبدَّ

ً
ا هما معا، نحو: ُجْملة مَّ ، وإِّ

ْ
ط

َ
ق
َ
ميُر ف ا الضَّ مَّ ، وإِّ

ْ
ط

َ
ق
َ
ا الَواُو ف مَّ ، وهو إِّ ربطها بصاحب الحالِّ

ال تأكلوا الطعام حارا، وحضر الضيوف والمضيف غائب، ذهب الجاني تحرسه الجنود، ابصرت الخطيب 

 فوق المنبر، بعُت الثمر على شجره.

 صاحبها؛ ولكن ربما تتقدم وتتأخر عن صاحبها وجوبا وجوازا؛  ومن المعلوم أن األصل في الحال أن تتأخر عن

 فبحسب تأخيرالحال عن صاحبها أو تقديمها تنقسم إلى ثالثة أقسام كما سبق مفصال.
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 الكلمات الصعبة ومعانيها 5.4

 المعاني الكلمات

 منهال: احترس من الحية، أي توقى توقيت وتحفظت، يقا فعل بصيغة المتكلم من احترس احترست:

 المبارزة، بداد: أمر بالمبارزة البداد

 فجأة   الجمع بغتات بغتة )اسم(

 يقال: نحت الحجر، أي: قشره. تنحتون)فعل( من نحت

أ
ّ
 تمهيد توطئة: مصدر وط

)فعل( يَ  ُحمَّ ض ِّ
ُ
: ق

ً
 يقال: ُحّم األمر َحّما

 داهية، خالية. خاوية

 يشديد االضطراب. خّفاق

ان
ّ
 خفيفحاّر  ساخن الجمع ُسخ

 متغير اللون، ذابل النضارة يشاحب الجمع يشاحبون ويشواحب

 مالبس الرحلة الجّوية ثياب الطيران

 خالف العمدة فضلة

 رّده، كّر على العدو: حمل عليه وهجم ، )ن((الش يء)كّر 

 سفينة تشق الماء مع صوت ماخر الجمع مواخر

 سائل متحّدر

 رقبة الدابة يوضع فيه علفهاكيس يعلق على  )اسم( الجمع مخال   مخالة

 مملوء مشحون اسم مفعول من شحن

 مجموعات مطويات

 يقال: جلد النمر منّقط، أي: مزّين بنقط. منّقط اسم مفعول من نّقط

 من يمش ي مسرًعا بين العدو والمش ي مهرِّول اسم فاعل من هرول

م، يقال: نّوه بفالن أو باسمه: يشهره ورفع  )فعل( نّوه
ّ
مهذكره وعرفع، عظ

ّ
 ظ

 نازل بكثرة وتتابع هاطل

البحر، متسع من اآلرض أصغر من املحيط مغمور بالماء الملح  اليم الجمع يموم

 أوالعذب

 النموذجية األسئلة 5.5

 :األسئلة الموضوعية 5.5.1
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 اصطالحا؟عّرف الحال  .1

 كم أقساما للحال المؤكدة؟ .2
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ّ
 سل

 مواضع تمتنع فيها واو الحال؟ ما هي حال الجملة؟ وما يشترط في تحققها؟ وما هي .2

كون ثالث جمل تجيء الحال في كل منها مفردة ُمَبّيَنة هيئة الفاعل، وثالث جمل تجيء الحال في كل منها جملة  .3
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يشذوذ الذهب في معرفة كالم العرب: اإلمام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف، المعروف بابن  يشرح -1

 م2111 –ه 1422لبنان،  –م(، طبع: دار إحياء التراث العربي، بيروت 761  –ه 718هشام)

م(، 769 –ه 698يشرح ابن عقيل: قاض ي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي، المصري، الهمداني ) -2

 م.1981 –ه 1411مصر،  –طبع: دار التراث، القاهرة 

 مصر. –النحو الوافي: عباس حسن، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة  -3

 بيروت. –جامع الدروس العربية: الشيخ مصطفى الغالييني، طبع: المكتبة العصرية صيدا  -4

 مصر. –، القاهرة اإلعراب الميسر: محمد علي أبو العباس، طبع: دار الطالئع -5

 مصر. –النحو الواضح: علي جازم ومصطفى أمين، طبع: دار المعارف، القاهرة  -6
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 التمهيد 6.1

مبحث التمييز الذي التخفى قيمته  من القضايا النحوية، وهيمهمة إن هذه الوحدة عبارة عن معالجة قضية 

 في حياتهم اليومية، ويصدر منهم الخطأ في 
ً
 وكتابة

ً
وأهميته على أصحاب العلم والفضل والفن، وهم يستخدمونه نطقا

 استخدامه في بعض األحيان.

 في دراسة التمييز؛ فمنهم  
ً
يه بسطوا فمن ومما اليشك فيه أن النحاة القدامى قد بذلوا جهوًدا عظيمة جبارة

 ضيفيه دوًرا ملموًسا بال خالف، وتركوا لنا خلفهم ذخأّدْوا اختصروا، و من توسطوا، ومنهم من القول، ومنهم 
ً
خمة رة

قيمته في زمن ما، حتى في عصرنا هذا أيًضا؛ بل أصبح هذا  ن لم تقّل قرو ا الصدد، وعلى مّر العصور والقّيمة بهذ

  بينالموضوع اليوم ذا قيمة بالغة، واحتل مكانا مرموقا 
َ
أنظارهم إليه من جديد؛ بما  َت أصحاب العلم وطالبه، ولف

 مّست لهم الحاجة إلى استخدامه ألغراض مختلفة في غالب األحيان.

ا على دراسة األصول والضوابط، التي فينبغي لنا أن نهتم بدراسة مبحث "التم  ييز وأحكامه" ونركز تركيًزا خاصًّ

ية، ونحاول رور ضتنا يشيئ من تفاصيله المهمة الهي ترتبط بالتمييز، ونالحظها من اعتبارات مختلفة، ونسعى أاليفو 

حديث،  سن وجهها ما في وسعنا ثم تقديمها بكل سهولة ويسر، بأسلوب ميسور، على أحة بحاطاإل استيعاب قواعده و 

خاليا من التعقيد والغموض، بعيًدا من اإلطناب الممّل واإليجاز املخّل، آخذين ميزان االعتدال، مستعينين بالله عز 

نيب.
ُ
 وجل؛ فإنه نعم المولى ونعم النصير، وما التوفيق إال بالله، وعليه نتوكل وإليه ن

 داف الوحدةأه 6.1

 :ي تدور حولها هذه الوحدة، هيلتاألهداف العظمى واألمور المهمة اإن 

 يشتىنواعه املختلفة من اعتبارات تعريف التمييز وذكر أ. 

 .ذكر أحكام التمييز من الذات والنسبة، ثم املحول وغير املحول 

 .بيان فروق بين التمييز والحال والمضاف إليه 

 .توضيح أن التمييز يكون منصوًبا دائما ولكن ربما يجّر أيًضا 

  األمور المهمة المتفرقة المتعلقة بالتمييز.تناول بعض 

 .تقديم مواقع التمييز واستخدام "كم" و"كأّين"، و"كذا" مع تمييزها 

 .أال يصدر من الدارسين الخطأ نطقا وكتابة في استخدام التمييز في يشؤون حياتهم 

 تعريف التمييز لغة واصطالًحا 6.2

صل، العزل، التفريق، يقال: مّيز الشيئين إذا فرق بينهما، معنى التمييز لغة: هو مصدر "مّيز"، معناه: الف 

 ﴿والتمييز: هو فصل يشيئ عن غيره. قال الله تعالى: 
َ
 ت
َ
  ادُ ك

َ
  َن مِّ  ُز يَّ َم ت

ْ
 ال
َ
 [، أي: ينفصل بعضها عن بعض.8] الملك:  ﴾ظِّ يْ غ

 وتعبيرات  
ٌ
كان يتحد  مختلفة، ولووأما معنى التمييز في االصطالح، ففيه عبارات النحاة قديما وحديثا كثيرة

 الجامع: صطالحين أن يستخلص منها التعريف اال معناها تقريًبا، يمك



103 
 

هو اسم نكرة، جامد، فضلة، يرفع اإلبهام السابق المستقر من ذات أو نسبة، ويعّين المراد من االحتماالت  

 الكثيرة.

 :يشرح التعريف 6.2.1

يان ما قبله، وتفسيره وتبيينه من إبهام أوإجمال، واليأتي إن التمييز هو اسم نكرة جامد متضمن معنى "من" لب 

فيها ُيجّر ف؛التمييز معرفة والمشتقة على الدوام. ثم يكون التمييز منصوبا باعتبار محل اإلعراب، إال في بعض المواضع

 عند الحاجة، كما سيأتي إن يشاء الله.

سم الذي يسبقه، أو نسبة ما قبله؛ إذ ن اال ضيح المقصود وتحديد المراد موالهدف العظيم األساس ي منه تو  

 لم يتم تحديده بالتمييز. اإذ يحتمل أن يكون له أكثر من معنى

يأتي ليزيل اإلبهام عنها بمعنى و أنه ليس من أصل الجملة الفعلية، والمراد هنا  بقي من الش يء، ما"فضلة" أي:  

ف، وهي خالف العمدة أنه يمكن حذفه ، نحو: "ايشتريت عشرة" جملة فعلية مبهمة، فإذا ويستقيم الكالم بغيره إذا ُحذِّ

 أضفنا "كتب" إلى "عشرة"، سوف زال عنها اإلبهام وتحدد المقصود عند ما نقول: "ايشتريت عشرة كتب".

 لش يءاوالقرينة على ذلك أن "المستقر"، أي: الثابت والكائن في المعنى الموضوع له من حيث أنه موضوع له.  

 إذا ذكر مطلقا يصرف إلى الكامل، والكامل في هذا المقام اإلبهام الوضعي.

 وأما كلمة "ذات"، و"نسبة" سيأتي يشرحهما على حدة. 

و" يعّين المراد من االحتماالت الكثيرة"؛ ألن التمييز يذكر لبيان المقصود من اسم سابق مبهم يصلح ألن تراد  

ثيرة مختلفة، ولتوضيح المنشود وتبيين المراد وتحديده من الذي كان يحتمل المقصود به عدة وجوه لو به أيشياء ك

 أنه لم يحدد بالتمييز.

والحاصل أن التمييز في االصطالح مختص بما اجتمع فيه ثالثة أمور، وهي: رفع إبهام اسم، أو إجمال نسبة،  

 وفضلة.

 :ألقاب التمييز األخرى  6.2.2

ر بكسر السين المهملة، والممّيز   سر كبوالتمييز المبحوث فيه يسّمى بألقاب وأسامي أخرى أيضا، هي: المفّسِّ

 انظر فی االمثلة التالیة: الياء، والمبين، والتفسير، والتبيين.

 )تمييز الوزن(.  ايشترى عبد الله كيلو جراما لحًما        .1

2.  
ً
 )تمييز الوزن(.     يشربت رطال لبنا

 تفاًحاايشتري .3
ً
 )تمييز الوزن(.    ت رطال

 )تمييز الوزن(.    عندي مثقاٌل ذهًبا .4

 )تمييزالمساحة(.     ال أملك يشبًرا أرًضا .5

  
ً
 واحًدا أّوال

ً
 على األمثلة المتقدمة بالدقة والجّدية ثم تأّمل، خذ منه مثاال

ً
 واحدة

ً
أيها القارئ الدارس! ألق نظرة

ا.  للتوضيح والفهم، ثم هلم جرًّ
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كيلو جراًما"، تكون قد ركبَت جملة صحيحة تامة متوفرة على جميع عناصرها  الله ا قلَت: "ايشترى عبدفإذ 

الرئيسّية، من فعل وفاعل ومفعول به؛ ولكن السامع أو القارئ بالرغم من ذلك لم يفهم ما تريده بالكيلو جرام، فهو 

 
ً
، وذلك ألن الكيلو جرام اسم غامض مبهم يصلح ألن يراد به اليدري أ لحًما ايشترى أم تمًرا، أم تفاًحا، أم عنًبا، أم عسال

كل األيشياء المذكورة وغيرها؛ ولكنك إذا قلَت: "لحًما" زال ذلك الغموض واإلبهام، وفهم السامع أو القارئ مرادك 

 ومقصودك تمام الفهم؛ ألنك مًيزت له الكيلو جرام، وبّينَت له المقصود منه.

 إن تقول: نأ تستطيع وبذلك ممّيًزا. جرام كيلو وهو المبهم االسم يسّمى كما ،تمييًزا  ولذلك يسًمى لفظ "لحًما" 

 الممّيز. هو المبهم ذلك وإن قبله، للمبهم تمييز أعالها المذكورة الباقية األمثلة في األسماء من اسم كل

 :أمثلة من القرآن الكريم 

 قالف وجل، عز الله من السعادة وحصول  للتبرك يكمإل قدمهان الكريم، القرآن من للتمييز هناك أربع أمثلة 

 :تعالى

  آخره. في الظاهرة بالفتحة منصوب تمييز "كوكبا" [،4 ]يوسف: ﴾كوكبا عشر أحد رأيت إني﴿  (1

 [، "خيرا" تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. 7]الزلزلة:  ﴾يره خيرا ذرةفمن يعمل مثقال ﴿ (2

 ، "يشيبا" تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره.[4]مريم:  ﴾يشيبا الرأس ايشتعل﴿ 

  [، "عيونا" تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. 12]القمر:  ﴾عيونا األرض وفجرنا﴿  (3

 التمیيز أقسام 6.3

 إلى قسمين أساسي
ً
النسبة.  ات، والثاني: تمييزلذن: أحدهما: تمييز اياتضح من تعريف التمييز أنه ينقسم أوال

مساحة ات بعد أسماء الوزن والكيل واللذات يسمى بتمييز المفرد والتمييز الملفوظ أيضا، ثم يقع تمييز الذوتمييز ا

 ز الوزن والكيل والمساحة والعدد. وأما تمييز النسبةيات إلى أربعة أقسام: تميلذا تمييز انقسم االعتبار اوالعدد، وبهذ

 ثم هو على قسمين: محول وغير محول.فهو يسمى بتمييز الجملة والتمييز الملحوظ أيضا، 

 وتعریفہ: اتلذتمييز ا 6.3.1

ات يسمى تمييز المفرد والتمييز الملفوظ أيضا؛ ألنه يميز اسما ملفوظا لم ُيفهم لذكما سبق آنفا أن تمييز ا 

   ي يوضح كلمة مبهمة ملفوظة قبله.لذالمقصود منه. هوا

 كلمة أو بهمم اسم هو لذياـــــــ الملفوظ أيضا كما سبق، وفيه المميز ـــات يسمى تمييز المفرد والتمييز لذتمييز ا 

هذا التمييز و ه.نويعيّ  المراد دويحّد  واالحتمال اإلبهام ويرفع التمييز فيأتي أخرى؛ كثيرة أيشياء به يراد أن يحتمل ـــــــــــ مبهمة

 وزن،وال العدد، هي: أنواع، خمسة على المبهمة أوالكلمة المبهم واالسم ـــــــــــ األنواع باسم ذكرهاسيأتي  ــــــــيقع بعد أمور ـــ

 قريب. عن مفصال بيانها وسيأتي والمقياس، والمساحة والكيل،

 :أنواعه  6.3.1.1

ات فهي على قسمين في البداية: أحدهما: تمييز األعداد، والثاني للذات، أي التمييز المبين لذوأما أقسام تمييز ا 
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 :جراهادير وما يشبهها وما يجري َم المقاتمييز 

 تمييز األعداداألول: 

 ﴾باكوك عشر أحد رأيت إني﴿ تعالى: قوله ذلكوهو أن يقع بعد األعداد، نحو: "ايشتريت أحد عشر كتابا"، ومن  

 صيل:للتف )راجع عندك". كتابا "كم نحو: مبهم، أو وكناية رأيت، كما صريح، قسمين: إلى األعداد تقسم ثم [.4 ]يوسف:

 وتمييزه". "العدد بعنوان: 2الوحدة:

 :جراهاالمقادير وما يشبهها وما يجري َم  تمييزالثاني: 

 أقسام: أربعة على ذلكو على مقدار )أي يشيئ، يقدر بآلة(. وأما تمييز المقادير فهو ما دّل  

 سمنا". منوان و"له زيتا"، رطل و"لك عسال"، امنّ  "ايشتريت نحو: الوزن، على يدل ما احدها: 

 قمحا". صاعا الفقير أعط " نحو: الكيل، على يدل ما والثاني: 

 . أرضا" يشبر له " أرضا"، قصبة "عندي نحو: مساحة، على مايدل والثالث: 

  جوخا". ذراعا "عندي نحو: اس،مقي على مايدل والرابع: 

 يلي: كما فهو مجراها يجري  وما المقادير يشبه وما 

 يشبه نأ إما وهو الخاصة، باآللة مقدر يرغ ألنه ؛ ـــــــــ معين غير على يدل مما ـــــــــ المقدار يشبه ما على دل ما ـــ 1 

 ﴿ تعالى: كقوله الوزن أو سحابا"، راحة قدُر  السماء في ما و" أرضا"، البصر مد "عندي نحو: المساحة،
َ
 مِّ  ْل َم عْ يَّ  ْن َم ف

ْ
 ث
َ
 اَل ق

 
َ
  ة  رَّ ذ

َ
 رفنا.ع في به يوزن لشيئ اسما ليس لذرة [، هذا يعد يشبه الوزن، وليس به حقيقة؛ ألن مثقال ا7]الزلزلة:  ﴾هُ رَ يَّ  ارً يْ خ

 و"جرة"، ذلك. أيشبه وما سمنا"، يٌ ْح ونِّ  قمحا"، و"كيس ماء"، جرة عندي " نحو: كاألوعية، الكيل، يشبه أو 

يل، فهذه تشبه الك لألوعية، أسماء كلها ـــــــــــ ةمخفف ياء وبعدها المهملة الحاء وإسكان النون  بكسر ــــــــــ و"نحي" و"كيس"،

به الماء ويعرف به مقداره، كذلك النحي ليس مما يكال به السمن ويعرف  وليس به حقيقة؛ ألن الجرة ليست مما يكال

 به مقداره، وإنما كلها أسماء للألوعية، فتكون صغيرة وكبيرة. 

ـــ ما أجري ُمجرى المقادير من كل اسم مبهم مفتقر إلى التمييز والتفسير، نحو: "لنا مثل ما لكم خيال"،  2 

 ﴿ تعالى: لهقو  ومنه غنما"، ذلك و"عندنا غير
ً
هِّ َمَددا لِّ

ْ
ث مِّ ْئنا بِّ ْو جِّ

َ
 [.119 الكهف: ] ﴾َول

هذا خاتم حديدا"، وذلك ألن الحديد هو األصل،  " نحو: منه، متفرع هو ما بعد التمييز يقع أن منه وقريب ـــ 3 

 والخاتم مشتق منه، فهو فرُعه. وكذلك "باب ساجا"، و"جبة خزا"، ونحو ذلك.

 :لذات(حكمه )تمييز ا  6.3.1.2

ن، جره ويجوز  رأيت، كما نصبه، يجوز  أنه لذاتحكم تمييز ا   حو"ن وباإلضافة، زيت"، من رطل "عندي نحو: بمِّ

 جر أو صبهن ويتعين باإلضافة، فتمتنع ـــ مضافا المميز كان بأن ـــ إضافتين إضافته إذااقتضت إال عسل"، قنطار "لنا



106 
 

ن،  .العدد تمييز منه ويستثتى سحاب،". من أو سحابا راحة قدر السماء في "ما نحو: بمِّ

 هو سنفاألح تعدد فإن يتعدد، أن له يمكن المفرد التمييز أو الذات تمييز أن إلى االنتباه وينبغي مالحظة: 

 ذلك: ومثال ف.العط وبغير بالعطف التعدد حينها يجوز  فإنه مختلفا التمييز كان إن ولكن المتعدد، التمييز بين العطف

 سمنا". عسال رطال "ايشتريت

 النسبة: تمييز 6.3.2

 وقد تقدم أن تمييز النسبة يسمى تمييز الجملة والتمييز الملحوظ أيضا.

 :تعريفه   6.3.2.1 

 هو ما يوضح الغموض واالبهام في جملة مبهمة النسبة قبله، وهو ُيفهم من سياقها من غير أن ُيذكر فيها. 

 بل ؛اللفظ في مذكورا المميز واليكون  الجملة في الغموض توضيح على يعمل لذيهو أحد من أنواع التمييز ا 

نجده مذكورا  هذه الجملة الفعلية ال في المميز عن بحثنا إذا هواء"، المكان "طاب نحو: السياق، من وُيفهم ُيدرك

 بطا الذي أن حظناال  المكان"، "طاب جملة سمعنا ذامصرحا، ولكن يمكن أن نلحظه ونفهمه حين نسمع الجمل؛ فإ

 آخر؟ يشيئ أم هواؤه، أم تربته، أم ماؤه، هو أ ؟الش يء ذلك هو ما الندري  ولكننا للمكان؛ المنسوبة األيشياء من يشيئ هو

 لفظا. مذكور  غير كان وإن الجملة من ومفهوم ملحوظ هنا فالمميز الجملة، من المراد نتعيّ  التمييز ذكر فإذا

 حتملت مبهمة علي إلى الحسن نسبة فإن سرورا"؛ قلبك الله و"مأل خلقا" علي "حسن للتوضيح: أمثلته ومن 

 "سرورا". بقولك: ابهامها زال قد القلب إلى الله مأل نسبة وكذا "خلقا". بقولك: إبهامك فأزلت كثيرة، أيشياء

 :أقسامه  6.3.2.2

: أحدهما: محول،وأما أقسام تمييز النسبة، أي: أقسام التمييز المبين لجهة النسبة فهي على ق 
ً
 سمين أوال

 والثاني غير محول، ثم املحول له ثالثة أقسام: محول عن مبتدأ، أو فاعل، أو مفعول به". 

 التمييز املحول:األول: 

 هوالتمييز الذي يكون أصله عبارة عن مبتدأ أو فاعل، أو مفعول به. 

 التمييز املحول عن مبتدأ: -1

[، اصله: "مالي 34]الكهف: ﴾أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا﴿له تعالى: هو أن يكون محوال عن مبتدأ أصال، كقو  

ار: "أنا وصُمقامه، فارتفع وانفصل،  ــــــــوهو ضمير المتكلم ـ ـــــــأكثر"، فحذف المضاف ــ وهو المال ــ وأقيم المضاف إليه ــ

رضا" ويشبه ذلك،  تقدير: الو أكثر منك"، ثم جيئ بالمضاف املحذوف تمييزا. ومثله: "زيد أحسن وجًها"، و"عمرو أنقى عِّ

رض عمرو أنقى".  "وجه زيد أحسن"، و"ع 

 التمييز املحول عن فاعل: -2

أصله: "وايشتعل  [،4]مريم:  ﴾يشيبا الرأس ايشتعلو﴿هو أن يكون محوال عن فاعل أصال، كقوله الله عز وجل: 
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 ايشتعلو﴿ـ ، وأصبح:ـــــــهوالرأس ــ ـــــــإلى المضاف إليهـ ـــــــوهو الشيب ــ ـــــــل اإلسناد فيه عن المضاف ــيشيب الرأس"؛ فحوّ 

 . ﴾يشيبا الرأس

 التمييز املحول عن مفعول به: -3

[، أصله: "فجرنا 12]القمر:  ﴾عيونا األرض وفجرنا﴿هو أن يكون محوال عن مفعول به أصال، كقوله تعالى:  

 عيون األرض".

 التمييز غير املحول: الثاني: 

 لكشف الجملة إلى تضاف جديدة كلمة يكون  بل آخر؛ يشيئ عن منقول  محول  غير هو لذيوهو التمييز ا 

ن، نحو: "لله دره من فارس"، و"سميتو أديبا". "سموَت  نحو: الغموض،  يجوز نصبه، كما رأيت، ويجوز جره أيضا بمِّ

 من أديب.

 :اتظو ملح

 ."ومن تمييز النسبة االسم الواقُع بعد ما يفيد التعجب، نحو: "لله دره بطال"، و"حسبك بخالد  شجاًعا 

 فيه الصدق"، خلًقا "نعم نحو: لذم،ويأتي التمييز الملحوظ مع فعلي المدح وا "
ً
عالمة و  منصوب، تمييز "خلقا

نصبه الفتحة الظاهرة في آخره. و"بئس طالًبا المهملون"، فيه "طالبا" تمييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة 

 الظاهرة في آخره.

 .والتمييز غير املحول قليل في اللغة 

 وإعرابه  التمييز حكم 6.4

ا، 
ً
ول وهو في المعنى نكرة، كقوأما حكم التمييز المركزي فاألصل فيه أن يكون نكرة، وقد يأتي معرفة لفظ

 الشاعر:

 رأيتـــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــا أن عرفـــــــــــــــــَت وجوهنـــــــــــــــــا
 

بت النفس يا قيُس عن عمرو    صددت وطِّ
 

بَت، فالمعرفة هنا، كما ترى، في معنى النكرة؛ ألن المعرفة ال تكون تمييًزا إال إ   اذفإن "ال" زائدة، واألصل: طِّ

 التنكير. معنى في كانت

ساحة والكيل الوزن تمييز في ويجوز   ن، أو باإلضافة يجر وأن ينصب أن والمِّ ا المميز ذلك في ويكون  بمِّ
ً
 ال ملفوظ

ا المميز كان وإذا محالة،
ً
  ففي ؛جسًما" الجمل من أكبر و"الفيل كالًما"، الغالم "حسن نحو: دائما، التمييز ينصب ملحوظ

ا، ثم وجدته منصوبا دائما.
ً
 هذين المثالين وجدت المميز ملحوظ

 :التمييز إعراب 6.4.1

 كان اذُينصب التمييز كما هو األصل ولكن يجوز جره أيضا كما سبق، وعالمات نصب التمييز هي الفتحة إ 

  بالكسرة وُينصب سالم، مذكر  جمع أو مثنى كان ذاإ والياءُ  تكسير، جمع أو مفرًدا
ً
 ؤنثم جمع كان إذا الفتحة عن بدال
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 سالم.

  التمييز؟ متى يجوز جّر 

 في المعنى، وال مميًزا لعدد، فتقول: "عندي يشبر من أرض"، و"عندك يجوز جر  
ً
ن إن لم يكن فاعال التمييز بمِّ

 قفيز من بر". وال تقول: "طاب زيد من نفس"، وال " عندي عشرون من درهم".

 تقديم التمييز على عامله 6.5

 اليتقدم التمييز على عامله إن كان  
ً
 ممتنع. إلجمالا قبل والبيان بيان، التمييز ألن ذلك و العمل، في قوته مع ذاتا

  كان إن التمييز وألن
ً
 ا"م نحو: جامًدا، فعال كان أو زيتا، كرطل مؤخًرا، يعمل فال العمل؛ ضعيف فهو الفعل لغير  معموال

 مًرا.آ عمرو  بئس رجال"، زيد "نعم رجال"، أحسنه

 يشاعر: كقول  المتصرف عامله على تقدمه ندر 

  جهاًرا ُينادي الَمنون  وداعي  المنى؟ بنيل تطيب فسانأ

 :يليكما بهذا الصدد، وهذا االختالف  والمبرد والمازني والكسائي سيبويه اختالف النحاة بعض ونقل 

ا طاب زيد"، فسمذهب سيبويه: أنه اليجوز تقديم التمييز على عامله، سواء كان متصرفا أو غير متصرف؛ فال تقول: " ن

 وال "عندي درهًما عشرون".

وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف؛ فتقول: "نفسا طاب زيد"، و"يشيًبا ايشتعل  

 رأس ي"؛ ألن الفعل قوي العمل في المعمول المتأخر والمتقدم كما في قول الشاعر يشعًرا:

 تطيب بالفراق سانف كان وما حبيبها بالفراق ليلى أتهجر      

 نفسا". "تطيب وأصله: اآلتي، "تطيب" وهو عامله، على متقدم تمييز "نفسا" فيه 

 و:نح غيره، أو رجال"، زيد أحسن "ما نحو: فعال، كان سواء التقديم، منعوا فقد متصرف غير العامل كان فإن 

 درهما". عشرون "عندي

، العامل يكون  وقد 
ً
وز ذلك نحو: "كفى بزيد رجال"، فال يجو الجميع، عند ليهع التمييز تقديم ويمتنع متصرفا

تقديم "رجال" على "كفى"، وإن كان فعال متصرفا؛ ألنه بمعنى فعل غير متصرف، وهو فعل التعجب؛ فمعنى قولك: 

 "كفى بزيد رجال" ما أكفاه رجال.

 مواقع التمييز 6.6

على تعجب، ثم يكون التمييز منصوبا كما هو إن التمييز قد يقع بعد اسم التفضيل، وقد يقع بعد ما دل  

 :عرفه في السطور اآلتية إن يشاء اللهكن ربما يكون مجرورا أيضا كما سناألصل؛ ول

 :التفضيل اسم بعد الواقع التمييز 6.6.1

 فقد تعددة؛م أحكامه ألن ولكن النسبة؛ تمييز باب تحت يندرج أصله في التفضيل اسم بعد الواقع التمييز إن 
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 مستقل. بعنوان أفرد

 اسم نأل  التفضيل؛ اسم بعد يكثر التمييز أن به وممارسة بالنحو إلمام له من جيدا ويعرف فيه يشك ال ومما 

 فالن. من أفضل فالن :نحو ، يشيئ في يبين ال التفضيل

 أكثر المتعلم " حو:ن المعنى، في فاعال كان إن التفضيل اسم بعد وجوًبا ُينصب التمييز أن إلى هنا التنبيه وينبغي 

 لمعنى،ا في فاعال التمييز يكن لم إن أي: كذلك، يكن لم وإن إجادته". كثرت "المتعلم الكالم: تقدير أو أصله "، إجادة

 جندي". أفضل "زيد نحو: قبله، ما إلى باالضافة جره وجب

 نزالم أعلى "أنت نحو: فعال، التفضيل أفعل جعل بعد فاعال جعله يصلح أن المعنى: في فاعل هو ما وعالمة

، وأكثر
ً
 مالك". وكثر منزلك، عال "أنت فتقول: التفضيل؛ أفعل جعل بعد فاعلين جعلهما يصح إذ نصبهما؛ يجب ماال

 ه؛غير  إلى "أفعل" أضيف إذا إال باإلضافة، جره فيجب "؛رجل   أفضل "زيد المعنى: في بفاعل ماليس ومثال

 رجال". الناس أفضل "أنت نحو: وجوبا، بعده التمييز نصب فينبغي

 ،"بعض" كلمة به وُيستبدل التفضيل اسم يحذف أن هو المعنى في فاعال ليس الذي التمييز معرفة وضابط

 الجنود". جنس بعض زيد " يعني: الجنود"، بعض "زيد تجعل: أن يمكن جندي"، أفضل "زيد قولهم:  فمثال

 :تعجب على دل ما كل بعدالتمييز الواقع  6.6.2

 لتمييز بعد كل ما دل على تعجب، نحو: "ما أحسن زيد رجال"، وكفى به عالما".وقد يقع ا 

ز 6.7  أقسام المميَّ

والمميز قسمان: ملفوظ وملحوظ؛ فاألول: ما ُيلفظ به في الجملة كأسماء الوزن والكيل والمساحة والعدد،  

"، و"باعني التاجر نحو: " ايشتريت رطال َبلًحا"، و"غلت األرض إرَدبّ 
ً
 ." بقرة عشرون الحقل في و" حريًرا"، ذراًعاا قمحا

" ألول:ا المثال في فهو اللفظ؛ في مذكوًرا فيها وجدناه المميز، عن المتقدمة األربعة األمثلة في بحثنا وإذا 
ً
 "رطال

"، الثاني: وفي الوزن، أسماء من وهو
ً
 وفي المساحة، أسماء من وهو ا""ذراعً  الثالث: وفي الكيل، أسماء من وهو "إردبا

 العدد. أسماء من وهو "عشرون"، الرابع:

"ت المكان و"طاب سرورا"، القلب "فاض نحو: فيها، يذكر أن غير من الجملة من ُيفهم ما هو الثاني: والقسم 
ً
 ربة

"، الفاكهة أنواع ألذ من العنب و"
ً
 سكاًنا". اإلسكندرية من أكثر القاهرة و" طعما

 يلحظه السامع ولكن منها؛ مثال في ذكًرانا في األمثلة األربعة المتقدمة عن المميز، النجد للمميز فتش وإذا 

، القلب" "فاض جملة سمع فإذا أعالها، المذكورة الجمل تلك يسمع حين ويفهمه
ً
 من ئيشي هو فاض الذي أن لحظ مثال

 هل ذكرت فإذا سروره؟ أم ألمه، أم كربه، أم مه،ه هو أ ،الش يء ذلك هو ما يدري  ال ولكنه للقلب؛ المنسوبة األيشياء

  الباقية. لةاألمث في يقال وكذلك لفظا، مذكور  غير كان وإن الجملة من ومفهوم ملحوظ هنا فالمميز المراد؛ نتعيّ  التمييز

 "كم" و"كأّين" و" كذا" وتمييزها 6.8

 يتجاوزه يمينا وال حواري حول ذلك وال وبعد ذلك ننتقل إلى مبحث "كم"، و"كأّين"، و"كذا" وتمييزها، ويدور  



110 
 

.
ً
 يشماال

 :"كم" وتمييزها وتقسيمها 6.8.1

"كم" في العربية هي كناية عن عدد مجهول من حيث الجنس والمقدار؛ فلذلك ساغ أن يأتي بعدها تمييز مفرد  

 منصوب، كقولهم: "كم عبًدا لديك" و"كم داًرا بنيَت".

 خبرية. -2،يةاستفهام -1وتنقسم "كم" إلى قسمين:  

 "كم" االستفهامية وتمييزها: -1

"كم" االستفهامية هي: ما يستفَهم بها عن عدد مبهم ُيراد تعيينه، نحو: "كم رجال سافر؟". وهذه "كم"  

 االستفهامية التقع إال في صدر الكالم وأّوله كجميع أدوات االستفهام.

 :زها  إعراب مميَّ

ن مقّدرة، نحو: "بكم  ــــــــعلى ضعف ــ ــــــــقها حرف جّر، جاز جّره ــوممّيزها مفرد منصوب، كما رأيَت، وإن سب  بمِّ

درهم ايشتريت هذا الكتاب؟"، أي: "بكم من درهم ايشتريته؟"، ونصُبه أولى على كل حال، وجّره ضعيف، وأضعف منه 

ن".  إظهار "مِّ

 :زها  حكم الفصل بين "كم" ومميَّ

وقوع الفصل بالظرف والجاّر واملجرور، نحو: "كم عندك كتابا؟"، "كم  ويجوز الفصل بينها وبين ممّيزها، ويكثر 

 بالعامل فيها، نحو: "كم ايشتريت كتابا". في الدار رجال؟"، ويقّل الفصل بينها بخبرها، نحو: "كم جاءني رجال؟"، أو

 :حكم حذف تمييزها 

 ويجوز حذف تمييز "كم" مثل: "كم مالك؟"، أي: كم درهما، أو دينارا هو؟. 

 :حكمها في اإلعراب 

إن حكم "كم" في اإلعراب يختلف باختالف محل اإلعراب وهو أن تكون "كم" في محل جّر إن سبقها حرف  

جّر، أو مضاف، نحو: "في كم ساعة بلغت دمشق؟"، وأن تكون في محل نصب إن كانت استفهاًما عن المصدر؛ ألنها 

 مطلقا، نحو: "كم إحسانا أحسنَت؟"، أو
ً
بَت؟"،  تكون مفعوال  فيه، نحو: "كم يوًما غِّ

ً
عن الظرف؛ ألنها تكون مفعوال

لَت؟"، أو خبر الفعل الناقص، نحو: "كم إخوتك؟".  سرَت؟"، أو عن المفعول به، نحو: "كم جائرة نِّ
ً
 و"كم ميال

ا بفإن لم تكن استفهاًما عن واحد مما ذكر، كانت في محل رفع على أنها مبتدأ أو خبر؛ فاألول نحو: "كم كتا 

 عندك؟". والثاني نحو: "كم كتبك؟". ولك في هذا أيضا أن تجعل "كم" مبتدأ وما بعدها خبًرا، واألول أولى.

 "كم" الخبرية وتمييزها: -2

"كم" الخبرية: هي التي تكون بمعنى "كثير"، وتكون إخباًرا عن عدد كثير مبهم الكمية، نحو: "كم عالم رأيُت"،  

 وال تقع إال في صدر الكالم وأّوله.أي: رأيُت كثيًرأ من العلماء، 



111 
 

 :زها زها وحذف مميَّ  حكم مميَّ

ن، نحو: "كم علم  قرأُت"،   وأما حكم ممّيز "كم" الخبرية أن يكون مفرًدا، نكرة، مجروًرا باإلضافة إليها أو بمِّ

 ونحو: "كم من كريم أكرمُت!".

 ويجوز أن يكون مجموًعا، نحو: "كم علوم أعرف!"، وإفراده أولى. 

ز"كم" الخبرية، فيجوز حذفه إن دّل عليه دليل، نحو: "كم عصيَت أمري"، أي: "كم مرة   وأما حذف مميَّ

 عصيته!".

 :زها  حكم الفصل بين "كم" ومميَّ

صل بينهما وجب نصبه على التمييز،  
ُ
واليشك في ذلك أن الفصل بين "كم" الخبرية وممّيزها يجوز، ثم إن ف

ن ظاهرة، نحو: "كم  المتناع اإلضافة مع الفصل، مثل: "كم عندك ديناًرا!"، ونحو: "كم لك يا فتى فضال!"، أو جّره بمِّ

ا على "كم"، فيجب جّره 
ً
ط

ّ
 متعديا متسل

ً
عندك من درهم!"، ونحو: "كم لك يا فتى من فضل!"، إال إذا كان الفاصل فعال

ن، نحو: "كم قرأُت من كتاب!"، كيال يلتبس بالمفعول به فيما لو قلُت: "ك  م قرأُت كتابا".بمِّ

وذلك ألن الجملة األولى تدّل على كثرة الكتب التي قرأتها، والجملة األخرى تدّل على كثرة المّرات التي قرأت فيها  

كتابا؛ فكم في الصورة األولى في موضع نصب على أنها مفعول به مقدم لقرأت، وفي الصورة األخرى في موضع نصب على 

 ناية عن المصدر، والتقدير: "كم قراءة قرأت كتابا فيكون تمييزها محذوفا.أنها مفعول مطلق له؛ ألنها ك

 :حكمها في اإلعراب 

 وحكم "كم" الخبرية في اإلعراب، كحكم "كم" االستفهامية تماًما، واألمثلة ال تخفى. 

 ظة:و ملح

 تيهما، إال"كم" االستفهامية و"كم" الخبرية اليتقدم عليهما يشيئ من متعلقات جمل وليعلم الدارس أن 
ُ
 حرف

 الجر والمضاف، فهما يعمالن فيهما الجّر. فاألولى، نحو: "بكم درهًما 
َ
طيب  كم خ ايشتريت هذا الكتاب؟" ونحو: "خطبة

 سمعُت فوعيُت".

 وتشترك "كم" االستفهامية و"كم" الخبرية في خمسة أمور: 

 األول: كونهما كنايتين عن عدد مبهم مجهول الجنس والمقدار. 

 والثاني: كونهما مبنيين. 

 والثالث: كون البناء على السكون. 

 والرابع: لزوم التصدير. 

 والخامس: االحتياج إلى التمييز. 
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 وتفترق "كم" االستفهامية من "كم" الخبرية ويختلف كل واحد منهما عن اآلخر في خمسة أمور أيضا: 

 األول: أن ممّيزهما مختلفان إعراًبا، قد تقدم يشرح ذلك. 

 والثاني: أن الخبرية تختص بالماض ي كُرّب؛ فال يجوز أن تقول: "كم كتب أيشتري؟". 

والرابع: أن التصديق والتكذيب يحتملهما الخبرية ال االستفهامية؛ ألن الكالم الخبري يحتمل الصدق والكذب  

 وال يحتملهما االستفهامي؛ ألنه إنشائي.

! بل عشرون"، وتقول: والخامس: أن المبّدل من الخبرية اليقترن ا 
ٌ
الستفهامية، نحو: "كم رجل في الدار! عشرة

 " كم كتاب ايشتريت! عشرة بل عشرين". 

وأما المبّدل من االستفهامية فيقترن بها، نحو: "كم كتبك؟ أعشرة أم عشرون؟، ونحو: "كم كتابا ايشتريت؟  

 أعشرة أم عشرين؟.

 :"كأّين وتمييزها 6.8.2

ن أيضا، وهذه تماثل "كم" الخبرية معنًى، وتوافقها في اإلبهام، وتشاركها في االفتقار وكأّين تكتب كأي بدون نو  

ه، واالختصاصِّ بالماض ي دون غيره.  إلى التمييز، والبناءِّ على السكون، وإفادةِّ الكثير، ولزومِّ أن تكون في صدر الكالم وأّولِّ

 :زها  حكم مميَّ

ز "كأّين" فيكون مفرًدا مجرورً   ن، كقوله تعالى: وأما حكم مميَّ   ﴾وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير﴿ا بمِّ

  :حكمها في اإلعراب 

وحكم "كأّين" في اإلعراب كحكم أختها "كم" الخبرية، إال أنها إن وقعت مبتدأ، وال ُيخبر عنها بمفرد؛ بل ُيخبر  

كأّين من رجل حامل طريق الخير!، عنها بجملة أو يشبهها )أي: الظرف والجار واملجرور( كما رأيت من قبل؛ فال يقال: 

 بخالف "كم".

 "كذا" وتمييزها 6.8.3

ني كذا وكذا رجال"، وعن الجملة، ء، قليال كان أو كثيًرا، نحو: "جاوأما "كذا" فتكون كناية عن العدد المبهم 

"، والغالب أن تكون مكررة بالعطف، كما رأيت. 
ً
 نحو: "قلت: كذا وكذا حديثا

 :زها  حكم مميَّ

 نه مفرد منصوب على الدوام، كما رأيَت.وهو أ 

 :حكمها في اإلعراب 

، نحو: "سافر كذا وكذا رجال"، ونائب فاعل، نحو:  
ً
وحكمها في اإلعراب أنها مبنّية على السكون، وهي تقع فاعال

َم كذا وكذا مجتهدا". كرِّ
ُ
 "أ
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 الفرق بين الحال والتمييز 6.9

 هي: إن التمييز والحال يشتركان ويتفقان في أمور  

 كالهما منصوب.  (1

 كالهما فضلة.  (2

 كالهما يفسر اإلبهام ما قبله.  (3

 ويفارق التمييز الحاَل في أمور هي:

 التمييز ال يكون إال مفرًدا. والحال تكون مفرًدا أو جملة، أو يشبه جملة.  (1

 التمييز مبين للذات أو للنسبة. والحال مبينة للهيئآت فحسب.  (2

 التمييز ال يأتي إال اسما. والحال تأتي اسما، وجملة، ويشبه جملة، والظروف، والجار واملجرور.  (3

 التمييز اليتعدد إال بالعطف. والحال تتعدد بعطف وبدون عطف.  (4

 اليجوز تقديم تمييز المفرد على عامله. وأما الحال فيجوز تقديمها على عامله.  (5

 والحال تكون مشتقة أو جامدة في أغلب األحوال.التميز جامد في الغالب إال نادًرا.   (6

 التميز يكون على معنى )من(. والحال تكون على معنى )في(.  (7

 التمييز والمضاف إليه 6.11

إن بعض أيشكال المضاف إليه هي من حيث المعنى تمييز، فقد قال بعض علماء النحو: إن التمييز إن كان  

 يمكن القول: "ايشتريت صاًعا للمقادير فإنه يجوز فيه أن يجّر تمييزه 
ً
وُيعرب مضافا إليه، وإن كان األحسن جّره؛ فمثال

قمًحا"، ويجوز أن يقال: "ايشتريت صاع قمح"، وكذالك يمكن القول: "امتلكُت ديناًرا ذهًبا"، وأيضا يجوز هذا أن يقال: 

 "امتلكُت دينار ذهب".

على أنه مضاف إليه، كقولهم: "جاء ثالثة رجال"، و"رأيت يأتي مجروًرا وجوًبا  11إلى  3وكذلك تمييز األعداد من  

"، وقرأت سبعة كتب"، وغير ذلك.  خمس نسوة 

 على  
ًّ
أو األلوف التي تليها؛ فإن تمييزه يجّر وجوًبا كذلك. ومن ذلك قولهم: "مائة  1111وأيضا إن كان العدد داال

ولهم: "الف رجل أو ألفا رجل، أو مأة ألف رجل" ونحو ة رجل، ونحوها من المئآت، أو قائمرجل، أو خمس تاائرجل، أو م

 ذلك.

 :بعض أمور مهمة متفرقة عن التمييز 6.11.1

 :تستحق وتجدر أن تذكر هنا، وهيهناك بعض أمور مهمة متفرقة  

 عامل النصب في تمييز الذات هو االسم المبهم الممّيز، وفي تمييز الجملة هو ما فيها من فعل أو يشبهه.  (1

 اليكون التمييز إال اسًما صريًحا؛ فال يكون جملة وال يشبهها.  (2
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 ال يجوز تعدده.  (3

 ناب عن موصوفه، نحو: "لله دّره فارسا!"،  هاألصل في  (4
ً
 إن كان وصفا

ً
أن يكون اسًمأ جامًدا، وقد يكون مشتقا

أحسنه رجال عالما!"،  و"ما أحسنه عالًمأ!"، و"مررت بعشرين راكًبا"، أصله: "لله دّره رجال فارًسا!"، و"ما

 في الحقيقة إنما هو الموصوف املحذوف. تمييزرت بعشرين رجال راكًبا"؛ فالو"مر 

 لكثير من العلماء، كقوله تعالى:   (5
ً
ُهوِر ِعْنَد اللَِّه اثَ َنا عَ ﴿وقد يأتي التمييز مؤكًدا، خالفا َة الشُّ ْهَااِإنَّ ِعدَّ ََ  ﴾َشََ 

 للبيان؛ ألن الذات معروفة، وإنما ذكر للتأكيد.، "فشهًرا" لم يذكر [63]التوبة: 

ال يجوز الفصل بين التمييز والعدد إال ضرورة، كقوله: "في خمس عشرة من جمادى ليلة"، يريد: خمس عشرة   (6

 ليلة من جمادى.

ف   (7 ضِّ
ُ
شُر أبيك، وأحد عشر أخيك"؛ ألنك لم ت ك وعِّ

ُ
رت

َ
قد يضاف العدد فيستغني عن التمييز، نحو: "هذه َعش

والممّيز معلوم الجنس عند السامع، ويستثنى من ذلك: "اثنا عشر واثنتا عشرة"، فلم يجيزوا إضافتها، فال  إال

َر" هنا بمنزلة نون االثنين، ونون االثنين التجتمع هي واإلضافة؛ ألنها في حكم 
ْ
يقال: "خذ اثني عشَرك؛ ألن "َعش

 التنوين، فكذلك ما كان في حكمها.

 التمرينات 6.11

 ن كلمات التمييز في الجمل اآلتية وبّين نوعه من ملفوظ وملحوظ:عيّ  -1

 للحجرة ثالثة يشبابيك، وفي كل يشباك أربعة أعواد من الحديد. (1

 فاض القلب سروًرا. (2

 جاء الرسول يفيض وجهه بشًرا. (3

 األنبج من ألذ الفاكهة طعًما. (4

 أطعمت الدجاج حفنة حّبا. (5

 القرى أنقى من المدن هواء. (6

 عندي رطل زيتا. (7

 الذهب أقل صالبة من الحديد. (8

 ايشتريت صاًعا عدسا. (9

 عّين في الجمل التالية وحّدد فيها تمييز الوزن، وتمييز المساحة وتمييز الكيل. -2

1) .
ً
 ايشتريت مترين كّتانا ورطلين عسال

 بعُتك صاًعا قمًحا. (2

 أطعمت الفرس قدحين يشعيًرا وسقيُته دلًوا ماء. (3

 ما في السماء قدُر راحة سحاًبا. (4

 يقتتل الفالحون على يشبر أرض يغتصبه أحدهم من اآلخر. (5
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 يشعيرا. (6
ً
 أكل الحصان َحفنة

 بعتك ذراًعا حريًرا. (7

 ايشترى زيد كيلو جراما لحًما. (8

 يشربُت كأسا ماء. (9

 أكمل الجمل اآلتية بما يناسبها من ألفاظ التمييز: -3

 وفي اليوم أربع وعشرون ... وفي الساعة ستون ...  (1

 ...  التفاح ألذ من العنب (2

 ازداد حامد ... (3

 فاض القلب ... (4

 يبتهج الشجاع إذا انتصر على عدو يماثله ...  (5

 الشمس أكبر ... من القمر. (6

 الفيل ... من البقر. (7

 الطاؤوس أجمل من ... (8

 الصالة في المسجد الحرام أكثر ... (9

 اجعل كل اسم من األسماء التالية تمييًزا في جملة مناسبة: -4

   بأسا  قصًبا  سكًرا
ً
ا  طوال

ً
   أخالق

ً
 رطال

ْن ُبّن   أقالًما  هواء    العًبا  بقرات  مِّ
ً
 ثمنا

لميذ    طعًما من َعَسل    كتب   رُجل    تِّ
ً
 عقال

 في كل منها منصوًبا:  التمييز كّون ثالث جمل يكون  -5

 )الوزن(. " " " " " " (1

 )الكيل(. " " " " " " (2

 )المساحة(. " " " " " " (3

 األجوبة الكائنة بين القوسين:اعرف الجواب الصحيح من  -6

 )فصل يشيئ عن غيره، تنسيخ يشيئ، تبعيد يشيئ من آخر(. ما معنى التمييز لغة؟  (1

 )الترسيل، التبيين، التوصيف(. أي اسم آخر للتمييز؟  (2

ألّي نوع من التمييز هذا المثال " ازداد محمد علما " ؟ )التمييز الملفوظ ، التمييز غير املحّول، التمييز  (3

 الملحوظ(.

 هل يسّمى تمييز الذات تمييز المفرد؟ )نعم، ال، ليس بشيئ(. (4
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 أين يقع تمييز األعداد؟ )بعده، قبله، بينه(. (5

 ايشرح العبارة اآلتية بأسلوب سهل واضح: -7

 ناب عن موصوفه، نحو: "لله دّره فارسا!"، 
ً
 إن كان وصفا

ً
"األصل في أن يكون اسًمأ جامًدا، وقد يكون مشتقا

أحسنه عالًمأ!"، و"مررت بعشرين راكًبا"، أصله: "لله دّره رجال فارًسا!"، و"ماأحسنه رجال عالما!"، و"ما 

 و"مررت بعشرين رجال راكًبا"؛ فالتفسير في الحقيقة إنما هو الموصوف املحذوف".

 :ابعدهتأمل فيها وأجب عن أسئلة آتية  اقرأ العبارة التالية بالعناية التامة ثم  -8

 ."نكرة، جامد، فضلة، يرفع اإلبهام السابق المستقر من ذات أو نسبة، ويعّين المراد من االحتماالت الكثيرةهو اسم "

 هل يجوز أن يكون التمييز معرفة؟ .1

 هل اليكون التمييز اسما مشتقا قط؟ .2

 ماالمراد من كلمة "فضلة"؟ .3

 هل للتمييز أقسام آخرى ما سوى الذات والنسبة؟ .4

 ".االحتماالت الكثيرة ويعّين المراد من ايشرح "

 :تمرين في اإلعراب  -9

 نموذج: ــــــــــأ ـــ

 ايشتريت فّدانا أرًضا. (1

a. :فعل ماض مبني على السكون، والياء ضمير متصل منبي على الضم في محل رفع  ايشتريت

 فاعل.

b. :مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره.  فّدانا 

c.  :آخره. تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة في أرًضا  

2)  .
ً
سكا  باع التاجر درهمين مِّ

a. :فعل ماض مبني على الفتح.  باع 

b. :فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. التاجر 

c. :مفعول به منصوب بالياء؛ ألنه مثنى. درهمين 

d. :
ً
سكا  تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره. مِّ

 طاب المكان هواء:  (3

a. :فعل ماض مبني على الفتح.  طاب 

b. :مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. فاعل  المكان 

c. :تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره.  هواء 



117 
 

 أعرب األمثلة اآلتية: ــــــــب ـــ

 باضت الدجاجات ثالث بيضات. (1

 في المدينة عشرون مدرسة. (2

 أكل الفرس إردّبا يشعيًرا. (3

 العالم العامل أرفع من ذوي المال قدًرا. (4

 لحًما.ايشترى عبد الله كيلو جراًما  (5

 نتائج التعلم 6.12

إن الضوابط المرتبطة بالتمييز لها قيمة بالغة من اعتبارات مختلفة لمن له إلمام باللغة العربية خاصة لمن  

، وإليمن يريد أاليصدر منه الخطأ في استعليشتغل بعلم النحو، و 
ً
 -بة األعزة! أيها الطل -كم مال التمييز نطًقا وكتابة

 نقدمها لكم في النقاط التالية:من بحث التمييز ملخص 

  ،تذكر بعد مقدار من عدد أو كيل ،
ٌ
التمييز لغة: فصل يشيئ عن غيره. واصطالًحا: هو اسم نكرة جامٌد فضلة

أو وزن أو مساحة، أو مقياس، مما فيه إبهام، ترفع وتزيل ذلك اإلبهام، نحو: "عندك عشرون درهًما"، و" 

ا" ، و"عندك منوان َسَمنا"، و"ما في السماء قدر راحة سحاًبا"، أو بعد جملة لرفع اإلبهام ايشتريت قفيزين برًّ

 عن نسبتها، نحو: " طاب المكان هواء".

  وقد جاء بعد ذلك خالل البحث ذكر أقسام التمييز من الذات والنسبة؛ فالذات: هو الذي يوّضح كلمة مبهمة

 ملفوظة قبله. وهو منقسم إلى قسمين:

 مييز األعداد، والثاني: تمييز المقادير.األول: ت

 .ايشتريت أحد عشر كتاًبا :
ً
 تمييز األعداد: هو الذي يقع بعد األعداد، مثال

  والكيل، نحو: " أعطِّ الفقيَر ،"
ً
وتمييز المقادير: هو ما دّل على مقدار من الوزن، نحو: "ايشتريت مّنا عسال

ساحة، نحو: " له يشبٌر أرًضا" ا".صاًعا قمًحا"، والمِّ
ً
 ،والمقياس، نحو: " عندي ذراع جوخ

  وأما النسبة فهو القسم الثاني للتمييز، وهو ما يوّضح الغموض في جملة مبهمة النسبة قبله، وُيدرك ذلك من

سياقها بدون ذكر فيها، نحو: "فاض القلب سروًرا. وينقسم ذلك إلى تمييز محّول وغير محّول. ثم املحّول 

ول عن مبتدأ، أو فاعل، أو مفعول به، نحو: "زيد أحسن وجًها"، و"ايشتعل الرأس ينقسم إلى ثالثة أقسام: مح

 يشيًبا"، و"فّجرنا األرض عيوًنا". وأما غير املحّول فهو ما كان غيرمحّول من يشيئ، نحو: "سموَت أديًبا".

  ساحة، وبجّر باإل ن، ضافحكم التمييز: هو أن يكون نكرة، ويجوز أن ينصب في تمييز الوزن والكيل والمِّ ة أو بمِّ

.
ً
ا، ينصب التمييز دائًما، كما رأيت فيما سبق مفّصال

ً
ز ملحوظ ا في ذلك. وإذا كان المميَّ

ً
 ويكون التمييز ملفوظ

  وذكر مواقع التمييز؛ فمنها: التمييز الواقع بعد اسم التفضيل، نحو: "المتعلم أكثر إجادة"، والتمييز الواقع

 أحسن زيد رجال".بعد كل ما دّل على تعجب، نحو: " ما 

  بشيئ من التفصيل، واتفاق الحال والتمييز "
ّ
وقد جاء ذكر "كم" االستفهامية والخبرية، و"كأّين"، و"كذا
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 وافتراقهما في أمور. وفي اآلخر ذكر بعض أمور مهمة متفرقة من التمييز.

 الكلمات الصعبة ومعانيها  6.13

 المعاني     األلفاظ

استعمل في الوزن والكيل أثناء العصور اإلسالمية، اآلن هو مكيال هو مكيال إسالمي  إردب:

مستخدم في مصر منذ زمن قديم، اإلردّب )اسم(، الجمع: إردّبات، وأرادب، أرادّب: هو مكيال 

 يسع أربعا وعشرين صاًعا.

ل: مّل وأم اإلطناب من أطنب، اإلكثار بالقول بزيادة والمبالغة فيه. الممل اسم فاعل من اإلطناب الممل:

 وُيسئمه.  المضجر. اإلطناب الممل: اإلكثار بالقول بزيادة، الذي هو يضجر السامع

اإليجاز مصدر من أوجز، االختصار، عدم اإلطالة. املخل: المشوس, المعرقل للفهم. اإليجاز  اإليجاز املخل:

 املخل هو ما يعرقل للفهم ويشوس السامع.

 ل قبل أن تنضج، أي مادام أخضر مستديرا.)اسم(، جمع َبلحة: ثمر النخ بلح:

 ، يقال: جائزة االدراسات، جائزة اإلنجاز العلمي الوطني. Award جائزة:

 الجمع ُجّبات وُجَبب: ثوب سابغ، واسع الكمين، مشقوق المقدم، يلبس فوق الثياب. ُجّبة:

رار،َجّر: هي وعاء أسطواني الشكل يكون مصنوعة م جّرة: ن الزجاج أوالخزف أو  الجمع جّرات، جِّ

 الفخار.

 الجمع أجواخ: غطاء نسيج صفيق من الصوف. ُجوخ:

 مفرد وجمعه خيل: هو حيوان ثديي وحيد الحافر من الفصيلة الخيلية. الحصان:

 الجمع ُحُفنات وُحفنات: ملء الكف أو ملء الكفين من أي يشيئ؟ حفنة:

ُزوز، الخز من الثياب: هو ما ينسج  خّز:
ُ
 من صوف وحرير خالص.الجمع خ

 هو نوع من الشجر االستوائي ذو أخشاب صلبة. ساج:

أي: طاب، هُنؤ، يقال: ساغ الشراب أو الطعام في الحلق: سهل مدخله في الحلق، ساغ األمر:  ساغ:

 جاز وأبيح.

م: مسِّ  هو من املحاصيل الزيتية، وقد استخدم غذاء ودهنا منذ زمن قديم. سِّ

 من لبن الغنم أو البقر بطرق معينة.هو دهن مستخرج  سمن:

ب، الصلب: الشديد، صالبة جسم: كل جسم يحتفظ بشكله وحجمه وال يلين. صالبة:
َ
 مصدر َصل

اإلبهام واإلخفاء، ويعرف اصطالحا بأنه عبارة عن إخفاء الحقيقة فيما يتعلق بالمشاعر  الغموض:

 واألحاسيس الداخلية تجاء اآلخرين.

 متًرا مربًعا وكسوًرا من المتر. 4211من األرض، وهو اآلن يعادل ، قطعة Acre فدان:

ضال، وفي اصطالح النحاة: ما يستقيم الكالم بغيره إذا الش يءما بقي من  فضلة: ، الجمع فضالت وفِّ
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 ُحذف، وهي خالف العمدة.

 كيلو غرام، 143.8هو وحدة قياس يستخدم في قياس الكتلة، وهو يعادل عند الحمهور  قنطار:

 كيلو غرام. 149.76وعند الحنفية يعادل 

مكيال، كان يكال به قديما، ويختلف مقداره في البالد، ويعادل بالتقدير المصري الحديث  قفيز:

 نحو ستة عشر كيلو جراما.

حي بكسر النون: : زق السمن. نِّ ي  حِّ
ُ
 الجمع أنحاء، ن

نيب:
ُ
 الرجوع إلى الحق بعد التوبة.من اإلنابة: التوجه والرجوع، اإلنابة إلى الله:  ن

 األسئلة النموذجية 6.14

 :أسئلة موضوعية 6.14.1

 أّی اسم آخر للتمیيز؟ .1

(a.الترسیل  )  (b.التبیين )  (c.التوصیف )  (d.التمہید ) 

 أین یقع تمیيز األعداد؟ .2

(a.بعده )  (b .قبله )  (c.بينه )   (d.بينه وبينه ) 

 المفرد؟هل يسمى تمييز الذات تمييز  .3

 (a.نعم )  (b.ال )  (cليس بشيئ )  (d.نعم، يسمى تمييز التبيين  ) 

 ألي نوع من التمييز هذا المثال "ازداد محمد علما"؟ .4

(a.التمييز الملفوظ )  (b .التمييز الملحوظ )   

(c.التمييز املحول  )  (d.التمييز غير املحول ) 

 مامعنى التمييز لغة؟ .5

(a.فصل يشيئ عن غيره )  (b.تنسيخ يشيئ )   

(c .تبعيد يشيئ من آخر )  (d.إزالة يشيئ من موضعه  ) 

 أكمل هذه الجملة "الفيل ... من الجمل جسًما" بوضع لفظ مناسب من ألفاظ التمييز في المكان الخالي: .6

(aأعلى ) . (b.أجمل )  (c .أغلى)  (d.أكبر  ) 

 عّين تمييز الوزن  في الجمل األتية: .7

(aال أملك يشبًرا أ ).رضا  (bا    (  زرعت فّدانا رزًّ

(c..يشربت لبنا رطال )  (d..بعت صاعا قمًحا  ) 
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 اعرف تمييز العدد في الجمل األتية: .8

(a.أولئك يشر مكانا وأضل سبيال  )   

(b.وقالوا نحن أكثر أمواال وأوالدا وما نحن بمعذبين  )   

(c تعرج المالئكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف )سنة   

(d.كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون ) 

ْهًرا﴿اعرف نوعا من أنواع التمييز في هذه اآلية  .9
َ
َر يش

َ
َنا َعش

َ
هِّ اث

َّ
ْنَد الل ُهورِّ عِّ

 
 الش

َ
ة دَّ  عِّ

نَّ  .[36]التوبة:  ﴾إِّ

(a.تمييز المساحة  ) (b .تمييز الوزن  )  (cتمييز الكيل )  (d.تمييز العدد ) 

 الملحوظ في الجمل األتية:اعرف المميز  .11

(a )ايشتريت رطال بلحا   (b.باعني التاجر ذراعا حريرا )   

(c .في الحقل عشرون بقرة )   (d.طاب المكان هواًء  ) 

 :أسئلة اإلجابة القصيرة 6.14.2

 و  عّرف التمييز لغة (1
ً
 .يشرح تعريفهاواصطالحا

 وبّين تمييز المقادير. كم أقساًما لتمييز النسبة؟ (2

 الفرق بين الحال والتمييز؟ما  (3

 امأل الفراغ في الجمل اآلتية بما يناسبها من الكلمات: (4

، امرأة، حيوانا(. .1
ً
 مررت بعشرين ... راكبا )رجال

 إن عدة الشهور عند الله ... عشر يشهًرا )أحد، خمسة، اثنا(. .2

 كأّين من نبي قاتل معه ربيون ... )عديدون، كثير، كثيرون(. .3

 )عن، من في(.كم ... كريم أكرمُت؟  .4

 )رطال، قفيزا، حفنة(.  ايشتريت ... عسال سمنا  .5

 ضع التمييز في األماكن الخالية. (5

 طاب المكان ... .1

 كم لك يا فتى ... ؟ .2

 ايشتعل الرأس .... .3

 الأملك يشبًرا ... .4

 بعتك صاًعا ... .5

 :أسئلة اإلجابة الطويلة 6.14.3

 ، بّين متى يقدم على عامله.عّرف تمييز الذات وايشرح تعريفه (1



121 
 

 سّجل مواقع التمييز وبّينها بأمثلة. (2

ط الضوء على "كم الخبرية وتمييزها. (3
ّ
 سل

 الكتب والمراجع الموص ى بهاأهم  6.15

يشرح يشذوذ الذهب في معرفة كالم العرب: االمام جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف المعروف به  .1

 م.2111ه ـــــــــ 1422العربي، بيروت ـــــــــــ لبنان ه(، طبع: دار إحياء التراث 761ه ـــــــــ 718بابن هشام )

ه(، 769ه ــــــــــــ 698يشرح ابن عقيل: قاض ي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي، المصري،الهمداني ) .2

 التراث،     القاهرة ـــــــــــ مصر.  م، دار1981ه ـــــــــــ 1411الطبعة الثانية 

 عربية: الشيخ مصطفى الغالييني، طبع: المكتبة العصرية صيدا ــــــــــــ بيروت.جامع الدروس ال .3

 النحو الوافي: عباس حسن، الطبعة الثانية، دار المعارف، القاهرة ـــــــــــــ مصر. .4

 النحو الواضح:  علي جازم و مصطفى أمين ، طبع: دار المعارف، القاهرة ـــــــــــــ مصر.  .5

 مصر. –محمد علي أبو العباس، طبع: دار الطالئع، القاهرة  اإلعراب الميسر: .6
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 المستثنى  7.3.1

 المستثنى منه  7.3.2

 أدوات االستثناء 7.3.3

 التاماالستثناء   7.3.4

 االستثناء الموجب وغير الموجب 7.3.5

 االستثناء المفرغ  7.3.6

 االستثناء المتصل 7.3.7

 االستثناء المنقطع 7.3.8

 االستثناء ب " إال " وحكمه   7.4

 االستثناء ب " غير و سوى" وحكمه  7.5

 اوحكمه و"حايشا"  عدا "االستثناء ب "خال" و"   7.6

 يكون االستثناء بليس و ال   7.7

 التمارين   7.8

 نتائج التعلم  7.9

 ومعانيها مات الصعبةلالك   7.11

 األسئلة النموذجية  7.11

 الموص ى بهاوالمراجع الكتب أهم   7.12
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 التمهيد 7.1

أعزائي الطلبة ! سنعالج في هذه الوحدة موضوع "االستثناء"، وهذا الموضوع من أهم المباحث النحوية التي  

. ومن همكالمال محيد عنها،  وقد جرت عادة العرب مثل غيرهم من الشعوب أنهم استعملوا أسلوب االستثناء كثيرا في 

املجرورات. -3المنصوبات، -2المرفوعات،  -1حيث اإلعراب: المعلوم أن القواعد النحوية تشتمل على ثالثة أقسام من 

وه ربما نصبفموضوعنا هذا )االستثناء( هو من أحد أقسام المنصوبات، يعني إن العرب يجعلونه محل النصب، ف

 وربما 
ً
 أي يضعونه  وهنصبظاهرا

ً
. وإن مبحث االستثناء وقواعده وأقسامه يحتاج إلى يشرح في موضع النصبمحال

بكل دقة وعناية. وال بد لكل من له عالقة باللغة العربية أن يتضلع في قواعد االستثناء وأن يستوعبها بجميع وتوضيح 

واعد الق. ولذلك فإننا سنقوم بدراسة يسلم بها لسانه عن الوقوع في الخطأالجوانب، وأن يعضها بالنواجذ لكي 

  في هذه الوحدة. المتعلقة باالستثناء

 الوحدة أهداف 7.1

 :ن مقاصد هذه الوحدة م 

  
ً
 واصطالحا

ً
 معرفة مفهوم االستثناء لغة

  أقسام المستثنىبيان  

  األحكام المتعلقة بهامعرفة  

 االستثناء 7.2

 خراج ذلك الجزء بصراحة، ويكون لة بكلمة من الكلمات التي تفيد إاالستثناء هو إخراج جزء داخل في الجمإن  

  وما يجري مجراها(. "سوى "و  "غير"و  "إال") االستثناء وهي ذلك بإحدى أدوات

ه األدوات، وإال فقد يمكن أن يؤدى المعنى االستثنائي اء أن تأتي بإحدى هذنويشترط إلجراء أحكام االستث 

ستثناء، اال  يه أحكامجري علأنه االستثناء، وال تال يقال أخرى، وعندئذ  غير هذا، وبوسائل متعددة ومتنوعة بأساليب

اء في المراد به هنا االستثنل صاحب كتاب )النحو الوافي( " يقو  ي التعريف اللغوي لالستثناء،سيتضح ذلك ف كما

اصطالح النحاة؛ فله تعريف خاص عندهم، وأدوات وأحكام نحوية يتميز بها، ومن الممكن تأدية المعنى االستثنائي 

اق ستثناء" في اصطالحهم، لعدم انطببوسائل متنوعة، تخالف االستثناء النحوي االصطالحي، ولكنها ال تسمى: "ا

 ( 315، صـ 2)النحو الوافي ج:".تعريفه وأحكامه عليها

 االستثناء  7.2.1
ً
 لغة

ي أو ي( وكلمة "ثنى" في اللغة تعني النف ، ن ،االستثناء مصدر استثنى، وأصله يرجع إلى ثالثة أحرف، وهي  )ث 

، مثل  
ً
الدفع، ويستعمل في إعادة الش يء مرتين، كما قاله أصحاب اللغة والمعاجم، وله أمثلة ويشواهد في القرآن أيضا

 وَ ﴿قوله تعالى 
َ
 ل
َ
 آ ْد ق

َ
  َن ا ّمِّ عً بْ َس  اَك نَ يْ ت

ْ
 َم ـال

َ
  ،﴾(87)سورة الحجر: ْي انِّ ث

ُ
  ُر كرَّ والسبع المثاني هي سورة الفاتحة، ألنها ت

ُ
د مرة بع عادُ وت

 القرآن الكريم. فيمرة، وجاءت هذه الكلمة في الصيغ املختلفة 
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وفي معناها الحقيقي قال صاحب تاج العروس: "أصل الثني، األمر يعاد مرتين"، كما قاله الجوهري  

 
َ
 َم والراغب.وت

َّ
 بن زهير( حيث يقول: ل كل منهما بقول يشاعر )وهو كعبث

  

َعْتنِّ  أ
ّ
ط

َ
ر  ق

ْ
  ْي ـفي َجْنبِّ َبك

ً
 َمالمة

 

ْنيُ   َعْمري لقد كانت َمالمُتها ثِّ
َ
 ل

 

 في بكر )الناقة 
ً
 يشديدا

ً
َحَرُه زوُجها كعٌب، ففإن امرأته المته لوما

َ
 بعد أخرى.الشابة(، ن

ً
هِّ َمرة ْومِّ

َ
ل  قامت بِّ

صاحب تاج العروس( "واستثنيت واالبتعاد، كما قال الزبيدي )االستثناء في اللغة هو التجنب من معاني و  

 :االستثناء إيراد لفظ يقتض ي رفع بعض ما يوجبه عموم اللفظ كقوله تعالى: حايشيته، وقال الراغب: الش يءمن  الش يء

وَن  ﴿
ُ
ن َيك

َ
 أ
ٓ َّ
ال ْسُفوًحاإِّ ْو َدًما مَّ

َ
 أ
ً
، وما يقتضيه رفع ما يوجبه اللفظ كقول الرجل: ألفعلن كذا إن يشاء (145)األنعام: ﴾َمْيَتة

 إِّ ﴿الله تعالى، وعلى هذا قوله تعالى: 
ْ
  ذ
َ
 أ
ْ
 وْ ُم َس ق

َ
 ُم رِّ صْ يَ ا ل

 وَ  َن يْ حِّ بِّ صْ ا ُم هَ نَّ
َ

 تَ ْس  يَ ال
ْ
 ."(17)القلم: ﴾َن وْ نُ ث

 اصطالحا االستثناء  7.2.2

النحو "لقد عرف النحاة االستثناء بتعريفات متعددة نورد فيما يلي ما ذكره فاضل السامرائي صاحب كتاب 

 :"العربي أحكام ومعان

االستثناء: هو اإلخراج بإال أو إحدى أخواتها لما كان داخال في حكم ما قبلها أو منزال منزلة الداخل ففي نحو قولنا: "

خرج )أحمد( بواسطة )إال( وقد كان داخال في حكم ما قبلها وهو )حضر("حضر األصدقاء إال أحمَد" 
ُ
)النحو العربي أحكام  ."أ

 (2ج 5ومعان: صـ 

 العامل في االستثناء  7.2.3

 بعامل مقعلقات المفعول به معنى، ويقولون إيعتبر النحاة المستثنى من مت 
ً
در، ن المستثنى يكون منصوبا

الب في االمتحان نجح الط": ، نحواء ) مثل استثنيت أو أستثني( ويكون ما بعده مفعوال بهوهو الفعل التقديري في االستثن

  "إال واحدا

 منهم يعني تريد أن تقول:
ً
 نجح الطالب كلهم و أستثني واحدا

ال يوجد فيه عامل سوى ذلك، وهذا هو أولى و ويقول بعض النحويين: أن العامل في النصب هو كونه مستثنى، 

األول، ألنه ربما يأتي النصب فوق الكلمة التي تكون بعد أداة االستثناء، وربما تأتي على نفس أداة الوجه وأوفق من 

ال حرج ألمر يرجع إلى نفس االستثناء، و  وإنما يكون يكون ألمر خارج أو تقديري  من هذا أن النصب الاالستثناء، فيتبين 

 في التقدير إال أن هذا أولى وأوفق، ألنه ظا
ً
ال يقول أحد عند إعراب الجملة أنه منصوب بفعل فهر، ومن ثم أيضا

 تقديري، بل يقول: إنه منصوب ألنه مستثنى.
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 األجزاء المهمة المتعلقة باالستثناء 7.3

 مر معنات األجزاء المهمة التي بين لكأن ن نرى من المناسب عزيزي الطالب! قبل أن ندخل في صلب الموضوع  

 .خرى، والذي تساعدنا في استيعاب مباحث االستثناء بشكل جيدفي هذه الوحدة مرة بعد أ

 المستثنى  7.3.1

 :في اصطالح النحويين، ومثال ذلك مستثنى".اليسمى "و ، مخالفا في حكمها عن املجموعة هو الجزء الذي ُيخَرُج  

  َب جاعَ الناُس َما َركِّ
 

 إال الش
َ
 . الناقة

خرجت مجموعة الناس الذين لم يركبوا الناقة، أما الشجاع  في هذا المثال يسمى "المستثنى" "الشجاع"فكلمة 
ُ
ألنه أ

.  فقد ركب الناقة وخالف الناس في الحكمِّ

 المستثنى منه 7.3.2

 : يسمى " المستثنى منه"، نحو ،ُيخَرُج الجزء منهاواملجموعة التي  

  إال الحارَس  العشاءَ  صلى المسلموَن  . 

، لمن المسلمين ممن لم يص يشامل لجميع المسلمين، فيكون المعنى أنه ليس هناك أحٌد  "المسلمون "فكلمة 

رَِّج 
ْ
خ
ُ
  واحٌد  من هذه املجموعة رجٌل  فأ

ٌ
  أو طبقة

ٌ
  واحدة

ٌ
هذه املجموعة أي: هذا الرجل أو بالحراسة، فتسمى  متصفة

 مجموعة "المسلمين" بــ "المستثنى منه" في هذا المثال.

 االستثناءأدوات  7.3.3

 وهي كلمات يتم االستثناء عن طريقها، وهي كثيرة، من أهمها: 

 مثال معلومات عنها أدوات االستثناء

، ويجري وهي حرف خالص، ال خالف في كونها حرف إال
ً
ا

 عد هذه الكلمة.بحكم االستثناء على ما 

 كّرْمَنا الفائزين إال واحًدا

اَك 
َ
 عاد الغائبون إال أخ

يجري حكم االستثناء عليها وعلى ما وهي اسم،  غير

 بعدها.

 ما تدافع الشَباُب غيَر يشاّب  

وهي اسم، يجري حكم االستثناء عليها وعلى ما  سوى 

 بعدها.

ة  
َ
رق َوى فِّ َك الَجْيُش سِّ  تحرَّ
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كون تتردد بين الفعلية والحرفية، فربما ه األداة توهذ خال

، وربما 
ً
، ويجري حكم االستثناء عتفعال

ً
ى لكون حرفا

 ما بعدهما.

  قطفُت األزهاَر 
ً
 / وردة  خال وردة

 
ً
 قطفُت األزهار ما خال وردة

كون تتردد بين الفعلية والحرفية، فربما ه األداة توهذ عدا

، وربما 
ً
، ويجري حكم االستثناء على تفعال

ً
كون حرفا

 ما بعدهما.

/ عدا صديًقا رافقني األصدقاءُ 

 صديق  

 عدا صديًقاما  رافقني األصدقاءُ 

 

ا
َ
 منها/  حرف جر يجري حكم االستثناء على ما بعدها َحايش

َ
ما قرأت الكتب حايشا النافعة

 النافعةِّ منها.

 
َ

ال
َ
ا( يجوز نصب االسم الذي بعد هذه الكلمات على أنه مفعول به وأن هذه   -وَعَدا -المالحظة: المستثنى بـ )خ

َ
وَحايش

. وإذا سبقها حرف )ما(  فال يكون إال جار   أحرف األدواتيجوز جره على أنه مجرور وهذه و  األدوات أفعال ماضية،

"، و "نمثل: "أجبُت عن األسئلة ما خال ُس  ألن في هذه األحوال ال يمكن اعتبار هذه األدوات إال أفعاال.منصوبا 
ً

اال
َ
بغ ؤ

 َد ما عَ  الطالُب 
َ
 ا أ

َ
 اَك"خ

 االستثناء التام  7.3.4

، هو  
ً
 ظاهرا

ً
  نحو:ما كان فيه المستثنى منه مذكورا

  
ً
   سافرت مع أصدقائي إال ثالثة

    أساتذتي إال واحًدا صافحُت   

مستثنى منه في هاتين الجملتين، وهما اسمان ظاهران مذكوران في  تا" أصدقائي " و " أساتذتي " وقع فكلمتا 

 في الجملة يسمى 
ً
 " . من االستثناء هذا القسم الجملة، ولوجود المستثنى منه مذكورا

ً
 " استثناًء تاما

 االستثناء الموجب وغير الموجب 7.3.5

 فاالستثناء الموجب هو ما خلت جملته من كلمات النفي أو النهي، مثل: 

  
ً
 حضر الناس في المسجد إال خمسة

  
ً
 صامت النساء كلهن إال خمسا

 أو يشبه نفي، ويراد بشبه النفي النهي واالستفهام الذيوأما االستثناء غير الموجب  فهو ما جاء فيه كلمة نفي  

 يشتمل على معنى النفي، وذلك مثل قول الرجل:

  ما 
ً
 تأخر الناس عن الحفل إال واحدا
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 لم ت 
ً
 حضر النساء املحافل إال عجوزا

 أمثلة يشبه النفي

، إذ ال 
ً
 معنويا

ً
ي، وذلك مثل فيها معنى النف، ولكن يتضمن فيها كلمة نفيتتضمن وربما تأتي الجملة نافية نفيا

 قوله تعالى :

 ﴿(32)التوبة: ويأبى الله إال أن يتم نوره﴾  

 ومثل قول الرجل في يشبه النفي:

  التقي ك إال ال يأكل طعاُم 

  غاب عن الصالة إال المعذوُر هل 

 فالجملتان وردتا في مورد النفي المعنوي إال أن األولى جملة نهي، يمنع الرجل من أن يَ  
ْ
ن ه إال مطعاُم  َم عَ ط

 اتصف بصفة  التقوى، والثانية جاءت في قالب االستفهام، ولكن المراد منه النفي.

 االستثناء الـُمَفرَّغ 7.3.6

 في الجملة، )هو االستثناء المفرغ  
ً
( أن يكون الكالم غير موجب 1ما اجتمع فيه أمران، وال بد أن يكونا معا

 من الجملة، 2)
ً
 نحو:(أن يكون المستثنى منه محذوفا

  ُذي يشرف  إال كل   السرَّ  ُم ال يكت 

   إال عالٌم  لم يقرأ الكتاَب  

ثبات، ملة، وأن الكالم كالم نفي  ليس إأن المستثنى منه غير مذكور في الج نابين لفهذه الطائفة من األمثلة ت 

يقرأ أحد  )لم وأصل الجملة قبل الحذف هو )ال يكتم الناس السر أو ال يكتم أحد من الناس السر إال الشريف...( و

 ( من الناس الكتاب إال العالُم 

 المتصل المستثنى 7.3.7

 هو ما كان المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد، مثل: 

  
ً
 رجع الناس إال سعيدا

  ْسَماَك
َ
ْدُت األ ا  صِّ

ً
ْريش

ُ
 إال ق

م رجل، وهو جنس من الناس أي فرد منه، وكذلك "القرش" في المثال الثاني اس في المثال األول  "سعيد"فكلمة  

ن معن جنس المستثنى منه، بل هما  في المثالين المذكورين ال يختلف جنس المستثنىفمن األسماك، فإنه جنس 
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 حد.وا جنس

 المنقطع المستثنى 7.3.8

 :نحوين مختلفين، ان المستثنى والمستثنى منه من جنسهو ما ك  

  جاء الرجال إال كلًبا 

   شجرة إال  الكتباحترقت 

الكتاب،  جنسآخر، وكذلك الشجرة فإنها ليست من  جنسالرجال، بل هو  جنسمن  جنساب ليس فالكل  

 ".المنقطع"المستثنى فهذا القسم من المستثنى يسمى 

 المستثنى المنقطعفائدة  7.3.8.1

عرفنا فيما مض ى أن المستثنى المنقطع ليس مستثنى حقيقيا وذكره بعد أدوات االستثناء ليس استثناء 

 حقيقيا، وإنما يأتي لفوائد أخرى مثل االستدراك وغيره يقول الشيخ مصطفى الغالييني في كتابه:

ن االستثناء"
َ
، ألنه ُيفيُد التخصيص َبعَد  فإذا علمَت هذا، علمَت أ من الجنس، هو االستثناُء الحقيقي 

 
ّ
ما االستثناُء من غير الجنس فهو استثناٌء ال معنى له إال

َ
ن  من ُعموم الحكم. وأ

َ
الّتعميم، وُيزيُل ما ُيظ

، ألن الش يَء إنما ُيخّصِّ 
ً
ن إال رو ُص جنَسُه. فإذا قلَت "جاَء المسافاالستدراُك، فهو ال ُيفيُد تخصيصا

 فال يحتاُج إلى ما 
ُ
، وال يدل  عليها. وما ال َيتناولُه اللفظ

َ
متعَتُهم"، فلفظ "المسافرين" ال يتناول األمتعة

َ
أ

 كي
ً
 ال ُيَتوهم أ يخرُجُه منُه. لكْن إنما استثنيَت ُهنا استدراكا

ً
يضا

َ
متعَتُهم جاَءت َمعهم أ

َ
ستثناُء فاال  .ن أ

خصيَص بعَد  صُل ُيفيُد التَّ التعميم، ألنُه استثناٌء من الجنس. واالستثناُء الُمنقطُع ُيفيُد  المتَّ

 (111/ 3 :)جامع الدروس العربية"االستدراَك ال الّتخصيَص، ألنه استثناٌء من غير الجنس

  يبدو
ً
 يلتقيان ، وأنهما يشيئان الأو كاد مما تقدم أن العالقة بين المستثنى والمستثنى منه في المنقطع معدوما

 
ً
، و  قريبا

ً
 ، فقد ذكر الشيخ الغالييني رحمه الله في كتابه، فقال:لكن األمر ليس كذلكوال بعيدا

علم أنه ال يكون االستثناء المنقطع إال إذا كان للمستثنى عالقة بالمستثنى منه، فيتوهم بذكر ا" 

 
َ
ن م نمهم"، إذا كاَد المستثنى منه دخوُل المستثنى معه في الحكم، فتقول "جاء السادة إال خ

ن لم يكن العادة ذلك فال معنى لهذا االستثناء. وتقول "رجع إالعادة أنهم يجيئون معهم، ف

هم"، ألّن اإلخبار برجوعهم يتوهم منه رجوُع أثقالهم أو دوابهم بمسافرون إال أثقالهم. أو إال دواال

نه، وإنما ى ممعهم. وقد تكون العالقة بينهما، لكنه ال ُيتوهم دخوُل المستثنى في حكم المستثن

الم، وبما قدمنا تعلم أنَّ في إطالق النحاة الك ...يذكر لتمكين المعنى في نفس السامع والتهويل به "

 ال ترضاه أساليب البيان العربي. وتمثيلهم له بقولهم "جاء القوم 
ً
في االستثناء المنقطع، تساهال
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" ش يٌء يأباه كالم العرب. نعم يصح أن تقول "جاء ا
ً
 لهم، أو إال حمارا

ً
لقوم إال الحمار، أو إال حمارا

" فال يجوز، وإن كان من 
ً
إال حمارهم" إن كان من العادة أن يكون معهم. أما "جاء القوم إال حمارا

العادة مجيُء حمار معهم، ألنه ال يجوز استثناء النكرة غير المفيدة )أي التي لم تخصص( من 

 المعرفة".

 االستثناء بـ " إال " وحكمه  7.4

دامها ويكثر العرب استخ الستثناء،اأداة واآلن نبدأ ببيان أحوال االستثناء وبما أن أداة "إال" تعتبر من أيشهر  

  في أسلوب االستثناء فقد قدمنا ذكرها على مثيالتها من أدوات االستثناء األخرى.

ثة "إال" يكون إعرابه على ثال والمستثنى بعدخاصة، وتذكر في الجملة ألجل االستثناء،   اأحكام إن ألداة "إال"

 وجائز النصب واإلعراب واإلعراب حسب الموقع. ،النصبواجب من أحوال 

 كان له هذه 
ً
، وربما )1، فربما )األحوال الثالثةفإذا المستثنى بإال متصال

ً
(يجوز الوجهان 2( يكون النصب واجبا

 للحكم السابق على الجملة3و ربما )
ً
 اصيل هذه األحكام:، وفيما يلي تف( يأتي تبعا

 وجوب النصب 7.4.1

إذا وقع االستثناء في كالم تام موجب كان الكالم أو غير موجب، مثال نصب  بعد "إال" يجب نصب المستثنى 

 :المستثنى في الكالم التام الذي تأخر فيه المستثنى

  
ً
يوُر إال واحدة

 
َحتِّ الط بِّ

ُ
 ذ

   
ً
ساُء إال واحدة ِّ

ّ
َجَبتِّ الن

ْ
 أن

 الز ولذلك وجب فيهما أن ينصب المستثنى  جاء االستثناء في كالم تام موجب،ثالين الم ففي هاذين
ً
.وجوبا

ً
  ما

 جواز النصب 7.4.2

 على تقديره مست أناألول:  م غير موجب، جاز في مثله األمران:وإذا وقع االستثناء في كالم تا 
ً
 ثنى،يكون منصوبا

ثنى ، فيجري عليه حكم الكلمة السابقة التي هي المسته ألنه َبَدٌل منهالثاني: أن يعرب المستثنى بإعراب المستثنى من

،وإذا كان 
ً
 كان المستثنى منصوبا

ً
 كذلك، وإذا كان منصوبا

ً
 كان المستثنى مرفوعا

ً
منه، فإذا كان المستثنى منه مرفوعا

، وفي هذه الحالة ال يكون 
ً
 كان المستثنى مجرورا

ً
 عن العمل، فهي م أثر ألداة االستثناء "إال" أي مجرورا

ً
ع ، وتلغى كليا

 ،
ً
 الجمال المعنوي الذي يبتغيه كل صاحب أسلوب ريشيق، لتحسين الجملة وزيادة ولكنه تؤتىوجودها معدومة أصال

 وفيما يلي نورد األمثلة لكلتا الحالتين: .ليجذب قارئيه إلى قراءة مكتوبه

 مثال النصب الجائز:

نه مذكورا يجوز نصب المستثنى  كما يجوز اتباعه إلعراب المستثنى منه إذا كان الكالم غير موجب والمستثنى م
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 منصوبا كان أم مرفوعا أو مجرورا، مثال نصب المستثنى:

  ما صلى أحٌد إال المتقيَن  

  ك إال التقيَّ  ال يأكل طعاُم 

  ،
ً
 يَ  ﴿ في قوله تعالىقد ورد ذلك في القرآن ففالنصب في مثل هذه الجمل جائز، وهو فصيح أيضا

َ
ْم َوال

ُ
نك ْت مِّ َتفِّ

ْ
ل

 
َّ

ال َحٌد إِّ
َ
َك ٱأ

َ
ت
َ
  ْمَرأ

 
م تام ، فقد وقع االستثناء في كال الرفعالنصب و  تجوز بهاالشرائط التي هذه اآلية تتضمن ف   ﴾[81]هود: ۖ

  .لكونها مشتملة على أداة النفي وهي "ال" غير موجب،

 :عراباتباع المستثنى منه في اإل  مثال

 ينئذح السابقين وأمثالهما أن يتبع اإلعراب السابق من الرفع والنصب والجر، ويسمىويجوز في المثالين 

 :وال يطلق عليها في مثل هذه األحوال اسم االستثناء، نحو"البدل" في الجملة، 

 ) ما صلى أحٌد إال المتقون )إال المتقين 

 )إال الخبَز )إال الخبَز 
ً
 ما أريُد يشيئا

  في ش يء  إال الخيرِّ  )إال الخيَر( لم أتفكْر 

 عن الفاعل المرفوع ،
ً
 ل ورد مرفوعاوهو "أحد"، ولذلك  فكلمة " المتقون " في المثال األول وقع بدال

ً
لحكم تبعا

" اعلى كونه ت منصوبةالسابق، وأما كلمة " الخبَز " في المثال الثاني فقد وقع
ً
 عن المفعول به الذي هو "يشيئا

ً
أما ، و بدال

 في ه ت مجرورةوقعف"الخير" في المثال الثالث  كلمة
ً
 للمجرور بحرف الجر، ويجوز أيضا

ً
ب على ذه األمثلة أن تنصتبعا

 بدال، ما يلي: اومن اآليات القرآنية التي تدل على ذلك من اإلعراب على كونه .المستثنى

 ﴿ َم 
َ
 عَ ا ف

ُ
 إِّ  هُ وْ ل

َّ
 ال

َ
  ﴾([66)سورة النساء ] ْم هُ نْ ٌل ّمِّ يْ لِّ  ق

 فـ "قليٌل" مرفوع ألنه بدل من الضمير المرفوع على الفاعلية المستتر في الفعل، والذي يدل عليه واو الجمع. 

 ونوضح لك األمر مع آية أخرى وهي قوله تعالى:

  ﴿ ُالله 
َ

ال ْوَب إِّ
ُ
ن
 
ُر الذ فِّ

ْ
غ   ﴾(135)آل عمران:  َوَمْن يَّ

 على البدلية،  واآليات في هذا الباب كثيرة. 
ً
 فالكالم غير موجب، يشبه نفي، والمستثنى جاء مرفوعا

 إعراب المستثنى حسب موقعه:  7.4.3

  ،
ً
(و أن يكون 2( أن يكون الكالم غير موجب )1أي جمع فيه أمرين، وهما ) -وإذا كان االستثناء استثناء مفرغا

 من الجمل
ً
بعد "إال" ما كان عامل رفع  يكون  تعين أن يعمل حسب عوامل اإلعراب، فإن –ة المستثنى منه محذوفا
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، وإذا كان عامل جّر  فيكون ما ب
ً
، وحينئذ ال تعمل مرفوًعا، وإذا كان عامل نصب  فيكون ما بعدها منصوبا

ً
عدها مجرورا

، فهي مع كونها "إال"
ً
 موجودة في الجملة كأنها غير موجودة، نحو: يشيئا

  إال الحقَّ .ال تقل 
ً
 يشيئا

 رم إال الفائزون؟ هل يك  

 ﴿ َيَ و 
ْ
 ى اللُه إِّ بَ أ

َّ
 ال
َ
  مَّ تِّ يَّ  ْن  أ

ُ
  ﴾(32)التوبة: ُه رَ وْ ن

 له، وأما في ففي  
ً
لثاني فقد جاء االمثال المثال األول وقع االستثناء في موقع المفعول به، ولذلك انتصب تبعا

 ولذلك جاءت كلمة " الفائزون" مرفوعة، مع أنها وقعت في في مقام النائب عن الفاعل، ونائب الفاعل يكون 
ً
مرفوعا

 موقع المستثنى، والمثال الثالث يدل على النفي المعنوي.

يترجح عندما يكون القصد به طلب التوافق والتشاكل، فإذا لم  -يعني البدل-تباع وصرح بعض النحاة بأن اإل 

 :تاليال أن ينصب على المستثنى، كما في الحديث النبوي يبق هذا الطلب لم يترجح البدل، بل يترجح حينئذ 

  َجُرَها... فقال له العباُس: "يا رسوَل الله
َ

 ُيْعَضُد ش
َ
َها، َوال

َ
ال

َ
ى خ

َ
َتل

ْ
 ُيخ

َ
   -صلى الله عليه وسلم  -ال

ْ
ذ  اإلِّ

َّ
ال َر إِّ خِّ

ا".  فقال 
َ
ن ُبْورِّ

ُ
َنا  َوق تِّ

َ
 ب اإلذخر والحشيش في القبر()البخاري: كتاب الجنائز: با "إال اإلذخَر "ملسو هيلع هللا ىلص: لَصاغ

 :وكما يقول أحدهم 

 ."
ً
 " ما أبلى أحد في الحرب بالًء يبهر عقول الناس إال حارثا

، كما لو قلت:  "إال"أن ما بعد  تناولنا فيما سبقواألصل الذي  
ً
الحرب  ما أبلى أحد في"في مثل هذه الجمل يكون مرفوعا

 وهذا هو التأيل في الحديث النبوي  بينهما كان النصب أفضل من غيره." ويترجح هنا البدل، فإذا انفصل ما إال زيٌد 

يستفاد من هذا الحديث أنه يجوز االستثناء بعد فراق المستثنى منه وإن لم ينو الشريف، فقد قال فيه العلماء: 

 نه صحيح. المستثني إال بعد فإ

 إالـ"فهذه األحوال الثالثة للمستثنى ب 
ً
،  كان المستثنى به وأما إذا  ،" إذا كان متصال

ً
تم فيه النصب فيتحمنقطعا

 
ً
 الزما

ً
 عن المستثنى منه، ألنه ال معنى لإلبدال من غير الجنس، وإنما يكون  -، وجوبا

ً
وال يجوز في هذا أن يقدر بدال

 كان   -اإلبدال من الجنسين المتوافقين 
ً
 السواء تقدم المستثنى على المستثنى منه أو تأخر، وسواء أيضا

ً
كالم موجبا

 :نحوأو غير موجب، 

   هم
َ
 رجع الناُس إال أثقال

   هم الناُس
َ
 رجع إال أثقال

   هم
َ
 لم يرجع الناُس إال أثقال

 :هِّ  ﴿ قوله تعالى ُهم بِّ
َ
  ۦَما ل

َّ
ال م  إِّ

ْ
ل ْن عِّ َباعَ ٱمِّ ِّ

ّ
ّنِّ ٱ ت

َّ
 ﴾(157)النساء:  ۖ   لظ
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 ملحوظة:

هذه القواعد أصلها على أساس من اللغة، واللغة تتكون وفي األخير يجدر بك أيها الطالب أن تعرف أن كل  

بكالم القبائل، والقبائل تختلف في اللسان بين قبيلة وأخرى، كل قبيلة لها لغة ولهجة خاصة، ربما تعرب قبيلة كلمة 

ئعلى أساس، وتخالفها القبيلة األخرى على األساس اآلخر، وك 
ّ
من ، فبعضه ويصحح بعضه ل هذا سائغ مقبول، ال يخط

 عنهم أنهم رفعوا الهذا االختالف السائغ والمقبول ما ورد عن 
ً
ون تثنى في جملة يقتض ي السياق أن يكسمالعرب سماعا

 الزما من غير خيار، فمثال:
ً
 منصوبا

 ﴿ 
َ
 ف

َ
 إِّ  هُ نْ ا مِّ وْ بُ رِّ ش

َّ
 ال

َ
 مِّ يْ لِّ  ق

ً
  ﴾(249)البقرة: ْم هُ نْ ال

قرأها األكثرون بالنصب، والنصب يوافق القاعدة المطردة في المستثنى، بحيث إن  ؛آية من سورة البقرة 

 ﴿ ، ولكن قرأ بعض القراء هذه اآلية بالرفعهنصبُ  يجُب  موجب   تام   المستثنى الواقع في كالم  
َ
 ق

َّ
ال ْنُه إِّ ُبْوا مِّ رِّ

َ
ش

َ
ْنُهْم ف ْيٌل مِّّ ، ﴾لِّ

يؤمن بالله  " من كانقوله صلى الله عليه وسلم:  السياق، مثلف بالرفع في مثل هذا وكذلك جاء الحديث النبوي الشري

 واليوم 
ُ
 ، أو مسافٌر ، إال مريٌض يوم الجمعة اآلخر ، فعليه الجمعة

ٌ
أو  ى بلهو. فمن استغن، أو مملوٌك ، أو صبيٌ ، أو امرأة

 وغيره كثير. لصالة.(، نقال عن مشكاة المصابيح كتاب ارواه الدارقطني). لله غني حميد"، واتجارة استغنى الله عنه

 هذال ك صاحب كتاب "النحو الوافي" يرى أن ، إال أن هاتأويلمثل هذه العبارات و بعض النحاة تعليل  حاول  وقد 

ة ع من بعض القبائل العربيغير ضروري يتعسف فيه صاحبه، واألوفق أن يقال في مثل هذا السياق، أنه مسمو أمر 

هو  ءأمر هو في نفسه صحيح، وتعليل ش ي فلماذا نكلف أنفسنا في تصحيح، وال يخالف السليقة العربية، الفصحى

 وما بعدها( 329، صـ2)النحو الوافي: جـ . والله أعلمالباب بنفسه مستقيم، وهذه هي الطريقة السليمة في هذا

 هماكُم ى" وُح وً و سِّ  غير  ـ "االستثناء ب  7.5

اسمان  من أدوات االستثناء: "غير" و"سوى". إنهمامن الوحدة  أيها الطلبة األعزة! ندرس في هذه الحصة 

تستعمل في  "مالزمان إلى اسم ما بعدهما، فال يستعمالن بغير إضافة، وإنهما تستخدمان كأداتي االستثناء، فكلمة "غير

 :فمث"غير" غير معروف أصال، ـبيان غاية من النكرة ال تنتهي عند حد، مع الحد األقص ى من اإلبهام، فما يذكر بِّ 
ً
 ال

  جاءني رجٌل  
َ
 َك رُ يْ غ

دون تعريف له أو إيشارة تدل  أن يقول أنه لقيه أحد من عامة، من يريديتضح من هذا المثال أن المتكلم 

، وقد يستعمل كل من هذين وأمثالها في الجملة االستثنائية، ألجل في المعنى واالستعمال سوى""عليه، ومثله كلمة 

هما اسمان بحتان، ال خالف في اسميتهما، فإنهما يستعمالن في الجملة مضافين، فيكون االستثناء بها، وكما قّدمنا أن

 على أنه المضاف إليه، ال إعراب له غير هذا.
ً
 االسم الذي بعدهما مجرورا

، في كل  وأما الحكم على "غير" 
ً
من حيث اإلعراب فإنها تعرب كما يعرب االسم الذي يأتي بعد "إال" تماما

يلي نوضح كل حكم من أحكام "غير"، مصحوبة مع األدلة التي  مالرفع والنصب واالتباع وغير ذلك، وفي، من ااألحوال
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 .وتبينها تمثل القاعدة

 وجوب نصب "غير" 7.5.1

كان الكالم أو غير موجب، وسواء في الكالم الموجب أن يتقدم  موجب   نصب "غير " إذا جاء في كالم تام يجب 

 :نصب المستثنى في الكالم التام الذي تأخر فيه المستثنى األمثلة اآلتية فيتأمل المستثنى أو يتأخر، 

   يوُر غيَر واحدة
 
َحتِّ الط بِّ

ُ
 ذ

    ساُء غيَر واحدة ِّ
ّ
َجَبتِّ الن

ْ
 أن

  َِّهب
َّ
نِّ غيَر الذ ـَمَعادِّ

ْ
ل  ال

ُ
 ك
ُ
ْصَدأ

َ
 ت

، ولذلك ي كالم تام موجبفتأخر المستثنى على المستثنى منه، وجاء االستثناء األمثلة المذكورة أعاله  في ف

.نصب وجب فيها
ً
 الزما

ً
 "غير" وجوبا

 كما يلي: هي نصب "غير" في الكالم التام الذي تقدم فيه المستثنى ف أمثلةوأما  

  َحْت غيَر واحدة  الطيوُر بِّ
ُ
 ذ

  َُجَبْت غيَر واحدة النساء
ْ
 أن

  ِّن ـَمَعادِّ
ْ
ل  ال

ُ
َهبِّ ك

َّ
  تصدأ غيَر الذ

 نحو:أن يتقدم على المستثنى منه،  هغير موجب يشترط لنصب "غير" في كالم تام و  

   
َ
  أحٌد  ْس غيَر ضاّل  لْم َيْيأ

  ََع َج ما ر  
َ
 يْ غ

َ
 م  أحٌد انِّ َر غ

أن الكالم تام ولكنه غير موجب، أي فيه نفي أو يشبه نفي، وقد تقدم  المذكورين أعالهفتالحظ في المثالين 

 ثنى على المستثنى منه فلذا وجب فيه النصب.المست

 جواز نصب "غير" 7.5.2

 على تقديره مستثنى، أو أن
ً
 وإذا وقع "غير" في كالم تام غير موجب، جاز في مثله األمران، أن يكون منصوبا

 كان 
ً
يعرب كأنه بدل، فيجري عليه حكم الكلمة السابقة التي هي المستثنى منه، فإذا كان المستثنى منه مرفوعا

 كذلك، وإذا كان 
ً
 المستثنى مرفوعا

ً
 كان المستثنى مجرورا

ً
،وإذا كان مجرورا

ً
 كان المستثنى منصوبا

ً
انظر في  .منصوبا

 األمثلة اآلتية:

  ما صلى أحٌد غيَر المتقين 

  ِّّال يأكل طعاَمك غيَر التقي  

فالنصب في مثل هذه الجمل جائز، ويجوز في المثالين السابقين وأمثالهما أن يتبع اإلعراب السابق من الرفع  

 :نحواستثناء،  ومن ثم ال يسمى هذه الجملةالجر، ويسمى "البدل" في الجملة، والنصب و 

 ٌد غيُر المتقين )غيَر المتقين (ما صلى أح 
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   ما أريُد)  غيَر الخبزِّ )غيَر الخبزِّ
ً
 يشيئا

 لم أتفكر في )  يشيئ غيرِّ الخيرِّ  )غيَر الخيرِّ

 عن الفاعل المرفوع ،
ً
 للحكم فكلمة " غير " في المثال األول وقع بدال

ً
وهو "أحد"، ولذلك جاء عليه الرفع تبعا

"، وفي المثال الثالث 
ً
 عن المفعول به الذي هو "يشيئا

ً
 على كونه بدال

ً
السابق، وأما في المثال الثاني فقد وقع منصوبا

 في هذه األمثلة أن تنصب على المستثنى. كما هو و 
ً
 للمجرور بحرف الجر، ويجوز أيضا

ً
 تبعا

ً
ضح في اواألخير وقع مجرورا

 األمثلة.

 وجوب اإلعراب السابق على الجملة  7.5.3

 وإ 
ً
(و أن 2( أن يكون الكالم غير موجب )1أي الذي جمع فيه أمران، وهما ) - ذا كان االستثناء استثناء مفرغا

 من الجملة 
ً
حسب عوامل اإلعراب، فإن كان عامل رفع   ففي هذه الحالة يجب أن يعرب –يكون المستثنى منه محذوفا

َع ما بعد ، أو عامل جر فيكون ما بعدهب، أو عامل نصب  فيكون ما "غير" ُرفِّ
ً
، وحينئذ ال تعمل إالا منصوبا

ً
 عدها مجرورا

، فهي مع كونها وأخواتها
ً
 .في العمل غير موجودة موجودة في الجملة كأنها يشيئا

  ِّْيَر الَحّق
َ
 غ

ً
ْيئا

َ
ُقْل يش

َ
 ال ت

  ْيَن؟ َرُم غيُر الفائزِّ
ْ
  هل ُيك

 له، وأما في الثاني فقد جاء في مقام ففي ا 
ً
لمثال األول جاء "غير" في موقع المفعول به، ولذلك انتصب تبعا

 ولذلك جاء كلمة " غير" مرفوعة، مع أنها وقعت في موقع المستثنى.
ً
 النائب عن الفاعل، ونائب الفاعل يكون مرفوعا

 الثالثة للمستثنى إذا كان متفهذه األحوال  
ً
، فيتحتم  ،صال

ً
اب )غير( في إعر وأما إذا كان المستثنى منقطعا

،
ً
 الزما

ً
 عن المستثنى منه، ألنه ال معنى لإلبدال من غير الجنس، -النصب وجوبا

ً
قد تقدم و  وال يجوز في هذا أن يقدر بدال

 يلي: مع كلمة "غير"  فهي كما المستثنى المنقطع "إال"، وأمثلة في مبحثفي هذا كالم واضح في الصفحات السابقة 

  ْم هِّ  رجع الناس غيَر أمتعتِّ

  ْم رجع غيَر هِّ  الناُس  أمتَعتِّ

  ْم غيَر أ لم يرجع الناُس هِّ َعتِّ  ْمتِّ

، فاإلعراب الذي يكون على ما بعد إال المتكررة، يعرب بها "غير"، والتكرار هو كذلك  
ً
وكذلك تكرار "غير" أيضا

كيد اللفظي وإرادة االستثناء اآلخر، فعند إرادة التوكيد اللفظي يكون " غير" المتكرر كأنه غير محسوب في "غير" من التأ

 في الجملة، مثل:

  ما جاءني غيُر زيد  غيُر أبي عبدالله 

 إال للتأكيد اللفظي، وإذا أريد بها االستثناء اآلخر أعرب كأنه هو 
ً
 فأبوعبدالله هو نفسه زيد، ولم يؤت بها مكررا

 المستثنى على حدته، كما في:

  لم يأتني أحد غيُر أبي بكر غيَر عمر 

 مواضع فيها خالف بين "إال "و"غير"  7.5.4

ي ونذكره ف ذكر اإلمام الشاطبي رحمه الله خمسة مواضع تتخالف فيها إال و غير، فال يكون لها حكم إالـ  
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. فقال:
ً
 السطور اآلتية ملخصا

 مواضع: وجملة ما يتخالفان فيه خمسة"

 تقع بعد غير. كنها ال تصح أنبعد إال، ول يصح وقوعها الجملةأن أحدها: 

يوصف بها حيث ال يتصور االستثناء وإال ليست كذلك، فتقول: عندي درهٌم غير " يؤتى لغير"والثاني: أن 

 جيد، وال تقول: عندي درهٌم إال جيد.

 لم يجز حذف الموصوف وإقامتها مقامه، فتقول: قام القوم إال  "إال"والثالث: أن 
ً
إذا كانت مع ما بعدها صفة

. ذلك زيد، ولو قلت: قام إال زيٌد لم يجز صحيح  ، وهذابخالف غير فإنك تقول: قام غير زيد  كما تقول: قام القوم غير زيد 

 دون األول.

تعتبر إال اللفظ، فتقول: قام القوم إال زيًدا وعمًرا، وما  لم "إال"والرابع: أنك إذا عطفت على االسم الذي بعد 

قام إال زيٌد وعمرو، وإذا عطفت على االسم الواقع بعد غير كان لك وجهان: أحدهما: الحمل على اللفظ، فتقول: ما 

 على لفظ زيد. والثاني: الحمل على المعنى، فتقول: ما أتاني
ً

، بالجر حمال " أحٌد غير زيد   أتاني أحد غير "زيد  وعمرو 

 .وعمرو، برفع عمرو 

 له صح نصبه بخالف  "إال"والخامس: أنك إذا فرغت العامل قبل 
ً

إنه ف"غير "لما بعدها على أن يكون مفعوال

  يجوز لك أنفال، "ما جئتك لغير ابتغاء الخير"نصًبا، وتقول في غير:  "الخير ما جئتك إال ابتغاءَ "ال بد من جره، فتقول: 

 .". انتهىتحذف الالم

 االستثناء بـ " خال" و "عدا" و "حايشا"  وحكمهما  7.6

 " 
َ
" و "خ
َ

 ا" و "َح َد عَ ال
َ
في تعيين حيثيتها، فذهب بعض النحاة إلى أنها  النحاة ا" هذه الكلمات الثالثة اختلفايش

 ها في عداد أحرف الجر، فيكون ما باألفعال الماضية، وبعضهم يعدون عملأفعال، وتعمل 
ً
مات ، فهذه الكلعدها مجرورا

 
ً
، والكلمتان األ  مترددة بين كونها حرفا

ً
 وليان تستعو فعال

ً
، ولكل منهما أحكام خاصة.مالن نفيا

ً
  وإثباتا

وأما حكم المستثنى بها فيجوز النصب بها على أنها مفعول به، والجر على أنها مجرور بحرف الجر، فأما  

مالهما كالفعل، ينصب ما بعدهما على المفعولية، ويندر ورود ما عدا( فأكثر استعالكلمتان األوليان؛ وهما )خال و 

، بخالف " حايشا" فهي تستعمل أكثر
ً
 بها، ويقل ما تستعمل كحرف الجر، فيكون ما ب بعدهما مجرورا

ً
عدها مجرورا

 ."عدا"و  "خال"استعمالها مثل 

 بهذه الكلمات فهي مج 
ً
، وفي الحقيقة هي وإذا توضح هذا فليعلم أن االسم الذي يكون مجرورا

ً
رورة ظاهرا

 منصوبة لكونها في محل النصب، ألنها مستثنى.

  "خالـ"أمثلة النصب ب
ً
 .جوازا

 .
ً
 جاء الناس خال حامدا

 .
ً
 لم يأت خال حامدا

 ؟
ً
 هل حضر الرجال خال حامدا

 ـ"خال"أمثلة الجر ب
ً
 :جوازا
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   د  َحامِّ
َ

ال
َ
 جاء الناُس خ

   د  لم يأتِّ خال َحامِّ

  ؟  هل حضر الرجال خال حامد 

  "عداـ"أمثلة النصب ب
ً
 جوازا

  
ً
 لقيت األساتذة عدا مديرا

 ؟
ً
 هل فاز عدا مجتهدا

  ما وجد األجيُر عدا جهَده 

  "عداـ"أمثلة الجر ب
ً
 جوازا

   لقيت األساتذة عدا مدير 

 هل فاز عدا مجتهد  ؟ 

  ه  ما وجد األجيُر عدا جهدِّ

  "حايشاـ"أمثلة النصب ب
ً
 جوازا

  
ً
 رسب الطلبة حايشا زيدا

  
ً
 لم يرسب أحٌد حايشا خالدا

  هل رسب أحدحايشا الكسوَل ؟ 

  "حايشاـ"أمثلة الجر ب
ً
 جوازا

  زيد  رسب الطلبة حايشا 

    د الِّ
َ
ا خ

َ
 لم يرسب أحٌد َحايش

  ا الكسولِّ ؟
َ
 هل رسب أحد َحايش

   
ً
 ، بل تصرف مثل األفعال المتصرفةال تفوإذا تقرر كونها أفعاال

ً
، فال تثنى وال تستخدم مفردا

ً
تجمع،  مذكرا

تشبهها  ، فهذهكلها جامدة وال سيما "إال"، وأدوات االستثناء نث، بل تستعمل في صورة واحدة في جميع الظروفؤ وال ت

 في العمل.

، أي  تغيروهذا ال 
ً
الذي وقع في هذه الكلمات إنما يكون إذا لم تسبقها "ما المصدرية "، فإذا استعملت نفيا

، إذ ال  "امـ"مصحوبة ب
ً
المصدرية وجب أن ينصب ما بعدها، وال يجوز العمل بالجر، ألنها حينئذ يتحتم كونها فعال

. على األفعال، و "حايشا" ال تدخل عليها المصدرية  إال "تدخل " ما
ً
 نادرا

ً
، إال يشاذا

ً
 ما المصدرية أبدا

 استعمال آخر لـ "حايشا" 7.6.1

، فإذا وردت لهذا وقد تستعمل "حايشا " ألجل التنزيه دون  
ً
االستثناء، كما ورد ذلك في القرآن الكريم أيضا

، إما بالالم، وإما باإلضافة، ويجوز حينئذ حذف ألفها.
ً
 المعنى فيكون ما بعدها مجرورا

  لله  قلن حاَش 

  ا
َ
ذ
َ
ْفَعَل ك  حايشا لزيد أْن يَّ
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 االستثناء بـ"ليس" و"ال يكون"  7.7

األفعال الناقصة، وهي تعمل في رفع االسم ونصب خبرها، وهذا  ىالتي تسم"ليس" و " ال يكون" من األفعال  

هو استعمالها الشهير، وقد تستعمل في الجملة كأداة لالستثناء ، فيستثنى بها كما يستثنى بغيرها من أدوات االستثناء، 

ناء فهي اآلن أداة استث ،يءفيتضمنان حينئذ معنى "إال "، فال يبقى لهما من عملهما من رفع االسم ونصب الخبر ش 

 محض، فيقال مثال:

  
ً
 جاء القوم ليس زيدا

  
َ
 ال تأخذ الكتب ليس الدواة

 استثناء بهذ 
ً
لم د وغيره عن النبي صلى الله عليه وسه األداة، فقد روى أبوداو وقد ورد في الحديث النبوي أيضا

  لم يكن يحجبه عن القرآن ش يءٌ "أنه 
َ
 سنن أبي داود: كتاب الطهارة،باب في الُجُنبِّ يقرأ القرآن(). أي: إال الجنابة" ليس الجنابة

 استعملت لالستثناء، فمن ذلك قول الشاعر:وقد جعل بعض النحاة  " ليس " حرف عطف إذا  

 "واأليشرم المطلوُب ليس الطالُب "

ن من كاالمستثنى، وقد استعمل "ليس" كأداة االستثناء، إال أن الشاعر في هذا المثال الطالب يقع كلمة  

ْمَير  له. الحِّ
ً
 وهي قبيلة تجعل "ليس " مثل حرف العطف، فقد جاء إعراب "المطلوب" على " الطالب" تبعا

 التمارين 7.8

. )أ(
ً
 اكتب ثالث جمل تأتي بالمستثنى بإال فيها حيث يكون النصب واجبا

 اكتب خمس جمل تذكر فيها المستثنى بإال حيث يجوز فيه الوجهان. )ب(

 ث جمل يجب أن يكون فيها المستنى فيها بإال حسب ما يقتضيه سياق الجملة.اكتب ثال  )ج(

 وّضح المستثنى والمستثنى منه من الجمل التالية مع وضع الشكل عليها )د(

 زرت البالد المقدسة غير األقص ى -1

 حضرت الدروس خال درس الرياضيات -2

 ما برح الناس بخير سوى المشركين -3

 أثمرت األشجار إال نخلة -4

 يصحبني في الدرس أحد إال املجتهدلم  -5

 صامت النساء رمضان كله غير أسبوع -6

 ال ينحج بالخير ما عدا املخلص -7

 حضر الطلبة في المكتبة إال األجير -8
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 بّين نوع المستثنى في الجمل التالية مع ضبطه )ه(

 أسلم الناس إال القليل -1

 ما خاب إال الكافر  -2

 انقطعت اآلمال من كل الجهات غير الله -3

 السفن ما خال األسماكغرقت  -4

 ما رجع الناس من السفر غير العجول  -5

 هل يتفكر في الموت إال الصالح -6

 صلى المسلمون حايشا الهنود -7

 تصافح الرجال إال النساء -8

 ما نام إال الصبيان -9

 لبى الحجاج ما عدا أمتعتهم -11

 قم بضبط المستثنى في ما يلي من الجمل )و(

 الشركيغفر الله كل يشيئ إال  -1

 ثالثةزرت كل أساتذتي إال  -2

 الخيرهل أمرتك إال  -3

 الوحدأولئك أعدائي إال  -4

 أثقالهملم يحمل الناس إال  -5

 مراكبهمرجع المسافرون إال  -6

 بقرةذبحت النوق إال  -7

 النساءال أحد في البيت إال  -8

 ؟الشيوخهل عرفت من الناس إال  -9

 الصبيانذهب الرجال إال  -11

 قم بضبط "غير"  في الجمل التالية (ز)

 عرفُت غيرك ما -1

 األخالء يكونون أعداًء يوم القيامة غير المتقين -2

 الناس سواء غير الصلحاء -3

 رأيت النور غير القمر -4

 هل يتم يشيئ غير الخير؟ -5

 قم بضبط ما بعد أدوات االستثناء التالية ( ح)
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 كل يشيئ ما خال الله باطل -1

 كل طالب خال املجتهد راسب -2

 مسافرون عدا أمتعتهمرجع ال -3

 الناس ليس الخيرال فطرة في  -4

 ال تمتنع عن الصالة وأنت صحيح ليس المعذور  -5

6-  
ً
 خذ راحتك إال قليال

 ال تمش غير الهوينى -7

 ال تصاحب حايشا المؤمن -8

 حمد الحاضرون ما عدا الواحد -9

 ال تخبر بسرك ما خال األمين -11

 امأل الفراغ بما يناسب مع اإلعراب (ط)

 لم يفهم الكتاب أحد إال .............. -1

َِت  -2  نخيل إال ..............الأَثم

 لم ينج الفاّرون خال ..............  -3

 ما نظرت إلى الطلبة غير .............. -4

 لقيت من النفر كلهم سوى.............. -5

 نتائج التعلم  7.9

االستثناء بما يتعلق مأعزائي الطلبة! وصلنا إلى نهاية المطاف من هذه الوحدة التي تعلمنا فيها واستفدنا 

 : ووصلنا إلى نتائج متعددة والتي تتمثل في النقاط التاليةوأحكامه،

  ملة بأداة من أدواته الخاصة.ستثناء هو إخراج جزء داخل في الجاال 

 لة التي أخرجت الجزء منها تسمى الذي أخرجته من الجملة يسمى " المستثنى"، وأن الجم إن الجزء

 المستثنى منه"."

 ومعناها النفي والدفع وإعادة األمر مرتين.ن أصل كلمة االستثناء )ثني(إ ، 

 ن العامل في النصب هو الفعل التقديري أو كونه مستثنىإ. 

 أدوات االستثاء هي: إال ، و غير )وما في معناه( ، و سوى ، وما خال ، وما عدا 

  ."يسمى " االستثناء التام 
ً
 ظاهرا

ً
 ما كان فيه المستثنى منه مذكورا

   ما خلت جملته من كلمات النفي أو النهي.االستثناء الموجب هو 
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  الجملة كلمات النفي أو يشبه النفي.ما كان في "االستثناء غير الموجب" هو 

 النهُي واالستفهاُم الذي يشتمل على معنى النفي. :يراد بشبه النفي 

  من الجملة فهو يسمى " االستثناء المفر 
ً
 ".غإذا كان الكالم غير موجب وكان المستثنى منه محذوفا

  إذا كان المستثنى والمستثنى منه من جنس واحد فهو االستثناء المتصل، وهو المراد الحقيقي

 باالستثناء.

  إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهو "المسستثنى المنقطع". وهو وإن لم يكن مستثنى

 إال أن له فوائد.
ً
 حقيقيا

  ،د ألنه استثناء من الجنس. واالستثناء المنقطع يفياالستثناء المتصل يفيد التخصيص بعد التعميم

 االستدراك ال التخصيص، ألنه استثناء من غير الجنس.

   إذا كان المستثنى منه مذكورا وكان الكالُم،
ً
ْصُب المستثنى ب موجبا

َ
 ـ"َوَجَب ن

َّ
ال م أتقد ه. سواء في"إِّ

 .تأخر المستثنى أم

  غير موجب وتقدم 
ً
 النصب.إذا كان الكالم تاما

ً
 المستثنى فيجب فيه أيضا

 .إذا وقع االستثناء في كالم تام غير موجب، جاز في مثله األمران، النصب، واإلبدال 

  فنصٌب، أو 
ً
 فرفٌع، أو نصبا

ً
، تعين فيه أن يعرب حسب عوامل اإلعراب، إن رفعا

ً
إذا كان االستثناء مفرغا

.  فجر 
ً
 جرا

 فحين "إالـ"إذا كان المستثنى ب ،
ً
 ئذ يتحتم فيه النصب، وال يجوز فيه غير ذلك.منقطعا

 ت للوصف زال عنها معنى بمعنى االستثناء، وربما تأتي للوصف، فإذا جاء "إال"ن أكثر استعمال إ

 وربما ال يجوز إعمالها لالستثناء، ويتحتم الوصف. االستثناء،

  اإلعرابي. إما للتأكيد اللفظي، وعند ذلك فوجودها وعدمها سواء في الحكم "إال"تتكرر 

  ة.ديحتي منصوبة، وكأنها هي األصل والو ألجل االستثناء ، فكل المستثنيات تأ "إال"وإن تكررت 

 وقد ورد في اللغة الفصيحة الصحيحة بعض ما يخالف هذه القواعد المطردة 

 إال"حكم ما بعد نفس ن "غير" و"سوى" لهما إ" .
ً
 تماما

 ن "غير" تخالف إال في خمسة مواضع.إ 

 في االستعمال والحكم من حيث اإلعراب. ن "سوى"إ 
ً
 مثل "غير" تماما

 إال أن األكثر في األولين النصب، وفي إ ،
ً
 جوازا

ً
 ومجرورا

ً
ن خال وعد وحايشا أفعال، يكون ما بعدها منصوبا

 اآلخر الجر باإلضافة.

 المصدرية وجب نصب ما بعدهما. "ما"ن خال و عدا إذا استعملتا مع إ 

 ومعانيهاالكلمات الصعبة  7.11
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 المعنى باإلنكليزية الكلمات 

 Powerful young camel الناقة الشابة القوية =البكر 1

ْنيٌ  2   ما يعاد مرتين =ثِّ

 Party جماعة= يشيعة 3

 perish هالكون، جمع هالكهلكى، 4

 = تعسف 5
ً
 صعبا

ً
 .To do difficult matter تكلف أمرا

مقطوع األنف،والمراد به هنا = األيشرم 6

 المغلوب

Defeated 

 Calm walk مشية هادئة=الهوينى 7

 األسئلة النموذجية 7.11

 .موضوعيةأسئلة  7.11.1

 العامل في المستثنى هو  (1)

(a)   "نفسها  "إالكلمة (b)  الفعل التقديري (c)كونها مفعوال به (d) ال عامل له 

 أداة من أدوات االستثناء "إال " هي... (2)

(a)حرف   (b) متردد بين الحرفية والفعلية (c)اسم  (d) فعل 

 ينصب ما بعدها، ألنه:"ما خال " (3)

(a) مستنى  (b) ال محل له من اإلعراب  (c)حال  (d)مفعول به 

 إذا ذكر المستثنى منه في الجملة، فيسمى: (4)

(a)االستثناء المفرغ (b)االستثناء اللغو (c) االستثناء التام (d)االستثناء املحض 

 االستثناء في الجملة النافية: (5)

  (a)حقيقة  (b)موحب  (c)غير موجب  (d)تام 

 حذف المستثنى في كالم غير موجب (6)

(a)موجب  (b)ناقص  (c)متصل  (d)مفرغ 

 إذا اتحد جنس المستثنى والمستثنى منه، فهو: (7)

(a)  متصل (b)مفرغ   (c)موجب  (d)تام 
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 المستثنى منه، يسمى:كون المستثنى من غير جنس  (8)

(a) 
ً
 (b)  تاما

ً
 (c)  مفرغا

ً
 (d)  منقطعا

ً
 موجبا

 في كالم تام موجب، يجب "إالـ"المستثنى ب (9)

(a)نصبه (b)رفعه  (c)إبداله  (d)تركه دون إعراب 

 في كالم تام غير موجب، يجوز فيه: "إالـ"المستثنى ب (11)

(a) الرفع والنصب (b) النصب واإلبدال (c) والجرالنصب  (d)الرفع والجر 

 أسئلة اإلجابة القصيرة 7.11.2

 عّرف المستثنى والمستثنى منه. .11

 ما هي فائدة المستثنى المنقطع؟ .12

؟ .13
ً
 متى يكون المستثنى تاما

 ما هو المستثنى الموجب وغير الموجب؟ .14

؟ .15
ً
 متى يسمى المستثنى مفرغا

 :أسئلة اإلجابة الطويلة 7.11.3

 مع األمثلة.اذكر أحكام االستثناء بـ"إال"  .1

 " في اإلعراب.وسوى  اذكر أحوال "غير .2

 اكتب أحكام " خال " و "عدا" بالتفصيل. .3

ى بها أهم الكتب والمراجع 7.12  الموص ّ

 علي الجارم و مصطفى أمينالنحو الواضح ، .1

 لإلمام أبي إسحاق إبراهيم الشاطبي المقاصد الشافية ، .2

 عباس حسنالوافي ،النحو  .3

 أبوعبدالله الجياني يشرح الكافية، .4

 ابن هشام يشرح يشذور الذهب ، .5

 عبدالرحيم .الدكتور ف دروس اللغة العربية ، .6
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ً
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 نتائج التعلم  8.9

 الكمات الصعبة ومعانيها  8.11
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 التمهيد 8.1

ن والنداء أسلوب مفي الحياة،  نسانالفطرة التي يضطر إليها اإلالنداء من مقتضيات أعزائي الطلبة! إن 

ب للتواصل والتقارب والتفاهم. 
َ
ب واملخاط إن و أساليب الكالم في لغة العرب، وهو طريق من طرق الخطاب بين املخاطِّ

، وضبطت األحوال التي تطرأ على المنادى من اإلعراب، وأسلوبهاللغة العربية وضعت أصوال وقواعد تتعلق بالنداء 

 تستعمل ألجل ال
ً
نداء، وإن المتكلم باللغة العربية يحتاج إلى توضيح لهذه القواعد المهمة، التي ووضعت لها حروفا

  ُم لِّ ْس يَ 
ُ
 ه عن الوقوع في الخطأ، إذ إن اللغة هي ما تكلم بها العرب األولون، وال يمكن القياس فيه إال ما أجاز أهُل بها لسان

 المنادى.فيه. وألجل ذلك سوف نستمر في هذه الوحدة مع أحكام  اللغة القياَس 

 أهداف الوحدة 8.1

 أيها الطلبة األعزة! نأمل منكم بعد دراسة هذه الوحدة التعليمية أن تكونوا قادرين على فهم األيشياء التالية:

  معرفة تعريف 
ً
 المنادى لغة واصطالحا

 بيان أقسام المنادى وأحكامها 

 اإلطالع على عامل المنادي 

 وأحكامه معرفة إعراب المنادى 

 المنادىتعريف  8.2

ِّ إن "النداء وأسلوبه" من أهم المباحث النحوية، وهذا المبحث يُ 
ّ
 عل

َ
 صحيح   أسلوب   استخدامِّ  منا كيفية

للنداء، والنداء هو توجيه الدعوة إلى املخاطب، وتنبيهه لإلصغاء وسماع ما يريده المتكلم. نتناول في السطور اآلتية 

 تعريف المنادى لغة واصطالحا.

 واصطالحا:المنادى   8.2.1
ً
 لغة

 :و( وهي تدل على االجتماع كما قال الفيروزآبادي في قاموسه ،د ،جاء من أصل كلمة )ن :المنادى في اللغة 

ستعمل في معنى "اجتمع القوم"، ومنه قولهم
ُ
 وَ  ي  دِّ النَّ وَ  ُي ادِّ "النَّ :فكلمة "ندا القوُم"  ت

ْ
ه ى" ملجلس يجتمع فيَد تَ نْ ُم ال

رُِّجه الرجل ألجل تحصيل غاية مقصودة خاصة، 
ْ
داء )بكسر النون وضمه( هو الصوت الذي ُيخ داء والن  الناس، والّنِّ

تكّون كلمة "نادى" أو "تنادى" وهو طلب االجتماع أو القرب من إخوته أو أصدقائه، وهكذا تومن هذه الحروف 

 استخدامه في اللغة العربية.

 عباس حسن صاحب كتاب النحو الوافي: " :االصطالح وأما في 
ُ
هو: توجيه الدعوة إلى املخاطب، فكما ُيَعّرِّف
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 ". وهذا التعريف يحتوي على ثالثة أمور: وتنبيه لإلصغاء، وسماع ما يريده المتكلم

  ة املختص، وينبغي أن يكون ذلك بأداة من أدوات والنداء لهاألول: توجيه الدعوة: ويعني به مخاطبة الرجل

 للنداء، وسيأتي تفصيله في الصفحات اآلتية، إن يشاء الله تعالى.

 راد به تعريف المنادى من وجه آخرـ وذلك أن الذي ثان من التعريف، ويُ  ه لإلصغاء: وهذا جزءٌ هالثاني: تنبي

فما هو  ،؟تناديه ربما يكون معك بل ربما تكون أنت الذي تتكلم معه، فما معنى النداء في مثل هذه الظروف

ادى قوة، زيد في المنإال أن يقال أن ذلك يحتاج إلى أن يقوم بتنبيهه على كمال اإلصغاء وكمال االستماع، وهو يُ 

نتباه لفُت افإن المنادى هنا معك في الكالم، وإذا ناديَته في ضمن الكالم كان ذلك أدعى له إلى االستماع، و 

 في قوله )سماع ما يريده المتكلم( إلى ما يقوله القائل، وهذا األخير بينه الرجل

  ب، وهذا يسمى
َ
الثالث: سماع ما يريده المتكلم: وهذا الطلب الذي يحتوي على طلب سماع المتكلم من املخاط

ب يكون في صور يشتى:
َ
 طلب اإلقبال منه، واإلقبال من املخاط

ً
 أيضا

 كما هو معروف في المنادى الع ،
ً
ب حقيقيا

َ
 ام، كما تقول:وقد يكون اإلقبال من املخاط

  ِّا 
ْ
  ءِّ َر ق

ْ
!لِّ ا عَ اَب يَ تَ كِّ ال  ي 

  َرْ ُد! اِّ مَّ َح ا ُم ي 
َ
 رَ  ْع ف

ْ
 .َسَك أ

  وهو بمعنى االستجابة، وذلك كأن يقول  الرجُل ،
ً
، وليس حقيقة

ً
ي ف وقد يكون مراد السماع واإلقبال مجازا

 :اءِّ عَ الد  

  ِّا 
ْ
  يْ لِّ  ْر فِّ غ

ُ
 ذ
ُ
 ! ا اللهُ يَ  ْي بِّ وْ ن

  ِّوْ ا ُم ا يَ نَ ْم َح رْ ا 
َ

 ال
َ
 ا! ن

فقد اجتمع فيه من أجزاء التعريف كلها، من توجيه الدعوة وإخالص الدعاء لله تعالى، وتنبيه اإلصغاء هو  

 هو طلب استجابة دعوة هذا الطلب في مثل هذه الجمل.و م لكمتتعالى، وسماع ما يريده اله طلب الرحمة من ذات

 :وقد يكون النداء ألجل إظهار التعجب أو للبكاء عليه، مثل 

  َي 
َ
 ا ل
ّ
َزْيد   هِّ ل   !لِّ

  َاكِّ ا رَ ي 
َ
 ف
ً
 وْ با

َ
  !الِّ َج اقِّ الّرِّ نَ عْ َق أ

 العامل في النداء 8.2.2

 يَ  
ُ
 وْ د  عَ في ضمن بيان المفعول به، فكأنهم يُ  "المنادى"حو النّ  علماءِّ  ر معظُم ذك

َ
 من أقسام المفعول  هُ ن

ً
قسما

به، وعلى تقدير كونه مفعوال به يكون العامل فيه هو الفعل التقديري الذي يكون مستترا في غضون الكلمة، والفعل 

 
َ
 ه في إعراب المنادى.التقديري هو الذي يعمل عمل
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لين من اسمين أو فع ومن أجل هذا فقد يعد النحاة المنادى في ضمن الكالم المفيد، إذ الكالم ال بد أن يتكون  

 ألنه يحتوي 
ً
أو اسم وفعل، وال يتكون ألبتة من اسم وحرف، وإذا كان كذلك فجملة المنادى ال يرتقي أن يكون مفيدا

 
ً
  على اسم وحرف، ولكن النحويين قدروا فيه الفعل، فقالوا في الجملة أنها قائمة مقام )أدعو زيدا

ً
 .(أو أنادي زيدا

الفعل وأقيم مقامه حرف النداء كان له حكم خاص من حيث اإلعراب، وليس من وعليه فإنه إذا ُجرد منه  

 لألصل الذي هو منه، ولكن 
ً
، تبعا

ً
. ومع ذلك فإن األصل في المنادى أن يكون منصوبا

ً
 أو ناقصا

ً
 مفيدا

ً
حيث كونه كالما

 ال يظهر عليه النصب إال في المسائل المعروفة وسيأتي ذلك بالتفصيل.

 أجزاء المنادىالتعريف ب  8.3

ينبغي لنا أن نتعرف على أجزاء المنادى والمصطلحات المتعلقة بها والتي  في صلب الموضوع وقبل أن نخوض 

ن فهم الوحدة يترتب على فهم هذه المصطلحات، حتى نستطيع إل خرى، األ  تلونا في هذه الوحدة مرة نمر معها أو تمر ب

 
ً
 .-تعالىبإذن الله  –بعدها أن نفهم الموضوع جيدا

 المنادى 8.3.1

 ، نحو:لتنبيهه أو استدعائه بعد حرف من حروف النداء ُيذكراالسم الذي هو  

   َقِّ اللهَ  !ُل ُج ا رَ ي
تَّ  !اِّ

" في هذه الجملة وردْت بعد حرف النداء وهو "يا" وهذا يسمى في االصطالح "منادى"، ألن المتكلم ُل ُج فـكلمة "رَ  

 يناديه بهذه الكلمة.

 المنادى القريب  8.3.2

 يسمع صوتك أو يمكن  
ً
أن يسمع لك فهو المنادى  –على حد حساب أهل الدنيا  –إذا كان المنادى قريبا

 القريب، ولندائه أدوات وحروف. مثل: "يا"، "أ"، و"أي".

 المنادى البعيد  8.3.3

، فإنه يسمى "المنادى 
ً
 كان البعد أم معنويا

ً
، حسا

ً
 حروف  وإذا كان المنادى منك بعيدا

ً
البعيد"، وله أيضا

 خاصة ينادى بها، مثل:"يا".

وكل التفصيل عن هذه الحروف، وكيفية استعمالها مع القريب أو البعيد سوف يأتي ذكرها عندما نتكلم عن  

 حروف النداء.
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 المستغاث به 8.3.4

نه لطلب المعونة م هو اسم يقع بعد حرف النداء ولكن ال ينادى به على وجه الدعوة للسماع أو التنبيه، بل

 في دفع مصيبة أو جلب نفع، مثل:

  لّرَِّج
َ
 يا ل

َ
لُعال   وَ الِّ لِّ

ْ
 ال
َ
  !ةِّ اَم رَ ك

  َي 
َ
ق
َ
  ْي مِّ وْ ا ل

ْ
ل  عِّ لِّ

ْ
 وَ  مِّ ل

َ ْ
 !دِّ ْج امل

 يسمى "المستغاث له"، ف
َ
 به، والذي ُيطلب له المعونة

ً
 يسمى مستغاثا

َ
ي ففالرجل الذي ُيطلب منه المعونة

، و: كلمة المثال األول 
َ
" مستغاث به، إذ ُيطلب منهم المعونة لّرَِّجالِّ

َ
رامة""ل

َ
مستغاث له، ألن طلب المعونة  "الُعال والك

 الَم ال وَ من الرجال كان ألجل تحصيل العً 
َ
ْومْي" مستغاث به إلنه يطلب مِّ ارِّ ك

َ
ق
َ
. وكذلك األمر في المثال الثاني، فكلمة "ل

 منه المعونة وأما كلمة "لِّ 
ْ
 ل

ْ
ل  وَ  مِّ عِّ

َ ْ
" فكالهما مستغاث له، ألن طلب المعونة من القوم كان ألجل حصول العلم دِّ ْج امل

 واملجد.

 المندوب  8.3.5

 هو المنادى الذي يأتي ذكره في النداء ألجل البكاء عليه، مثل: 

  َاه!! َد ّيِّ ا َس ي 

  َو 
َ
  َب رْ اك

َ
 اه!!!تَ بَ أ

م  8.3.6  الـُمَرخَّ

 التخفيف، مثل:هو االسم المنادى الذي حذف منه آخر حرفه ألجل  

  " الَم كِّ السَّ
ُ
ئ ْيُل ُيْقرِّ ْبرِّ ُش هذا جِّ  باب فضل عائشة رض ي الله عنها(ملسو هيلع هللا ىلص  )البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي"يا عائِّ

  ِّل
 
 بعَض هذا التَدل

ً
ُم مهال  أفاطِّ

 "فإن أصل الكلمة في المثال األول وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو  
ُ
ائشة ع، نداء لزوجته "يا عائشة

ذف منهما ح "يا فاطمة"وهو قول امرئ القيس البنة عمه:  :بنت أبي بكر الصديق رض ي الله عنهما، وفي المثال الثاني

 آخر حرفهما، وذلك ألجل التخفيف.

 التحذير واإلغراء  8.3.7
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نه، وإن م هو االسم الذي يأتي في الجملة  ألجل التحذير منه أو الترغيب فيه، فإن كان للتحذير فهو املحذر 

 كان للترغيب فهو لإلغراء.

َق في   حِّ
ْ
ل
ُ
والحق أنه ليس بنداء، وإنما هو أسلوب يستعمل ألجل التنبيه أو دعوة املخاطب، وألجل هذه الصفة أ

باب النداء، ولهما )التحذير واإلغراء( قواعد وأصول خاصة ال تتعلق بهذه الوحدة مبايشرة، ولذلك لم نذكره مفصال 

 ولم نذكره ههنا إال لبيان هذا الوجه.في هذه الوحدة، 

 حروف النداء 8.4

إال  كون ياملخاطب، وهذا ال  الدعوة إلى سبق لنا القول فيما مض ى أن النداء هو توجيهعزيز الطالب/ الطالبة! 

  وفيما يلي نذكر الحروف التي تنادى بها مع خصائصها واستخداماتها. ،بمساعدة حرف من أحرف النداء

 النداءأحرف  8.4.1

 في النطق  
ً
أيشهر حروف النداء سبعة، وقد ذكر بعض النحاة أكثر من هذا، ولكن هذه السبعة تستخدم كثيرا

 والكتابة. فلننظر في الجدول التالي:

 األمثلة استعماالتها حروف النداء

 يا راهب الدهر هل مرت بك اإلبل لنداء البعيد والقريب واالستغاثة يا .1

 خلقه، ثبتك اللهأ  لنداء القريب أ  .2
ً
 محبوبا

 أي صاحَب الدار كيف الحال؟ لنداء القريب أي .3

 تمهْل  لنداء البعيد أيا .4
ً
 أيا طالبا

 هيا قاسُم تعاْل  لنداء البعيد هيا .5

  لنداء البعيد آ .6

 ملَك النفوَس ببّره لنداء المندوب واالستغاثة وا .7
ً
 وا محسنا

 

 األمثلة الواضحة في السطور التالية:دعنا نطلع على حروف النداء واستعماالتها مع 

وهذا الحرف هو األصل في باب المنادى، فيستعمل حيث ال يستعمل غيره من الحروف، في نداء القريب  :ا يَ  - 1 

والبعيد، وكذلك في االستغاثة والندب إذا لم يكن هناك خوف من االلتباس في المعنى، وأمثلة كل من ذلك فيما يلي من 
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 السطور:

 يا غربتاه! )للندب( يا رباه! )لالستغاثة(، يا قمُر!)للبعيد(، !)للقريب( ،يا زيُد 

  :وهذا مثال استعمال )يا( للمنادى المندوب إذا لم يلتبس المعنى باستعماله، كما في قول الله عز وجل

 ﴾ هِّ
َّ
ي َجْنبِّ الل ُت فِّ

ْ
ط رَّ

َ
ى َما ف

َ
ا َعل

َ
 (55)الزمر: ﴿َيا َحْسَرت

 ، واالقتصار بحرف "وا" مكانه، كأن تقول "يا"وجب ترك  تكون "يا" للندبة أو ال تكون، وإذا التبس األمر بين أن

 في ندبة "عمر": وا عمر، وال يصح مجيء "يا" إذا كان أحد الحاضرين يسمى: عمر.

 )يا( يختص بنداء اسم الجاللة "الله"، فال يجوز نداءه بغيره، فيقال:" يا الله"، وال يجوز فيه أن وهذا الحرف 

 يستعمل أي حرف آخر من حروف النداء.

 2 -  
َ
.  أ

ً
 : )الهمزة املجردة( ويستعمل هذا الحرف في النداء إذا كان المنادى منك قريبا

3 -  
َ
 في نداء القريب.  ْي أ

ً
 : )بسكون الياء من غير تشديد( ويستمل أيضا

 4 -  
َ
 ن يعدون )آيا ( من حروف النداء.: )بفتح الهمزة من غير مد، وبعدها ياء مخففة(، وبعض النحويي ا يَ أ

 وهو يستخدم لنداء البعيد.

يأتي لنداء البعيد، ويقول بعض النحاة إن هذا الحرف )هيا( مقلوب ، وبعدها ياء مخففة( هاءا : )بفتح اليَ َه  - 5

 وهو فعل بمعنى أسال.من حرف )أيا(، من أمثال: "هراق" من كلمة "أراق"، 

.الممدودة( هذا الحرف مختص للمنادى البعيد فقط همزةلآ )با - 6
ً
 ، ولكنه يستخدم في الكالم نادرا

، كما في قول الرجل:هذا الحرف مختص بالوا :   - 7
ً
 منادى المندوب، ويستعمل في االستغاثة أيضا

  اه
َ
 َوا َحْسَرت

 وقول الرجل في االستغاثة: )وهذا المثل سائر ومشهور جدا(

  َْماه   َوا ُمْعَتصِّ

 أقسام المنادى وأحكامها  8.5

 على جميع المصطلحات المتعلقة بالمنادى، وهنا سندرس أقسام 
ً
عزيزي الطالب/الطالبة! تعرفنا سابقا

، األول: المنادى المعرب، والثاني: المنادى 
ً
المنادى وأحكامها بالتفصيل. قسم علماء النحاة المنادى إلى قسمين أوال
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: قسموا المنا
ً
دى المعرب إلى ثالثة أنواع: المنادى المضاف، والمنادى الشبيه المضاف، والمنادى نكرة المبني، وثانيا

غير المقصودة، ثم وزعوا المنادى المبني إلى نوعين: المنادى المفرد، والمنادى نكرة مقصودة. دعنا نتأمل في الخريطة 

 التالية:

 

 يلي:واآلن نتناول جميع هذه األقسام باألمثلة الواضحة فيما 

 المنادى المفرد 8.5.1

 أو يشبه 
ً
 إضافيا

ً
 من غير تركيب تركيبا

ً
 هو العلم الذي ورد مفردا

ً
ذا لم يكن إويسمى "العلم المفرد"،  ،باإلضافة ا

 أو يشبهَ 
ً
 أو غير ذلك.مضاف   المنادى مضافا

ً
 أو عدديا

ً
 مزجيا

ً
 تركيبا

ً
، بل ومركبا

ً
 ، وال يضر أن يأتي مثنى أو جمعا

: زيٌد  
ً
 و زيدانِّ وزيدوَن ، وفاطمة وفاطمتان وفاطمات كل هذه األسماء مفردة، وإن كانت مثناة أو جمعا.فمثال

، و"خمسة عشر"، مركب  
ً
 مزجيا

ً
وكذلك اسم "سيبويه" فهو علم مركب من "سيب" و "ويه" ولكنه ُركب تركيبا

.
ً
 ومناًدى مفردا

ً
 فال يضر مثل هذه التركيبات في كونه علما

ً
 عددا

ً
 تركيبا

 وإن كان قبل كونه منادى نكرة، مثل )رجٌل( و )إنساٌن( فهما نكرتان قبل و  
ً
م هنا أن يكون مراُده معينا

َ
يراد بالَعل

،  ولكن لما نوديا أصبحا معينين، مثل: "يا إنساُن!"، لرجل خاص أمامه يناديه، وسيأتي التفصيل عليه  أن يكونا منادَيْينِّ

 في النكرة المقصودة.

  :وحكمه 
َ
 أو ُيْعَرَب بما ينوب عن الرفع في الجمل، مثل األلف في التثنية، والواو في الجمع وغير أن ُيْرف

ً
َع ظاهرا

ذلك، ولكنه يكون في محل النصب التقديري لكونه مناًدى، وأما مثال الرفع وما ينوب عن الرفع من األلف في التثنية 

 والواو في الجمع وغير ذلك فهو كما يلي:

أقسام املنادى

املنادى املبني

املنادى نكرة 

مقصودة
املنادى املفرد

املنادى املعرب

املنادى نكرة غير 

املقصودة

املنادى الشبيه 

املضاف
املنادى املضاف
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  َِّنة  ﴾﴿َيا ُهْوُد َما ج َبّيِّ َنا بِّ
َ
 ( 53)هود: ْئت

  َيا اللَه قِّ ِّ
ّ
 يا زيدانِّ ات

  يا زيدون اتُقْوا اللَه 

  يا رجُل و يا رجالنِّ و يا رجاُل 

 غير ظاهر كما يكون في األسماء المقصورة، مثل 
ً
"موس ى" و"عيس ى"، كما في  :وربما يكون هذا اإلعراب مقدرا

 قوله تعالى

  ْيُتَك
َ
ف
َ
ي اْصط ِّ

ّ
ن ى إِّ

اسِّ ﴾ ﴿َيا ُمْوس َ ى النَّ
َ
 (144)األعراف:َعل

"هذا" و"هذان" و"هؤالء" إلخ، فيقال : "يا هذا" )بالرفع  :، مثلاالسماء اإليشارۃالحكم  اويلتحق به في هذ

"هؤالء"  والرفع في. التقديري، و"هذان" باأللف النائب عن الرفع الظاهر، وبالكسرة الظاهرة في األخيرة مبنيا عليها(

 وأمثاله ال يظهر إال عند وجود التابع للمنادى من صفة أو غيرها، فمثال : 

  
ُ
 يا هؤالءِّ الطلبة

 بإظهار الرفع على )الطلبة( وهو تابع للمناى هؤالء.

 النكرة المقصودة 8.5.2

" جٌل "ر  :قصودة، مثلالنداء نكرة متعينة مدخول حرف المراد به كل اسم كان قبل المنادى نكرة، فصار بعد  

 اٌن نَس " و"إِّ اٌل َج و"رجالن"و"رِّ 
ٌ
  " وما إلى ذلك... فهو في األصل نكرة

ٌ
 ، ولكن لما دُ محضة

ً
 واحدا

ً
عي بهذا االسم كان مدعو رجال

:
ً
 بذاته، فكان ذلك نكرة مخصوصة، وألجل هذا صار له من اإلعراب أمر واحد. فمثال

ً
يا ""، رجالن"يا رجُل "، "يا  معينا

 يا مجتهدان"، "يا فائزون". "رجال"، 

وحكم النكرة املخصوصة حكم السابق من الرفع الظاهر وما ينوب عن الرفع من األلف والواو وغير ذلك، 

 وأنه يكون في محل النصب ألجل المنادى.

 النكرة غير المقصودة  8.5.3

َدة  وغير مقصودة بالنداء مثل  
األعمى الذي ينادي رجال من غير هو أن يكون المنادى نكرة عامة غيَر ُمَحدَّ

 
ُ
المعونة من أمامه من الناس، إذ  ، وفي مثل هذه الحالة ال يمكن أن يعرف طالُب تعيين، ويريد أن تحصل له المعونة

 ليس همه إال في نجاة نفسه، فيقول األعمى:

  
ُ
 خ

ً
 يا رجال

ْ
  ْي دِّ يَ بِّ  ذ
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  َإِّ اكِّ ا رَ ي 
ً
  ْن با

َ
  َت يْ قِّ ل

َ
  يْ لِّ ْه أ

َ
ِّ َس ف

ّ
 عَ  ْم ل

َ
  ْم هِّ يْ ل

غير وهذا هو النكرة غير املحددة و  ال يريد المنادي راكبا معينا، بل يناديه على سبيل عام، المثال الثانيففي 

 "المقصودة، معناه 
َ
 الر   َن مِّ  ب  اكِّ رَ  يَّ أ

ْ
. وإليكم بعض األمثلة األخرى للنكرة غير "إن لقيت أهلي فسلم عليهم انِّ بَ ك

 المقصودة:

  
َ
 ت

ً
 يا عاقال

َ
 ذ
َّ
  رِّ ك

ْ
 رَ آلخِّ ا

َ
   ة

  َو 
َ

 ال
َ
  ت
ْ
  سِّ ن

َ
 الد   َن مِّ  َك بَ يْ صِّ ن

ْ
 ايَ ن

 ومن هذا القبيل ما يذكر من المثل المشهور الذي يَ  
ْ
 ذ
ُ
ر األئمة به مقتديهم في الكسوف وغير ذلك من اآليات ك

 لعباد الله
ً
 الكونية التي تظهر تخويفا

  ْيَن لِّ افِّ
َ
ُرْوا اللَه َيا غ

ُ
 اليوَم اذك

 بالطالب، فإذا اتصل به ش يء كان كشبه 
ً
و يشترط فيه أال يقع في الجملة ش يء يجعل المطلوب متصال

 قول:تالمضاف في الحكم، كأن 

  ْي َيدِّ  بِّ
ْ
ذ
ُ
 إليَّ خ

ً
 يا محسنا

  ْي نِّ
ْ
ذ قِّ

ْ
ن
َ
ْي أ َحالِّ  بِّ

ً
 َيا َعارِّفا

 كما هو حال المنادى 
ً
 ظاهرا

ً
 لفظا

ً
قيقي الظاهر، وقد اتضح فيعرب بالنصب الح ،وحكمه: أن يكون منصوبا

 أن المنادى في الحقيقة هو مفعول به، ويظهر تقدير الفعل من 
ً
هذا في األمثلة السابقة. وفي هذه األمثلة يظهر جليا

 وأمثالهما من األفعال الدالة على الطلب. "أطلب"و  "أدعو"

ة، وذلك لدواعي الضرورة الشعري ،مالحظة: يضطر الشاعر في بعض األحيان أن يغير يشيئا يسيرا في الكلمات 

وهذا التغير يكون طفيفا، فال يجوز لشاعر أن يخالف القاعدة العامة ولو دعته ضرورة يشعرية، ففي باب النداء توجد 

 وْ نُ بعض المواقع التي يجوز للشاعر أن يأتي بالكلمة َم 
َ
 ن
ً
 في حال النداء كما فعل الشاعر في البيت التالي: ة

 عليها سالُم اللهِّ يا مطٌر 

 

 وليس عليك يا مطُر السالمُ  

 "رمط"ن السالم على محبوبته وليس على الرجل الذي يناديه وهو رجل اسمه "مطر"، وإيقول الشاعر فيه   

 ولكنه اضطر إلى –كما هو في الجزء الثاني من هذا البيت  –هنا علم مفرد، ويستحق من اإلعراب أن يكون مرفوعا 

 ضمه في الجزء األول من البيت فقال: يا مطٌر.

 من األبيات التى اضطر يشاعر
ً
 ال المنادىها إلى إعمفي وقد ذكر الشيخ الغالييني رحمه الله في هذا الباب بعضا

 على الرفع بالضمة، يَ لذي يحق أن يبنالمفرد ا
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 المنادى المضاف 8.5.4

أماكن نصب المنادى بالظاهر وما ينوب عنه كونه مضافا، وال يؤثر في هذه المسألة أن يكون المضاف من  هو 

 يستحق النصب وما 
ً
نكرة قبل اإلضافة أو كان باإلضافة معرفة، أو كان معرفة مخصوصة أو ال، فبمجرد كونه مضافا

 نوب عن النصب الظاهر، من الياء في التثنية والجمع وغير ذلك، مثل: ي

  ْل بِّ
ْ
ْيرِّ أق

َ
 يا باغَي الخ

  يا عباَد الله قلبي متيم 

  يا صاحَبيِّ السجن 

  ِّي الخير  يا طالبِّ

 .يا فَتى زيد  تعاَل 

فإنك ترى في المثال األول أن كلمة "باغي" جاءت منصوبة في الجملة، وذلك ألنه المنادى مضاف، وأن اإلعراب  

المثال الثاني فكلمة "عباد" تقع مضافة وهي بذلك منصوبة، وأما في المثال الثالث فإنه يبين في يمكن ظهوره عليها، وأما 

 أنه ينصب بالياء الذي هو نائب عن النصب الظاهر في المثنى،لك إعراب المنادى المضاف في حالة كونه تثنية، و 

 وال 
ً
 منقوصا

ً
، وفي المثال األخير ورد المضاف اسما

ً
والمثال الرابع يوضح إعراب الجمع بالنصب النائب وهو الياء أيضا

. إعراٌب يظهر عليه 
ً
، وكذلك جاء هنا النصب تقديريا

ً
 إال مقدرا

 المنادى يشبه المضاف 8.5.5

د بشبيه المضاف )أو يشبه المضاف( كل منادى جاء بعده معمول يتمم معناه، مثل الجار واملجرور، أو المرا 

اسم مشتق يتصل به معموله من االسم اآلخر، أو المثنى الذي لم تسقط منه النون عند اإلضافة، وكذلك في الجمع، 

، نحو:
ً
 أو ما بقي على تنوينه بعد اإلضافة أيضا

  
ً
 خيرا

ً
 يا طالبا

  للخير 
ً
 يا طالبا

  الخيَر 
ً
 يا طالبا

  يا راكبين عتاق الخيل 

 أخوه 
ً
 يا معلما

فهذه أمثلة المنادى الشبيه بالمضاف وليس بالمضاف الحقيقي، وكل من هذه األمثلة يوضح أن المعمول  

ث بهما وما يحد جاء بصورة االسم أو بشكل الجار واملجرور، وفي األمثلة المذكورة أعاله تجدون أمثلة للمثنى والجمع
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 إذا كانا يشبيهين بالمضاف، يعني ال تختلف حالة الكلمة في يشبه المضاف، فيكون مع التنوين أو مع نوني التثنية والجمع.

وقد تقدم أن حكم الشبيه بالمضاف هو نفس حكم المضاف من النصب الظاهر أو النائب عن النصب فيما  

ن األسماء التي تقدم ذكرها، وأن النكرة غير المقصودة والمضاف ينوب عنه فيه من التثنية والجمع وغير ذلك م

 والشبيه بالمضاف لها إعراب واحد.

 المنادى المضاف إلى ياء المتكلم 8.5.6

 إلى ياء المتكلم، فيصعب حينئذ أن يعرب  
ً
 ما يكون مضافا

ً
كما تقدم  ةر الظاه بالفتحةوالمنادى المضاف كثيرا

مضاف األول فيه يتحتم إتباعه بالكسرة التي هي من خواص الياء، وال ـ"يا صاحبي" و "يا فتاي"، فال :في األمثلة، مثل

عرب ال يعرب بغير ذلك ألبتة، وأما إعراب الياء فيه، فقد ذكر ابن هشام فيه ست لغات كلها جائزة، وقد وردت لغة

 :ملخصهبذلك كله، ف

 جاز فيه ست لغات "ميغال ـ"إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم ك 

 يَ " (1)
ُ
 ا غ
َ

 )بإثبات الياء الساكنة( وذلك كقوله تعالى في الحديث القدس ي: "ْي مِّ ال

o  
َّ
 يا عبادْي لو أن أول
ُ
 رَ آخِّ وَ  ْم ك

ُ
 (2577)مسلم: كتاب البر والصة: باب: تحريم الظلم، رقم: ... ْم ك

  أنا لكم أستاذ يشفيق  يا تالميذْي 

 بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة للداللة على الياء املحذوفة، مثل: "يا غالمِّ " (2)

 ﴾ ْيُرُه
َ
ه  غ

َ
ل ْن إِّ ْم مِّ

ُ
ك
َ
ْومِّ اْعُبُدْوا اللَه َما ل

َ
 ( 84)هود: ﴿َيا ق

  .يا قوم" أصله يا قومي، باإلضافة، ولكن حذف منه الياء، وجعل عالمة الحذف هو الكسرة" ففي المثال

ولكن  –حكم ضعيف  –كما يقول ابن هشام  –حرف من المضاف، وهذا  حذف ياء المتكلم وضم آخر (3)

﴾ َحّقِّ
ْ
ال ْم بِّ

ُ
اَل َرّبِّ اْحك

َ
" (112)األنبياء: بعض القراء قرأوا بها في اآلية ﴿ق :فقرأوا بضم "رب 

ً
  ، مثال

  َِّحّق
ْ
ال ْم بِّ

ُ
اَل رب  اْحك

َ
 ق

(4)  
ً
 ظاهرا

ً
 نصب الياء نصبا

  َع 
ْ
وا

ُ
ْسَرف

َ
يَن أ ذِّ

َّ
َى ٱل َبادِّ ْم﴾ ﴿َيا عِّ هِّ نُفسِّ

َ
ى ٓ أ

َ
  (53)الزمر:ل

  
ْ
ف

َ
 يا صاحبَي ! ال تخ

 فتنقلب الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، مثل:  (5)
ً
 قلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة

 ﴾ُت
ْ
ّرط

َ
ى َما ف

َ
ا َعل

َ
 ( 56)الزمر:﴿َيا َحْسَرت

 ﴾
َ
ى ُيْوُسف

َ
ا َعل

َ
َسف

َ
 (83)يوسف:﴿َيا أ

 ، مثل قولك:للداللة عليهاأن تحذف األلف وتوضع الفتحة  (6)

  يا غالَم 
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  يا صاحَب 

 قول الشاعر وهكذا 

 يْ ّنِّ مِّ  ما فاَت  براجع   ولسُت 

 

 بِّ  
َ
 هْ ل

َ
 وَ  ف

َ
  بِّ ال

َ
 وَ  َت يْ ل

َ
 ال

َ
  ْو  ل

َ
ِّ أ
ّ
 ْي ن

: "بلهف" فإن أصله: لهفا باأللف، ولكنه حذف األلف واكتفى بالفتحة، وأصله؛ "يا لهفي "فحذف ففي هذا الشعر قوله 

 .قلبت الياء ألًفا، ثم حذفت األلف اجتزاء بالكسرة حرف النداء، ثم

8.5.7  
ً
 حكم تكرار المنادى مضافا

 مرة أخرى إلى االسم اآلخر، فال يجوز  
ً
حدى إ فيه إال وإذا كان المنادى المضاف إلى ياء المتكلم قد جاء مضافا

 
َ
 نحو:قرأ بالياء ساكنة أو أن تقرأ بها مفتوحة، وال ثالث لهما، الشيئين، إما أن ت

  مدرستْي  يا طالَب 

  
َ
 كراستَي  يا ناسخ

 بالياء الساكنة في األولى، والمتحركة  المفتوحة في األخرى، والسكون أو الفتح يجوز في كليهما. 

ّم( أو )َعم(، بعض األسماء إذا تكون مضافة إلى ما بعده مثل ويستثنى من هذه القاعدة 
ُ
ة ففي إعرابها  أربع)أ

 : أوجه  

  ْي﴾فتح الميم ْحَيتِّ لِّ  بِّ
ْ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
مَّ ال

ُ
 (94)طه: فيهما، مثل قوله تعالى ﴿َيا اْبَن أ

 )  كسر الميم فيهما، كما قرأ بعض القراء هذه اآلية المتقدمة )يا ابَن أّمِّ

 أن تزيد معها الياء فتقرأها مشبعة، فتقول : يا ابَن أّمْي و يا ابَن عّمي 

  كأن ،
ً
 تقول:  يا ابَن أّماأن تقلب ياء باأللف فتقرأ بها لفظا

، ولكنه وجد في كالم بعض 
ً
 نادرا

ً
إال أن ابن هشام رحمه الله ذكر أن الخياَرْين األخيَرْينِّ ال يستعمالن إال قليال

ذ الجواز. خِّ
ُ
 يشعراء العرب، ومنه أ

ن: المنادى  8.5.8  ونحو ذلك "عم"أو "أم"وأ "أب" إلى ياء المتكلم إذا ايشتمل على أحد األسماء مِّ

تقدم معنا في السطور الماضية حكم المضاف إلى ياء المتكلم وما أضيف إلى المضاف إلى ياء المتكلم، وقد  

 كثير. يءالكالم ومثلنا له من األمثلة بش فصلنا فيه 
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ا لياء المتكلمكلمة )مشتمل على إذا كان المنادى فباإلضافة إلى ذلك  
ً
ت ، فإن لها الخياراأب( أو )أم( مضاف

ارات ، لتصبح بذلك عشر خيصور  معها أربعوقد زاد النحويون  ،تقدمت في حكم المضاف إلى ياء المتكلم الستة التي

 كاملة، والخيارات األربعة الزائدة هي:

، يا عّمتِّ لمبنية على الكسرا التأنيث أن تبدل الياء بالتاء .1 تِّ ، يا أمَّ  ، فتقول : يا أبتِّ

ْي سو يوقد ورد هذا في القرآن الكريم غير مرة في قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا   ِّ
ّ
ن َبتِّ إِّ

َ
 ف عليهما السالم، ﴿َيا أ

َك  َمسَّ ْن يَّ
َ
 أ
ُ
اف

َ
خ
َ
﴾ أ َن الرَّْحمنِّ اٌب ّمِّ

َ
﴾(45)مريم:َعذ َبتِّ

َ
ْيهِّ َيا أ بِّ

َ
 ألِّ
ُ
اَل ُيْوُسف

َ
 ق

ْ
ذ  ﴿وَ  (4)يوسف: .. وقوله عزوجل ﴿إِّ

َ
 يَ  اَل ق

َ
 تِّ َه بَ ا أ

َ
 اذ

 
َ
 ت
ْ
 رُ  ُل يْ وِّ أ

ْ
  ْن مِّ  اَي يَ ؤ

َ
 وغير ذلك من اآليات الكريمات البينات. (111)يوسف: ﴾ُل بْ ق

َت ونحو ذلك .2  أن تقلب الياء بالتاء المفتوحة، كأن تقول: يا أبَت، ويا أمَّ

، فتقول: يا أبتا، يا عّمتا ونحو ذلك. يهاثم تزيد إل أن تقلب الياء بالتاء .3
ً
 ألفا

 والياء، فتقول : يا أبتي، يا عمتي، ويا ابَن عّمتي ونحو ذلك.التاء أن تزيد إليها  .4

 حذف حرف النداء 8.5.9

األصل في باب المنادى أن تكون حروف النداء مصحوبة مع المنادى في الجملة، إال أن اإلنسان طالما يعجله 

 من الكلمات التي يدل عليها السياق، ويجري على هذا كال فيضطر بأن األمر 
ً
ة م الفصحاء من أهل اللغيحذف كثيرا

 النداء، ويبايشر المنادى باسمه ستشهد بلغتهم، ومن ذلك ما يسلكه المتكلم في النداء أنه يحذف أدواتِّ والذين يُ 

 تأمل األمثلة اآلتية:، ألغراض

  تعاَل زيُد! 

   عبَد اللهِّ  ،اسقني كأس ماء!  

  ﴿ َّالد   يْ ا فِّ نَ ا آتِّ نَ رب 
ْ
 نَ َس ا َح يَ ن

ً
 نَ َس َح  ةِّ رَ اآلخِّ  يْ فِّ َو  ة

ً
 (211)البقرة:  ﴾ة

  ﴿ 
ُ
  !يوسف

َ
 َه  ْن عَ  ْض رِّ عْ أ

َ
 ( 29)يوسف: ﴾اذ

  ﴿ 
َ
 رَ  اَل ق

َ
نِّ ّبِّ أ   ْي رِّ

َ
 أ
ْ
 ن

ُ
 إِّ  ْر ظ

َ
 (143)األعراف: ﴾َك يْ ل

ى والمنادالمندوب والمتعجب منه دى إال في المنادى المستغاث به و هذا كله يجري في سائر أقسام المنا 

 .أن تحذف حروف النداء ه األقسامالبعيد، فال يجوز في هذ

أسماء اإليشارة أن تنادى مصحوبة بحرف من حروف النداء إال أن بعض الناس  إن أكثر استعمالِّ المالحظة:  

 وذلك في قول الشاعر: توسعوا فيه، فقالوا بجواز حذفه منها، ولكنه استعمال قليل نادر.
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 إذا هملْت عيني لها قال صاحبي

 

 وغرامُ هذا بمثلك، 
ٌ
 ! لوعة

قوله: "هذا" يريد "يا هذا" فحذف حرف النداء قبل اسم اإليشارة، وهذا عند الكوفيين، وضرورة عند فالشاهد  

 البصريين.

 كيفية نداء المعرف بالالم 8.5.11

 بالالم قبل أن يكون منادى، وأريد أن ينادى على بقائه معرفة كذلك، فينبغي أن يزاد  
ً
إذا كان المنادى معرفا

 ، نحو:للمذكر أو "أيتها" للمؤنثقبله " أيها" 

 ﴿ َي 
َ
 ا اإلِّ هَ ي  ا أ

ْ
 اُن َم َس ن

َ
  َك ّبِّ رَ بِّ  َك رَّ ا غ

ْ
 ال
َ
 (6)االنفطار:  ﴾مِّ يْ رِّ ك

  يا أيها التلميذانِّ اجتهدا في الدراسة 

 ﴿ َي 
َ
 بَّ ا رَ وْ ُق اتَّ  اُس النَّ ا هَ ي  ا أ

ُ
 (1)النساء:  ﴾ْم ك

 ﴿ َي 
َ
 ال ُس ْف ا النَّ هَ تُ يَّ ا أ

ْ
 ُم ـ

ْ
 ئِّ َم ط

 نَّ
ُ
 (31)الفجر:  ﴾ة

 يا أيتها المرأتان 

  يا أيتها النساء 

 :وقد يستعمل "أيها " و "أيتها" في كالم العرب للتخصيص، وليس للنداء، كما في قول الرجلالمالحظة:  

  بنا اغفر لنا أيتها العصابة ر 

العامل فيها فعل اختصاص محذوف وجوبا، واالختصاص مضارع للنداء، ولكنه ليس نداء، وال يجوز استعمال يا 

 لنداء هنا، فال يقال : ربنا اغفر لنا )يا( أيتها العصابة.ا

 تكرار المنادى 8.5.1

، مثل : يا قيس قيس ليلى، و يا إمام إمام  
ً
 في الجملة وكان المتكرر منهما مضافا

ً
إذا ورد المنادى المفرد متكررا

 ظالمضاف فالمسلمين، وغير ذلك، فيرد فيه كالم كيف يعرب االسم المفرد منهما، وأما 
ً
، ال يشك أنه ينصب نصبا

ً
اهرا

 للمضاف الذي اتصل به.ول
ً
 كن الكالم يجري في العلم المفرد، هل يبنى على الرفع أو ينصب تبعا

 األول". هما وضم  فتُح  "قال ابن هشام: "ولك في نحو يا زيد زيد اليعمالت 

  (القوية على العملاليعمالت" بفتح الياء والميم: اإلبل  ")يا زيَد زيَد اليعمالت 

   زيَد اليعمالتيا زيُد 
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فإذا أعطي الرفع فقد كان حظه من اإلعراب، وال إيشكال فيه، وأما ما كان في المثال األول فهو أمر اختلف  

 ألن المضاف إليه الثاني يدل عليه، وقال ةفيه النحا
ً
، فمن قائل أن المضاف إليه من المضاف األول أصبح محذوفا

 الثاني قد أدخل في بين المضاف والمضاف إليه.بعضهم: أن 
ً
 زيدا

، والثاني أنه حذف منه   
ً
 هو ما في المثال الثاني. وهو أن يقدر االسم األول منادى مفردا

ً
إال أن األكثر استعماال

 حرف النداء، وبهذا يستقيم األمر.

 أحكام االسماء التي تختص بالنداء 8.6

األسماء وهي مبنية على النداء، فال يعامل معها غير النداء، وهي كما يقول الشيخ ورد في اللغة العربية بعض  

 الغالييني في كتابه جامع الدروس العربية:

ومِّ  
ْوماُن"، أي يا كثيَر النَّ

َ
ؤماُن" أي يا كثيَر اللؤم، و"يا ن

ُ
، و"يا ل

ُ
"، بمعنى. يا رجل، ويا امرأة

ُ
ة
َ
ل
ُ
ُل، ويا ف

ُ
 ."منها "يا ف

رِّ وقالوا "يا َم 
َّ
. وقالوا في يشتم المذك باُن، ويا َمطَيباُن، ويا َمكَرماُن". واألنثى بالتاءِّ

َ
عاُن، ويا َمكذ

َ
خَبثاُن، ويا َمألماُن، ويا َملك

. وقاسُه بعُض العلماء فيما كان على وز  م َسماعي  ال يقاُس عليهِّ ُع". وكل  ما تقدَّ
َ
ك
ُ
َدُر، ويا ل

ُ
َسُق، ويا غ

ُ
، ويا ف

ُ
َبث

ُ
 نِّ "يا خ

." )انتهى "َم  " هذا قياس ي  من كل فعل  ثالثّي  عالِّ
َ
". ووزُن "ف باثِّ

َ
، ويا خ ساقِّ

َ
، ويا ف كاعِّ

َ
فَعالن". وقالوا في يشتم المؤنث "يا ل

 كالمه(

 "ااستعمال كلمة  8.6.1
ّ
 "هّم لل

 ايكثر استعمال كلمة " 
ّ
عيف بكل ما فيه من العجز هم" في الدعاء، وهو نداء لله عز وجل من العبد الضلل

 .استعمالها فيما يليتتلخص مواقع  خرى لكلمة في اللغة العربية معان  أا ه، ولهذذلوال

 :األول: أن يستعمل ألجل النداء، كما في يكون دعاء المرء 

 للهم اغفر ليا 

د ل صلى أحالثاني: أن تستعمل في الجواب ألجل أن يكون ذلك أمكن في نفس السامع: كما لو سئل أحد، ه 

 للهم نعم" اغيرك؟ فيجيبه بقوله " 

ن يكون كذا، نحو: "المذكور  يءتستعمل ألجل بيان الندرة في الش  الثالث: أن 
َ
 أ
َّ
ال  إِّ

 ."اللهمَّ

 أحكام تابع المنادى 8.7
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 على الرفع أن المنادى عرفنا مما سبققد  
ً
، أو معنى وإما أن يكون مبنيا

ً
 لفظا

ً
كون ي وقد، إما أن يكون منصوبا

 بتمام، 
ً
ماذا فللمنادى تابع، والتابع هو الذي يأخذ حكم متبوعه في اإلعراب من الرفع والنصب والجر والسكون تماما

 تابع المنادى؟  إعراب

ع هي المراد بالتوابفأن تعرف التوابع،  –أيها الطالب   -أحكام توابع المنادى، ال بد لك لكم وقبل أن نبين 

( عطف بيان، مثل أن تقول: هذا حامد 2( التأكيد مثل أن تقول: جاءني زيد نفسه )1، )لخمسةا نواعهذه األ  ىحدإ

( الوصف، أي كونه صفة ، مثل: هذا أبوبكر الصديق،و عمر الفاروق، 3أخو عمرو، الصالة الوسطى صالة العصر  )

، مثل أن تقول: حضرني4وعثمان الغني ، وعلي المرتض ى )
ً
 زيد و  ( عطف النسق، وهو مشهور جدا

ً
خالد، لقيت حامدا

( 
ً
 رحمَته،وغيره. 5و خالدا

ً
وليس هذا موضع تعريف لكل من  ( البدل، مثل أن تقول: جاءني زيد بل خالد، رأيت معلما

 وأما حكم كل من هذه التوابع في باب المنادى فهو كما يلي: هذه التوابع، ولكل منها أقسام وتفصيل.

  : ما له حكم واحداألول 

 واحدالتوابع ال 
ً
من ضم أو رفع أو نصب ثالثة أقسام، ففي كل قسم من هذه األقسام يتعين  اتي تستحق إعرابا

 :حكم واحد

 للمنادى الذي هو مبني عليه )يسمى إعراب ما ينصرف من األسماء مما تستحق أ 
ً
: أن يجب فيه الرفع تبعا

 وبمثل أخواته( 
ً
 بالالم، إذا كان وذلكالتنوين رفعا

ً
وقد تقدم أن المعرف بالالم إذا ينادى ال بد أن  المنادى معرفا

" "، وهما مبنيان على الرفع، فإذا تبعه  يصحبه "أي 
ُ
اب إعر ال يجوز فيه فالمنادى أخذ حكمه من هذا الرفع، أو "أية

 ، مثل:آخر

 ها ا  إلنساُن يا أي 

  يا أّيُتها النفُس 

  يا هذا الرجُل 

، مالنسق الذي خال من  األلف والال  وهو حكم البدل وعطف من غير تنوين ضمال وجوب بناء التابع على: ب 

 :من التوابع، ما لم يذكرا في الجملة مضافين، مثال ذلك

  ناصُر سعيُد  يا 

  يا خالُد يا ناصُر 

، كما هو األصل في المنادى المضافوجوب النصب تبعا للمنادى: جـ 
ً
 ، نحو:، وهو كل تابع جاء مضافا
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   يا عمُر أبا حفص  

  كم
َّ
  أيها الطلبة كل

  يا علي ابَن أبي طالب  

  :ما يجوز فيه الوجهانالثاني 

 وأما ما يجوز فيه الوجهان؛ من الرفع والنصب، فهو قسمان: 

 بالالم، مع وجود األلف والالم القسم  
ً
األول: أن يكون صفة مضافة بشرط أن يكون ذلك المضاف معرفا

 :الصفات المشتقة التي تضاف إلى معمولها(، مثال الرفع)ويكون هذا في 

  ِّق
ُ
ل
ُ
 يا خالُد الحسُن الخ

  ِّالريح 
ُ
 يا هنُد الطبية

 للمحل:
ً
 ومثال النصب على تقدير كونه تبعا

  ِّياخالُد الحسَن الخلق 

  ِّالريح 
َ
 يا هنُد الطيبة

 ما كان التابع، من القسم  
ً
ف النعت أو التأكيد أو عطف بيان أو عطالثاني: التابع المفرد المعرف بالالم: كائنا

 نسق، ومثا ل كل من هذا:

  ﴿ َبَ ا جِّ ي 
َ
 وَ  هُ عَ َم  ْي بِّ ّوِّ اُل أ

َّ
 (11)سبأ: ﴾َر يْ الط

 بالالم، ولذلك جاز فيه الوجهان، وهذا مثال الطيرانتصب " 
ً
 معرفا

ً
" ألنه تابع للمنادى، وهذا التابع ورد مفردا

 النصب.

   يا علي  الكريَم 

  يا علُي الكريُم 

 وأحكامها لمنادىاألخرى ل قساماأل 8.7

 وقد عرفنا أيها الطلبة حتى اآلن المنادى وأحواله، وتناولنا أقسامه وفي هذه الحصة من الوحدة نبين لكم 

 .وما يتعلق عن أحكامهااألخرى المنادى بعض أقسام 
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 المنادى المرخم 8.7.1

 آخره تخفيًفا بشرط كونه معرفة الترخيم: حذف بعض الكلمة على وجه  
ُ
ف

ْ
مخصوص، وترخيم المنادى: َحذ

، أمرلتعجيل في  وهذا النوع من المنادى يستخدم ألسباب منها: .غير مستغاث وال مندوب وال ذي إضافة وال ذي إسناد

 إل و أ
ً
، حيث ال يمكنه إكمال االسم أيضا

ً
جمع هذا م أن يويشترط في الترخي. ظهار املحبة أو لالنشغال بش ئ خطير جدا

 :السم أمرين، وهماا

األول: أن يكون آخر حرف االسم المنادى تاء التأنيث، مثل عائشة، و فاطمة، وطلحة وغيرذلك، سواء فيه أن  

 وغير ذلك.
ٌ
مة

ّ
، عال

ٌ
، ثقة

ٌ
 أو ال، مثل : عالمة

ً
 يكون علما

 )1الثاني: أن يكون ) 
ً
 حروفه من ثالثة3( غير مضاف و )2( علما

ً
 .حرفأ ( زائدا

سب، ألن أحرفه ثالثة فح "نوح"و "حسن"و "هند"لم، وال في )نومان( ألنه غير عَ مثل كلمة فال يجوز الترخيم في  

 .ألنها أسماء مركبة "هيسيبو " في وال "معدي كرب" في وال "عبداللهفي"وال  "عبدالرحمن"وال في 

العرب ترخيم كلمة )صاحب( فيقولون يا صاحِّ عن فقد ورد  ويستثنى من األمور المذكورة أعاله كلمة "صاحب" 

 . نذكر فيما يلي أمثلة المنادى المرخم فليتأمل:سماء، مع أنه غير علم، وهذا يشاذ ال يقاس عليه غيره من األ 

  في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائُش 

الُم ورَ " لُت: وعليه السَّ
ُ
الَم ق كِّ السَّ

ُ
ئ ْبرِّيُل ُيْقرِّ َش هذا جِّ َرى.يا عائِّ

َ
ْت: وهو َيَرى ما ال ن

َ
، قال هِّ

َّ
 الل

ُ
 "ْحَمة

  في قول الشاعر: أ فاطُم 

لِّ 
 
ل
َ
ذ ا التَّ

َ
 َبْعَض َهذ

ً
ي أفاطُم مهال لِّ ْجمِّ

َ
أ
َ
ْي ف   وإْن كنتِّ قد أزمعتِّ َصْرمِّ

 نحو:في الترخيم حرفين من اآلخر،  وقد يحذف

 )في يا عثماُن( 
ُ
 يا عث

  )يا مُح )في يا محموُد 

 المرخم:االسم حكم إعراب 

 ومل معه بأحد أمرين:عُ  ىخم المنادفإذا رُ  

، فيعرب كأنه آخر المنادىحرفا األخير  ا الحرفاألول: أن يعتبر هذ 
ً
 ، نحو:حقيقيا

 )في يا جعفر( 
ُ
 يا جعف
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 )يا حاُر )في يا حارث 

 ، نحو:األخير كما كان قبل الترخيم، من نصب أو غيرهالحرف والثاني: أن تترك حركة هذا  

  فاطَم   )في يا فاطمة(يا 

 )يا حارِّ )في يا حارث 

  )يا محُم )في يا محموًد 

 المنادى المندوب 8.7.2

 وإذا كان النداء على سبيل البكاء أو التوجع، فهو يسمى المنادى المندوب. 

 ومن حكم المنادى المندوب  

o  
ً
 أو ياء إذا لم يكن هناك خوف من االلتباس(  أنه ال يحذف منه أداة النداء )وهي وا أصال

o وأنه ال يجوز فيه حذف المنادى 

o وأن آخر حرفه يعرب بأحد األمور الثالثة 

.
َ
، ليكون أبلغ في البكاء والتوجع ، مثَل : يا زيدا، ويا رجال

ٌ
 األول : أن تزاد في األخير ألف

 تأمل معنا األمثلة التالية: داه، يا رباه،سكوت، فيقال: يا زيالثاني: أن يزاد على األلف الزائدة هاء ال

 يا أبتاه 

  وا كرب أبتاه 

  وا معتصماه 

 فال يتغير إعرابه بعد دخول حروف الندبة، نحو:الثالث:  أن يترك على حاله، 

  وا زيُد  

  وا صديُق  

 االستغاثة 8.7.3

لب من أجله المعونة قد  
ُ
المنادى الذي ينادى ألجل طلب المعونة منه يسمى " المستغاث" ، واألمر الذي ط

 :
ً
 يذكر في الكالم، وقد يحذف، مثال
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َ
 ـيا ل
ّ
سوءِّ لحالي ل  هِّ لِّ

فهذا الرجل المصاب ينادي الله سبحانه وتعالى لما أصابه من سوء الحال، ويطلبه منه عزوجل أن يدفع عنه  

  المستغاث له مع قرينة، نحو: يحذفقد موقع المستغاث له، و وقعت هنا سوء حاله، فحالته السوء 

  يا لله 

 ومن أحكامه أنه:  

 يستعمل فيه )يا ( من أحرف النداء، وال يجوز غيرها 

 .وأنه ال يجوز حذف أداء النداء من المنادى المستغاث به 

:
ً
 وللمنادى المستغاث به ثالثة أحوال أيضا

 مع الالم المفتوحة  
ً
 األول: أن يقرأ مجرورا

  ِّله
َ
 يا ل

   زيد
َ
 يا ل

 ألف زائدة، وتسمى ألف االستغاثة أو األلف الزائدةالثاني: أن يزاد في األخير  

  
َ
 يا زيدا

  
َ
 يا حامدا

 ، نحو:الذي مر في فصل المنادى المندوب يترك على حاله، وهذه الثالثة مثلالثالث: أن  

  يا زيُد 

  يا حامُد 

 المنادى المتعجب منه 8.7.4

وهو المنادى الذي ال يدعى في الحقيقة بل هو إظهار العجب فحسب، وحكمه مثل حكم المنادة المستغاث،  

 من األحوال الثالثة.

 دريباتالت  8.8
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 الفراغ بما يناسب من المنادى المفرد مع توضيح اإلعرابامأل  .1

 اين تذهب يا ........ (1

 ما اسم أبيك يا ........ (2

 ال تتكبر يا ........ (3

 يا ........ اعبد الله  (4

 إنك يا ........ عبد ضعيف (5

 اكتب خمسة جمل تذكر فيها  المنادى المضاف أو الشبيه بالمضاف مع اإلعراب .2

 الجملة وأعطها ما تستحق من اإلعراب. استعمل هذه الكلمات في .3

 .............................................................................................  خيل الله (1

 .............................................................................................  ناقة صالح (2

 .............................................................................................  قومي (3

 .............................................................................................  راكب (4

 .............................................................................................  قائمة (5

 .............................................................................................  حسن الوجه (6

 مل اآلتية مع بيان قسم المنادىجيشكل المنادى في  .4

 .........................................................   يا زيد طالب الخير  (1

 سيارة أعني (2
ً
 .........................................................   يا راكبا

 .........................................................    يا ابن الكرام (3

 .........................................................   يا هذا فتى خالد (4

 .........................................................   الخطابيا عمر ابن  (5

6)  
ً
 .........................................................  يا طالب مدرستي زد اجتهادا

 عين المنادى في الجمل التالية، واكتب نوعه وإعرابه: .5

 إعراب المنادى نوع المنادى الجملة

  اللهيا عبد الله اسجد 
ٌ
منادى منصوب، وعالمة نصبه  مضاف

 الفتحة الظاهرة، وهو مضاف

أي أبناء المدارس، التزموا 

 باألخالق

  

   يا أحمد انتبه للمعلم

 أنقذني
ً
   يا رجال

هْ  بَّ
َ
ن
َ
 ت
ً
ال افِّ

َ
َيا غ

َ
   أ



167 
 

، حان وقُت الدرس    هيا معلم 

 

 مع مراعاة حرف  .6
ً
 النداءاكتب ثالث حمل تجعل فيها المنادى مندوبا

 اكتب ثالث جمل تستمعل فيها أداة )أ/ الهمزة المفتوحة ( .7

 اكتب ثالث جمل تستمعل فيها المنادى كنكرة غير مقصودة مع ضبط الشكل. .8

 اكتب ثالث جمل تستمعل فيها المنادى كنكرة مقصودة واضبط فيها اإلعراب .9

11.  
ً
 اكتب ثالث جمل تستعمل فيها المنادى مرفوعا

 ظاهرااكتب ثالث جمل تستمعل في .11
ً
 ها المنادى منصوبا

 نتائج التعلم 8.9

ه من ب أيها الطلبة الكرام!  لقد توصلنا من خالل قرائتنا لهذه الوحدة التي تعني بأحكام المنادى وما يتعلق 

 األقسام وحكم كل قسم منها، إلى هذه النتائج التالية:

  لإلصغاء، وسماع ما يريده المتكلم.توجيه الدعوة إلى املخاطب، وتنبيه هو النداء في االصطالح 

 .وأن الشخص الذي تدعو يسمى منادى ،
ً
 النداء هو أن تدعو أحدا

  فإنه يسمى 
ً
وأن المنادى هو االسم الذي يقع بعد حرف من حروف النداء، وأن الذي تدعوه إن كان قريبا

 
ً
 أو معنى  –بالمنادى القريب، وإن كان بعيدا

ً
 فيسمى المنادى البعيد. –حسا

  ألجل كونه في مقام المفعولية.األ ،
ً
 صل في المنادى أن يكون منصوبا

 المنادى الذي يدعى ألجل طلب المعونة منه يسمى المستغاث به 

 يا. و أ. و آ. و أيا. و هيا. وأي. و وا. وأن كال من هذه الحروف تستعمل في منادى خاص  :حروف النداء سبعة

 من القريب والبعيد والمندوب وغير ذلك.

 نادى المفرد يعرب بالرفع الظاهر أو ما ينوب عنهالم 

 .وما ينوب عنه 
ً
 ظاهرا

ً
 النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه به ينصب نصبا

  مع وجود المنادى المفرد يجوز الوجهان من فتح االسمين، أو ضم األول وفتح 
ً
وفي تكرار المنادى مضافا

 الثاني.

  إال وجه واحد من الرفع أو الضم أو النصب، وقسم آخر يجوز توابع المنادى قسمان، قسم ال يجوز فيه

 فيه الوجهان

  حروفه تاء التأنيث وكان حروفه أكثر من ثالثة أحرف، وإذا كان  الترخيم في المنادى إذا كان آخر يجوز

 يجوز أن تبقى الحركة الني كانت قبل الترخيم على حالها، أو أن تعامل كأنها اسم كامل. في  رفعه
ً
 مرخما

.
ً
 مبنيا
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 إذا نودي على سبيل البكاء أو الندب أو ألجل طلب المعونة منه كان آلخره ثالث حاالت: من نسان وأن اإل

 على حاله. تركهإضافة ألف وهاء السكت أو  إضافة ألف زائدة أو

 ومعانيها الكلمات الصعبة 8.11

 المعاني الكلمات

 متطلبات الفطرة مقتضيات الفطرة

هُ  انقذ ينقذ انقاذا
َ
ذ
َ
ق
ْ
َن  أن َرقِّ  مِّ

َ
َصهُ :  الغ

َّ
ل
َ
اهُ  خ جَّ

َ
 َون

 الذنوب من أكثر، الحدَّ  وجاوز  أفرط بالغ،: األمر في أسرف أسرف على كذا

ْل '' } الجناية في أفرط واآلثام، والخطايا
ُ
َي  ق َبادِّ ي َياعِّ ذِّ

َّ
 َن ال

وا
ُ
ْسَرف

َ
ى أ

َ
ْم  َعل هِّ ُفسِّ

ْ
ن
َ
  أ

َ
وا ال

ُ
ْقَنط

َ
ْن  ت  { ''.اللهِّ  َرْحَمةِّ  مِّ

  لوعة
ُ
ْوَعة

َّ
 :  الل

ٌ
لٌم  القلب في ُحرقة

َ
و حّب   من اإلنسان يجده وأ

َ
 ّم  ه أ

و
َ
 .ذالك نحو أو حزن   أ

 يريد ما في ثابت العزم يشديد عزام

 الهوى  واتباع الس يء، بالعمل صاحبها تأمر التي النفس وهي النفس المطمئنة

 اإلسالمية للشريعة االلتفات أو التفكر دون  والشهوة،

 التأكد، االعتماد، األمين ثقة
 

 ألسئلة النموذجيةا 8.11

 موضوعيةأسئلة  8.11.1

 إضافة " أيها" من خواص المنادى .1

(a) الشبيه بالمضاف (b) المعرف بالالم  (c) المضاف  (d)  المفرد 

 أداؤة النداء " وا " خاص بالمنادى .2

(a)   المعرف بالالم (b) البعيد (c) المندوب (d) المتعجب 

 المنادى المضاف .3

(a)  النصب والجريجوز (b)  يجب نصبه (c) يجوز نصبه  (d)  يجوز النصب والرفع 

 النكرة غير المقصودة .4

(a) منصوبة (b) مرفوعة دائما (c)يجوز الرفع  (d) يجوز النصب 

 أداة النداء )أ( الهمزة المفتوحة تختص بـ .5

(a) ال استعمال لها (b) للقريب والبعيد (c)البعيد (d) القريب 
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 يسمىحذف آخر حروف المنادى  .6

(a) االستغاثة (b) نداء البعيد (c)  الترخيم  (d) الندب 

 كلمة " أللهم " خاصة بـ .7

(a) باالستثناء (b) بالتنبيه (c) بالنداء  (d) بإظهار التواضع 

 إضافة هاء السكت في المنادى المندوب .8

(a)    إذا كان معها حرف غيرها فال يجوز(b) غير جائز (c) واجب (d) جائز 

 الكالمحذف المستغاث له من  .9

(a)     يتخير(b)  فاليجوز 
ً
 ال بد منه (d)  يجوز  (c) إذا كان عسيرا

 المنادى المندوب هو .11

(a)  هو الذي حذف آخر حرفه(b)  المنادى المتعجب منه(c)    ما نودي للبكاء عليه(d) ما كان للمحبة 

 أسئلة اإلجابة القصيرة 8.11.2

 معنى النداء اكتب  .1
ً
 واصطالحا

ً
 ؟ لغة

 ؟ماذا تعرف عن التخيم  .2

 اذكر حكم المنادى المفرد؟ .3

 كيف يعرب المنادى المضاف؟ .4

 حدد المنادى ونوعه في الجمل التالية: .5

a. .بماله أنفق 
ً
 يا بخيال

b. .يا معلمون أنتم قدوة للشباب 

c. .يا قائد الجيش اتق الله ينصرك الله 

d. .أ طالبات المعهد ذاكرن 

e. .يا اسمع الكالم 

 أسئلة اإلجابة الطويلة 8.11.3

 إذا أضيف إلى اسم آخر وخاصة إلى ياء المتكلم؟ ما هو حكم المنادى المضاف .1

 هل تحذف حروف النداء أو ال؟ .2

 اكتب أحكام المنادى المندوب. .3

 اذكر األسماء التي تالزم النداء. .4

 اذكر بالتفصيل أحوال توابع المنادى. .5

ى بها والمراجع الكتبأهم  8.12  الموص ّ

 النحو الواضح = علي الجارم و مصطفى أمين .6
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 الشافية = لإلمام أبي إسحاق إبراهيم الشاطبيالمقاصد  .7

 النحو الوافي = عباس حسن .8

 يشرح الكافية = أبوعبدالله الجياني .9

 يشرح قطر الندى = ابن هشام .11

  



171 
 

 

 

 9الوحدة: 

 العدد وتمييزه
 

 عناصر الوحدة

 التمهيد  9.1
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 العدد األصلية والفرعيةأسماء  9.4
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 أحكام العدد الصريح 9.7

 العدد غير الصريح  9.8

 فوائد متفرقة 9.9

  العدد الكسري  9.11
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 التمهيد  9.1 

 في حياتنا اليومية ألغراض مختلفة، ونلجأ إلى استخدام العدد أكثر من 
ً
نحن نستعمل األعداد نطقا وكتابتة

حياتنا بدون استعمال العدد ولكن بقدر ما نحتاج إلى األعداد، مرة في كل يوم بل في كل ساعة، وال نستطيع أن نتصور 

التي يرتكبها  األخطاء. وإن فإننا نخطئ في استخدامها، وقد يشاعت ظاهرة الخطأ في استعمال العدد في النطق وفي الكتابة

 ية.الناس عند استخدام العدد، بغض النظر عن مستواهم العلمي والثقافي، تتصدر قائمة األخطاء اللغو 

هرة جميعا سواء في هذه الظا ال داعي لحرف "الفاء"وإن الناطقين باللغة العربية ودارسيها عربا كانوا أو أعاجم  

التي تويشك أن تشمل معظم المثقفين من العلماء واألطباء والمهندسين والطالب الجامعيين والباحثين األكاديميين 

ومن ثم إنهم يتملصون طرقا يشتى للخروج من هذه المعضلة ويتخذون الحيل املختلفة للتحاش ي من استعمال العدد 

قا وكتابة، وقد نصت دراسة جامعية قامت في إحدى الجامعات الجزائرية حول "أخطاء تجنبا من الوقوع في الخطأ نط

ن في اللغة العربية يختارها الباحثو كاتبون و األعداد في البحوث األكاديمية" على الصور املختلفة للحيل التي يتشبث بها ال

ى د بطريقة خاطئة، ومنهم من يعتمد علالخطأ، فمنهم من يستعمل العدالوقوع في للتخلص من كتابة العدد خوفا من 

اللهجة العامية، ومنهم من يستعمل كنايات العدد أو األعداد غير الصريحة، مثل: كم، وكذا، والكثير، والقليل والكل 

 –والجميع وما إلى ذلك، ومنهم من ال يكتب األعداد بالحروف ويكتبها باألرقام ويرى فيه مخرجا من هذا المازق. ونحن 

نواجه مشكلة أكبر في استخدام األرقام ألن المقررات الدراسية في المدارس األهلية والرسمية تكاد تكون خالية  -الهنود

هذا ب نحن بحاجة إلى إيالء المزيد من االهتمامولذا من هذا الموضوع، وقلما نجد فرصة االستماع إلى اللغة الفصيحة، 

 .الصدد

اصا على دراسة القواعد المتصلة بالعدد مع االعتراف بأن هذه وهذا الوضع يتطلب منا أن نركز تركيزا خ

. طيع أن تذلل هذه المشاكل بكل يسر وسهولةتالقواعد تتصف بشيئ من العسر والتعقيد ولكن الدراسة الجدية تس

نحاول في هذه الوحدة استيعاب هذه القواعد وتقديمها بصورة سهلة وجذابة وبطريقة حديثة ومبسطة، آملين نحن و 

 أن التغلب على قواعد األعداد وأحكامها بأن قراءها سيشعرون 
ً
 هذه المهمة ليست بمستحيلة.إن ب، و مما يمكن فعال

 أهداف الوحدة 9.1

 تقصد هذه الوحدة تحقيق األهداف التالية:

  بيان أهميته والحاجة إليه.تعريف العدد و 

 املختلفة من الصريح وغير الصريح. العدد ذكر أنواع 

  والفرق بينه وبين الرقم.المتنوعة بيان أسماء العدد األصلية والفرعية وأيشكاله 

 .ذكر أحكام العدد الصريح من حيث التمييز والنوع واإلعراب والتعريف والتنكير 

 .االطالع على طريقة صياغة العدد على وزن الفاعل للداللة على الترتيب 

 في الظروف املختلفة. 8-العدد يشرح كنايات العدد مفصال وممثال. ووجوه كتابة 

 .بيان طرق كتابة العدد وتواريخ األحداث والمواليد والوفيات 

 .تناول األعداد الكسرية والعشرية والنسبة المئوية بالبيان والشرح 
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 .بيان كناية العدد بالحروف العربية 

 .وصف حركة الشين في العشر والعشرة 

 العدد لغة واصطالحا 9.2

األعزاء! نتناول في مستهل هذه الوحدة تعريف العدد لغة واصطالحا لالطالع على معانيها ودالالتها أيها الطلبة  

 املختلفة، ولمعرفة الربط بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي لكلمة العدد.

 العدد لغة:  9.2.1

. جاء فيالش يءالعد: إحصاء  ،في لسان العرب
ً
ّدة ه عدا وتعدادا وعِّ

 ﴿القران الكريم :  ، عده َيُعد 
ْ
ُموا

َ
َتْعل  َعَددَ  لِّ

يَن  نِّ َساَب  ٱلّسِّ حِّ
ْ
ه الش يءيقول ابن يعيش في يشرح المفصل للزمخشري: "اعلم أن العدد مصدر عددت  ﴾(5)يونس: َوٱل ُعد 

َ
 أ

ا: إذا أحصيته والعدد اسم".   عدًّ

 والعدد : المعدود.في القاموس املحيط للفيروزابادي: العدد: اإلحصاُء، واالسم العدد والعديد... 

 في المعجم الوسيط: 
َ
، ومبل  العدد: مقدار ما ُيَعد 
ُ
 .هُ غ

 كو  
َّ
 كتب أو رجال، ومنها عدة المطل

ُ
ة دَّ  ومنها عِّ

ُ
ة دَّ  ذلك عِّ

َ
ة: مدة زمنية حددها الشرع ويقضيها المطلقة بعد الطالق ق

 دون زواج.

َدتِّ النائحة الش يء عّددَ  ، عدَّ ت: ذكرت مناقبه و محاسنه.: أحصاه، وعّدَد: جعله ذا عدد   على المّيِّ

 J. Milton Cowanالذي أعده  ”Modern Written Arabic “في المعجم 

:  adad pl. a’dad number, numeral; figure, digit, quantity, issue (of a newspaper)عدد 

 العدد اصطالحا: 9.2.2

العدد بفتحتين عند جميع النحاة وبعض املحاسبين هو ما وضع لبيان كمية اآلحاد واألفراد، قال التهانوي: 

 هو الكمية، واأللفاظ الدالة على الكمية بحسب الوضع تسمى أسماء العدد.

ه لم يطلق على الباب الذي تناول فيلماذا ابن يعيش النحوي العظيم واللغوي الكبير أن  ستطيع أن نعرفومن هنا ن

(، والكلمة Quantityإنما أطلق عليه "باب أسماء العدد" فالعدد الكمية )و  ،العدد "باب العدد"، كما فعل معظم النحاة

 اسم العدد. ىه االتي تدل عليه

 بين الرقم والعددالفرق  9.3

يخفى لدى كثير من الناس الفرق بين العدد والرقم وقد تعلمنا العدد لغة واصطالحا فيما مض ى من بيان، 

 ال نهاية لها.ف(  بينما األعداد 9( وتنتهي بتسعة )1الرقام تبدأ من صفر )وأما الرقم فهو الشكل الرمزي للعدد. إن ا

الرقم في المعجم الوسيط: " هو الرمز المستعمل للتعبير عن أحد األعداد البسيطة وهى األعداد التسعة 

 " 1،2،3،4،5،6،7،8،9،1األولى والصفر: 

وكذلك علينا أن نعرف الفرق بين العدد، واسم العدد، والرقم، فالكمية التي تدل عليها كلمة ) ثالثة( هى 

( يقال له الرقم، وبناء عليه فإن تسعة عشر 3)هكذاالعدد، وأما كلمة )ثالثة( نفسها هى اسم العدد، ولها رمز حسابي 

 .9و 1، وهما: ( رقم، بل إنه مجموعة من رقمين19عدد ولكن ال يقال إن )
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 اختبر معلوماتك:

1. .
ً
 واصطالحا

ً
 بين معنى العدد لغة

 ما هو الفرق بين الرقم والعدد. .2

 أسماء العدد األصلية والفرعية: 9.4

إن أسماء العدد تنقسم إلى أصلية وفرعية، وإن أسماء العدد األصلية عند الزمخشري اثنتا عشرة كلمة، وهى: 

وخمسة، وستة، وسبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة، ومائة، وألف، وقسمها الزمخشري وأربعة، ، واحد، واثنان، وثالثة

 في ثالث مراتب:

 المائة واأللف -3العشرة،  -2من الواحد إلى التسعة،  -1

 وفي كل هذه المراتب الثالثة تسعة عقود:

 1،2،3،4،5،6،7،8،9اآلحاد تسعة عقود:  -1

  11،21،31،41،51،61،71،81،91والعشرات تسعة عقود:  -2

  111،211،311،411،511،611،711،811،911والمائات تسعة عقود :  -3

واأللوف متشعبة منها أي ماخوذة من هذه المراتب الثالث فهى آحاد األلوف، وعشرات األلوف، ومئات األلوف 

 وألوف األلوف.

ة )واحد إلى عشرة(، ويرى أن باقي األعداد كلها ترجع إليها فالخمسة وقال المبرد: إن أسماء العدد األصلية عشر 

عشر هى جمع "خمسة" و "عشرة"، ومائة مضاف العشرات، واأللف مضاعف المئات. ويبدو أن رائ الزمخشري هو 

 األرجح ألن المائة واأللف بناء جديد ال يشبيه له في األعداد العشرة.

مقابل العدد الترتيبي الذي يدل على الترتيب، فما يدل على كمية اآلحاد وقد يستعمل مصطلح العدد األصلي    

 أو كمية األيشياء المعدودة يقال له العدد األصلي، وما يدل على ترتيب األيشياء يقال له العدد الترتيبي، على سبيل المثال:

 الرجال الذين قرأوا قرأ ثالثة طالب: فإن كلمة " الثالثة" الواردة في المثال عدد أصلي يدل على كمية 

 .وقرأ الطالب الثالث: فكلمة " الثالث" يدل على الترتيب 

ن م وبعد صفحات سوف ندرس بالتفصيل العدد الترتيبي ونتعلم أيًضا كيفية بناء العدد الترتيبي وصياغته

 .األعداد املختلفة

 العدد الصريح وغير الصريح 9.5

وأما العدد   األعداد األصلية وغير األصلية من واحد إلى ما النهاية له،العدد الصريح هو العدد الذي نعرفه من 

 غير الصريح فهو صنفان اثنان:

العدد غير الصريح الدال على المعين: وهو الكلمة التي تدل على كمية معينة ومقدار معلوم ولكنها غير صريحة  -1

، والنش)ما يساوي عشرين درهما(،  درهم(الدانق )سدس ال في العدد، كمعايير األوزان والكيل وغيرهما، مثل

 (.Dozenواألوقية، والنواة )ما يعادل خمسة دراهم(، والدزينة )

العدد غير الصريح الدال على المبهم: وهو ما يسمى لدى النحاة بكنايات العدد لعدم التصريح فيه بلفظ  -2
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ولكنها ليست من ألفاظ العدد. وهي ألفاظ جاءت على معنى العدد العدد وعدم داللته على مقدار معلوم، 

وبيانه بغير اسمه لغرض بالغي. وقد سميت هذه األلفاظ بكنايات العدد ألن  الش يءالكناية: هي التعبير عن و 

وسوف تتناول هذه الوحدة كال من العدد . كلَّ واحد منها يكنى به عن معدود وإن كان هذا المعدود مبهما

 الصريح وكنايات العدد مفصال وممثال.

 أيشكال العدد الصريح 9.6

العدد الصريح يأتي على أيشكال مختلفة، ولكل يشكل من هذه األيشكال أحكام من التمييز، والتذكير والتأنيث، 

 واإلعراب والبناء، والتعريف والتنكير، أما أيشكاله املختلفة فيكون:

 من الواحد إلى العشرة -مفردا -ا

 . 19 -11من  -مركبا مع العشر أو العشرة -ب

 .  99 -21من  –معطوفا ومعطوفا عليه  -ج

 .91، 81، 71، 61، 51، 41، 31، 21وهى:  –ألفاظ عقود  -د

 لفظتى المائة واأللف ومضاعفاتهما. -هـــ

 اختبر معلوماتك:

 للعدد؟ و ما هي؟ .1
ً
 كم قسما

 ماذا تعرف عن العدد الصريح وغير الصريح؟ .2

3. .
ً
 وافيا

ً
 ايشرح أيشكال العدد الصريح يشرحا

 أحكام العدد الصريح 9.7

وفيما يلي نتناول العدد العربي في صوره املختلفة، ونحاول استيعاب األحكام المتصلة بكل واحد من هذه 

الصور، ونبين تمييزها وتذكيرها وتأنيثها، وإعرابها وبناءها، وتعريفها وتنكيرها، وكيفية صياغتها على وزن الفاعل للداللة 

 على الترتيب إذا صيغ على وزن الفاعل، مثل: الثالث والثالثة.على الترتيب، ألن العدد يدل 

 تمييز العدد 9.7.1

نحن نعرف أن التمييز في اللغة العربية يأتي بعد مبهم إلزالة إبهامه وبيان المراد منه، وتمييز العدد هو االسم 

لكثيرة، مثل: ن" مبهمة تصلح لأليشياء االذي يقع بعد العدد ليفسره ويزيل إبهامه، مثل: زرت ثالثين مدينة، فكلمة "ثالثي

 زرت ثالثين نهرا أو متحفا فجاءت كلمة "مدينة" وأزالت اإلبهام الموجود في العدد وبينت المراد منه.

 تمييز العدد له ثالثة أحكام:

الجمع املجرور: يكون تمييز العدد جمعا مجرورا مع األعداد المفردة، أي: من ثالثة إلى عشرة، مثل: قرأت  -1

 .وستة أيام   . وقضينا في الرحلة الصيفية سبع ليال  وتسع مقاالت   مسة كتب  خ

المفرد المنصوب : يكون تمييز العدد مفردا منصوبا مع األعداد المركبة والمعطوفة والعقود، أي: من أحد  -2

 
ً
العربي  . والشهرعشر إلى تسعة وتسعين، مثل: يشتمل هذا الكتاب على أحد عشر بابا وتسع وتسعين صفحة

 
ً
 ﴿أو ثالثون يوما. و  تسعة وعشرون يوما

ً
 ﴾(142)األعراف: فتم ميقات ربه أربعين ليلة
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المفرد املجرور: يكون تمييز العدد مفردا مجرورا مع المائة واأللف ومضاعفاتهما، مثل: حضر المباراة  -3

، وثالثمائة فتاة   . وبلغ عدد ، وألف رجل  الرياضية مائة سيدة  ة سكان األرض ما يقارب ثماني، وأربعة آالف يشاب 

. . وأصيب بفيروس كورونا في بلدنا أكثر من مليون شخص   مليارات نسمة 

 تذكير العدد وتأنيثه 9.7.2

 العدد قد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، قد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث وقد يخالفه فيهما وفق ما يلي:

إلى  22-21( والعطف )12-11(، والتركيب )2-1المعدود دائما في حالة اإلفراد )العددان: الواحد واالثنان يوافقان  -1

91-92) 

خاطبت في المؤتمر الطبي  -3. اثنانِّ  تحدث في اللجنة عالمانِّ  -2. واحٌد  تكلم في الحفلة خطيٌب  -1حالة اإلفراد، مثل:  -ا

 
ٌ
  طبيبة

ٌ
 ما.ألقت في الندوة االفتراضية معلمتان اثنتان كلمته -4. واحدة

يوافق العدد والمعدود في هذه األمثلة تذكيرا وتأنيثا، ففي المثالين األولين لفظ المعدود مذكر فوافقه العدد 

 فهو مذكر أيضا، وأما في المثالين اآلخرين نجد كال من العدد والمعدود مؤنثا.

ثنيتا لداللته عليه إفرادا وت وفي كثير من األحيان ال يذكر العدد )الواحد واالثنان( ألن المعدود يغني عن ذكره

  وتذكيرا وتأنيثا، مثل: في الفصل طالٌب 
ٌ
 أو في القاعة محاضران ومحاضرتان. وطالبة

  عشَر  إني رأيت أحَد ﴿-1حالة التركيب، مثل:  -ب
ً
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر ﴿ -2. ﴾(4)يوسف:كوكبا

 
ً
 -3. ﴾(36)التوبة:يشهرا

ً
. نالحظ في األمثلة ﴾(61)البقرة فانفجرت منه اثنتاعشرة عينا﴿ -4. يشاركت في الحفل إحدى عشرة طالبة

 المذكورة أن العدد يوافق المعدود في التذكير والتأنيث.

  وعشروَن  ج _ حالة العطف، مثل: يعمل في المصنع واحٌد 
ً
  -2واثنان وتسعون مساعدا.  موظفا

ٌ
 في الكتاب واحدة

رون خارطة. تأملوا في هذين المثالين لتجدون أن المعدود في المثال واثنتان وعش ،وعشرون )أو إحدى وعشرون( صورة

 األول مذكر فجاء العدد مذكرا، وكذلك في المثال الثاني وافق العدد المعدود فأتى مؤنثا. 

 (وهكذا عرفنا أن الواحد واالثنين يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا في جميع األحوال، وإن لفظ العدد )الواحد واالثنين

ال يذكر في حالة اإلفراد غالبا وإنما يدل على العدد لفظ المعدود نفسه، فمعنى جاء عالم: جاء عالم واحد، ودخلت 

 طالبتان: دخلت طالبتان اثنتان. 

األعداد من الثالثة إلى التسعة تكون على خالف المعدود في التذكير والتأنيث، فإذا كان المعدود مذكرا يأتي العدد  -2

 كان المعدود مؤنثا يأتي العدد مذكرا في األحوال الثالثة: اإلفراد والتركيب والعطف. مؤنثا، وإذا

في  -3. يعمل مصانع اللدائن ثالث فترات   -2. ﴾(7)الحاقة:وثمانية أيام   سخرها عليهم سبع ليال  ﴿-1حالة اإلفراد، مثل:  -ا

 هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها ستة أعضاء.

تتكون اللجنة العلمية من أربعة عشر معلما  -2في الفصل سبعة عشر طالبا و ثالث عشرة طالبة.  -1التركيب، حالة  -ب

  -3وخمس عشرة معلمة. 
ً
  في جامعة موالنا آزاد تسعة عشر قسما

ً
 .وست عشرة مديرية

  -1حالة العطف، مثل: -ج
ً
  شريَن عِّ وَّ  قرأت خمسة

ً
  كتابا

ً
ذا أخي له تسع وتسعون "إن ه -2. و ثالثال وأربعين مقالة

 
ً
 هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وسنه ثالثة وخمسون عاما. -3(. 23")ص:نعجة

 يتضح مما سبق أن األعداد من الثالثة إلى تسعة تكون عكس المعدود في اإلفراد والتركيب والعطف.
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مكث عبد الله في المعسكر  -1مركبا، مثل: (، يكون مخالفا للمعدود إذا كان مفردا، وموافقا له إذا كان 11العدد ) -3

  -2. وعشر ليال   الرياض ي عشرة أيام  
ً
 .ايشترك في المسلسل ثالثة عشر ممثال وخمس عشرة ممثلة

( ال يتغير لفظها مع المعدود مذكرا كان أم مؤنثا، سواء أ مفردة كانت ألفاظ العقود 91إلى  21ألفاظ عقود )من  -4

  س ى ثالثيَن وواعدنا مو ﴿ -1أم معطوفة، مثل:
ً
الشهور  -3اعتكف المريض ثالثين يوما.  -2. ﴾(142)األعراف:ليلة

 الغريغورية )الميالدية( ما عدا يشباط )فبرائر( ثالثون يوما أو واحد وثالثون يوما.

 لفظتا مائة وألف ومضاعفاتهما: -5

 بعدد آخر،مثل:مضاعفات جمع مضاعف وهو العدد الذي يتم الحصول عليه نتيجة لعملية ضرب أحد األعداد 

111 ×4   =411  

111 ×5   =5111    

مضاعف لأللف، وإن المائة واأللف ال يتغير لفظهما بتغير  5111مضاعف للمائة والعدد  411فالعدد 

  -1المعدود تذكيرا وتأنيثا ويبقى على حاله، مثل: 
ُ
  -2. طائرة   على مائةِّ  طيار   يتدرب مائة

ُ
 عامل   يعمل في الحديقة ألف

 
ُ
 عاملة   ائةِّ موثالث

ُ
  شجرة   ، و توجد فيها ألف

ُ
 اآلالفِّ  نقل كل يوم مئاتِّ نالسكك الحديدية الهندية  -3. غرسة   آالفِّ  وثالثة

 .محطة   آالفِّ  سبعةِّ  عبَر  راكب  

ولكن المائة تخالف هذه القاعدة وتأتي  ،( جمعا مجرورا مضافا إليه9-3يكون معدود األعداد ) -1مالحظة : 

ومعدود المائة يكون مفردا مجرورا كما درسنا، وقد يأتي جمعا، مثل قوله تعالى:  -2مفردة كما في المثال )ثالثمائة(. 

 مائةِّ ﴿
َ
 .﴾(25)الكهف:سنين ولبثوا في كهفهم ثالث

 إعراب العدد وبناءه: 9.7.3

وإن معرفة أحواله من حيث اإلعراب والبناء مما ال بد منه، وإن أغلب العدد قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، 

 األعداد تأتي معربة، نحو األعداد المفردة والمعطوفة وألفاظ عقود والمائة واأللف ومضاعفاتهما،مثل:

 ) عدد "واحد" معرب مرفوع ألنه صفة للمبتدأ المؤخر وعالمة رفعه الضمة الظاهرة(. واحٌد  في الحقيبة كتاٌب  -1

 قرأت كتابا واحدا )عدد "واحدا" منصوب ألنه صفة للمفعول به المنصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة(. -2

 جمعُت هذه المعلومات من كتاب واحد) العدد مجرور ألنه صفة املجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة(. -3

4-  
ُ
 اهرة(.تكّون أسبوعا )"سبعة" مبتدأ مضاف مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظ أيام   سبعة

ي يشاعرات) عدد "ثماني" فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من  -5 حضرت في األمسية الشعرية ثمانِّ

 ظهورها الثقل، ويعرب هذه الكلمة )ثماني( إعراب االسم المنقوص(، ستدرسون أحكام "الثمانية" الحقا.

6-  
ٌ
 مة الظاهرة(.وخمسون طالبا )عدد "خمسة" فاعل مرفوع وعالمة رفعه الض جاء خمسة

: مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة(. -7  التقيت بأربع وعشرين طالبة )أربع 

 يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين"  -8
ٌ
قال تعالى: " فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن ألف

مفعول به منصوب وعالمة نصبه "الياء"ألنه ملحق  (، )مائة: اسم كان مرفوع بالضمة الظاهرة، ومائتين:66)األنفال:

 بجمع المذكر السالم.

طالبا) أربع: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، ومائة: مضاف إليه مجرور  وخمسوَن  مائة  أربعُ  زار المعرَض  -9
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 واو(.وعالمة جره الكسرة الظاهرة، وخمسون: مرفوع ألنه معطوف على المرفوع )أربع(، وعالمة رفعه ال

  وفي كل سنبلة   سنابَل  سبَع  أنبتْت  قال تعالى: "مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة   -11
ُ
" بة  ح مائة

 (،)سبع: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، والمائة: مبتدأ مؤخر مرفوع بالضمة الظاهرة(.261)البقرة:

أما األعداد المركبة فإنها مبنية على جزئيها إال مثلة أن األعداد غير المركبة معربة، األ لقد اتضح مما مر من   

 الجزء األول من اثنى عشر واثنتى عشرة فهما يعربان إعراب المثنى رفعا باأللف ونصبا وجرا بالياء.

 األعداد : أحد عشر، وثالثة عشر إلى تسعة عشر مبنية على فتح الجزئين، مثل:

 على فتح الجزئين ومرفوع محال ألنه خبر ومحله الرفع(.فريق الكريكيت أحد عشر العبا ) أحد عشر: مبني  -1

 إن فريق الكريكيت أحد عشر العبا )أحد عشر: مبني على الفتح ومرفوع محال ألنه خبر "إن"(. -2

 يتكون فريق الكريكيت من أحد عشر العبا )أحد عشر: مبني على الفتح ومجرور محال ألن الجار قد سبقه(. -3

 اثنتا عشرة فالجزء األول منهما معرب، انظروا في األمثلة الموضحة التالية:أما العددان: اثنا عشر و 

 (.36قال تعالى: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر يشهرا") التوبة:  -1

 قضيت في الواليات المتحدة اثنتى عشرة سنة. -2

 تشتمل السنة الواحدة على اثنى عشر يشهرا -3

 الملف عبارة عن اثنتى عشرة خارطة. -4

في المثال األول: مرفوع ألنه خبر والخبر مرفوع دائما، وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق بالمثنى، وفي المثال  "اثنا"  

 الثاني: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء، وفي المثال الثالث والرابع: مجرور بحرف الجر وعالمة جره الياء كذلك.

 تعريف العدد وتنكيره   9.7.4

كما في األمثلة السالفة جميعها، وقد يأتي معرفة، ويكون تعريف العدد في األحوال املختلفة   العدد قد يأتي نكرة  

 )اإلفراد والتركيب والعطف والمائة واأللف ومضعفاتهما( على النحو اآلتي:

ز و إذا كان العدد مفردا دخلت "ال" على المعدود، وعلما بأن األعداد المفردة تضاف إلى المعدود فبناءا عليه يج -1

القول إن العدد إذا كان مضافا دخلت "ال" على المضاف إليه، مثل: نجح في مسابقة الخطابة ثالثة الطالب 

 األوائل، ويجوز تعريف العدد والمعدود كليهما، كما فعل أبو تمام حيث قال:

 بين الخميسين ال في السبعة الشهب  العلم في يشهب األرماح المعة  

 ال" على الجزء األول، مثل: فصول المدرسة الخمسة عشر مكتملة العدد.إذا كان العدد مركبا دخلت" -2

 إذا كان العدد معطوفا دخلت"ال" على المعطوف والمعطوف عليه، مثل: قرأت هذه الثالثة والعشرين كتابا. -3

َيْت األربعون محاضرة المعداة للفترة  -4 قِّ
ْ
 الدراسية.إذا كان العدد من ألفاظ العقود دخلت"ال" عليه، مثل: أل

إذا كان العدد لفظى مائة والف دخلت "ال" على المعدود أو التمييز ألنهما يعامالن معاملة المفرد، مثل: قرض ابن  -5

مالك ألف البيت في النحو. تسلمت منك مائة الدينار. ويجوز إدخال "ال" على العدد أيضا،مثلك ايشتريت المائة 

اد من المشروع الحكومي هذا ثالثة المالئين شخص من مدينة كتاب، قرأت األلف صفحة من هذا الكتاب، استف

 حيدراباد.

 صياغة العدد على وزن الفاعل  9.7.5
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 أيها الطلبة األعزاء! فيما يلي نستعرض القواعد المتعلقة بالعدد الترتيبي.

 العدد الترتيبي: صياغة 9.7.5.1

ونحن نحتاج إلى استخدام العدد الترتيبي في إن العدد الترتيبي هو ما يستخدم للداللة على ترتيب معين،   

 محادثاتنا اليومية من الصباح إلى المساء حتى نتمكن من تلبية احتياجاتنا التعبيرية.

 األ من يصاغ و   
ٌ
على وزن الفاعل للداللة على الترتيب، مثل: الثاني والثانية والثالث  عداد املختلفة وصف

والثالثة إلى العايشر والعايشرة، وال يستعمل الواحد والواحدة في المفرد للداللة على الترتيب، وإنما نقول: األول واألولى 

عشر والتاسعة عشرة في األعداد  وأما في األعداد المركبة والمعطوفة فنقول: الحادي عشر والحادية عشرة إلى التاسع

 المركبة، والواحد والعشرون والواحدة والعشرون إلى التاسع والتسعين والتاسعة والتسعين في األعداد المعطوفة.

إعلموا! أن العدد الترتيبي يأتي صفة للمعدود وبالتالي يطابقه في التذكير والتأنيث في جميع أحواله، سواء أ   

 أم معطوفا، مثل:كان مفردا أم مركبا 

 مقاالت.الالمقالة الثالثة من املحور الرابع فاقت على غيرها من  -1

 الطالب الحادي عشر والطالبة الحادية عشرة ايشتركا في مجموع الدرجات في االمتحان. -2

 هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة في العام الثالث والخمسين. -3

 ي الترتيبي للمذكر والمؤنث المصوغ من العدد األصلوفيما يلي جدول يوضح العدد 

 العدد الترتيبي للمؤنث  العدد الترتيبي للمذكر  العدد األصلي

 األولى  األول   واحد

 الثانية  الثاني  اثنان

 الثالثة  الثالث  ثالثة

 الحادية عشرة  الحادي عشر  أحد عشر

 الثانية عشرة  الثاني عشر  اثنا عشر

 الثالثة عشرة  الثالث عشر  عشرثالثة 

 العشرون  العشرون  عشرون

 الواحدة والعشرون  الواحد والعشرون  واحد وعشرون

 الثانية والعشرون  الثاني والعشرون  اثنان وعشرون

 المائة  المائة  مائة

 المائة والواحدة  المائة والواحد  مائة و واحد

 الملئة والثانية  ئة والثانيالما  مائة و اثنان

 المائة والثالثة  المائة والثالث  مائة و ثالثة

 المائة والحادية عشرة  المائة والحادي عشر  مائة و أحدعشر

 المئتان  المئتان  مئتان

 الثالثمائة  الثالثمائة  ثالثمائة
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 األلف  األلف  ألف

 المليون/ المليار  المليون/ المليار  مليون/ مليار
 

 اإلعراب والبناء في العدد الترتيبي: 9.7.5.2

بر. ولدت في اليوم الحادَي عشَر من يشهر ديسم -العدد الترتيبي يبنى على فتح الجزئين في األعداد المركبة، مثل: ا -1

را في الليلة يصبح القمر بد -يحتفل بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثانَي عشَر من ربيع األول. ج -ب

 من كل الشهر العربي. دالراب
َ
 عشرة

َ
.  -عة

َ
 عشرة

َ
 قرأت الكتاب حتى الصفحة التاسعة

ي فالعدد الترتيبي يعرب ما عدا األعداد المركبة فيكون معربا في المفرد والمعطوف كما يعرب ألفاظ العقود، و -2

 من الروايةِّ الرابعةِّ أقوى  -لفظتى المائة واأللف ومضاعفاتهما، مثل: ا
ُ
رواية من الفصل الرابع من الالفصُل الثالث

 -استقلت الهند في العام السابعِّ واألربعين من القرن الماض ي. د -رأيت الالعَب العايشَر قريبا من المرمى. ج -ذاتها. ب

 والثمانون أول فوز للفريق الهندي في كأس العالم لمباراة الكريكيت.
ُ
 الثالثة

ُ
 يشهد السنة

 جدول واحد قواعد حول األرقام في ملحة في 9.7.6

تسهيال للقواعد المتعلقة بالعدد والمعدود التي يكثر استعمالها وورودها في الكتابات واملحادثات اليومية، 

العيوب نقدم الجدول التالي الذي يتضمن أهم القواعد واألحكام من وحفاظا على اللغة العربية من األخطاء وسالمتها 

  بهذا الصدد:

 مثال المعدودحكم  حكم العدد نوع العدد

الواحد 

 واالثنان، 

هما يوافقان المعدود في التذكير 

 والتأنيث، ويعربان نعًتا له. 

يكون المعدود 

قبلهما ويعرب 

 حسب موقعه .

 رجل واحد/امرأة واحدة

 امرأتان/اثنان رجالن

 اثنتان

من الثالثة 

 إلى العشرة

هذه األعداد تخالف جنس المعدود 

رة مع المؤنث، 
ّ
ومؤنثة )تكون مذك

مع المذكر( وتعرب بحسب موقعها 

 في الجملة، وكذلك بقية األعداد.

يكون المعدود 

بعدها جمعا 

مجرورا، ويعرب 

 مضافا إليه.

. / ثالث بنات   ثالثة أطفال 

. / سبع ورقات   سبعة أقالم 

أحد عشر  

واثنا 

عشر، 

)وإحدى 

عشرة و 

اثنتا 

 عشرة(

هما يطابقان المعدود في التذكير  

وُيبَنى "أحَد عشَر" على  والتأنيث.

فتح الجزأين، أما "اثنا عشر" فيكون 

جزؤه األول باأللف في حالة الرفع 

وبالياء في حالتي النصب والجر، 

 ويبنى جزؤه األخير على الفتح.

يكون المعدود 

بعدهما مفردا 

منصوبا، وُيعرب 

 تمييًزا.

/ إحَدى 
ً

أحد عشر رجال

.
ً
 امرأة

َ
 عشرة

اثنا عشر )اثني عشر( 

ا/ اثنتا عشرة ص حفيًّ

.
ً
 )اثنتي عشرة( صحفية

 بعدها   يكون المعدوديخالف الجزء األول من هذه من ثالثة 
َ
 عشَر وزيًرا/ ثالث

َ
ثالثة
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عشر إلى 

تسعة 

  عشر

األعداد المعدود، ويطابقه الجزء 

بَنى على فتح الجزأين. الثاني.
ُ
 وت

مفردا منصوبا، 

 تمييًزا.  وُيعرب

.
ً
 دولة

َ
  عشرة

َ
عشَر خمسة

.
ً
 مقالة

َ
 خبًرا/خمَس عشرة

من 

إ العشرين

لى 

 التسعين

هذه العقود تأتي على صورة واحدة 

وتكون بالواو  مع المذكر والمؤنث.

في حالة الرفع وبالياء في حالتي 

 النصب والجر.

يكون المعدود بعدها 

مفردا منصوبا، 

 وُيعرب تمييًزا.

 عندي عشرون كتاًبا.

.
ً
 قرأت عشرين قّصة

المائة 

واأللف 

والمليون 

 والمليار

هذه األعدلد تأتي على صورة واحدة 

 مع المذكر والمؤنث.

يكون المعدود 

بعدها مفردا 

مجرورا، ويعرب 

 مضافا إليه.

. بة  / مائة طالِّ  مائة طالب 

. / ألف امرأة   ألف رجل 

/ مليون  مليون ريال 

.مليار درهم/  مليارأوقية 

  روبية.

األعداد 

 الترتيبية

 فة للمعدود وتطابقه فيانها تكون ص

التذكير والتأنيث واإلعراب، وتعرب 

 نعتا له.

يكون المعدود 

قبلها ويعرب 

 بحسب موقعه .

 الشهر الخامس.

 السنة السابعة.

 :مالحظات

 ( يكون غالبا جمعا مكسرا كما درستم في األمثلة التي تناولناها حتى اآلن وقد 9-3المعدود في األعداد المفردة )

بدال من سنابل،   ﴾(46)يوسف:سبع سنبالت﴿ن الكريم آسالما، مثل: زرت أربعة صالحين، وجاء في القر يأتي جمعا 

وقيل قد روعي في ذلك كلمة "بقرات" الواردة قبلها. غير أن في األماكن الكثيرة من القران جاء معدود األعداد 

( و "من جاء بالحسنة فله عشر 7حاقة:المفردة جمعا مكسرا، مثل: "سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام" )ال

 ( وغيرهما.161أمثالها") األنعام:

 .إذا كان المعدود علما مذكرا ومؤنثا لفظيا جاز تذكير العدد وتأنيثه، مثل: جاءت ثالث طلحات أو ثالثة طلحات 

 عي للمؤنث رو داهما للمذكر واألخرى حإذا كان المعدود خليطا بين المذكر والمؤنث حيث ُمّيز العدد بكلمتين إ

 في تذكير العدد وتأنيثه السابق منهما،مثل: رأيت سبعة تالميذ وتلميذات وسبع فتيات وفتيان.

 .إذا كان المعدود مقدما جاز تذكير العدد وتأنيثه، مثل: جاءت تلميذات ثالث أو ثالثة 

 اختبر معلوماتك:

 العدد؟ لمييز األحكام هي ما 

 والمعدود العدد حكم ما  
ً
؟ تذكيرا

ً
 وتأنيثا

 بين العدد؟ إعراب عن تعرف ماذا  
ً
 .لتمييز العدد ثالثة أحكام، ما هيه؟مفصال

 .ما هو المبني من أيشكال العدد الصريح 
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 العدد غير الصريح  9.8

يوجد في اللغة العربية ألفاظ ليست من ألفاظ العدد المعروفة ولكنها تدل على معناها، ويستفاد منه معنى    

العدد، وتسمى هذه األلفاظ كنايات العدد، وتستعمل إذا أراد المتكلم عدم التصريح بالعدد، أو كان بيان العدد وذكره 

 تعماال في اللغة العربية:غير مهم. فيما يلي نذكر أهم كنايات العدد وأكثرها اس

 كم:   9.8.1

تأتي على نوعين: كم استفهامية و كم خبرية، ولكل من كم األستفهامية والخبرية معناها وتمييزها على النحو   

 اآلتي:

كم قسما في جامعة موالنا آزاد  -2كم كتابا في المكتبة؟  -1كم االستفهامية: تستعمل ليسأل بها عن العدد، مثل: -ا

 كم جامعة في حيدراباد؟ -4كم دولة انضمت إلى األمم المتحدة؟  -3الوطنية األردية؟ 

ويأتي تمييزها مفردا منصوبا وذلك إذا لم يدخل على كم االستفهامية حرف جر وإذا دخل عليها حرف من حروف الجر 

 أو روبية  ايشتريَت هذه املجلة؟  -1جاز نصبه أو جره، مثل:
ً
 أو سنة  تم بناء التاج محل؟ في كم سن -2بكم روبية

ً
 وَ ة

ْ
 عْ يُ ل

َ
 م:ل

 .أن كم االستفهامية تحتاج إلى الجواب، ويكون الجواب بتعيين العدد المستفهم عنه 

  مضاف، مثل:بكم ايشتريَت، أو رأي كم خبيرا أخذَت.اللها الصدارة فال يسبقها إال الحروف الجارة أو 

  جاء في األمثلة التي ذكرناها.يكون تمييزها نكرة مفردا منصوبا ويجوز جره كما 

 .يجوز فصل التمييز عن كم األستفهامية، مثل: كم عندك كتابا، كم ايشتريت كتابا 

  يجوز حذف التمييز للعلم به أي: إن كان معلوما لدى كل من المتكلم واملخاطب، مثل: كم لبثت؟ أي كم يوما

 لبثت.

رة العدد، وتمييزها يكون مجرورا باإلضافة أو بمن مفردا أو ب_ كم الخبرية: تستعمل كم الخبرية إلفادة اإلخبار بكث

كم من بطل سجل  -3كم كتب أحيت مؤلفيها أبد الدهر.  -2كم عالم  أفاد بعلمه مالئين من الناس.  -1جمعا، مثل: 

 ررها تضامن يشعوبها، ومن أحكامها:حكم من دول  -4التأريخ بجرأته. 

  يحتاج إلى جواب. إن كم الخبرية يكنى به عن الكثرة فال 

  .لها الصدارة فال يسبقها إال حرف الجر أو مضاف، مثل:إلى كم بلد سافرت، أو زيارة كم مدينة ايشتقت 

  .تمييزها يكون مجرورا ومفردا وجمعا، مثل: كم كتاب عندي أو كم كتب عندي 

  ...يجوز حذف التمييز للعلم به، مثل: كم ذكرناك في غيابك، أي: كم مرة  ذكرناك 

 كأين: 9.8.2

تستعمل للداللة على كثرة العدد مثل كم الخبرية وال تحتاج ألى جواب مثلها، وتمييزها مفرد مجرور بمن دائما، 

(، 115"وكأين من آية في السماوات واألرض يمرون عليها وهم عنها معرضون")يوسف:  -1ولها الصدارة في الكالم، مثل: 

 (61ه يرزقها وإياكم" )العنكبوت:الل ،"وكأين من دابة ال تحمل رزقها -2

 : كذا 9.8.3
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من كنايات العدد يكنى بها عن عدد مبهم قليال كان أو كثيرا تأتي مفردة أو معطوفة أو مكررة من غير عطف، 

تبني الحكومة  -2سجل الفريق الهندي في المباراة كذا هدفا.  -1وتمييزها يكون منصوبا دائما مفردا أو جمعا، مثل: 

كذا غواصة، وقد يكنى بها عن غير و األسطول البحري الهندي تتضمن كذا  -3ذا وكذا مدارس كل سنة مالية. الوالية ك

 العدد ، مثل: تكلمت عن كذا وكذا، وتعلمنا كذا وكذا.

 بضع:  9.8.4

من كنايات العدد، يكنى بها ما بين الثالثة والتسعة من العدد المفرد، ويأخذ حكم هذه األعداد من حيث 

 كير والتأنيث ومن حيث التمييز فيُ التذ
َّ
مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، أي: يكون لفظ ) بضع( إذا كان المعدود مؤنثا،  ُر ذك

ويكون مؤنثا )بضعة( إذا كان المعدود مذكرا، ويكون تمييزها جمعا مجرورا في حالة اإلفراد، ومفردا منصوبا في حالة 

قابلت في  -3حضر في الحفل بضعة رجال.  -2(. 42بضَع سنين" )يوسف:" فلبث في السجن  -1التركيب والعطف، مثل: 

 وعشرين سمكة في بضعِّ ساعات.  -4رحاب الجامعة بضعة عشر استاذا. 
ً
 وأربعين  -5اصطاد أحمد بضعا

ً
قرأت بضعة

 مقاال.

 نيف: 9.8.5

 
ً
 التالي له من العدد المفرد هو ما دل على عدد مبهم زاد على العقد إلى العقد :الزائد على غيره، واصطالحا :لغة

 
ُ
ل معاملة األعداد المعطوفة، ونيف يلزم صورة واحدة وال تلحقه تاء التأنيث، ويكون إعرابه اَم عَ ) الواحد إلى التسعة(، وت

  -1حسب موقعه، مثل: 
ٌ
  -2ثالثون طبيبا متخصصا.  يشارك في المؤتمر الطبي نيف

ً
وعشرين  قرأت لمير أنيس نيفا

 وأربعين مهندسا. يتكون فريق المهندسين من نيف   -3قصيدة. 

 فوائد متفرقة 9.9

إتماما للموضوع نذكر ههنا بعض الفوائد المتفرقة المتصلة بالعدد وأحكامه التي لم تتم معالجتها أثناء بيان 

 
ُ
ي إطار القواعد المطردة. ومعظم  باطها فضذكر في كثير من األحيان لشذوذها أو عدم انالقواعد العامة للعدد وال ت

 الطالب ال يكترثون بها، وإن معرفتها يجعل الطالب متمكنا من استخدام العدد على الوجه الصحيح كتابة ومحادثة.

 8-العدد  9.9.1

يأتي على صور مختلفة، مثل: ثمانية، ثماني، ثمان، ثمانيا، إنه كغيره من األعداد المفردة يذكر مع  8-العدد 

، وفيما يلي نبين هذه األيشكال األربعة:المعدو   د المؤنث ويؤنث مع المعدود المذكر، ويستعمل مضافا وغير مضاف 

القاعدة العامة في كتابة العدد فيكتب  8-مضافا والمعدود مذكرا، ففي هذا الشكل يتبع العدد 8-أن يكون العدد -ا

 طالب،  -1"ثمانية" في كل األحوال، مثل: 
ُ
. هؤالء ثمانية  كتب، وسلمت في صباح اليوم على ثمانية رجال 

َ
 -2وقرأت ثمانية

في الحي ثمانية وثالثون بيتا،  -3في الحقيبة ثمانية عشر كتابا، قابلت ثمانية عشر عالما، سلمت على ثمانية عشر رجل. 

 ايشتريت ثمانية وعشرين قلما.

عرب إ
ُ
عراب الصحيح حسب موقعه، وأما في حالة التركيب وعلما بأن ثمانية تكون معربة في حالة اإلفراد والعطف وت

 فتكون مبنية على الفتح.

معاملة االسم المنقوص ويعرب  8-مضافا والمعدود مؤنثا )ثماني(، ففي هذا الشكل يعامل العدد 8-أن يكون العدد -ب
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صب لخفتها، ها في حالة النإعرابه، حيث تقدر الضمة والكسرة على الياء للثقل في حالتى الرفع والجر، وتظهر الفتحة علي

 استمعت إلى ثماني فتيات. -3ورأيت ثمانَي مدن.  -2حضرت الحفلة ثماني فتيات.  -1مثل: 

نقول في إعراب المثال األول، ثماني: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهوره الثقل ألنه االسم و 

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وفي المثال الثالث، ثماني: مجرور  المنقوص، ونقول في الثاني ثمانَي: مفعول به منصوب

 بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة.

 -1غير مضاف والمعدود مذكرا، فيكتب " ثمانية" ويعرب إعراب الصحيح من األسماء، مثل:  8-أن يكون العدد -ج

 .
ٌ
.  -2الفائزون من الطلبة ثمانية

ً
. -3قابلت من األساتذة ثمانية  التقيت من العلماء بثمانية 

غير مضاف والمعدود مؤنثا، فيعامل معاملة االسم المنقوص وتحذف ياءه في حالتى الرفع والجر  8-أن يكون العدد -د

وصل من  -1ويكتب العدد"ثمان" وأما في حالة النصب يكتب" ثمانَي أو ثمانيا" ويعرب إعراب االسم المنقوص، مثل:   

 . .  -2القوافل ثمان   يشاهدت من العجائب ثمانَي أو ثمانيا. -3اكتفيت من الرسائل بثمان 

 -1بالتاء مع إثبات الياء، مثل: 8-مركبا مع عشر والمعدود مذكرا يبنى على فتح الجزئين، ويؤنث العدد 8-أن يكون العدد -ه

 عشَر رجال. 
َ
 عشَر رجال.  -2هؤالء ثمانية

َ
 عشَر ر  -3يشاهدت ثمانية

َ
جال. وإذا كان المعدود مؤنثا يجرد أخذت من ثمانية

من التاء وتجوز فيه أربع لغات: تسكين الياء، و فتح الياء، و حذف الياء وكسر النون، وحذف الياء مع فتح  8-العدد

/ ثماَن عشرة سيدة.  النون، مثل: يشاهدت ثماني/ ثمانَي/ ثمانِّ

 حركة الشين في العشر والعشرة   9.9.2

ضبط حرف الشين في كلمتى عشر وعشرة والقاعدة العامة في ضبط هذه الشين أنها  كثير من الطالب يخطئون في

 تضبط وفقا لجنس المعدود فتكون مفتوحة إذا كان المعدود مذكرا، وساكنة إذا كان المعدود مؤنثا، مثل:

  :َرةِّ مساكين..." )المائدة
َ
 (89"فكفارته إطعام َعش

 :َر كوكبا..." )يوسف
َ
 (4"إني رأيت أحد َعش

 ":ر" )الفجر
ْ
 (1،2والفجر وليال عش

  :رة عينا..." ) البقرة
ْ
 (61فانفجرت منه اثنتا عش

رأينا أن المعدود في المثال األول والثاني مذكر فجاءت يشين العشر والعشرة مفتوحة، وبينما المعدود في المثالين األخيرين 

 مؤنثا فشين العشر والعشرة فيهما ساكنة.

 العربيةكتابة العدد بالحروف  9.9.3

العرب يفننون في كتابة األعداد بالحروف فيكتبونها بطرق مختلفة فيبدءون من اليمين تارة، ومن الشمال تارة أخرى، 

 كتابا" 175حينا آخر، مثل : "عندي  ى اآلحادويقدمون اآلحاد على العشرات حينا، ويقدمون العشرات عل

 وسبعون كتابا 
ٌ
 وخمسة

ٌ
 عندي مائة

   عندي خمسة وسبعون ومائة كتاب 

  عندي مائة وسبعون وخمسة كتب 

 م" على النحو التالي:1947يمكن كتابة الجملة " استقلت الهند عام 
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 استقلت الهند عام ألف وتسعمائة وسبعة وأربعين الميالدي 

 استقلت الهند عام سبعة وأربعين وتسعمائة وألف الميالدي 

  وأربعين وسبعة الميالدياستقلت الهند عام ألف وتسعمائة 

وإذا كان المضاف إليه سنة بدال من عام  يأتي العدد المفرد مذكرا ) سبع بدال من سبعة(، مثل: استقلت الهند سنة ألف 

 وتسعمائة وسبع وأربعين الميالدية

 اسم الجمع معدودا 9.9.4

مفرد ومعناه معنى الجمع فيذكر في  قد يكون المعدود اسم جمع، مثل: قوم ورهط وغنم، واسم جمع ما كان لفظه لفظ

 كثير من األحيان بعد من التبعيضية، مثل:

 طار ثالثة من النحل -3ايشتريت عشرين من الغنم   -2جاء خمسة من القوم   -1

 (48) النمل: وتكون هذه االسماء مجرورة باإلضافة كما جاء في القران الكريم: "كان في المدينة تسعة رهط..." 

 ريخ الحوادثكتابة تأ  9.9.5

نحن نعرف أن العرب قد أرخوا حوادثهم ودّونوا وقائعهم بطريقة خاصة وتبعهم في ذلك الكتاب من الفرس والهنود 

واألتراك في كتاباتهم العربية، وإن معرفتها مما ال محيد عنه وخاصة في فهم كتب التأريخ والتراجم فهما سليما. وإن 

بدأ بالليلة بعد رؤية القمر تنتهي بالنهار، وبناءا ي حن نعلم أن الشهر القمري العرب قد استعملوا التقويم الهجري ون

 عليه أرخ العرب حوادثهم ومواليدهم ووفياتهم على النحو التالي:

 .حصل هذا الحادث ألول ليلة من يشهر يشعبان أو لغرته او لمستهله 

 خلت أو خلون أو إلحدى عشرة خلت أو  توفي فالن لليلتين خلتا)مضتا( أو لثالث ليال خلت أو خلون أو لثالث

 لخمس عشرة خلون من يشهر رجب المرجب.

  وقالوا في ما بعد النصف من الشهر القمري: ولد ألربع عشرة بقيت أو بقين من يشهر جمادى الثانية أو لثالث

ار اليوم هبقيت أو بقين من يشهر ذي القعدة أو لليلتين بقيتا أو ليلة بقيت من يشهر محرم الحرام ، وإن بقى ن

 األخير قالوا: التقى الجيشان آلخر يوم من يشهر ربيع األول أو لسلخ ربيع األول.

  العدد الكسري     9.11

 عْ عرفنا فيما مض ى األعداد الصحيحة فلنَ 
َ
( ألن لها أهمية كبيرة ال في  NumbersRationalاألعداد الكسرية ) ْم ل

فة، مل األعداد الكسرية ألغراض كثيرة تتصل بشئون حياتنا املختلنستع إنناالرياضيات فحسب بل في حياتنا اليومية. 

 وإن معرفتها تعيننا على التعبير الصحيح والدقيق كلما دعت الحاجة.

ينقسم العدد إلى الصحيح والكسري فالصحيح من الواحد إلى ما ال نهاية، وأما العدد الكسري فهو العدد 

ويقال العدد الذي فوق السطر  ½ صحيحين إلى بعضهما ويكتب عادة الذي يمكن صياغته على يشكل نسبة بين عددين

البسط والذي تحته المقام وينبغي أن يكون البسط أقل من المقام ألنه يمثل جزءا من المقام، وفي اللغة العربية 

ث
ْ
ل
ُ
وتجمع على  ،والخمس والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر  (¼)والُرْبع تسميات خاصة للكسور مثل: الث

ثل: مثالث يضا مأ بكسر الميم الترتيب على األثالث واألرباع إلى األعشار، وتأتي هذه األعداد الكسرية على وزن مفعال
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، ويقال البسط باإلنجليزية  1/3لى معشار، فالثلث أو المثالث يعني جزء من األجزاء الثالثة للكل، ويرمز لهإومرباع 

(Numerator) :و المقام  في المثال، 1مثل(Denominator) :فيه،  تأملوا في الجدول التالي: 3، مثل 

 الرمز العدد الكسري   الرمز العدد الكسري 

 1/3 الثلث  ½ النصف

 1/6 السدس  ¼ الربع

 1/10 العشر  1/8 الثمن

 5/8 خمسة أثمان  ¾ ثالثة أرباع

 2/3 ثلثان  9/10 تسع أعشار

خمسة وثالثة   1/3 3 ثالثة وثلث

 أخماس

5 3/5 

أو  عشر معشار

 عشر العشر

خمسة على اثنى   1/100

 عشر

5/12 

 النسبة المئوية  9.11

 ويعني ،  وتقرأ هذه األعداد على الترتيب: اثنان بالمائة،%51و %21و %2كثيرا ما نجد األعداد المكتوبة هكذا: 

جزئين من المائة  وعشرون بالمائة، ويعني عشرين جزءا من المائة، وخمسون بالمائة  يعني خمسين جزءا من 

، يرمز للنسبة بااليشارة %، وتكتب بعد العدد، وعلى هذا 111المائة، وهي طريقة رياضية للتعبير عن كسر مقامه 

 %21، وخمسه %25منه، وربعه  %51 الش يءيكون نصف 

، وعندها نكتب 111كسر عادي إلى نسبة مئوية علينا توسيع الكسر بحيث نحصل على كسر جديد مقامه ولتحويل 

البسط وبعده ايشارة النسبة المئوية فالربع يساوي خمسة وعشرين بالمائة والنصف يساوي خمسين بالمائة، وثالثة 

 بالمائة  أخماس يساوي ستين بالمائة، وسبعة على خمسة وعشرين يساوي ثمانية وعشرين
1 

= 
25x1 

= 
25 

= 25% 
4 25x4 100 

       

1 
= 

50x1 
= 

50 
= 50% 

2 50x2 100 

       

3 
= 

20x3 
= 

60 
= 60% 

5 20x5 100 



187 
 

       

7 
= 

4x7 
= 

28 
= 28% 

25 4x25 100 

والطريقة األخرى للحصول على النسبة المئوية أن تقوم بقسمة مقدار الجزء أو العدد المراد معرفة نسبته 

على الكل وتصرب الناتج النهائي بالمائة، على سبيل المثال إذا كان هناك خمسة وعشرون طالًبا في الفصل وغاب 

، فنسبة الطالب الذين تغيبوا  16= 111× 4/25ة: أربعة منهم، فكم نسبة الطالب الذين تغيبوا عن الفصل؟  واإلجاب

 .111× الجزء( /، أو)الكل111×القيمة( /أعلموا أن النسبة المئوية= )القيمة الكلية. 16%

 العدد العشري      9.12

العدد العشري نظام يعتمد على العشرة ويستخدم لبيان األعداد الصحيحة وغير الصحيحة تفصل بينهما 

( أو أكثر 1والعدد الذي يقع على يسار هذه الفاصلة هو العدد الصحيح وال بد أن يكون واحدا )الفاصلة العشرية 

ولها المنازل من اآلحاد والعشرات والمئات واآلالف ويقع على يمين الفاصلة األجزاء العشرية ولها المنازل أيضا من 

منزل األحاد وتعبر عن أجزاء من العشرة أو  العشرات والمئات واآلالف وتكون قيمتها أقل من الواحد فال يكون لها

االثنان عدد صحيح والخمسة عدد عشري يعني خمسة أجزاءِّ من  2,5: مثال العدد العشري في المائة أواأللف ف

( فالثالثة منه في منزل اآلحاد وقيمته ثالثة واالثنان منه في منزل 123يتكون من العدد الصحيح ) 123,321العشرة، و

ون قيمته عشرين والواحد في منزل المئات وتساوي المائة، وأما األجزاء العشرية الواقعة على يمين العشرات وفتك

الفاصلة فالثالثة في منزل العشرات ويمثل أجزاء العشرة واالثنان أجزاء المائة والواحد جزءا من األلف، وكلما 

 داد بمقدار عشرة أضعاف، وإذا انتقلنا من اليسارمن اليمين إلى اليسار في العدد العشري فإن قيمة العدد تز انتقلنا 

 لليمين فإن قيمته تقل بمقدار عشرة أضعاف.

  
ُ
 1,5يكتب في الصورة العشرية  ½عدد كسري إلى العشري وكذلك العكس، فإن العدد الكسري   ل كلَّ ّوِّ َح ويمكن أن ن

في الصورة الكسرية  2,35والعدد العشري   4,75يكتب في الصورة العشرية  4 ¾، والعدد  %51، والنسبة المئوية هى 

2 35/100  . 

 ك:اختبر معلومات

 هل يجوز فصل التمييز عن كم االستفهامية أو ال؟ 

 ما الفرق بين كم االستفهامية وكم الخبرية؟ 

 ما معنى نيف لغة؟ 

 معاملة المنقوص؟ 8-متى يعامل العدد 

 أحد عشر" تكون مفتوحة أوساكنة، ولماذا؟ الشين في اآلية " إني رأيت 

 :إلى العدد الكسري. 1,75حول 
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 التمرينات 9.13

عبر عن كل عدد من األعداد المذكورة أدناه في جملتين من عندك بحيث يكون المعدود في الجملة األولى مذكرا وفي  .1

 الجملة الثانية مؤنثا.

4-11-12-16-38-51-111 

 من الجمل اآلتية وبين موقعه اإلعرابي.ضعِّ العدد في األماكن الخالية  .2

 في جامعة موالنا آزاد الوطنية األردية ...قسما. (1

 ايشترك في مسابقة الخطابة ...طالب و ...طالبات. (2

 في كلية اللغة وعلم اللغة والهنديات بالجامعة ... فصول دراسية (3

 في الشهر العربي ... يوما أو ... يوما. (4

 ... رجل. حضر صالة العيد في ساحة الجامعة (5

 إمإل الفراغ مما يأتي بعدد مبني وبين موقعه من اإلعراب .3

 قرأت ... رواية من روايات نجيب محفوظ. (1

 نزل القران الكريم قبل ... قرنا، وال تزال تعاليمه صالحة لعصرنا. (2

 مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد البعثة ... عاما. (3

 ورقة.ألقيت في الندوة العلمية ...  (4

 على الحافلة الصغيرة ... راكبة. (5

طه. .4  بين كم االستفهامية والخبرية في الجمل اآلتية وبين تمييزها واضبِّ

 من كم دور يتكون المبنى اإلداري للجامعة. (1

 كم ربية ثمن هذه الكراسة وكم صفحة بها (2

 " كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله" (3

 لهي.كم مدارس أنشئت في عهد السلطنة بد (4

 كم من يد لألساتذة على الطالب (5

 تطلبه األمريير ما غقم بتعريف العدد فيما يأتي و  .5

 سلمت هيئة تنمية حيدراباد مائة بيت إلى أصحابها (1

 حضر أربعة حكام في جلسة طارئة (2

 قابلت في المؤتمر أحد عشر من زمالئي. (3

 تسعمائة وألف مجلد.و في المكتبة أربعة وأربعون  (4

 ن موظفا في األقسام املختلفة. يوعشر كافأت الجامعة خمسة  (5

 أجب عما يأتي من أسئلة: .6

 إمإل الفراغ بالتمييز مضبوطا بالشكل: كم ... ألفَت في هذه السنة؟ (1
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من عمره  8اكتب العدد بالحروف على وزن الفاعل: توفي جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السنة  (2

 من يشهر ربيع األول. 12الشريف، وولد في اليوم 

 صحح الجملة اآلتية : في الفصل بضع وثالثون طالبا. (3

من يشهر أغسطس  26اكتب األرقام الوارزة في الجملة بالحروف: تم افتتاح الدورة األولمبية في ميونيخ في  (4

 دولة من سبع قارات. 122ألفا من الرياضيين يمثلون  12م ويشارك فيها 1972عام 

 المأخوذ من جريدة بي بي س ي العربية بتصرف بالحروف: اكتب جميع األعداد الواردة في النص التالي .7

التي استضافتها اليابان خالل الفترة  "،2121تصدرت الواليات المتحدة األمريكية الترتيب العام ألولمبياد "طوكيو "

 .برونزية 33فضية و 41ذهبية و 39ميدالية :  113، برصيد 2121أغسطس  8يونيو الماض ي وحتى  23من 

برونزية، وتلتهما اليابان  18فضية و 32ذهبية و 38ميدالية :  88احتلت الصين المركز الثاني برصيد بينما 

 27ميدالية:  58مستضيفة الدورة، في المرتبة الثالثة، بأفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها األولمبية، بحصدها 

 .برونزية 17فضية و 14ذهبية و

 .برونزية 22فضية و 21ذهبية و 22حيث الميداليات الذهبية، بواقع  واحتلت بريطانيا المركز الرابع من

 28ذهبية و 21يشاركت تحت راية اللجنة األولمبية الروسية، في المرتبة الخامسة برصيد :  يوجاءت روسيا، الت

 ..برونزية 23فضية و

 4ذهبية،  5" 2121يو ميدالية مختلفة في دورة األلعاب األولمبية الصيفية "طوك 18وحصدت الدول العربية 

 ".برونزية 9فضية، 

ميداليات  4ميداليات، بواقع ذهبية وفضية و 6بينما تربعت مصر على عرش الترتيب العام للعرب، برصيد 

 .برونزية

 ضع العدد المناسب فيما يأتي وبين موقعه األعرابي: .8

 قضينا في الرحلة ... يوما ... ليلة (1

 في السنة ... يوما (2

 ... طالب و ... طالباتيشارك في الندوة  (3

 حضر في الحفل ... رجل (4

 تحتضن جامعة موالنا آزاد الوطنية األردية ... كليات و ... قسما (5

 اكتب كال من األعداد اآلتية باأللفاظ ويشكله.  .9

6 – 11 – 11 – 12 – 18 – 21 – 35 – 111 – 111 – 1111 - 2511 

 نتائج التعلم 9.14

في باب التمييز من القواعد العربية ألن األعداد من بشكل عام نحن ندرس العدد وأحكامه أعزائي الطلبة! 

يل كإبهام فيحتاج إلى تمييز يزيل هذا اإلبهام ويشأنه في ذلك يشأن الوزن وال قد التخلو عنأنواع المميز الملحوظ األربعة 

ل دراستنا لها إلى مجموعة من نتائج التعلم حدة العدد بحذافيره، وقد توصلنا من خاللو والمساحة، ودرسنا في هذه ا
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 تتجلى في النقاط التالية:

  إن القواعد المتصلة بالعدد لفي غاية من األهمية لكل من يريد اإللمام باللغة العربية الفصحى والتجنب من

في كل وقت  االوقوع في اللحن والخطأ نطقا وكتابة. وإن األعداد كثيرة االستعمال في اللغة وتكثر الحاجة إليه

وال مناص للمتكلمين والمتحدثين باللغة العربية من معرفتها ومعرفة القواعد المتصلة بها  واألساليب 

المتبعة فيها. وإن املجهود المتواضع يمكن أن يجعل الطالب قادرا على استخدام األعداد بسهولة و بشكل 

 صحيح في كتاباته ومحادثاته.

 لعدد لغة واصطالحا، وعرفنا أسماء األعداد األصلية والفرعية والفرق بين تعلمنا في هذه الوحدة تعريف ا

الرقم والعدد، واطلعنا على أن للعدد الصريح خمسة أيشكال، وهى: المفرد والمركب والمعطوف والعقود 

ولفظتا مائة وألف، ولكل من هذه األيشكال الخمسة خمس قواعد من حيث التمييز، واإلعراب والبناء، 

 والتأنيث، والتعريف والتنكير، وكيفية صياغته على وزن الفاعل للداللة على الترتيب.  والتذكير

  إن كنايات العدد تلعب دورا مهما للتعبير عما في نفس المرء، منها كم االستفهامية يسأل بها عن العدد

منها كأين في الكالم، و وتحتاج إلى جواب، والخبرية تستخدم إلفادة اإلخبار بكثرة العدد، ولكل منهما الصدارة 

وهى مثل كم الخبرية سواء بسواء، ومنها كذا وهو كثير االستعمال من اللغة العربية وتذكر إذا كان بيان العدد 

غير مهم، ومنها بضع ونيف، يكنى باألول ما بين الثالثة والتسعة من األعداد المفردة، وبالثاني ما زاد من العدد 

 له.على العقد إلى العقد التالي 

  ومما تعلمنا في هذه الوحدة بعض القواعد المتصلة بالعدد التي تهمل عادة لشذوذها وعدم انضباطها في

القواعد العامة منها األحكام المتصلة بعدد ثمانية، ومنها حركة يشين العشر والعشرة بحيث كونها متحركة 

ة استعمال اسم جمع معدودا، منها طرق أو ساكنة، ومنها الطرق المالوفة لكتابة العدد بالحروف، ومنها كيفي

 كتابة تواريخ األحداث والمواليد والوفيات فإن للعرب فيها أساليب خاصة.

  ،ومن نتائج التعلم من هذه الوحدة معرفة األعداد الكسرية وأهميتها ومعانيها وداللتها وطريقة صياغتها

ة مه المائة، وكيفية الحصول على النسبومعرفة النسبة المئوية وهى طريقة رياضية للتعبير عن كسر مقا

المئوية وكيفية تحويل الكسر العادي إلى نسبة مئوية،كما اطلعنا على العدد العشري وطريقة صياغتهاو 

 تحويلها إلى العدد الكسري.

 الكلمات الصعبة ومعانيها    9.15

 المعاني المفردات  المعاني المفردات

واقع أو حدث  ظاهرة

 يمكن مالحظته

 هروب، تخلص تملص 

 التجنب التحاش ي  مشكلة يشديدة معضلة

 موقف صعب مأزق   تمسك تشبث

المدارس غير المدارس   Coursesالمقررات 
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 الحكومية األهلية الدراسية

المدارس 

 الرسمية

المدارس 

 الحكومية

 إعطاء إيالء 

تذليل   عسر، تشابك تعقيد

 الصعوبات

 التغلب عليها

 هدف، عمل يشاق مهمة  إحاطة استيعاب

 مقدار كمية  الحصول عليها تحقيق األهداف

 Billion ج مليارات مليار  Million ج ماليين مليون 

شخص يشتغل  موظف

 
ً
 ليتقاض ى راتبا

 منظمة، جماعة هيئة 

 Directorate مديرية  Committee لجنة

لعبة المضرب  الكريكيت

 والكرة

 ماضية سالفة 

 الكواكب السبعة السبعة الشهب  أسنة األرماح يشهب األرماح

 تحرر  استقل  جيشين خميسين

 منافسة )رياضية( مبارأة  World Cup كأس العالم

مجموعة من  اسطول بحري   مقدام، شجاع  بطل

 )الحربية( السفن

سفينه حربية  غواصة

 تمكث تحت الماء

كل ما أحاط  إطار 

 الش يءب

 جزاء، عطاء مكافأة  ال يهتمون بها اليكترثون بها

 بكل جوانبه بحذافيره  ال مفر منه ال محيد عنه
 

 األسئلة النموذجية 9.16

  أسئلة موضوعية:   9.16.1

  ماذا يعني " خمسون بالمائة"؟ .1

(a) 5%  (b) 50%  (c )150%  (d)55%   

 ما معنى " نيف " لغة؟  .2

(aالزائد على غيره ) (b اإلضافة الالحقة ) (cحوالي ) (d 
ً
 ( تقريبا

 للعدد الصريح؟كم  .3
ً
 يشكال

(a ثالثة ) (b أربعة ) (cخمسة ) (dعشرة ) 
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  إلى النسبة المئوية.¾ حول  .4

(a )%51 (b )%75  (c )%61  (d )%65 

 .   حضر طالبان ........... في الفصل، امإل الفراغ:5

(a اثنين ) (b اثنان ) (cاثنتين ) (dاثنتان ) 

 هي:6
ً
 .  تعريف العدد لغة

(a االبتالء ) (b اإلجراء ) (cاإلحتاج ) (dاإلحصاء ) 

 :المعدود كان إذا" والعشرة العشر" في مفتوحة الشين حركة .  تكون 7

(aمذكرا ) (b 
ً
 c) ( مؤنثا

ً
 d) ( مفردا

ً
 ( جمعا

 : من نوع هذا "¾".  8

(a العدد الکسری ) (bالعدد الصحیح ) (c العدد العشري ) (dال ش يء ) 

 :رمزه"  أعشار تسع ".  9

(a )9.11 (b )9،11 (c )11/9 (d )9/11 

 :يكتب في الصورة العشرية 4 ¾العدد .  11

(a )4,75 (b )4.75 (c )4/75 (d )%4.75 

 قصيرة:ال األجوبةأسئلة ذات  9.16.2

 عرف العدد لغة واصطالحا مع األمثلة. .1

 ألق األضواء على األحكام المتصلة بتذكير العدد وتأنيثه. .2

 بين إعراب العدد مفصال وممثال. .3

 .8-تناول أحكام المتعلقة بعدد .4

 عرف العدد الكسري والعدد العشري بالشرح والتمثيل. .5

 طويلة:األجوبة الأسئلة ذات  9.16.3

ته على وزن وكيفية صياغ ،وتذكيره وتأنيثه ،بين أحكام العدد الصريح، أيشكاله، وتمييزه، وإعرابه وبناءه .1

 الفاعل.

 يل والتمثيل.ناقش العدد غير الصريح وبين أحكامه بالتفص .2

 عرف العدد وبين أهميته والفرق بين العدد والرقم وأنواع العدد املختلفة وأسماءه وأيشكاله. .3

سلط األضواء على العدد العشري والكسري والنسبة المئوية والقواعد المتصلة بها وطرق تحويل هذه  .4

 األنواع بعضها إلى البعض.

 اكتب مالحظات قصيرة على أي ثالثة مما يلي:  .5
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حركة  -4كتابة تأريخ الحوادث والوقائع -3اسم الجمع معدودا  -2كتابة العدد بالحروف العربية  -1

 استعمال بضع و نيف. -6كم الخبرية واالستفهامية  -5يشين العشر والعشرة 

 الموص ى بهاوالمراجع الكتب أهم   9.17

 د.ت. املجلد الرابع. النحو الوافي، عباس حسن، الطبعة الثانية؛ القاهرة: دار المعارف مصر، .1

جامع الدروس العربية، مصطفى العالييني، مراجعة: عبد المنعم خفاجة، الطبعة الثامنة العشرة؛ بيروت:  .2

 م.1986المكتبة العصرية، 

 م.1992المعجم المفصل في النحو العربي، عزيزة فوال بابتي، الطبعة األولى؛ بيروت: دار الكتب العلمية،  .3
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  11 الوحدة :

 أوزان األسماء

 عناصر الدرس

 التمهيد    11.1

 أهداف الدرس   11.1

 أوزان االسم املجرد   11.2

 تعريف االسم املجرد 11.2.1

 أوزان الثالنی املجرد  11.2.2

 أوزان الرباعي املجرد  11.2.3

 أوزان الخماس ي املجرد  11.2.4

 االسم المزيد فيه  أوزان    11.3

 تعريف االسم المزيد فيه 11.3.1

 أغراض الزيادة في االسم المزيد فیہ 11.3.2

 واالسم المشتقاالسم الجامد    11.4

 تعريف االسم الجامد 11.4.1

 تعريف االسم المشتق 11.4.2

 اسم الجمع وأوزانه   11.5

 تعريف اسم الجمع 11.5.1

 الفرق بين الجمع واسم الجمع 11.5.2

 جمع منتهى الجموعأوزان    11.6

 تعريف جمع منتهى الجموع  11.6.1

 أوزان جمع منتهى الجموع 11.6.2

 والصحيح أوزان االسم المقصور والممدود والمنقوص   11.7

 االسم المقصور وأوزانه 11.7.1

 االسم الممدود وأوزانه 11.7.2
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 االسم المنقوص وأوزانہ 11.7.3

 وأوزانہ االسم الصحيح 11.7.4

 التدريبات 11.8

 نتائج التعلم   11.9

 الكلمات الصعبة ومعانيها   11.11

 األسئلة النموذجية   11.11

 الكتب والمراجع الموص ى بهاأهم     11.12
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 التميهد  11.1

 من أهم الموضوعات  
ً
اللغوية، أال ! وهو أوزان األسماء، ألن أيها الطلبة األعزة! تتناول هذه الوحدة موضوعا

األوزان لها أهمية بالغة في علم اللغة العربية، سواء كانت أوزان األسماء أو أوزان األفعال، ألن األسماء أو األفعال التي 

ألزوان اال يمكن صیاغتهما إال باألوزان المعينة، وهذه األوزان كقوالب اآللة التي تنتج في المعامل مصنوعات معينة، ف

في اصطالح االيشتقاق ليست سوى مقاييس نقيس عليها األلفاظ، وقوالب نصوغ على هيئتها ويشكلها الكلمات التي ننطق 

 ومائتين 
ً
بها. يقول الدكتور مصطفي النحاس:"جميع األلفاظ في اللغة العربية ترجع إلى مبان وصيغ محدودة تبلغ ألفا

نحيط بها كلها في هذه الوحدة، نعم! هناك بعض األوزان واألبنية التي ال بد  (". ولكن ال يمكن لنا أن1211وعشر صيغ  )

 في النطق والكتابة في حياتنا اليومية.
ً
ستخدم كثيرا

ُ
 لنا أن ندرسها بكل يشرح و بسط، ألنها ت

 نإن أوزان األسماء تتکون من ثالثة حروف؛ وهي: الفاء، العين، الالم)ف.ع.ل(، ويضاف إليها في بعض األوزا 

حرف من حروف العلة الثالثة: األلف، والواو، والياء. وفي بعض األوزان ُيزاد إليها حرف من الحروف الصحيحة كالسين 

والتاء والنون وغيرها. وال يستقيم التعبير باللغة العربية إال بحسن استعماله. فيجب على كل طالب اللغة العربية أن 

بكل دقة وعناية، لكي يحترز من الوقوع في أخطاء لغوية فاحشة من حيث يطلع على أوزان األسماء وطريقة صياغتها 

 النطق والكتابة.

 وحدةأهداف ال 11.1

 توقع أن يكون الطالب بنهاية هذه الوحدة يُ 
ً
 :األمور التالية على مطلعا

 والرباعي والخماس ي األسماء املجردة من الثالني أوزان بيان  -1

 لزيادة اأغراض معرفة أسماء المزيد فيها و  -2

 اسم الجامد والمشتق وأوزانهمابيان تعريف  -3

 أقسامه وأوزانه :اسم الجمعمعرفة مفهوم  -4

  األسماء الصحيحة والمقصورة والممدودة والمنقوصة.أوزان بيان  -5

 أوزان االسم املجرد 11.2

ة طعزيزي الطالب/الطالبة ! إن الجملة العربية تتكون من االسم، والفعل، والحرف. وهذه األيشياء الثالثة مرتب 

بعضها ببعض في جملة مفيدة. وأما االسم له مكان خاص في الجملة، ألن الجملة التتم بدون االسم، سواء كانت جملة 

اسمية أو جملة فعلية. وإن لالسم أوزان مختلفة ومتعددة ومتنوعة، وهي تتكون من ثالثة أحرف: الفاء، والعين، 

 يضاف إليها حروف العلة، أ
ً
و الحروف الصحيحة. وفي هذه الوحدة سندرس تقسيم االسم من والالم)ف.ع.ل(، وأحيانا

 حيث املجرد والمزيد فيه، مع بيان تعريفهما وبيان طريقة صياغة أوزانهما. وذلك فيما يلي:   

 إن االسم ينقسم من حيث عدد الحروف إلى قسمين: األول: االسم املجرد، والثاني: االسم المزيد فيه. 
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 املجرد:االسم تعريف   11.2.1

، ال يمكن صليةأ كل حرف من أحرفههو االسم الخالي من حرف زائد على أصوله، يعني هو االسم الذي  

الرباعي  -2الثالثي املجرد،  -1حد منها. وقد قسم العلماء القدامى االسم املجرد إلى ثالثة أقسام: أاالستغناء عن 

 الخماس ي املجرد.   -3املجرد، 

 أوزان الثالثي املجرد:  11.2.2

، أما الالم فهي موضع حركة اإلعراب، وهي "عين"الو "فاء"النيت على حركة بُ إن أوزان االسم الثالثي املجرد  

حرك بثالث حركات "الفاء"فإن  الذلك ال يعتد بها، وعلى هذ ،متغيرة
ُ
حرك ؛ت

ُ
 هي: الفتحة، والضمة، والكسرة، والعين ت

 السابقة، و  ةبالحركات الثالث
ً
لكان مجموع األبنية  (4أربعة) في (3ثالثة) ربتولو ضُ  السكون. "العين"ف إلى اُيضأحيانا

ُعٌل  :هماو  ،اثنين من هذه األبنية، إال أن العرب أهملوا بناءً  (12اثنا عشر)الممكنة هو   " بكسر الفاء وضم العين،بناء "فِّ

ٌل  عِّ
ُ
، وذلك لثقلهما على يستعملوهما فلم  ." بضم الفاء وكسر العينو"ف

ً
أن  اللسان. وقد اتفق علماء اللغة علىإال نادرا

 أوزان االسم الثالثي املجرد عشرة، وهي فيما يلي:

 األمثال الحركات األوزان

ْعٌل  -1
َ
 ، كعٌب، صعٌب، صقٌر َسْهٌل ،َسْهٌم  العين سكون و  الفاء بفتح ف

َعٌل  -2
َ
َمٌر  الفاء وفتح العين بفتح ف

َ
 بَ ،ق

َ
 ، جبٌل، فرٌس ٌل ط

ٌل  -3 عِّ
َ
  العين كسرالفاء، و  بفتح ف

ٌ
ف تِّ

َ
ٌر ،ك رٌِّح َحذِّ

َ
ٌد، ف بِّ

َ
 .، ك

ُعٌل  -4
َ
  ،َعُضٌد َرُجٌل،  العين ضمالفاء و  بفتح ف

ٌ
 يُقظ

ْعٌل  -5 ٌم،  العين سكون الفاء و  بكسر فِّ
ْ
ل ْمٌل عِّ س، حِّ

ْ
ك عٌ نِّ

ْ
ذ  ، جِّ

َعٌل  -6 َنٌب  العين فتحالفاء و  بكسر فِّ َوٌض  ،عِّ َيٌم عِّ  متفرق  أي زِّ

ٌل  -7 عِّ ٌل  بكسر الفاء والعين فِّ ٌد إبِّ بِّ  ، إِّ

ْعٌل  -8
ُ
ْفٌل  العين  سكون و  الفاء  بضم ف

ُ
ٌو ، ق

ْ
 ، برٌد، مٌر ُحل

َعٌل  -9
ُ
ٌم )راعي اإلبل الشديد(، ُزَحٌل  العين فتحو  الفاء  بضم ف

َ
  ُصَرٌد)طائر(، ُحط

ُعٌل  -11
ُ
ٌن  ،ُعُنٌق  بضم الفاء والعين ف

ُ
ذ
ُ
 .، ُجُنٌب أ

 

ٌل ) -1هما: أما الوزنان اللذان أهملو هما العرب؛   عِّ
ُ
ب الفاء وكسر العين مثل: بضم (ف  اسم أو لدويبة اسم :""ُدئِّ

ُعٌل ) -2 .جنس ُبٌك، مثل: ،الفاء وضم العين بكسر (فِّ ن م صعب التحول ، وذلك لفي النطق ولكن يقع فيه الثقل حِّ
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  ة،ضمالإلى  ةكسر ال
ً
 إلى قلة استعمالهما لم وهذان الوزنان يستخدمان في الكالم قليال

ً
في  جمهوُر الهما  يذكر، فنظرا

 للطلبة.قا
ً
 ئمة أوزان االسم الثالثي املجرد، وقد ذكرناهما إخبارا

 أوزان الرباعي املجرد:  11.2.3

 ، وهي فيما يلي:ملجرد هو أوزان الرباعي املجرد، وله ستة أوزانسم االقسم الثاني من أوزان اال 

 األمثال الحركات األوزان

ٌل  -1
َ
ْعل

َ
َهب )الطويل( وفتح الالمالفاء وسكون العين  بفتح ف

ْ
ر، َجْنَدل)الصخر العظيم(، َسل

َ
 َجْعف

ٌل  -2 ْعلِّ ر )السحاب أو الذهب( بكسر الفاء وسكون العين وكسر الالم فِّ بِّ
ْ
ئ ل )بيض الضفدع(، زِّ ْعبِّ  دِّ

ٌل  -3
ُ
ْعل

ُ
ن الفاء وسكون العين وضم الالم بضم ف

ُ
لب ُبْرث

ْ
خ ع)الضخم من  )مِّ

ُ
ُفل، ُجْريش

ْ
ل
ُ
األسد(، ف

 والخيل( اإلبل

َعل   -4 دالفاء وفتح العين، والم الم بكسر  فِّ ر ةشدَّ
ْ
َمط َزْبر )من صفات األسد( )وعاء قِّ  الكتب(، هِّ

ٌل  -5
َ
ْعل ْجَرع )األحمق( الالم فتحالعين  و  سكون الفاء و  بكسر فِّ َعم )اسم علم( هِّ

ْ
ل ْرَهم، قِّ  دِّ

ٌل  -6
َ
ْعل

ُ
َدب) بضم الفاء وسكون العين وفتح الالم ف

ْ
 الرجل السمين/ اإلبل (ُجخ

 

 وهذه األوزان الستة هي التي ذكرها سيبويه في كتابه، ويشترك فيها األسماء والصفات كما مر. 

 أوزان الخماس ي املجرد:  11.2.4

 .وقد اتفق عليها جميع النحاة، هو أوزان الخماس ي املجرد، وهي أربعة. سم املجردوالقسم الثالث من أوزان اال 

 :الجدول التالي ونفهم بشكل جيددعنا ننظر  في 

 األمثال الحركات األوزان

ٌل  -1
ّ
َعل

َ
 َس  الفاء والعين والالم األولى المشددة  بفتح ف

َ
 الفصيلة من مثمر شجر)لَج رْ ف

َمْرَدل)الطويل(الوردية
َ
 (،يش

ٌل  -2 ِّ
ّ
َعل

ُ
 األولى الالم تشديد الفاء، وفتح العين، و بضم ف

 مكسورة

ل ْعمِّ
َ
ذ
ُ
)الضخم من اإلبل(، ق

ل )الباطل( َزْعبِّ
ُ
 خ

ل   -3
َ
ْعل ْعبالفاء، وسكون العين، وفتح الالم األولى، و  بكسر فِّ

َ
ْرط )القطعة من الخرقة(،  قِّ



199 
 

ْرَدْحل )الضخم من اإلبل( الثانية الالم مشدد  جِّ

ٌل  -4 لِّ
َ
ْعل

َ
الفاء وسكون العين، وفتح الالم األولى، وكسر  بفتح ف

 الالم الثانية 

ق ( صَ العجوز  رأة)الم َجْحَمرِّش ْهَصلِّ

)الصوت الشديد(، ولم يأت هذا 

 الوزن إال صفة

َل ملحوظة: وينبغي هنا أن نلفت انتباه الطالب إلى أن األوزان الثالثة األولى ) 
ّ
َعل

َ
ل ،ف ِّ

ّ
َعل

ُ
ّل  ،ف

َ
ْعل شترك فيها ( تفِّ

لاألسماء والصفات، كما هي في األوزان الرباعي املجرد، أما الوزن الرابع ) لِّ
َ
ْعل

َ
( فال تأتي األسماء عليه، فهو خاص ف

ق)الصوت الشديد(. العجوز  رأة)الم َجْحَمرِّشبالصفات، كما رأينا في   ( َصْهَصلِّ

أيها الطالب العزيز! كلما ذكرنا في أوزان االسم الرباعي والخماس ي الحظنا الصعوبة في أوزان الرباعي والخماس ي  

َر  استعمال أوزان الثالثي في النطق، وبسبب هذه الصعوبة لم يستعمل العرب 
ُ
ث
َ
، وك

ً
في كالمهم هذه األوزان إال قليال

 املجرد، حيث أن العرب يرجحون الخفة على الثقل.

 اختبر معلوماتك:

 .الجامد االسم تعريف بين .1

 املجرد؟ االسم أقسام هي ما .2

  كم .3
ً
 الثالثي املجرد؟ لالسم وزنا

 املجرد؟ الرباعي االسم أوزان ماهي .4

 املجرد؟ الخماس ي أوزان عن تعرف ماذا .5

 فيه أوزان االسم المزيد  11.3

أعزائي الطلبة! قبل أن نتحدث عن االسم المزيد وأوزانه، وقبل أن نخوض في هذا الموضوع، البد لنا أن نعرف  

دد ع أن أبنية االسماء المزيدة فيها من أكثر المسائل الصرفية التي وقع فيها خالف بين النحويين، وهذا الخالف يتناول 

( أبنية، ثم أضاف إليها 318هذه األبنية باعتبار حروفها ويشكلها. فقد ذكر منها اإلمام سيبويه في كتابه ثالثمئة وثمانية)

 ( أبنية.1211النحاة األوزان األخرى، ولم يزل النحاة يضيفون على أبنية سيبويه حتى وصلت إلى ألف ومئتين وعشرة)

ده: لماذا َيقع هذا الخالف؟ ولماذا هذا العدد الكبير ألوزان االسم المزيد وقد يطرح في هذا المقام سؤال، مفا 

، األول: سماع بعض هذه األسماء على لغات  َيْينِّ َساسِّ
َ
فيه الثالثي والرباعي والخماس ي؟... فالجواب هو: أن هناك سَبَبْينِّ أ

:)لهجات( مختلفة من العرب، والثاني: اختالف النحويين في أصول األسماء وزو 
ً
، مثال

ً
د وزنا ِّ

ّ
 ائدها، وكل هذا الخالف ُيول

َق" 
َ
ْوَعٌل"، والذي يرى أنها مشتقة من "َول

َ
َق"، يقول وزنها "ف

َ
ل
َ
ٌق")بمعنى الجنون( مشتقة من"أ

َ
ْول
َ
الذي يرى أن كلمة "أ

ْون" )نوع من النباتات(، يرى القاض ي السيرافي )المتوفی
ُ
َعٌل"، ومثلها كلمة "َزْيَزف

ْ
ف
َ
م( أن وزنها 976 يقول وزنها "أ

ُعْوٌل"، ويرى ابن جني )المتوفی 
َ
ْيف

َ
ْيس في أوزان أخرى، وبهذا يتضح 1112"ف قِّ

ُ
ْوٌل". فهكذا نستطيع أن ن

ُ
ْيَعل

َ
م( أن وزنها "ف
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َ
لنا سبب هذا العدد الكبير ألوزان االسم المزيد فيه. وال تتسع هذه الوحدة بذكر األبنية كلها وأمثلتها، ومن ُيرِّدِّ الزيادة

 ى هذا، فليرجع إلى أمهات كتب النحو و علوم اللغة العربية. عل

 :فيه تعريف االسم المزيد  11.3.1

، أو حرفين، أو أكثر.  
ٌ
ضيف إلى حروفه األصلية حرف

ُ
فزيادة الحروف تكون على االسم المزيد فيه: هو ما أ

 نوعين:

بَ  
ْ
 بتكرار حرف  من حروفه األصلية؛ مثل: "َجل

ُ
ْعُدٌد" )بتكرار  األول: تكون الزيادة

ُ
اٌب" )بتكرار حرف الباء(، و"ق

ٌم" بتكرار  حرف الالم.
َّ
 حرف الدال(، و"ُسل

 بإضافة أحد حروف الزيادة، وحروف الزيادة عشرة؛ هي: "س، أ، ل، ت، م، و، ن، ي، ه،   
ُ
الثاني: تكون الزيادة

ْيٌم بزياد ْعظِّ
َ
ْيَها"، مثل: ت ُتُمْونِّ

ْ
ل
َ
ة "التاء" في البداية، وزيادة "الياء" قبل األخير، وكانت حروفه ا"، ومجموعتها في كلمة "َسأ

َماٌع بزيادة "األلف" في البداية، و"التاء" في الوسط، والحروف األصلية في كلمة  ْجتِّ األصلية "ع،ظ،م")عظم(، وكذا مثل: اِّ

 
ُ
يفْت ثالثة ضِّ

ُ
" فقد أ

ٌ
ف ْنكِّ

َ
َماٌع" هي: "ج، م، ع")جمع(، وكذا في مثال: "ُمْست ْجتِّ أحرف في البداية، هي: م، س، ت، وكانت  "اِّ

 الحروف األصلية لهذه الكلمة هي: "ن،ك،ف")نكف(. 

وقد يجتمع هذان النوعان من الزيادة )تكرار حرف  من الحروف األصلية، وإضافة أحد حروف الزيادة ( في  

ٌم، في هذه الكلمة "الميم األول" من أحرف الزيادة، وفيها 
َّ
تكرار حرف "الظاء" من الحروف كلمة واحدة، مثل: معظ

 األصلية.

 أو اثنتان أو ثالثة أو  
ً
 بأن األسماء العربية ال تزيد على سبعة أحرف، ألن أحرف الزيادة قد تكون واحدة

ً
وعلما

 أربعة. 

 : فيه سم المزيدأغراض الزيادة في اال   11.3.2

 أن االسم المزيد فيه يتكّون  
ً
هِّ أي عزيزي الطالب! إننا تناولنا سالفا من إضافة حرف  واحد  أو أكثر إلى أصولِّ

إلى حروفه األصلية، وهذه اإلضافة أو الزيادة ال تتجاوز على سبعة أحرف، وتأتي هذه اإلضافة أو الزيادة ألغراض يشتى، 

 هي فيما يلي: و 

يف في اال معنى في االسم للحصول على  تكون الزيادة .1 ضِّ
ُ
 أو حرفجديد؛ يعني حينما ن

ً
، فُيفيُد أكثرين أو سم حرفا

،ى جديدمعنً  سُم هذا اال 
ً
 في و"الواو" "الميم" وزيادة الفاعل، ذات على تدل "َضارِّب  " في "األلف" مثل: زيادة ا

" في و"األلف" "التاء" وزيادة الفعل، عليها وقع التي الذات على تدل "َمْضُرْوب  " َماُرض 
َ
المرضِّ  "ت اهر بِّ

َ
لّتظ

َ
( )يعني ا

 .االسماء األخرى وهكذا  .الحقيقة غير إظهار على تدل

 عن حرف أصلي محذوف، وهذا الحرف املحذوف  .2
ً
 حرف من حروف الزيادة تعويضا

ُ
 فاء" أن يكون  إماقد ُيَضاف

 له،الكلمة
ً
 : مثل "، ويأتي حرف زائد عوضا

ٌ
َدة ة، املحذوف "الواوحرف " لتعويض في األخير "التاء" ْت َد يْ زِّ فقد  ،عِّ

 له، الكلمة عينأن يكون " وإما َوْعٌد،وكان أصله "
ً
ْت مثل"، ويضاف إليه حرف زائد تعويضا

َ
ق حِّ

ْ
ل
ُ
، فقد أ

ٌ
اَمة

َ
ق : إِّ
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َواٌم"، أصلها ألن الكلمة عين هي التي "الواو" من عوض فهي"التاء" في األخير، 
ْ
ق  أن يكون الحرف املحذوف وإما "إِّ

 له، الكلمة الم"
ً
ل حرف زائد تعويضا

َ
ْبٌن في كلمة " "ألف": مثل"، وُيدخ  "الواو" يه التي الكلمة الم عن عوض فهي "،اِّ

 ."َبَنٌو" أصله إذ

 من حروف  صوت الزيادة لمد قد تأت .3
ٌ
ْيٌح، االسم، وُيستخدم للزیادۃ حرف ُسْوٌل، َجرِّ

َ
ْيٌل، َجَماٌل، ك العلة؛مثل: َزمِّ

ْيٌل  تِّ
َ
 .ق

ٌي، أصله "قٌب" فقط تكثير الحروفقد تكون الزيادة في االسم بحرف من حروف الزيادة لبيان  .4 رِّ
َ
َبْعث

َ
؛ مثل: ق

 مثل: َنْهَبٌل، أصله "َنْهٌب" ومعناه: الشجر الضخم، والناقة الضخمة.، العظيم الجملومعناه: 

 تكون الزيادة ألجل  .5
ً
  وهو: اإللحاقوأحيانا

ُ
  بكلمة   كلمة   موازنة

َ
ٌد ":التصريف؛مثل في هاحكَم  لتأخذ

َ
ْيف

َ
ف
َ
 الملحق "خ

 َس "بوزن
َ
  ،السريع ومعناه "ٌل َج رْ ف

َ
ْرط

َ
 عْ َج "بـوزن الملحق "ٌي و"أ

َ
عْ كذا "و  اإلبل ترعاه شجر: ياألرطمعنى و  "،ٌر ف

ُ
 "ُددٌ ق

ٌع " بوزن الملحق
ُ
 . بانالَج معناه: و  ،"ُبْرق

  ملحوظة: إن الزيادة لإللحاق تختلف عن الزيادة لألغراض قدذكرت، وتتمثل هذه الفروق فيما يلي:

o مثل: َنْهٌب وَنْهَبٌل تأتيان بمعنى واحد.غالبا عليه كان ما على اإللحاق زيادة بعد الكلمة معنى يبقى ، 

o (.سألتمونيها) أحرف من تكون  أن اإللحاق زيادة في يشترط ال  

o ْعَددَ " في "الداالنـ"ف نظيرها في ذلك يجب حين على مثلها في اإللحاق زيادة التدغم
َ
 بينما ،إدغامهما اليجوز  "ق

"، ريْ صِّ لتَ  َمْرَددَ  في اإلدغام يجب َبَب " في "الباءان" وأما "َمَردَّ
ْ
  "َجل

ُ
ْبَباءِّ " في دغاماإل  يجب بينما دغمان،الت طِّ

َ
 لتصير "أ

اء" بَّ طِّ
َ
اءِّ " في "الباءين"و َمَردَّ  في "الدالين"ألن "أ بَّ طِّ

َ
ْعَددَ " في الثانية "الدال" بينما الكلمة، أصل من "أ

َ
 "الباء"و "ق

َبَب " في الثانية
ْ
 (.سألتمونيها) الزيادة أحرف من ليستا أنهما كما ،الكلمة أصل من ليستا "َجل

كَر أيها الطالب العزيز/الطالبة العزيزة!  
ُ
 مما ذ

ً
أعاله أن االسم المزيد فيه له أوزان كثيرة، واليمكن  فهمنا جيدا

 أن  بد لنااألوزان في هذه الوحدة، ولكن ال  ذكر جميَع نلنا أن 
ُ
 والمصارد والمراجع التي تتعلق الكتبأمهات ع إلى راجِّ ن

 بعلوم اللغة العربية.

 اختبر معلوماتك:

 فيه؟ المزيد اسم عن تعرف ماذا .1

  كم .2
ً
 الحروف؟ لزيادة نوعا

 فيه؟  المزيد االسم في للزيادة األغراض هي ما .3

 االسم الجامد و المشتق  11.4

لتأنيث من حيث اينقسم إلى عدة أقسام؛ أن االسم  إننا قد درسنا في الفترة الدراسية األول ىالطلبة!  أعزائي 

مالتعريف والتنكير، والعدد و والتذكير، 
َ
. ونتناول إلى ذلك.. وما والمعدود، و اإلفراد والتركيب، ومن حيث الجنس والَعل

 وندرس كذلك أوزانهما بکل يشرح وتفصیل.، المشتقو  اآلن تقسيم االسم من حيث الجامد
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 جامد:تعريف االسم ال  11.4.1

ْمٌس،  
َ
 من الفعل، مثل: َرُجٌل، يش

ً
 للداللة على مسمى معين، وال يكون مأخوذا

ً
االسم الجامد: هو اسم وضع أصال

 من 
ً
ْرَهٌم. هذه األسماء كلها أسماء جامدة، ألنها وضعت للداللة على مسمى معين، ولم تكن مأخوذة ، دِّ

ٌ
َحَجٌر، َسْقف

 الفعل.

  :اسم معنى -الثانياسم ذات،  -األول وينقسم االسم الجامد إلى قسمين 

األول: اسم ذات: هو اسم يدل على ذات مادية محسوسة، يعني هو ما ُيدَرك بإحدى الحواس الخمسة، مثل:   

ْحَمُد... فجميع هذه األسماء تدل على األشخاص واألماك
َ
ة، أ

َ
ش ٌر ، َعائِّ

ْ
ٌي، َسَماٌء، َجَبٌل، َصخ ْرس ِّ

ُ
اٌر، ك

َ
ْرٌض، ن

َ
َساٌن، أ

ْ
ن ن إِّ

 األيشياء، ويمكن إدراكها بالحواس. انظر في األمثلة التالية:و 

  َرَ ْق ي 
ُ
 صَّ قِّ  ٌد مَّ َح ُم  أ

ً
 ة

  ْيء   اد  وَ بِّ  ُت رْ رَ َم  بِّ  َملِّ
َ ْ
 ارِّ َه زْ األ

إذا تأملنا في هذين المثالين وجدنا بعض األسماء التي تحتها خط أي )محمد، قصة، واد، األزهار( كلها تدل على  

 أو نَراها، أي نستطيع أن ندركها بحواسنا.الذات، ونستطيع أن نلمَسها، 

الثاني: اسم معنى: هو ما يدل على ش يء غير محسوس، يعني هو ما ُيدَرك بالعقل، وتكون داللته على المعنى  

دَرك بالعقل، والتدرك بإحدى الحواس 
ُ
املجرد، وهو المصدر، مثل: العلم، والصبر، واالجتهاد، فهذه األسماء ونحوها ت

 واسم المعنى هو المصدر الذي تؤخذ منه المشتقات في الغالب. انظر في األمثلة التالية:الخمسة. 

  
َ
 عَ اَج رَ لُم ا

ُ
 غِّ  ة

َ
  اءُ ذ

ْ
 لِّ ْق عَ ال

  َبِّ أحمد  اُز تَ ْم ي 
َّ

 وَ  ةِّ اعَ َج الش
ْ
 ةِّ وَّ ُق ال

رى وال  
ُ
 إذا رأينا في هذين المثالين وجدنا الكلمات التي تحتها الخط مثل: "المراجعة" و"العقل"، ال ت

ُ
لمس، وال ت

تدرك بالحواس األخرى. وكذلك كلمة "الشجاعة" و"القوة" في المثال الثاني، النستطيع أن ندركها بالحواس الظاهرة 

 وإنما ندركها بالعقل فقط.

المالحظة: إن أوزان االسم املجرد والمزيد فيه هي نفس األوزان لالسم الجامد، فبهذا السبب ال حاجة لنا أن  

 م الجامد هنا مرة أخرى.نذكر أوزان االس

 تعريف االسم المشتق  11.4.2

 االسم المشتق: هو االسم المأخوذ من غيره، ويحمل معنى الصفات، مثل:  

 َد هَ تَ ْج اِّ  :فعل مصدروهو  االجتهاد من مأخوذ وهو:  املجتهد. 

 َر بَ صَ  :فعل مصدر وهو الصبر من مأخوذ وهو:  الصابر. 
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  َر  :فعل مصدروهو  الشكر من مأخوذ وهو:  مشكور كِّ
ُ
 .يش

  َن بَ َج  فعل :مصدر وهو نبْ الُج  من مأخوذ وهو:  بانَج. 

 ا :فعل مصدروهو  اإللتقاء من مأخوذ وهو:  الملتقى 
ْ
 تَ ل

َ
 .ىق

  هي تالحظ كما والمشتقات غيره، من مأخوذ ألنه "المشتق" بـ ُيسمى األسماء من النوع وهذا 
ً
 تدل أوصاف دائما

 وقع منل وصف "المشكور "و بالصبر، قام لمن وصف "الصابر"و جتهاد،باال  قام لمن وصف "املجتهدـ"ف. بهااحأص على

صفا لمن وصف "بانالَج "و الشكر، عليه ادر وإن المص .حدوث االلتقاء وزمانه لمكان وصف "الملتقى"و ن،بْ بالُج  تَّ

ذ الذي األصلهي 
َ
ْؤخ

ُ
ات منه ت  .المشتقَّ

هو  يينالبصر  عند المشتّقات أصلوقد وقع الخالف بين البصرین والکوفیين فی باب االسم المشتق ألن  

، لكونه المصدر،
ً
 :ينالكوفي وعند والزمن، الحدث على َيُدل   فإنه الفعل، بخالف فقط، الحدث على َيُدل أي بسيطا

رفيين جميع عليه والذي التصريف، في بعده يجيء المصدر ألن الفعل،هو  األصل  .القدماء الصَّ

م اسو اسم التفضيل، و اسم المبالغة، و اسم المفعول، و ولالسم المشتق عدة أقسام؛ مثل: اسم الفاعل،   

اسم الزمان والمكان. ولکل قسم أوزان معینة، وهذه األوزان كلها درسناها في كتاب القواعد للفترة الدراسية و اآللة، 

 أخرى.األولى بكل يشرح وتفصيل، و 
ً
 الحاجة لنا أن نعيد تلك المعلومات مرة

 اختبر معلوماتك:

 بين تعريف االسم الجامد، وأقسامه. .1

 سلط األضواء على االسم المشتق. .2

 .ما هو الخالف بين البصريين والكوفيين في باب االسم المشتق .3

 اسم الجمع وأوزانه  11.5

منا في الفترة الدراسية األولى  
َّ
أقسام الجمع وأوزانها، وهنا سندرس اسم الجمع وأوزانه ألنه أعزائي الطلبة! تعل

نوع من أنواع الجمع، ويكثر وروده في اللغة العربية، وله أوزان معينة ُيَصاغ عليها، وقبل أن نذكر أوزانه يجدر بنا أن 

لقَي بعَض األضواء على تعريفه وأنواعه فيما يلي:
ُ
 ن

 تعريف اسم الجمع:  11.5.1

اٌء، هو ما دل على   سِّ ْوٌم، نِّ
َ
 وجمٌع معًنى، نحو: َجْيٌش، وق

ً
الجماعة، ولكن ال واحد له من لفظه، هو مفرٌد لفظا

 وغيرها، فهذه األسماء كلها تدل على جمع ال مفرد لها، فسماه علماء اللغة العربية "اسم الجمع"، ولنا 
ٌ
ة مَّ

ُ
ْعٌب، وأ

َ
ويش

:  الخيار في أن نعامله معاملة المفرد باالعتبار اللفظ،
ً
 أو معاملة الجمع باعتبار المعنى، ويجوز لنا أن نقول مثال

 معاملة الجمع معاملة المفرد
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َرْت 
َ
َساُء َساف ِّ

ّ
لن
َ
ْرَن  ا

َ
َساُء َساف ِّ

ّ
لن
َ
 ا

ْوُم َرَحَل 
َ
ق
ْ
ل
َ
ْوا ا

ُ
ْوُم َرَحل

َ
ق
ْ
ل
َ
 ا

ٌر  افِّ
َ
ْم ظ

ُ
ك

ُ
ُرْوَن  َجْيش افِّ

َ
ْم ظ

ُ
ك

ُ
 َجْيش

ْوُم َجاءَ 
َ
ق
ْ
ل
َ
ْوُم َجاُءْوا ا

َ
ق
ْ
ل
َ
 ا

 

 :
ً
 ومادام أنه مفرد باعتبار لفظه يجوز تثنيته وجمعه كالمفردات مثال

 الجمع التثنية المفرد

انِّ  َجْيٌش 
َ
 ٌش وْ يُ ُج  َجْيش

ْومٌ 
َ
ْوَمانِّ  ق

َ
  ق

َ
 أ
ْ
 امٌ وَ ق

ْعٌب 
َ
ْعَبانِّ  يش

َ
  يش

ُ
 ٌب وْ عُ يش

 
ٌ
ة مَّ

ُ
َتانِّ  أ مَّ

ُ
  أ

ُ
 ٌم َم أ

 

  
ً
ومن األسماء ما يستوي فيه المفرد والجمع، والتذكير والتأنيث، وما تستوي داللته على المفرد والجمع معا

دون تغيير في صورته، نحو: العدو، الفلك، الضيف، الجنب وغيرها، فهذه األسماء كلها يستوي فيها المفرد والجمع، 

عمال جمع". وفيما يلي نذكر بعض األمثلة توضح كيفية استوكذلك يستوي فيها التذكير والتأنيث، وإنها تسمى "اسم ال

 :
ً
 وتأنيثا

ً
 وتذكيرا

ً
 وجمعا

ً
 اسم الجمع مفردا

 فالن عدو فالن = في هذا المثال كلمة "عدو" يدل على المفرد 

 قاتلنا عدو الله = في هذا المثال كلمة "عدو" يدل على الجمع 

  المذكرهو عدو فالن = في هذا المثال كلمة "عدو" يدل على 

 هي عدو فالنة = في هذا المثال كلمة "عدو" يدل على المؤنث 

 الفرق بين الجمع واسم الجمع:  11.5.2

 ولنتعرف على الفرق بين الجمع واسم الجمع ننظر في الجدول التالي:

 اسم الجمع الجمع

 ن واثنتين، وكان لههو ما يدل على أكثر من اثني 

 مفرد من لفظه.

  يس ، ولكن لأكثر من اثنين أو اثنتينما يدل على

له مفرد من لفظه، بل يكون له مفرد من لفظ 
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مثال: فكلمة "مؤمنون" مثال للجمع  -

المذكر، ويأتي مفرده "مؤمن"، وكذا كلمة 

"مؤمنات" مثال للجمع المؤنث، ومفرده 

 "مؤمنة".

 آخر.

تدل على الكثير  مثال: كلمة "نساء" فهي -

ولكن مفردها ليس من لفظها، وهو 

 تدل على  "امرأة"، وكلمة "قوم" فهي
ً
أيضا

  الكثير غير أن مفردها ال يأتي من لفظها.

 .ال يجوز فيه التذكير و التأنيث 

مثال: فالمؤمنات ال يجوز أن نقول فيه:  -

 جاء المؤمنات. 

 ال يجوز أن نقول في الرجال: "الرجال رحل". -

  التذكير والتأنيث. فيهيجوز 

مثال: أما النسوة يجوز أن نقول فيه: "جاء  -

 النسوة".

 ولكن يجوز في القوم: "القوم رحل". -
 

 الجموع جمع منتهىأوزان   11.6

  
ً
أيها الطلبة األعزة! بعد أن تناولنا أوزان الجمع واسم الجمع نعالج اآلن أوزان جمع منتهى الجموع، وهو أيضا

 الجمع، ويأت للداللة على جمع الكثرة. أنواعمن 

 هى الجموع:تتعريف جمع من   11.6.1

ها ساكٌن، مثل: مدارس، ومفاتيح. 
ُ
 أحرف أوسط

ُ
ن )يشرح ابوهو كل جمع كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة

  (327عقیل، ص:

 أوزان جمع منتهى الجموع   11.6.2

، وهي كلها لمزيدات الثالثي، اليسع المكان 19ة عشر )إن أوزان جمع منتهى الجموع كثيرة قد بلغت تسع 
ً
( وزنا

:
ً
 وأكثرها استعماال

ً
 لذكر جميع هذه األوزان، ويقل استعمالها، بل نكتفي بذكر أيشهر األوزان ذكرا

 المفردات األمثال األوزان

ل .1 اعِّ
َ
 ح، َم ارِّ َس َم  د،اجِّ َس َم  َمف

َ
)َصَحاَرى، ز اوِّ ف

ٌ
ٌد، َمْسَرٌح، مفازة ( َمْسجِّ َوات 

َ
ل
َ
 ف

ْيل .2 اعِّ
َ
ٌق )العهد أو العقود  قيْ اثِّ وَ ح، َم يْ ابِّ صَ َم  َمف ْصباٌح، ميثاٌق أو موثِّ مِّ

 بالطريق الرسمي(

ل .3 َواعِّ
َ
 ابِّ وَ زَ  ف

َ
 ارِّ وَ ع، ك

َ
)َهَيجاُن  راهِّ وَ م، َج اتِّ وَ ث، خ

ٌ
)مصيبة َزْوَبَعة

ٌ
(، كارثة ، عظيمة( الّرِّياحِّ

ٌم، َجْوَهٌر  اتِّ
َ
 خ

ْوٌر  ريْ اطِّ وَ خ، َس يْ ارِّ وَ صَ  فواعيل .4
ُ
 َصاُرْوٌخ، َساط

ل .5 َعالِّ
َ
ْرهٌم  ماهِّ رَ دَ  ف  دِّ

ْيل .6 َعالِّ
َ
  ف

َ
 يْ افِّ صَ أ

َ
 س، دَ يْ اطِّ رَ ر، ق

َ
 قرطاٌس،ديناٌر  ريْ انِّ ن
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ل .7 اعِّ
َ
ف
َ
  أ

َ
 اوِّ َس أ

َ
 امِّ َح د، أ

َ
 د، أ
َ
 أسود، أحمد، أفضل لاضِّ ف

 
َ
 ابِّ صَ أ

َ
 ع، أ

َ
 مِّ نا

َ
)المفصل بانِّ رَ ل، أ

ٌ
َملة

ْ
 ذيال اإلصبع من األعلى إصبٌع، أن

ٌب الظفر(،  فيه
َ
ْرن
َ
 أ

ْيل .8 اعِّ
َ
ف
َ
  أ

َ
 أ
َ
 يْ ايشِّ ن

َ
 يْ الِّ َس د، أ

َ
  ريْ ابِّ ضَ ب، أ

ُ
، أسلوٌب، إَضَبارة

ٌ
ْضبارة أو نشيٌد أو أنشودة

َ
 أ

9.  
َ
 ت
َ
  لاعِّ ف

َ
 اِّ نَ ت

َ
  بارِّ َج بل، ت

ٌ
َبة ْجرِّ

َ
َبل ،ت

ْ
ن  تِّ

11.  
َ
 ت
َ
  ليْ اعِّ ف

َ
 يْ ابِّ َس ت

َ
ُبوُل أو تنبالة ليْ ابِّ نَ ح، ت

ْ
ن
ُ
 تسبيحة، ت

11.  
َ
  لائِّ عَ ف

َ
 ل

َ
 ائِّ ط

َ
،  مائِّ رَ ف، ک

ٌ
 لطيف

ٌ
 كريمة

 هذه هي األوزان المشهورة  
ً
 ولكنها ال تستعمل كثيرا

ً
ذلك  ، ومن أجللجمع منتهى الجموع. وله أوزان أخرى أيضا

 تركناها، و من يريد المزيد من المعلومات فلُيراجع الكتَب النحوية المطولة.

 اختبر معلوماتك:

 ما هو تعريف اسم الجمع؟ .1

 ما هي أنواع اسم الجمع؟ .2

 منتهى الجموع وأنواعه.اكتب عن جمع  .3

 الصحيحو  أوزان االسم المقصور والممدود والمنقوص  11.7

يمات، تقس -كما نعرف–طلبتي األعزة! نحن ندرس في هذه الوحدة أوزان االسم بأقسامها وأنواعها، وإن لالسم  

ة، ولها ي اللغة العربيمنها: تقسيم االسم إلى المقصور والممدود والمنقوص الصحيح، ولهذه األقسام أهمية كبيرة ف

أوزان مخصوصة تصاغ عليها هذه األسماء من المقصور والممدود والمنقوص والصحيح، ففي هذه الوحدة سندرس 

 -بإذن الله -أوزان هذه األقسام بالشرح والتفصيل

 االسم المقصور وأوزانه  11.7.1

تبْت بصورة  
ُ
َعَصا، أم بشكل ياء  غير هو االسم المعرب الذي آخره ألف الزمة، قبلها فتحة، سواء ك

ْ
ال
َ
األلف: ك

ى. واالسم المقصور ينقسم إلى قسمين: 
َ
ف
َ
 ( سماعٌي.2( قياس ٌي 1منقوطة: كُمْوس ى، وُهَدى،  وُمْصط

المقصور القياس ي: وهو يكون في تسعة أنواع من األسماء معتلة اآلخر، وله أوزان مخصوصة، وهي في  (1

 الجدول التالي:

 األمثال األيشكال األوزان

َعل -1
َ
 ف

 

بفتح الفاء وفتح العين، وبشرط أن يكون فعله 

 معتل األخير بالياء
ً
 الزما

ً
 الماض ي ثالثيا

َي  ْن َجوِّ  َجوًى مِّ

يَ   ْن َرض ِّ  مِّ
ً
 رضا
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يَ     نِّ
َ
ًنى من غ

َ
 غ

َعل  -2 بكسر الفاء وفتح العين، وبشرط أن يكون المفرد على  فِّ

ة" املختومة بتاء التأنيث التي قبلها حرف
َ
ْعل  وزن"فِّ

 علة.

َوة
ْ
 من رِّيش

ً
 رِّيشا

َية
ْ
ل لًى من حِّ  حِّ

َية
ْ
ن نًى من بِّ  بِّ

َعل  -3
ُ
بضم الفاء وفتح العين، وبشرط أي يكون المفرد على  ف

ة" املختومة بتاء التأنيث التي قبلها حرف 
َ
ْعل

ُ
وزن"ف

 علة.

 ُمدًى من ُمْدَية 

 ُزبًى من ُزْبَية 

 من ُعْرَوة
ً
 ُعرا

َعل -4
َ
أسماء األجناس التي تدل على بفتح الفاء والعين، من  ف

الجمع املجرد من التاء، وتدل على الوحدة مع التاء 

 المدورة

 َحص ًى من َحَصاة 

اة 
َ
ط

َ
 من ق

ً
طا

َ
 ق

 ُمْعطًى من فعل "أعطى" اسم مفعول، فعله الماض ي معتل اآلخر. ُمْفَعل -5

 مرتقًى من فعل "ارتقى"

 مستوى من فعل "استوى"  

 َمْحي مصدر من حّيا،  الدال على االسم الزمان أو المكان المصدر الميمي َمْفَعل -6

ى
َ
ت
َ
تَى مصدر من أ

ْ
 َمأ

ًهى مصدر من لَها
ْ
 َمل

ْفَعل -7 ْرًمى يدل على اسم اآللة  مِّ ْهًدى، مِّ ًوى، مِّ
ْ
ك  مِّ

َعل -8
ْ
ف
َ
قه الهمزة المفتوحة، ويأتي بسكون الفاء وفتح  أ تسبِّ

 العين، ويدل على التفضيل والعيب. 

أدنى،أقص ى)صفةللتفضيل(أحوى،أعمى  

 )لغير التفضيل(

ى -9
َ
ْعل

ُ
بضم الفاء وسكون العين، وفتح الالم، وزيادة حرف العلة  ف

 باآلخر )صيغة المؤنث السم التفضيل(

ْصوى 
ُ
ْضلى، ق

ُ
 ُحْسنى، ف

 

: يكون  المقصوُر  (2 ا التسعة المواضعِّ  هذه غير في السماعي  ، وَردَ  ممَّ
ً
  مقصورا

ُ
ظ

َ
 مثل: لكوذ عليه، يقاُس  وال فُيحف

ل.  عِّ
َ
جا الفتى وأصله ليس على وزن ف رى  والحِّ

َّ
نا والث  ".والرَّحى والُهدى والسَّ

 للقاعدة فعدت سماعية –الفتى 
ً
 ألن أصله ليس وفقا

 أوزانه :االسم الممدود و   11.7.2

فإذا كانت الهمزة بعد ألف هو االسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائداة، نحو: صحراء، وحمراء.  

 ألن الهمزة لحقت بعد ألف أصلية. 
ً
 ممدودا

ً
، نحو: ماء، فهذه الكلمة ليست اسما

ً
 ممدودا

ً
له و أصلية فال يكون اسما

 قسمان: 
ً
 ( سماعي.2( قياس ي 1أيضا
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 الممدود القياس ي : هو االسم الذي يأتي في آخره حرف علة، وهي سبعة أنواع:  (1

 لاألمثا األيشكال األوزان

َعَل  -1
ْ
ف
َ
  مصدر الفعل الماض ي معتل اآلخر باأللف أ

َ
 عْ أ

َ
 إعْ  ىط

َ
  ،اءً ط

ْ
 َج ان

َ
  ىل

ْ
 جِّ ان

َ
َنى  ًء،ال

ْ
غ
َ
أ

َناءً   ىص َ ْق تَ اْس  ،أْرَبى إْرَباءً  ،غِّ

 اءً صَ ْق تِّ اْس 

َعاٌل  -2
ُ
 معتل اآلخر على  ف

ً
بشرط أن يكون ماضيه ثالثيا

عَل "وزن 
َ
 ، وهذا الوزن يدل على صوت أو داء" ف

ا غاًء،رُ  = َرغا
َ
غ
َ
غاء=  ث

ُ
اءً ث

َ
ى = ُمش

َ
 ، َمش 

َعاٌل  -3  ( الفاءِّ  بكسر) فِّ
ً
 وِّ  =ىالِّ وَ  سم الفاعلالِّ  مصدرا

َ
داء،=ْي ادِّ عَ ، ءً ال  =ْى ارِّ َم  عِّ

رَ    اء،مِّ
َ
َم  =ْى امِّ رَ  اء،َد نِّ  =ْى ادِّ ن  "اءرِّ

َعاٌل  -4   فِّ
ً
تكسير على وزن اللجمع بشرط أن يكون مفردا

ة
َ
ل عِّ

ْ
ف
َ
يسبقها حرف العلة املختومة بالتاء " "أ

 بشرط أن يكون و 
ً
بالهمزة المسبوقة مختوما

 بحرف علة

َساء كسية" فجمعه على وزن كِّ
َ
 "أ

 "أردية" فجمعه على وزن على رِّداء

اء
َ
ط  "أغطية" فجمعه على وزن غِّ

ْفَعال -5
َ
ْفَعالأو   ت يغ ما تِّ  = "يعدو عدا هذين الوزنين على المصادر من صِّ

َ
 وَم  ،"اءٌ َد عْ ت

َ
 يش ِّ ْم يَ  ىش 

 ْم تِّ "
َ
 "اءٌ ش

ال -6 عَّ
َ
ْفَعال أو ف اُء،  أن يصاغ صيغة مبالغة على هذين الوزنين مِّ عطاءالعدَّ  .المِّ

َعَل  -7
ْ
ف
َ
َعَل "أن يكون على وزن  أ

ْ
ف
َ
 رِّ لغي  وأن يكون مؤنثه "أ

أو معتلة  اآلخر صحيَح  أكان سواءٌ  التفضيل،

 اآلخر

  حمراء،= أحمَر 
َ
 عرجاء =َج رَ عْ وأ

اء،=  أحوى   و َعمياء،=  وأعمى َحوَّ

 لمياء=  ألمى
 

ع هذه غير في يكون  السماعي: االسم الممدود (2   السبعة، المواضِّ
ُ
ظ

َ
ُيحف

َ
تاءِّ ال :مثل وذلك ؛عليه ُيقاُس  وال ف

َ
، ف

ناءِّ  ناءِّ ، السَّ
َ
راءِّ  ،الغ

ّ
 .الث

 االسم المنقوص: 11.7.3

 يرغ ياؤه كانت فان)هو االسم المعرب الذي آخره ياء الزمة مكسور ما قبلها، مثل: الداعي، المنادي،الراعي.  

 " مثل. مكسور  غير قبلها ما كان نإ وكذا". أخيك الى أحسن" مثل بمنقوص، فليس ثابتة
َ
  وإذا "(.يٌ عْ َس وَ  يٌ بْ ظ

َ
دَ ت  من جرَّ

  ياؤهُ  حذفْت  واإلضافةِّ ( أْل )
ً
ا لفظا

ًّ
فع حالتي في وخط ، الرَّ  صب،الن حال في وثبتْت  ،"جان   على قاض   حكَم ":نحو والجّرِّ

  اللهُ  جعلك":نحو
ً
  الحق، إلى هاديا

ً
تثُبُت  واإلضافة( أل) مَع  أما ".إليه داعيا

َ
 لقاض يا حكم":نحو األحوال، جميع في الياءُ  ف

  ".الُقضاة قاض ي جاء" و" الجاني على
ُ
هُ  إليه د  رَ وت

ُ
 ."قاضيان" قاض   في فتقول  تثنيته، عند املحذوفة ياؤ
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 :االسم الصحيح  11.7.4

 ممدودة، نحو: الرجل، الكتاب، القلم. وقد يكون االسم يشبه  ال يكون هو ما  
ً
في آخره حرف علة، وال ألفا

 في آخره 
ً
 ما قبله، نحو: دلٌو، ظبٌي، هدٌي، و سعٌي. وقد يكون االسم معربا

ً
الصحيح وهو ما كان آخره حرف علة ساكنا

لى مي بشبه الصحيح لظهور الحركات الثالثة عياء الزمة غير مشددة، و قبلها الكسرة، مثل: العالي، والمستعلي. وقد س

 آخره، كما تظهر على الصحيح اآلخر، مثل: 

  =هذا دلٌو    هذا ظبيٌ  الضمة 

  =الفتحة  
ً
   رأيت ظبيا

ً
 رأيت دلوا

  =مررت بدلو    مررت بظبي   الكسرة 

 اختبر معلوماتك:

 بين االسم المقصور وأوزانه. .1

 ماذا تعريف عن االسم الممدود وأوزانه؟ .2

 عن االسم المنقوص واالسم الصحيح. اكتب .3

 التدريبات    11.8

 في جمل مفيدة على األوزان التالية: .1
ً
 مجردا

ً
 رباعيا

ً
 ضع اسما

َعّل:  -1  ............................................................................................... فِّ

ٌل:  -2
َ
ْعل

َ
 ............................................................................................... ف

ٌل:  -3
َ
ْعل

ُ
 ............................................................................................... ف

ٌل:  -4 ْعلِّ  ............................................................................................... فِّ

ٌل:  -5
َ
ْعل  ............................................................................................... فِّ

 انظر إلى األسماء التالية، واكتب أوزانها. .2

َدب: -1
ْ
 ..................................... ُجخ

ل: -2 ْعبِّ  ..................................... دِّ

ْجَرع: -3  ..................................... هِّ

 ..................................... ُحْبُرج: -4

َزْبر: -5  ..................................... هِّ

ل: -6
َ
 ..................................... َدْعف

 على األوزان التالية:أكتب ثالثة أسماء  .3
ً
 مجردا

ً
 ثالثيا

ْعٌل: -1
َ
 ........................................................................... ف
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َعٌل: -2
َ
 ........................................................................... ف

ٌل: -3 عِّ
َ
 ........................................................................... ف

ُعٌل: -4
َ
 ........................................................................... ف

ْعٌل: -5  ........................................................................... فِّ

 اختر الجواب الصحيح من القوسين، واكتبه في الفراغ: .4

 (. أفعل ـ استفعال ـ استفعل ـ فعلل)  ...................... املجرد الرباعي االسم نأوزا من -1

 (. ثالثة ـ عشرة ـ مئة ـ خمسون )  ...................... املجرد الثالثي االسم أوزان أهم عدد -2

 (. ثالثة ـ عشرة ـ خمسة ـ خمسون )  ...................... املجرد الرباعي االسم أوزان أهم عدد -3

 (.أحرف ستة ـ حرفان ـ أحرف خمسة ـ أحرف أربعة)  ...................... الثالثي لالسم زيادة أقص ى -4

 (.أحرف ثالثة ـ حرفان ـ أحرف خمسة ـ أحرف أربعة) ...................... الرباعي لالسم زيادة أقص ى -5

 (.مجرد ثالثي ـ خماس ي ـ مجرد رباعي ـ بحرف مزيد ثالثي) ...................... اسم(  أحسن)  -6

 (.أحرف بثالثة مزيد ثالثي ـ خماس ي ـ مجرد رباعي ـ بحرف مزيد ثالثي) اسم......................(  استغفار)  -7

 (.بحرفين مزيد رباعي ـ خماس ي ـ مجرد رباعي ـ بحرف مزيد ثالثي) اسم...................... (  متدحرج)  -8

 ( آلة اسم ـ معرفة ـ مشتق ـ جامد)  ...................... اسم(  رجل)  -9

 نتائج التعلم  11.9 

 أعزائي الطلبة! وبنهاية هذه الوحدة قد توصلنا إلى النتائج التالية:

 ثم قسم العلماء فيه إن االسم من حيث عدد الحروف ينقسم إلى قسمين: األول: املجرد والثاني: المزيد ،

املجرد الخماس ي. وأوزان املجرد  -3املجرد الرباعي،  -2الثالثي،  املجرد -1ثالثة أقسام :  ىلإالقدامى االسم املجرد 

 ة، وأوزان املجرد الخماس ي أربعة.  ي عشرة، وأزان املجرد الرباعي ستالثالث

 هو ما أضيف إلى أصوله حرف واحد أو أكثر ولكنه ال يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف، والزيادة  فيه االسم المزيد

تكون على نوعين: األول: بتكرار حرف من حروفه األصلية، والثاني: بإضافة أحد حروف الزيادة، وهي عشرة، 

 "سألتمونيها".بـجملة تعبر عنهاس، أ، ل، ت، م، و، ن، ي، ه، ا. و مجموعتها 

 إلى ثالثة أنواع: األول: الجامد، الثاني: المصدر، الثالث: المشتق.  امد والمشتقاالسم من حيث الج يتوزع

 للداللة على مسمى معين، ولم يؤخذ من غيره وأسبق 
ً
ر من الظهو  فياألسم الجامد: هو االسم الذي وضع اصال

غيره، ويحمل معنى الصفات،  واالسم المشتق: هو االسم المأخوذ من كما ذهب إليه بعض النحاة، المشتق

 .نحو: املجتهد مأخوذ من االجتهاد، الصابر مأخوذ من الصبر

  اسم الجمع يعد من أنواع الجمع، وهو ما يدل على الجماعة، وال يأتي واحده من لفظه، ونحن نستطيع أن

 فرن، القوم رحلنعامله معاملة المفرد، أو معاملة الجمع باعتبار المعنى، نحو: النساء سافرت= النساء سا

 = القوم رحلوا...
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 جمع منتهى الج 
ُ
 رفأح موع هو الجمع الذي يدل على جمع الكثرة، ويكون بعد ألف تكسيره حرفان أو ثالثة

 مثل: مدارس، مفاتيح. وله أوزان مخصوصة تبلغ  ،أوسطها ساكٌن 
ً
 .تسعة عشر وزنا

  المقصور، والثاني: االسم الممدود، الثالث: االسم باعتبار آخر حرفه ينقسم إلى أربعة أقسام: األول: االسم

 وتعلمنا أوزان هذه األسماء األربعة:   االسم المنقوص، الرابع: االسم الصحيح.

 هايعبة ومعانالكلمات الص10.10  

 المعاني الكلمات

 الشدة، صقرت الشمس يعني ايشتد حرها صقٌر 

س
ْ
ك هم التقلب والتغير/ ج أنكاٌس  نِّ ر السَّ هُ  ينكسِّ

ُ
وق

َ
عاله فيجعل ف

َ
هأس أ

َ
 فل

َيٌم   متفرق   زِّ

ٌد  بِّ  المرأة الولود  إِّ

ْرداٌن  ُصَردٌ  س ضخم ،العصُفور  من أكبر طائر  ج صِّ
ْ
 يصيد ،والمنقار الرأ

 الحشرات صغار

َهب
ْ
ُب ج  َسل   و َسالهِّ

ٌ
َبة  والخيل الناس من الطويل َسالهِّ

ل ْعبِّ   /بيض الضفدع  دِّ
ُ
ة
َ
اق   النَّ

ُ
ة يَّ وِّ

َ
  الق

ن
ُ
لب األسد  ُبْرث

ْ
خ  مِّ

ْعُدٌد 
ُ
 الجبان ق

َدب
ْ
َسُد  ُجخ

َ
ْسم عظيُم  /األ ْدر َعرِّيُض  الجِّ  الصَّ

ْجَرع ُب  هِّ
ْ
ل
َ
ي   الك وقِّ

ُ
ل   السَّ

ُ
ْحَمُق  /الخفيف

َ
 األ

ُر  َزْبر ج َهَزابِّ سماء من هِّ
َ
سد أ

َ
 األ

 

 األسئلة النموذجية   10.11

 أسئلة موضوعية  11.11.1

 لالسم املجرد؟ -1
ً
 كم قسما

 ثالثة  (d)  أربعة  (c)  تسعة  (b) خمسة  -1

ُعٌل " هي أوزان لالسم : -2
َ
ْعٌل، ف ْعٌل، فِّ

َ
َعٌل، ف

َ
 " ف

(a) املجرد الرباعي (b)  املجرد الخماس ي (c) املجرد الثالثي  (d) االسم المزيد 

 لالسم املجرد الرباعي؟ -3
ً
 كم وزنا
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  (a)عشرة (b) تسعة  (c) ثالثة  (d) ستة 

ّل(  -4
َ
ْعل ل، فِّ ِّ

ّ
َعل

ُ
َل، ف

ّ
َعل

َ
 هذه األوزان لالسم...)ف

 (a)املجرد الخماس ي (b) املجرد الرباعي (c)  املجرد الثالثي (d) ليس منها أي ش يء 

 للمجرد الخماس ي؟ -5
ً
 كم وزنا

(a)تسعة (b) عشرة  (c) أربعة  (d) ثالثة 

 ؟من أوزان االسم الثالثي املجرد -6

(a)تفاعل (b) َعل  فعالن (d)  فاعول  (c)  فِّ

ْعلل" من أوزان  -7
ُ
 االسم..:"ف

(a)الثالثي املجرد  (b) الرباعي المزيد بحرف (c) الثالثي المزيد بحرفين (d) الرباعي املجرد 

 الرجل، الكتاب، القلم" هي نوع من...: "  -8

(a)االسم الصحيح (b)  االسم المقصور (c) االسم المنقوص (d) الش يء 

 األوزان المشهورة لجمع منتهى الجموع ...:  -9

(a)خمسة عشر  (b) تسعة عشر  (c) أحد عشر  (d) ثمانية 

 أصافير، قراطيس، دنانير" على وزن: " -11

(a)  
َ
َل  (c)  تفاعل (b)  ليْ الِّ عَ ف

ّ
َعل

َ
ّل  (d)  ف

َ
ْعل  فِّ

 أسئلة اإلجابة القصيرة  11.11.2

 ما ذا تعرف عن االسم المزيد؟ -1

 لالسم املجرد الخماس ي، أكتبها في الجدول مع األمثلة؟ -2
ً
 كم وزنا

 الفرق بين الجمع واسم الجمع ، وايشرح هذا الفرق باألمثلة؟بين  -3

 له، واكتب مع األمثلة؟ -4
ً
 أكتب عن االسم الجامد، وكم قساما

 عين اسم الذات واسم المعنى واالسم المشتق فيما يلي: -5

o  المقياس .......................    ....................... العمل 

o الغصن.......................    ....................... الباحث 

o العهد.......................    ....................... الحياة 

o الخبير.......................    ....................... األشجار 
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o الرمال.......................    ....................... التواب 

o .......................المنتقم 

  اإلجابة الطويلةأسئلة   11.11.3

 له، أكتب جميع األوزان مع األمثلة في الجدول؟ -1
ً
 ماذا تعرف عن االسم المقصور، وكم وزنا

 سلط أضواًء بسيطة على جمع منتهى الجموع، واكتب أوزانها باألمثلة؟ -2

 أكتب عن اسم الجمع بالتفصيل، وبين أنواعه وايشرحها باألمثلة؟ -3

 في االسم المزيد؟ ما هي األغراض للزيادة -4

 الموص ى بها  والمراجع الكتبأهم   11.12

        عباس حسن، النحو الوافي. -1

      الغالييني، الشيخ مصطفى، جامع الدروس العربية. -2

    األنصاري، ابن هشام يشرح يشذور الذهب في معرفة كالم العرب. -3

   .الفرق بين الجمع واسمه وبين اسم الجنس وعلمه ،محمد بن عبد الحي بن رجب -4

     ، التبیان فی تصریف األسماء.أحمد حسين كحيل -5
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 :عناصر الوحدة

 التمهيد  11.1

 أهداف الوحدة  11.1

 النعت  11.2

 النعت الحقيقي 11.2.1 

 النعت السببي 11.2.2 

 أنواع النعت باعتبار اللفظ 11.2.3 

 التوكيد  11.3

 التوكيد اللفظي  11.3.1 

 التوكيد المعنوي  11.3.2 

 توكيد الضمائر 11.3.3 

 البدل وأقسامه  11.4

 عطف البيان  11.5

 عطف النسق  11.6

 حروف العطف ومعانيها 11.6.1 

 العطف على الضمير 11.6.2 

 تدريباتال        11.7

 نتائج التعلم    11.8

 الكلمات الصعبة ومعانيها    11.9

 األسئلة النموذجية    11.11

 أهم الكتب والمراجع الموص ى بها         11.11
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 التمهيد 11.1

 تنقسم الجملة إلى قسمين:  

 جملة اسمية، مثل: محمٌد طالٌب  .1

 الدرَس   .2
ُ
لميذ َتَب الّتِّ

َ
 جملة فعلية، مثل: ك

 األسماء المذكورة في 
ُ
ل مع الكلمات األخرى جالجملتين السابقتين كلمات أساسية على األقل، ألنها ت

ّ
ملة شك

تامة. ولكننا أحيانا نضطر إلى "تحديد" أكثر لهذه األسماء، وهذا التحديد يجعل لهذه األسماء الواردة في الجملة 

َتَب  خصوصية أكثر، بل ويضفي نوعا من التعيين والتوضيح في نفس الوقت، فتقول: محمٌد 
َ
 طالٌب مجتهٌد، وك

ُ
 التلميذ

. ويكون هذا التعيين   الدرَس بعَضه، وأعجبُت بالقائدِّ خالد 
ُ
َتَب التلميذ

َ
نفُسه الدرَس، ومحمٌد وعلي  صديقان، وك

 والتوضيح عبر ما نطلق عليه "توابع".

َبُع كل  كلمة تأتي ب – "ع" "ب" "ت"والتابع: كما يوحي به أصل الكلمة  
ْ
َع َيت بِّ

َ
ها في عد كلمة أخرى، وتتبُع ما قبلت

حركة اإلعراب، فإْن كان االسُم المذكور مرفوعا وجَب الرفُع أيضا في التابع، وإْن كان االسُم المذكور منصوبا وجَب 

 .النصُب أيضا في التابع، وإْن كان االسُم المذكور مجرورا وجَب الجر  أيضا في التابع، كما ترى في األمثلة السابقة

، هي:
ٌ
 والتوابُع خمسة

1- 
ُ
 البيان  -4 البدُل  -3 التوكيُد  -2  النعُت أو الصفة

ُ
 النسق -5  عطف

ُ
 عطف

 أهداف الوحدة 11.1

 :بعد دراستك لهذه الوحدة يجُب أن تكون قادرا على

 ابع: النعت، والتوكيد، والبدل، وعطف البيان، وعطف النسقو ف أنواع التير عمفهوم التابع، وت يحتوض.  

 ق بين النعت الحقيقي والنعت السببّي، والتوكيد اللفظّي والتوكيد المعنوّي، وأنواع البدليتفر القيام بال. 

  كل نوع من التوابع في جمل مفيدةاستخدام. 

  الجمل المشتملة على التوابع. إعراب 

 النعت   11.2

 ينقسم النعت باعتبار معناه إلى قسمين: حقيقّي، وسببّي. 

 الحقيقي النعت   11.2.1

  
َ
فة  هو أيضا(:  النعت الحقيقي )وُيسّمى الّصِّ

ُ
َن بعض أحواله، مثل: جاَء التلميذ تابٌع ُيذكر بعد اسم لُيَبّيِّ

ُم الجليُل ،و املجتهُد  ُد" في المثال األول بَ ، فاَز الرجُل املخلُص ، و حضَر العالِّ  "املجتهِّ
ُ
 يَّ فكلمة

َ
"، حال موصوفها: " ْت ن

ُ
التلميذ

 "الجليُل" 
ُ
 "املخلُص" في المثال الثاني وكلمة

ُ
ُم"، وكذلك كلمة ينت حال بَ في المثال الثالث بينت حال موصوفها: "العالِّ

 موصوفها: "الرجُل".

 ففائدة النعتِّ التوضيُح، وإْن كان 
ً
 معرفة

ُ
مَّ إْن كان الموصوف

ُ
 بين المشتركين في االسم. ث

ُ
 النعتِّ التفرقة

ُ
وفائدة

ه التخصي
ُ
 ففائدت

ً
 نكرة

ُ
ْد أوضحَت الموصوف

َ
ْن بين المشتركي ُص، فإْن قلت: جاَء سليٌم الشاعُر، فق ن َمْن هو الجائي مِّ

ن بين المشاركين له في صفة الرجولية.  ْصت هذا الرجل مِّ ْد خصَّ
َ
ق
َ
ما، ف ْم رجال عالِّ رِّ

ْ
ك
َ
 في هذا االسم. وإْن قلت: أ
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. الصفة المشّبهة، واسم التفضيلواألصل في النعت أن يكون اسما مشتقا، كاسم الفاعل، واسم المفعول، و  

ور التالية:  وقْد يأتي النعُت اسما جامدا ُمؤّوال بمشتق، وذلك في الص 

 هذا، أي: المشاَر إليه، فـ )هذا( نعت أتى جامدا ُمؤوال بمشتق. -1
ً
 اسم اإليشارة، مثل: أكرِّم علّيا

، أي: معدودون بهذا العدد. -2
ٌ
 العدد، مثل: حضَر طالٌب ثالثة

، )لحقته ياء النسبة( أي: منسوب إلى مصر.االسم المنسو  -3  ب، مثل: حضَر طالٌب مصري 

 االسم الموصول المقترن بأْل، مثل: حضَر الطالب الذي اجتهَد، أي: املجتهُد. -4

 ما أفاد التشبيَه، مثل: حضَر رجٌل أسٌد، أي: شجاٌع. -5

ه )موصوفه( في
َ
 :والنعت الحقيقي َيتبُع منعوت

مُت على الطالبِّ ، و رأيُت الطالَب املخلَص ، و فاَز الطالُب املخلُص  مثل: اإلعراب )رفعا ونصبا وجّرا( -
ّ
سل

 .املخلصِّ 

َر الطالُب الكسوُل و  -
ّ
َر طالٌب كسوٌل ، و التعريف والتنكير، مثل: تأخ

ّ
 .تأخ

ُن أقبَل الفرسا، و أقبَل الفارسانِّ الشجاعانِّ و  أقبَل الفارُس الشجاُع، واإلفراد والتثنية والجمع، مثل: -

ْجعا
ُ

 .ُن الش

د   - جِّ
ُ
 ، و والتذكير والتأنيث، مثل: تفّوَق الطالُب امل

ُ
 املجّدة

ُ
 .تفوقْت الطالبة

، حسُن السمعة. 
ٌ
ٌب، نشيط

ّ
َد النعُت لمنعوت واحد، مثل: جاَءني إنساٌن مهذ  ويجوُز أي يتعدَّ

ث، فيقال: "خيوٌل ال َيعقُل، يجوز في نعته الجمع، والمفرد  وينبغي أن ُيالحظ أنه إذا كان المنعوُت جمَع ما
ّ
المؤن

سابقاٌت، وخيوٌل سابقة، وشجرات كثيرات، وشجرات كثيرة". وكذلك إذا كان المنعوُت جمَع التكسير لمن َيعقُل، يجوز 

ث، فتقول: "رجال طيبون وطيبة، وطالب متفوقون ومتفوقة".
ّ
 في نعته الجمع، والمفرد المؤن

 النعت السببي  11.2.2

عين: النعت الحقيقي، والنعت السببي. أما النعت الحقيقي فكثر استعماله، وقد درستم عن َمرَّ سابقا بأن للنعت نو 

 وهو تابع ُيذكُر لبيان صفة في اسم مرتبط بالمنعوت، مثل: ,ذلك. وأما النعت السببي فاستعماله قليٌل 

ه.
ُ
ُن عمل  جاَء الرجُل الُمتقِّ

 وت( في اإلعراب )رفعا ونصبا وجرا(، وفي التعريف أو التنكير، ويتبعوهذا النعُت يكوُن مفردا دائما، ويتبُع ماقبله )المنع

 مابعده في التذكير أو التأنيث فقط. ففي مثل:

 جاَء الرجُل الكريُم أبوه،

َق مابعده في التذكير. وفي مثل:
َ
َق المنعوَت في الرفع، وفي التعريف، وواف

َ
 تجد أن النعَت مفرٌد، وأنه قد واف

 أبوه، رأيُت الرجَل الكريَم 

 : ثلمتجد أن النعت مفرد كذلك، وأنه قد وافق المنعوَت في النصب، وفي التعريف، ووافق مابعده في التذكير. وفي  

ه،
ُ
ُب بكتاب  مشّوقة  مادت ْعجِّ

ُ
 أ

َق مابعده في التأنيث. وفي مثل: 
َ
، وفي التنكير، وواف َق المنعوَت في الجّرِّ

َ
 تجد أن النعَت مفرٌد، وأنه واف

ٌم مضمونُه،هذا  ّيِّ
َ
 كتاٌب ق
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َق المنعوَت في الرفع، وفي التنكير، وأنه وافَق مابعده في التذكير. 
َ
 تجد أن النعَت مفرٌد أيضا، وأنه واف

 أنواع النعت باعتبار اللفظ  11.2.3

 ينقسم النعت باعتبار لفظه إلى ثالثة أقسام: مفرد، وجملة، ويشبه جملة. 

1- ،
ً
، ويجيء النعُت المفرُد اسما مفردا، أو مثّنى، أو جمعا،  النعت المفرد: وهو ما ليس جملة واليشبَه جملة 

 مثل:

 المؤمُن القوي  خيٌر من المؤمنِّ الضعيفِّ 

الن  الفريقان المتباريان ُمتعادِّ

 الرجال املخلصون محبوبون 

 النعت الجملة: اسمية أو فعلية، مثل:  -2

 )جملة اسمية(
ٌ
 صالُح الدين قائٌد بطوالتُه خالدة

 رجٌل يحمُل كتابا )جملة فعلية( وجاءَ 

 بشرطين: 
ً
 ويأتي النعت جملة

ها بالمنعوت، وُيطابقه في التذكير أو التأنيث واإلفراد أو التثنية أو  -أ
ُ
أْن تشتمل الجملة على ضمير يربط

 الجمع.

، فإنَّ الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، تأّمْل في المثالين -ب
ً
رة  :أن يكون المنعوُت نكِّ

 يغّرُِّد )جملة يغّرد في محل نصب، وتقع  
ً
 (ألنها جاءت بعد نكرة للعصفور  نعتايشاهدُت عصفورا

 (.ألنها جاءت بعد معرفة يشاهدُت العصفوَر يغّرد )جملة يغّرد في محل نصب، وتقع حاال

بُه جملة: وهو أن يأتي النعُت ظرفا أو جارا ومجرورا، مثل:  -3  النعُت يشِّ

 وقابلُت أستاذا في بيته.، للحّق صوٌت فوَق كّلِّ صوت  

 التوكيد   11.3

 نَت أ التوكيُد )أو التأكيد( تابٌع ُيذكر في الكالم ليؤكد متبوعه في ذهن السامع، ويتبعه في اإلعراب، مثل: أنَت  

ضف إلى علّي األولى، وبذلك لم ت" و"جاء علّي علّي"، فأنت الثانية هي نفس أنت األولى، وكذلك علّي الثانية هي نفس قلَت 

دتها فقط بتكرار لفظها. وينقسم التوكيد إلى قسمين: التوكيد اللفظي، والتوكيد 
ّ
دة داللة جديدة بل أك

ّ
الكلمة المؤك

 المعنوي.

 التوكيد اللفظي   11.3.1

 أو  
ً
 أو حرفا

ً
 أو فعال

ً
دِّ بلفظه أو بمرادفه، اسما

َّ
، وبيان ذلك كالتوكيد اللفظي: يكون بتكرار الُمؤك

ً
 ما يأتي:جملة

 الثانية اسم وتوكيٌد  التوكيد اللفظي باالسم )توكيد االسم بلفظه(، مثل: -
ُ
 )فكلمة أسامة

ُ
 أسامة

ُ
َجَح أسامة

َ
ن

.)  لفظي 

 التوكيد اللفظي بالفعل )توكيد الفعل بلفظه(، مثل: َحَضَر َحَضَر محمٌد. -

عْم أحَضُر.التوكيد اللفظي بالحرف )توكيد الحرف بلفظه(، مثل:  -
َ
عْم ن

َ
 ن
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 التوكيد اللفظي بالجملة )توكيد الجملة بلفظها(، مثل:  -

 )جملة اسمية(.
ً
، إنَّ مع الُعسر ُيسرا

ً
 إنَّ مع الُعسرِّ ُيسرا

 سليٌم حاضٌر، سليٌم حاضٌر )جملة اسمية(.

 )جملة فعلية(.
ُ
، قْد قامت الصالة

ُ
 قْد قامت الصالة

 علية(.عاَد المسافُر، عاَد المسافُر )جملة ف

 التوكيد المعنوي    11.3.2

َد في المعنى، وتخالُفه في اللفظ، كما أنَّ هذا التوكيد يتبع  
َّ
نة توافُق المؤك التوكيد المعنوي: يكون بألفاظ ُمعيَّ

َد في إعرابه. وألفاظ التوكيد المعنوي، هي:
َّ
 المؤك

 نفَسه. -
ً
فُس، والَعيُن، مثل: جاَء محمٌد عيُنه، ورأيُت محمدا  النَّ

دِّ المثنى، والجمع، مثل: 
ّ
جمعانِّ مع المؤك

ُ
فردان مع المؤكد المفرد، وت

ُ
 ولفظتا النفس والعين ت

 جاء الرجالن أنُفُسهما أو أعُيُنهما 

 جاَء الرجاُل أنُفُسهم أو أعُيُنهم 

 جاءت المرأتان أنُفُسهما أو أعُيُنهما 

  َّجاءت النساُء أنُفُسهنَّ أو أعُيُنُهن 

ُد بها للداللة على الشمول والعموم، مثل:  -
َّ
: ُيؤك

ٌ
ل  وجميٌع وعامة

ُ
 ك

 هم
 
 جاَء الرجاُل كل

 رأيُت الشعراَء جميَعهم 

 هم  أعجبُت بالشعراء عامتِّ

ث. ويكون إعرابهما إعراب  -
ّ
ر، والثانية )كلتا( لتوكيد المثّنى المؤن

ّ
ال( لتوكيد المثّنى المذك لتا، واألولى )كِّ ال وكِّ كِّ

 المثّنى، أي ُيرفعان باأللف وُينصبان وُيجّران بالياء، مثل: 

 حضَر الصديقان كالهما 

 حضَرْت الصديقتان كلتاهما 

 ما  رأيُت الصديقين كليهِّ

 كلتيهما  رأيُت الصديقتين 

 أعجبُت بالصديقين كليهما 

 ما  أعجبُت بالصديقتين كلتيهِّ

لتا الوينبغي أن  ال وكِّ  ذا أضيفتا إلى الضمير، وجاءتا عقب كلمة سابقةإتكونان للتوكيد إال  ُيالحظ أن لفظتا كِّ

عربان إعراب  كما رأيت في األمثلة السابقة.
ُ
 ،المقصور السم اوأما إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر فإنهما ال تكونان للتوكيد، وت

 مثل:  ،وتكون عالمات اإلعراب مقدرة في جميع الحاالت )الرفع، والنصب، والجر

 مين ُمَرفرِّفان
َ
ال الَعل  كِّ
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 "ها
َ
ل
ُ
ك
ُ
تين آتت أ لتا الَجنَّ  "كِّ

  كال الفريقْين حضَر 

  ِّا 
ْ
 يش

ْ
 بتْين في المسابقةكلتا الطال ْت ترك

  ِّكال الكتابْين ُت يشتريْ ا 

  كلتا القصتْين قرأُت 

  ِّمن كال الكتابْين ُت ستفْد ا 

  ِّبكلتا القصتْين ُت ستمتعْ ا 

مراعاة  وفي هذه الحالة يجوز يكون ما بعد كال وكلتا مثنى ويعرب مضافا إليه دائما. ذا أضيفتا إلى اسم ظاهر وإ

ال الطالبين  ال" مفرد(. لفظهما باإلفراد، مثل: كِّ جديٌد )فإنَّ الخبر "جديٌد" جاء ُهنا في صورة المفرد نظرا إلى أن لفظ "كِّ

لتا الطالبتين جديدتان )إنَّ الخبر "جديدتان" جاء في هذا المثال في صورة المثنى  ويجوز مراعاة معناهما بالتثنية، مثل: كِّ

ال" مثّنًى(.  اللفظ أكثُر. نظرا إلى أن معنى "كِّ
ُ
 وُمراعاة

 رائتوكيد الضم   11.3.3

ُد الضميُر المنفصُل بإعادة لفظه، مثل: أنت 
َّ
، ففي التوكيد اللفظي ُيؤك

ً
 ومعنويا

ً
ّيا  لفظِّ

ً
ُد الضميُر توكيدا

َّ
ك
َ
ُيؤ

ُد الضميُر المستتُر والمتصُل توكيدا لفظيا بضمير مرفوع منفصل، مثل: 
َّ
ك
َ
 أنت قلت. وُيؤ

  ِّداَء الوطن ّبى هو نِّ
َ
 ل

  ُمَت أنت، وأكرمت
ُ
 ك أنتق

 أعجبُت بك أنت 

ُل أو المستتُر، بالنفس أو العين، ووجَب توكيُد الضمير  صِّ
ُد الضميُر المرفوُع، المتَّ

َّ
ك
َ
وفي التوكيد المعنوّي ُيؤ

 بضمير مرفوع منفصل، مثل: 
ً
ال  المرفوع )المتصل أو المستتر( أوَّ

 جئُت أنا نفس ي 

 حضَر هو نفسه 

 حضروا ُهم أعيُنهم 

  َر ُهو
َ
 نفُسهعلي  ساف

ا إذا كان الضمير منصوبا أو مجرورا، فالحاجة إلى توكيد الضمير أّوال بضمير مرفوع منفصل، مثل:   أمَّ

 أكرمُتهم أنفَسهم 

 هم  مررُت بهم أنفسِّ

 وكذلك الحاجة إلى توكيد الضمير أوال بالضمير المرفوع المنفصل إذا كان التوكيُد بغير النفس أو العين، مثل:  

  
 
 همالطالب نجحوا كل

 .سافرنا جميُعنا 
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 البدل 11.4

 ُعمَر". فلفظ  البدل: هو التابُع المقصودُ  
َ
ب  الخليفة حِّ

ُ
بالُحكم بال واسطة لفظية بينه وبين متبوعه، مثل، "أ

َر توطئهو "عمر" تابٌع للخليفة في إعرابه، وهو المقصود بحكم نسبة الحب إليه، والخليفة غير مقصود، و  كِّ
ُ
ة وتمهيدا، ذ

 يمكن أن يحُد  التباسوإلزالة 
َ
 أقلَّ وضوحا، وُربما تؤدي إلى ث

ُ
. فلو حذفت الخليفة وقلت: "أحب  عمَر" لكانت الجملة

 عمَر، فإنَّ السامع س
َ
فهم تماما أن "عمر" هنا هو الخليفة يحدوث سؤال: َمْن هو عمر؟ ولكنك إذا قلت: أحب  الخليفة

 منه. والبدل يتبع المبدل منه في المعروف، وليس شخصا آخر، وُيسّمى "عمر" بدال، ك
ً
ما يسمى "الخليفة" مبدال

 اإلعراب: رفعا ونصبا وجّرا.

 أقسام البدل

ى أيضا بدُل   ُق )وُيسمَّ الكل من الكل(، وبدُل البعض من الكّل، وبدُل  البدُل أربعة أقسام: البدُل المطابِّ

 االيشتمال، والبدُل المبايُن.

 الكل(: يكون فيه البدُل هو عيُن المبدل منه، مثل:البدُل المطابُق )أو بدل الكل من  -1

 في الدين 
ً
حا  كاَن اإلماُم الغزالي  ُمصلِّ

  ذهَب الدكتوُر ماجٌد 

   علي 
ُ
 حضَر األستاذ

 زينُب مجتهدة 
ُ
 الطالبة

  اُب سليٌم نائٌم  البوَّ

  الناظُر أحمُد غائٌب 

  ٌالوزيُر محموٌد موجود 

أن اإلمام هو نفسه الغزالّي، والدكتور هو نفسه ماجد، وكذلك  إذا نظرت إلى األمثلة المذكورة أعاله، عرفت

اُب هو نفسه سليم، والناظر هو نفسه أحمُد، والوزير هو نفسه  األستاذ هو نفسه علّي، والطالبة هي نفسها زينُب، والبوَّ

بدل الفعُل من الفعل، محمود. وكل  من الغزالي، وماجد، وعلّي، وزينب، وسليم، وأحمد، ومحمود بدٌل مما قبله. وقد ي

 مثل: قتله: رماه بالرصاص، ألن الفعل الثاني هو عين الفعل األول.

 بدل البعض من الكل: وفيه يكون البدُل جزءا من المبدل منه، مثل: -2

 ه
َ
 قرأُت الكتاَب ثلث

  في الكتاب صفحات  منه نظرُت 

  منهم عشروَن  حضَر الطالُب 

 منهم 
ٌ
 ايشتغل العماُل خمسة

ى بدل من جميع   جزٌء من كل، أو بعٌض  ةوالصفحات، والعشرين، والخمسفكٌل من الثلث،  ، ولذلك ُيسمَّ

 البعض من الكل. 

 بدُل االيشتمال: يكون فيه البدُل من مشتمالت المبدل منه، وليس جزءا من أجزائه، مثل: -3
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 فكرُتها 
ُ
 أعجبتني القصيدة

 ني المكاُن منظُره  وسرَّ

 ُم علُمه ِّ
ّ
 ونفعني المعل

 هذه األمثلة يشتمل على البدل، ويرتبط به، فالقصيدة تشتمل على الفكرة، وكذلك المكاُن  المبدل منه في

ُم 
ّ
لم من مشتمالت المبدل منه، وليس  يشتمل على المنظر، والمعل لم، وكل من الفكرة والمنظر والعِّ يشتمل على العِّ

 جزءا منه.

 وق لك األمثلة التالية:بين بدل البعض من الكل، وبدل االيشتمال، أس وحتى يسهل التمييز  

ها، أعمدُتها. -1
ُ
ها، أرُضها، جدراُنها، سقُفها، بالط

ُ
، نوافذ

ُ
 أبوابها

ُ
 أعجبتني الغرفة

 مقاعُدها، ستائُرها، سجادها، مراوحها. -2
ُ
 أعجبتني الغرفة

3-  
ُ
 ها، سعُتها، حسُنها.هواؤها، هندستُ  أعجبتني الغرفة

 من
ً
الغرفة، فكٌل منها بدل البعض من الكل. أما في الجملة  ففي الجملة األولى تعد الكلمات بعد الغرفة جزءا

 من الغرفة، ألنها أيشياء وضعت فيها بعد أن اكتملت الغرفة تماما، بل هي من  الثانية فكلماتها بعد الغرفة ال
ً
عد جزءا

ُ
ت

 منها ت ال مشتمالت الغرفة، ولذلك كل منها ُيعد بدل االيشتمال. وكذلك الكلماُت في الجملة الثالثة بعد الغرفة
ً
عد جزءا

 ، ولذلك ُيعد كل منها بدل االيشتمال ألنها من مشتمالت الغرفة.الغرفةوإنما هي من مشتمالت 

قه يعود على المبدل منه، ويطاب ويجب في بدل البعض من الكل، وبدل االيشتمال أن يتصل كل منهما بضمير 

 مع( كما ترى في األمثلة.في النوع )التذكير والتأنيث(، والعدد )اإلفراد والتثنية والج

 ال -4
ُ
ُنه، بحيث ا ُيبايِّ

مَّ  منه، وال البدُل المبائُن: هو بدُل الش يء مِّ
ً
 له، والبعضا

ً
 منه يكوُن المبدُل  يكون مطابقا

 عليه.
ً
 مشتمال

طِّ  -1ثالثة أقسام:  البدُل المبائُن و  
َ
ل
َ
 اإلضراب.  بدُل  -3 بدُل النسيان -2 بدُل الغ

َر غلطا، مثل: "أميُر الشعراء فبدُل الغلط: هو ما  -1 كِّ
ُ
 من اللفظ الذي سبَق إليه اللساُن، فذ

ً
َر ليكون بدال كِّ

ُ
ذ

ك، فأبدلت منه يشوقي.
َ
ط

َ
ل
َ
رَت غ

َّ
ك
َ
، فَتذ

ً
ك، فذكرت البارودي غلطا

ُ
َسَبَق لسان

َ
َر يشوقي، ف

ُ
 البارودي، يشوقي"، أردَت أن تذك

بيَّ  -2 
َ
 من لفظ ت

ً
َر ليكون بدال كِّ

ُ
، بدُل النسيان: هو ماذ

ً
ه، مثل: التقيُت به ظهرا َن لك بعد ذكرِّه فساُد قصدِّ

، توّهمَت 
ً
ضح لك أنك لم تلتق به ظهرا، بل التقيت به عصرا، فأبدلت منه عصرا.  أنك التقيَت  عصرا به ظهرا، ولكنه اتَّ

. ُق بالَجنانِّ
َّ
، وبدُل النسيانِّ يتعل ُق باللسانِّ

َّ
 فبدُل الغلطِّ يتعل

َم عَدَل عن بدُل اإلضراب: ماكان في  -3 
ّ
، قصُد كّل من البدل والمبدل منه فيها صحيٌح، غيَر أنَّ المتكل جملة 

َمَرك أبوك 
َ
ْر بالقطار، الطائرة، أ  قصد المبدل منه إلى قصد البدل، مثل: سافِّ

ً
ال ك بالقطار، ثم ظأوَّ َهَر لتسافَر إلى بلدِّ

ن بالقطار في حكم المتروك. وكل م ئرة، وجعَل السفَر له أن الطائرة أكثر آمنة من القطار، فأضَرَب عن القطار إلى الطا

بدل يقُع في كالم الُبلغاء. والبليغ يأتي بين ال بدل الغلط وبدل النسيان وبدل اإلضراب يكون تحت معنى متقارب، وال

ه أو نسيانه أو إضرابه.  على غلطِّ
ً
 والمبدل منه بكلمة "بل" داللة

 عطف البيان  11.5

ُل من المتبوع  زَّ
َ
 النعُت، وُين

ُ
 البيان: ُهو تابٌع جامٌد، ُيشبُه النعَت في كونه يكشف عن المراد كما يكشف

ُ
عطف
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سَم بالله أبو حفص ُعَمر. ففي هذا المثال "عمر" عطف بيان ألنه 
ْ
حة لكلمة  غريبة  قبلها، مثل: أق  الكلمةِّ الموّضِّ

َ
منزلة

، كما ترى في المثال،  يضاح المتبوعإالبيان هي يوّضح "أبو حفص" ويحدده. وفائدة عطف 
ً
إْن كان المتبوع معرفة

.
ً
: سوارا

ً
ّيا ، مثل: ايشتريُت ُحلِّ

ً
 البيان متبوَعه في الرفع والنص وتخصيص المتبوع إْن كان المتبوع نكرة

ُ
ب ويطابق عطف

 والجر، والتذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير، واإلفراد والتثنية والجمع.

 البيان  والفرُق 
ُ
بين البدل وعطف البيان هو أن البدل يكون هو المقصوَد بالحكم ُدوَن المبدل منه. وأما عطف

فليس هو المقصوَد، بل إنَّ المقصوَد بالحكم هو المتبوُع، وإنما جيء بالتابع )عطف البيان( توضيحا له وكشفا عن 

 أ ُق المراد منه. وقد ُيفرَّ 
ُ
 البيان أوضح من متبوعه وأيشهر، بين البدل وعطف البيان من حيث

ُ
نه يجب أن يكون عطف

وإال فهو بدٌل، مثُل: جاَء هذا الرجُل، فالرجُل بدل من اسم اإليشارة، وليس عطف بيان، ألن اسم اإليشارة أوضح من 

ف بأْل. واعترض بعض النحاة على التفريق بين البدل وعطف البيان، واعتبروهما بابا واحدا، ورأوا أنَّ  لبدل االمعرَّ

وعطف البيان متشابهان من حيث الداللة والتركيب، فكل اسم يصح الحكم عليه بأنه عطف بيان، يصح أن يكون 

يصح  فيها، وهي صور افتراضية تقوم على الحذف والتقدير، ولذلك  بدال، ماعدا صور قليلة يقول النحاة إنَّ البدل ال

 د هو البدل أو عطف البيان، واصطالح البدل أولى.الداعي للتفريق بينهما، ويمكن االكتفاء بباب واح

 عطف النسق  11.6

  .  من الحروف العاطفة، مثل: محمٌد وعلي  حاضرانِّ
ٌ
 بينه وبين متبوعه حرف

ُ
ط عطف النسق: هو تابٌع يتوسَّ

 يتبُع 
ُ
 عليه. والمعطوف

ً
ى المتبوُع معطوفا ، وُيسمَّ

ً
 عليه المعط وُيسّمى التابُع الذي يقُع بعد حرف العطف معطوفا

َ
وف

 مرفوعا، وإذا كان المعطوف عليه منصوبا كان المعطوف 
ُ
 عليه مرفوعا كان المعطوف

ُ
في اإلعراب، فإذا كان المعطوف

 منصوبا، وإذا كان المعطوف عليه مجرورا كان المعطوف مجرورا. 

 حروف العطف ومعانيها  11.6.1

ى،  ، وحتَّ مَّ
ُ
ْن. وفيما يلي معاني حروف العطف:حروف العطف هي: الواو، والفاء، وث ْم، وَبْل، وال، ولكِّ

َ
ْو، وأ

َ
 وأ

فيُد ترتيبا والتعقيبا،  -1
ُ
الواو: تكون للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الُحكم واإلعراب جمعا مطلقا، فالت

َرَج محمٌد َومحموٌد، كان المعنى أنَّ اال
َ
رَ فإذا قلت: خ

َ
َج قبَل محمود، أم بالعكس، أم ثنين خرجا، سواٌء أكاَن محمٌد قْد خ

َق في  ، واجتهَد محمٌد وتفوَّ
ُ
 بين خروجهما أم لم يكن. ومثل: إنتاُجنا يجوُد ويتضاعف

ٌ
خرجا معا، وسواٌء أكاَن هناك مهلة

 االمتحان.

2-  ،
ً
ال  جاَء أوَّ

ً
ه وخالٌد جاَء بعَد الفاُء: تفيُد الترتيَب مع التعقيب، فإذا قلَت: جاَء علي  فخالٌد، فالمعنى أنَّ علّيا

ُك الُجنُد، فالمعنى أنَّ القائَد يأُم  ، والجنُد يتحرُك بعد أمربالمهلة بيَن مجيئهما. وإذا قلت: يأُمُر القائُد فيتحرَّ
ً
القائد  ُر أوال

 بالمهلة.

مَّ الثماُر، فالمعنى أنَّ األزهاَر  -3
ُ
: تفيُد الترتيَب مع التراخي، فإذا قلت: ظهرْت األزهاُر ث مَّ

ُ
، والث ث

ً
ماَر ظهرت ظهرت أوال

بعدها، وكان بين ظهورهما ُمهلة وفاصل زمني. وإذا قلت: يزرُع الفالُح القمَح، ثمَّ يحُصُده، فالمعنى أنَّ الفالح يزرع القمح 

، وبعد زمن  يحصده.
ً
ال  أوَّ

 بها قليٌل. ويشروط العطف بها: -4
ُ
، والعطف

َ
ى: تفيُد الغاية  َحتَّ

  -أ
ً
 اسما

ُ
. أن يكون المعطوف

ً
 ظاهرا
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 جزءا من المعطوف عليه، أو كالجزء. -ب
ُ
 أن يكون المعطوف

 من المعطوف عليه، أو أخسَّ منه. -ج
َ
 أيشرف

ُ
 أن يكون المعطوف

َجَح الطالُب حتى  مثل:
َ
 حتى غَضُبها، ون

ُ
َبك الناُس حتى الصبياُن، وأعجبتني الفتاة

َ
ل
َ
، وغ

َ
قرأُت الكتاَب حتى الخاتمة

 ، و المتهاونوَن 
َ
  حّتى أكرمنا الضيوف

َ
 .همأطفال

ْو: تكوُن لمعان  عدة، فإْن وقعت بعد الطلب  -5
َ
وإما لإلباحة، وإما لإلضراب فهي إّما للتخيير، )األمر مثال( أ

 على النحو التالي:

  ،أو أخَتهاللتخيير 
َ
ْج عائشة َزوَّ

َ
 .مثل: ت

   َس العلماَء أو الُزّهاد  .لإلباحة، مثل: جالِّ

 ،ذهْب إلى السوق ه بالذهاب،  لإلضراب، مثل: "اِّ
َ
أو َدْع ذلك، فالتذهب اليوم"، أي: َبْل َدْع ذلك، أمرت

 ثم عدلَت عن ذلك.

 فيجوز فيها الجمُع بي والفرق بين التخيير واإلباحة، أنَّ التخيير ال
ُ
ن يجوز فيه الجمُع بين الشيئين، وأما اإلباحة

 الشيئين.

 ا للتقسيم على النحو التالي:وإما لإلبهام، وإموإْن وقعت "أو" بعد خبر، فهي إما للشك، 

  ،ساعة  للشك 
َ
 أو نصف

ً
 .مثل: جلسُت عند محمد ساعة

   أو بعد غد 
ً
 .لإلبهام، مثل: سأحضُر غدا

 .للتقسيم، مثل: الكلمة اسم، أو فعل، أو حرف 

، مثل: أ -6 ينِّ
َ
يئ

َّ
لب تعيين أحد الش

َ
ط ْم: وهي لِّ

َ
، مثل: سواءٌ  أم يا يشربتأيش أ َيةِّ سوِّ

ّ
دينا وعُد  قهوة؟ وقْد تأتي للت

َ
ل

 االستعمار أم وعيُده. 

ه لما بعدها(،إذا وقعت  -7
ُ
بات

ْ
م عليها، وإث دَّ

َ
َبْل معناُه: العدوُل عن الحكم الُمتق َبْل: تفيُد اإلضراَب )واإلضراُب بِّ

 بل بريدا إلكترونيا. وتفيد "بل
ً
، مثل: أقبَل محسٌن بل خالٌد، اكتْب رسالة

ً
 كان أو أمرا

ً
االستدراَك  "بعد كالم مثبت، خبرا

مثل "لكن" )ومعنى االستدراك أن المتكلم أثبَت حكما لما قبل األداة )بل(، ثم استدرك فأثبت نقيضه لما بعدها( إذا 

ر المتكلُم  وقعت بعد نفي أو نهي، مثل: ماعرفُت الغدَر بل الوفاَء، وال ب األيشراَر بل األخياَر. ففي الجملة األولى قرَّ تصاحِّ

، وأثبت لنفسه معرفته للوفاء، وفي الجملة الثانية نهى المتكلُم عن مصاحبة األيشرار، وأمَر عدم معرفته الغدَر 

 بمصاحبة األخيار. 

، والتعطف على منفي،  -8 ال: تفيُد إثباَت الحكم للمعطوف عليه، ونفَيه عن المعطوف، وتعطف )ال( على ُمثبت 

 مثل: أقبَل رايشٌد ال خالٌد.

ْن: تفيُد االستدراَك  -9 ْهٌي، مثل: ماعرفُت الغدَر لكن الوفاَء، والتصاحب األيشراَر لكِّ
َ
ها نفٌي أو ن

َ
ق ، والُبدَّ أن يسبِّ

 لكن األخياَر. 

  
ُ
ف

َ
  كذلك االسم على االسم، وكما ُيعط

ُ
 ت

ُ
 عطف

ُ
 الفعلية

ُ
 دخَل مثل:  ،الجملة الفعليةعلى الجملة

 
ُ
  .وجلَس  الضيف

ُ
 وكذلك تعطف

ُ
  .والنوافذ مفتوحة الباب مغلقاالسمية، مثل:  على الجملة االسمية الجملة

 العطف على الضمير  11.6.2



224 
 

 االسُم الظاهُر على الضمير المنفصل، مثل  
ُ
 الضمير على الضمير، مثل: أنا وأنت صديقان. وُيعطف

ُ
ف

َ
ُيعط

 الضمير المنفصل على االسم الظاهر،
ُ
ُل اليتيم في الجنة، كما ُيعطف   قوله عليه السالم: أنا وكافِّ

َ
َر سليٌم وأنا. مثل: ساف

ين ب -واليجوز العطف على الضمير المتصل المرفوع بدون فاصل، فاليقال: قرأُت وسعيٌد، بل البد أن ُيفصَل 

بفاصل  إما ضمير وإما غيره، فيقال: قرأُت أنا وسعيٌد، أو قرأُت  –المعطوف عليه وهو التاء والمعطوف وهو سعيٌد 

رك وأخاك الدرَس وسعيٌد. وإذا كان العط ، مثل: أقّدِّ ف على الضمير المتصل المنصوب أو املجرور، فالحاجة إلى فاصل 

ألنكما مثاُل اإلخالص، وإنما كان تقديري لك وأخيك ألنكما مثاُل اإلخالص. ويجوز في حالة الجر إعادة حرف الجر مع 

 الص.المعطوف أو عدم إعادته، مثل: إنما كان تقديري لك وألخيك ألنكما مثاُل اإلخ

 تدريباتال  11.7

ل لما يأتي في جمل مفيدة: -1 ِّ
ّ
  َمث

 نعت حقيقي )رفعا ونصبا وجّرا( (1

2)  )
ً
 نعت سببي )رفعا ونصبا وجّرا

 نعت جملة اسمية (3

 نعت جملة فعلية  (4

 نعت يشبه جملة  (5

 يلي وأعربها: ماماستخرج النعوت  -2

َم الشاعُر المبدعُ  (1   .قدِّ

ها (2
ُ
 الحسَن يشكل

َ
 .يشاهدُت الفتاة

 .فصيٌح كالُمه هذا طالٌب  (3

  .جلسُت في المقعدِّ المريحِّ  (4

 الجميَل موضوُعها (5
َ
   .قرأُت القصة

6)  
ً
 .أبصرُت يشاعرا ُينشُد قصيدة

7)  
ٌ
 .دخلُت إلى حديقة  شجُرها كثيف

 على الشجرة (8
ً
 .يشاهدُت طائرة

ل لما يأتي في جمل مفيدة: -3 ِّ
ّ
 َمث

د لفظيا )رفعا ونصبا وجرا(  (1
َّ
 اسم ُمؤك

 فعل مؤكد لفظيا  (2

 حرف مؤكد لفظيا   (3

 جملة اسمية مؤكدة لفظيا  (4

 جملة فعلية مؤكدة لفظيا (5

ل، وجميع،  -4
ُ
اكتب ستَّ جمل للتوكيد من عندك تستخدم فيها ألفاظ التوكيد المعنوي: النفس، والعين، وك

ال وكلتا.  وكِّ
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ر في ضوء األمثلة. -5 ُد الضمير المرفوع المتصل بالنفس والعين؟ فّسِّ
َّ
 كيف يؤك

ل -6 ِّ
ّ
 لما يأتي في جمل مفيدة: َمث

  .البدل المطابق رفعا ونصبا وجرا (1

 .بدل البعض من الكل رفعا ونصبا وجرا (2

  .بدل االيشتمال رفعا ونصبا وجرا (3

 البدُل المبايُن رفعا ونصبا وجرا.  (4

ن نوع البدل فيمايلي: -7 ز البدَل والُمبدل منه، وعّيِّ  َمّيِّ

  .َسطَع القمُر نوُره (1

2)  
َ
ذ القلَم، الورقة

ُ
  .خ

  .القائُد خالٌد شجاعٌ  (3

ه (4
َ
   .أكلُت الطعاَم نصف

  .كان اإلمام األعظم من أكبر رجال الدين (5

ه (6
ُ
َم المسجد منارت    .تهدَّ

  .ذهب الّسياح أكثرهم لزيارة تشار مينار (7

8) .
ً
 ايشترى محمٌد كتابا، قلما

ل لما يأتي في جمل مفيدة: -8 ِّ
ّ
 مث

   .عطف بيان (1

  .حرف عطف ُيفيُد الجمع في الحكم (2

 .عطف يفيد اإلضرابحرف  (3

 .حرف عطف يفيد الترتيب مع التعقيب (4

  .حرف عطف يفيد االستدراك (5

   .حرف عطف يفيد التراخي (6

  .حرف عطف يفيد التخيير (7

 حرف عطف يأتي لطلب التعيين. (8

 من اختالف حروف العطف فيها: -9
َ
 المستفادة

َ
ن المعانَي املختلفة  أعرب الجمل اآلتية، وبّيِّ

1)  
ً
 ايشترى محمٌد كتابا

ً
 .وقلما

2)  
ً
 فقلما

ً
 .ايشترى محمٌد كتابا

3)   
ً
 ثم قلما

ً
  .ايشترى محمٌد كتابا

4)  
ً
 أو قلما

ً
 .ايشترى محمٌد كتابا

؟   (5
ً
 ايشترى محمٌد أم قلما

ً
 أكتابا

6)  
ً
 ال قلما

ً
 .ايشترى محمٌد كتابا
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7)  
ً
 بل قلما

ً
 .ايشترى محمٌد كتابا

8)  .
ً
 لكن قلما

ً
 ما ايشترى محمٌد كتابا

 نتائج التعلم 11.8

َص  ِّ
ّ
خ
َ
ل
ُ
  ما درسنا عن التوابع في هذه الوحدة في نكات تالية:يمكن أن ن

  لمة التابع: هو كل  كينقسم االسم إلى متبوع وتابع، والمتبوع: هو االسم الموصوف، أو اسم الذات والمعنى. و

 
َ
 با وجّرا. ه في اإلعراب رفعا ونصتأتي بعد كلمة أخرى لتعيينها أو تخصيصها أو توضيحها. والتابع يتبع ماقبل

 .التوابع خمسة: النعت، والتوكيد، والبدل، وعطف البيان، وعطف النسق 

   ى الصفة أيضا( النعُت  لنعُت او ، مثل: محمٌد طالٌب مجتهٌد. َن بعض أحوالهّيِّ بَ : تابٌع ُيذكُر بعد اسم ليُ )وُيسمَّ

 يَ يجٌب أن 
ْ
  َع بَ ت

َ
عت أن يكون األصل في النو  ، والتعريف والتنكير.تذكير والتأنيثه في اإلعراب، والعدد، والمنعوت

ال بمشتق. ويكون النعت مفردا أو جملة أو يشبه جملة.  لَّ وللنعت صيغة مشتقا، وقد يأتي جامدا مؤوَّ
َ
)ق

هذا رجٌل  مثل: يقال لها النعت السببي، وهو تابٌع ُيذكُر لبيان صفة في اسم مرتبط بالمنعوت،استعمالها( 

ٌق أخوه ما، ويتبع ماقبله في اإلعراب والتعريف والتنكير، ويتبع مابعده في وهذا النعت يكون مفردا دائ .متفّوِّ

 التذكير والتأنيث.

 د متبوعه في ذهن السامع، ويتبعه في اإلعراب. وله قسمان: )أو التأكيد( والتوكيد ِّ
ّ
: تابٌع ُيذكُر في الكالم لُيؤك

 
َّ
سما أو فعال ا د بلفظه أو بمرادفهالتوكيد اللفظي، والتوكيد المعنوي. ويكون التوكيد اللفظي بتكرار الُمؤك

َد في المعنى، وتخالفه في اللفظ.  أو حرفا أو جملة.
َّ
نة توافق الُمؤك ألفاظ و ويكون التوكيد المعنوي بألفاظ ُمَعيَّ

ال وكلتا. التوكيد المعنوي   وكِّ
ٌ
ل  وجميٌع وعامة

ُ
 ويشترط في التوكيد المعنوي أن تتأخر هي: النفُس والعيُن وك

د، ويطابقه في التذكير والتأنيث واإلفراد والتثنية  ألفاظه عن
َّ
د وتضاف إلى ضمير يعود على المؤك

َّ
الُمؤك

 والجمع. 

  ُبالُحكم بال واسطة لفظية بينه وبين متبوعه. وُيذكُر المتبوع توطئة وتمهيدا  والبدل: هو التابُع المقصود

البدُل و  من الكل، وبدل االيشتمال، والبدل المباين.، وبدل البعض المطابُق  للتابع. وللبدل أربعة أقسام: البدُل 

ُن بدل الغلط، وبدل النسيان وبدل اإلضراب.  المبايُن يتضمَّ

  ،وعطف البيان: هو تابٌع جامٌد ُيشبُه النعت في إيضاح متبوعه، ويطابق متبوَعه في اإلعراب، والنوع، والعدد

أنَّ البدل يكون هو المقصوَد بالحكم ُدوَن المبدل والتعريف والتنكير. والفرق بين البدل وعطف البيان هو 

منه، وأما عطف البيان فليس هو المقصوَد، بل إنَّ المقصود بالحكم هو المتبوُع، وإنما جيء بالتابع توضيحا 

 له وكشفا عن المراد منه. ويجب أن يكون عطف البيان أوضح من متبوعه وأيشهر، وإال فهو بدل. 

  :من الحروف العاطفة. وحروف العطف هي 
ٌ
واو، الوعطف النسق: هو تابٌع يتوّسط بينه وبين متبوعه حرف

ْن  ْم، وَبْل، وال، ولكِّ
َ
ْو، وأ

َ
ى، وأ ، وحتَّ مَّ

ُ
 . والفاء، وث

 الكلمات الصعبة ومعانيها  11.9

 المعاني الكلمات 
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يل الخيول =)ج(
َ
 األفراس جماعة خ

َق  من المفعول  متفوق =اسم وَّ
َ
ف
َ
مٌ  ت ّدِّ

َ
 ُمَتق

ْعًتا ، َينَعت النعت = نَعَت 
َ
ة ن

َ
ف  الّصِّ

  توطئة = مصدر
َ
أ
ّ
، وط

ٌ
َمة ّدِّ

َ
يٌد  ُمق ْمهِّ

َ
يٌز  ت   َوجِّ

ُ
َمْضُمونِّ  ُيَعّرِّف  بِّ

َتابِّ   الكِّ

 مختلف باَيَن  من المباين = فاعل
 

 األسئلة النموذجية    11.11
 موضوعية:أسئلة   11.11.1

 لـ:"هو تابٌع جامٌد، يشبه  -1
ٌ
 النعت في إيضاح متبوعه" تعريف

(aالنعت )  (bالتوكيد )  (c )عطف النسق  (dعطف البيان ) 

 فكرُتها" مثال لـ:– 2
ُ
 "أعجبتني القصيدة

(aالبدل المطابق )  (bبدل البعض )  (cبدل االيشتمال ) (d البدُل المبايُن ) 

ن الجملة الخاطئة فيما يلي: - 3  عّيِّ

(aقرأُت ومحمد )  (bكتَب م )حمد نفسه (c محمٌد طالٌب مجتهٌد )  (d جاَء الدكتوُر محمٌد) 

 ما هو النعت؟   -4

(a )هو تابع يصف ما قبله  (b ) هو تابع يؤكد ما قبله (c )هو الذي يبين هيئة صاحبه  (d)  هو التابع

 المقصود بالحكم

 اليرموك": معركة في الوليد بن خالد القائد "انتصر الجملة في "خالد" كلمة إعراب  -5

(a )بدل منصوب   (b )بدل مرفوع  (c )نعت مرفوع   (d)توكيد مرفوع 

 هي: أربع التوابع  -6

(a )النعت، الحال، البدل، التوكيد   (b )النعت، العطف، البدل، التوكيد 

(c )النعت، العطف، الصفة، الحال  (d)النعت، العطف، التمييز، التوكيد 

 هما: نوعان التوكيد  -7

(a )مطابق وغير مطابق  (b ) لفظي ومعنوي (c )مطابق وايشتمال  (d) مطابق ومعنوي 

 التوكيد هي: وظيفة  -8

(a )يوضح المؤكد  (b )يؤكد المؤكد  (c )يشترك مع المؤكد في الحكم  (d) يصف

 المؤكد

 هذه الجملة...: في البدل ،"سيايسة علمية، ثقافية،: كتب مكتبتي "في  -9

(a )سياسية   (b )ثقافية  (c )علمية   (d)جميع ما سبق 

 ﴿: تعالى قال  -11
َ
 بِّ  هُ وْ رَ ويش

َ
 بَ  ن  َم ث

ْ
 "... دراهم" إعراب ﴾ة  دَ وْ ُد عْ َم  َم اهِّ رَ دَ  س  خ
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(a )بدل منصوب  (b )نعت منصوب (c )بدل مجرور بالكسرة  (d)بدل مجرور بالفتحة 

 قصيرة:اإلجابة الأسئلة   11.11.2

 التوابع؟ما معنى التابع؟ وما أقسام  -1

 ما معنى النعت؟ وما أنواعه باعتبار لفظه؟ -2

 ما معنى التوكيد؟ -3

ال المضافة إلى ضمير في اإلعراب؟ -4 ال المضافة إلى اسم ظاهر وكِّ  ما الفرق بين كِّ

 بّين الفرق بين البدل وعطف البيان. -5

ح مع األمثلة. -6  ما الفرق بين بدل البعض وبدل االيشتمال؟ وّضِّ

 عربها:استخرج التوابع فيما يلي وأ -7

ها له فأنفقها لرأى على  مدَح  -
 
 فقال: "ذاك والله رجٌل ُيعنى في طلب المكارم، ولو كانت الدنيا كل

ً
أعرابي رجال

ه عن المّن واألذى. والوفاُء نفُسه 
َ
ها، وينّزه معروف ، وهو يبغي الخيَر في أعماله جميعِّ

ً
نفسه بعد ذلك حقوقا

 عيُنها صفة من 
ُ
 من ذاته، والمروءة

ٌ
، لّبى دعوته وأسرع يشعبة

َ
 الغوث

َ
صفاته، إذا ناداه مستجير إلّي إلّي، الغوث

 لنجدته".

 بها، وكان يخلو بنفسه الليَل أكثَره، ويبكي  -
ً
 للرعاية، رفيقا

ً
 محبا

ً
 عادال

ً
 عمُر بُن عبد العزيز إماما

ُ
كان الخليفة

 فُيسمع نحيبه بالبكاء.

 :طويلةاإلجابة الأسئلة   11.11.3

ح مع األمثلة. ما الفرق بين -1  النعت الحقيقي والنعت السببي؟ وّضِّ

ن مع األمثلة. -2  ما الفرق بين التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوّي؟ بّيِّ

ن معانيها مع األمثلة. -3  اذكر حروف العطف، وبّيِّ

 اذكر أنواع البدل بالتفصيل. -4

 أهم الكتب والمراجع الموص ى بها    11.11
تأليف مصطفى الغالييني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، ولم جامع الدروس العربية،  .1

 يذكر تاريخ الطبع.

ّية في النحو والصرف، تأليف يوسف الحمادي، ومحمد محمد الشناوي، ومحمد يشفيق  .2  القواعُد األساسِّ

 م.1991رة التربية والتعليم، القاهرة عطا، الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية لوزا .3

لثالثة ا النحو الشافي الشامل، تأليف محمود حسني مغالسة، دار المسيرة للنشر والتوزيع عّمان، األردن، الطبعة .4

 م.2113

 م.2117 األساليب النحوية، تأليف محسن علي عطية، دار المناهج للنشر والتوزيع عّمان، األردن، الطبعة األولى .5
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 التمهيد   12.1

ن من الكلمات العربية ما يتغير آخره باختالف مركزه في الجملة أوبتغير العوامل التي إ !أيها الطلبة األعزاء

أو بتغير العوامل ، ويسمى االول: معربا، والثاني: مبنيا،  رآخره باختالف مركزه في الجملةيتدخل عليها، ومنها ما اليتغ

فالمعرب: ما يتغير آخره باختالف العوامل، مثل: السماء، واألرض، والرجل، والكتاب. والمبني : ما اليتغير آخره 

ُتْب وَمْن وهذا. وأما 
ْ
َتَب واك

َ
ةِّ علياإلعراب فهو تغييُر أواخرِّالكلمِّ الختالفِّ اباختالف العوامل، مثل: ك

َ
ها لعواملِّ الداخل

 . 
ً
 أوتقديرا

ً
 لفظا

 ، . و المعربات قسمان: قسٌم ُيعرُب بالحركاتِّ ونحن نعرف أن الحركات اإلعرابية أربعة، قسٌم ُيعرُب بالحروفِّ

والضمة  -3والكسرة وعالمتها الخط المائل تحت الحرف،  -2الفتحة وعالمتها الخط المائل على الحرف،  -1وهى: 

الجزم وعالمته الدال الصغيرة أو الدائرة الصغيرة على الحرف. وأن الحروف  -4و الصغيرة على الحرف، وعالمتها الوا

 النون.  -4الياء  -3الواو  -2األلف  -1اإلعرابية أربعة كذلك، وهى: 

 
ُ
:  المعربات بالحركات أربعة  عالٌم، واستفدت من هذاالسُم المفردُ  -1أنواع 

ً
ا العالمِّ ، مثل: هذا رجٌل، وإن زيدا

جمُع التكسير، و  -2كثيرا. فرجل وزيد والعالم في هذه األمثلة كلمات معربة من األسماء المفردة و إعرابها بالحركات. 

يه"، مثل:
َ
هُدوا اللَه َعل

َ
وا َما َعا

ُ
ايشتريت كتبامتعددة، وقرأت في صحف مصرية، فالكلمات كرجال وكتب و  "رَِّجاٌل َصَدق

جمُع المؤنثِّ السالُم ، مثل: هؤالء مؤمناٌت، رأيت و  -3جموع تكثير ومعربة بالحركات، وصحف الواردة في األمثلة 

تِّ الباحثاُت مع المشرفات، إن الكلمات الواردة في األمثلة كمؤمنات وطالبات وباحثات 
َ
طالبات  يدرسن، ناقش

لذي ال يتصْل بآخره ش ٌئ، وهو والفعُل المضارُع ا -4ومشرفات أمثلة لجمع المؤنث السالم وكلها معربة بالحركات، 

، أنت لن تذهَب، أنا لم أسمْع، نحن نتابُع األحداث. نرى أن أفعال 
ُ
يفعل، وتفعل، وأفعل، ونفعل، مثل: زيد يقرأ

ِّ  عمعربات من هذه األنواالو إن  المضارع في هذه األمثلة معربة بالحركات.
ّ
، األربعة كل نصُب بالفتحةِّ

ُ
ةِّ ، وت رفع بالضمَّ

ُ
ها ت

 أيشياَء:   وتخفُض 
ُ
َرَج عْن ذلك ثالثة

َ
، وخ جزُم بالسكونِّ

ُ
،  -1بالكسرةِّ ، وت  -2جمُع المؤنثِّ السالُم الذي ُينصُب بالكسرةِّ

 ،  ُيخفُض بالفتحةِّ
ُ
 خره.آوالفعُل المضارُع المعتُل اآلخرِّ  فإنه ُيجزُم بحذفِّ  -3واالسم الذي ال ينصرف

 أنواع  : 
ُ
 -1المعربات بالحروف أربعة

ُ
،  -3وجمُع المذكرِّ السالُم،  -2، التثنية

ُ
واألفعاُل  -4واألسماُء الخمسة

، ونتناول منها النوعين المؤخرين الذكر في هذه الوحدة، هما األسماء واألفعال الخمسة.
ُ
 الخمسة

 أهداف الوحدة    12.1

 مراجعة المسائل المهمة المتصلة باإلعراب والبناء. 

  وإعرابهاالتعريف باألسماء الخمسة ومعانيها.  

  العامةو يشروط األسماء الخمسة الخاصة. 

 التعريف باألفعال الخمسة، وأهميتها.  

 إعراب األفعال الخمسة. 
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 المعربات بالحروف   12.2

 أنواع  
ُ
 -1وهى:  -كما عرفنا-المعربات بالحروف أربعة

ُ
نتخب نائبان التثنية

ُ
، مثل: جاء رجالن ، هذان طالبان ، أ

الطالبين مجتهدان، و أخذت العلم من أستاذين كبيرين، تلقيت رسالة صديقين، الحظنا أن ورأيت رجلين اثنين، إن 

في األمثلة الثالثة األولى جاءت صيغ التثنية في صورة الفاعل )رجالن( والمبتدأ )هذان( والخبر )طالبان( ونائب الفاعل 

بع مفعول به منصوب و" الطالبين" في المثال )نائبان( وكلها مرفوعة وعالمة رفعها األلف، و"رجلين" في المثال الرا

"أستاذين"في المثال السادس مجرور بمن و"صديقين" في المثال و الخامس اسم إن منصوب وعالمة نصبهما الياء

خفُض )تجر السابع مجرور باإلضافة  وعالمة جرهما الياء كذلك، وبهذا عرفنا أن التثنية
ُ
نصُب وت

ُ
، وت رفُع باأللفِّ

ُ
( ت

مسلمون )مسلمون: خبر مرفوع وعالمة رفعه الواو( وسمع الحاضرون )  هؤالء جمُع المذكرِّ السالُم ، مثل:-2بالياء،  

الحاضرون: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو( رأيت المارين على الشارع )المارين: مفعول به منصوب وعالمة نصبه 

فإن جمَع المذكرِّ السالَم ُيرفُع وعالمة نصبه الياء(،  الياء(، وإن المسلمين راحمون )المسلمين: اسم إن منصوب

 ، ، -3بالواو وينصُب ويخفُض بالياءِّ
ُ
. وهذان األخيران يعربان بالحروف أيضا، -4األسماُء الخمسة

ُ
األفعاُل الخمسة

 تناولهما هذه الوحدة بالتفصيل.تو 

 األسماء الخمسة   12.3

هن" من هذه األسماء فجعلها اسما سادسا، ولكن المشهور وهى: أب، أخ، حم، فو، ذو. واعتبر البعض كلمة "

 والمتداول هو األسماء الخمسة.

 معاني األسماء الخمسة:   12.3.1

 "حم"تأتي بمعنى الفم، و "فو"كلمة  معناها صاحب، و "ذو"األب واألخ معروفان وال يحتاجان إلى البيان، وكلمة 

هو قريب الزوج أو الزوجة والدا كان أم غيره غير أن الكلمة تستعمل في العرف للوالد فقط. والهُن كلمة يكنى بها عن 

 كل يشيئ يستقبح ذكره وبيانه. وفيما يلي نذكر بعض أمثلة الستعماالت األسماء الخمسة:

.أبو بكر أول الخلفاء الرايشدين، إن أبابكر حارب مانعي الزكاة، تولى عمر  -1  الخالفة بعد أبي بكر 

 أخوك مجتهد، إن أخاك من واساك في الشدة، "يوم يفر المرء من أخيه". -2

 حموك مثل والدك، لعل حماه هو القادم، سلمت على حميك. -3

 أ فوك نظيف؟، ال فضَّ اللُه فاك، نظر طبيب األسنان إلى فيه. -4

ه. حأنت ذو أخالق، رض ى الله من كان ذا أخالق حميدة، أعطِّ كل ذي حق    -5  قَّ

 إعراب األسماء الخمسة:  12.3.2

َجر  بالياء، 
ُ
ُع بالواو وتنصب باأللف وتخفض أو ت

َ
رف

ُ
كما الحظنا في األمثلة التي ذكرناها أن األسماء الخمسة ت

أبو بكر أول الخلفاء الرايشدين، مرفوعة ألنها مبتدأ وعالمة رفعها  ففي المثال األول المذكور أعاله كلمة "أبو" في مثال:
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الواو ألنها من األسماء الخمسة التي يكون إعرابها في حالة الرفع بالواو، وكلمة "أبا" في مثال: إن أبا بكر حارب مانعي 

ون األسماء الخمسة التي يك الزكاة منصوبة ألنها مسبوقة بـ "إن" الناصبة، وعالمة نصبها األلف ألن هذه الكلمة من

إعرابها في حالة النصب باأللف، وكلمة " أبي" في مثال: تولى عمر الخالفة بعد أبي بكر  مجرورة ألنها مضاف إليه وعالمة 

جرها الياء، ألن هذه الكلمة من األسماء الخمسة التي يكون إعرابها في حالة الجر باأللياء. وهكذا نستطيع أن نفهم سائر 

 ة المذكورة. األمثل

 يشروط إعراب األسماء الخمسة بالحروف   12.3.3

عرفنا فيما مض ى أن األسماء الخمسة يعرب بالحروف، ولكن يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط لكي 

 الشروط الخاصة.-2الشروط العامة، -1نعربها بالحروف، وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين:

 الشروط العامة: 12.3.3.1

 :الشروط العامة الواجب توافرها في األسماء الخمسة لتعرب بالحروف أربعةإن 

  أن تكون هذه األسماء مفردة، فإن كان اسم من هذه األسماء جمعا فال يعرب بالحروف وإنما يعرب بالحركات

 ،ألنه يكون في هذه الصورة جمع تكسير، ومن المعلوم أن جمع التكسير يعرب بالحركات، أي: ترفع بالضمة

وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، مثل: هوالء اآلباُء فرحون، وإن آباَءنا قد تركوا لنا هذا التراث الضخم، 

ين")المؤمنون: لِّ
نا األوَّ ي آبائِّ ا فِّ

َ
َهذ ْعَنا بِّ  (.24و"َما َسمِّ

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ألنه جمع التكسير. -في المثال األول  -اآلباءُ 

 اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ألنه جمع التكسير. -المثال الثاني في -آباَءنا

نا  مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه جمع التكسير. -في المثال الثالث -آبائِّ

وإن كان اسم من هذه األسماء تثنية فال يعرب إعراب األسماء الخمسة، وإنما يعرب إعراب التثنية 

 أللف ونصبا وجرا بالياء.رفعابا

  أن تكون هذه األسماء مضافة، فإن كان اسم من هذه األسماء غير مضاف فال يعرب بالحروف وإنما يعرب

بالحركة، مثل: كلمة أخوك المضافة إلى ضمير املخاطب فإذا حذفت منها هذه اإلضافة تصبح "أخ" وكذلك 

و منهما كانت عالمة إعرابية سقطت بسقوط اإلضافة أبو بكر إذا حذفت منها اإلضافة فتصبح "أب" ألن الوا

.  له، وهؤالء بنات األخِّ
ً
 التي كانت يشرطا في اإلعراب بالحروف، مثل: له أٌخ، والقادم كان أخا

 مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ألنه المفرد المنصرف الصحيح. -في المثال األول  -أٌخ 

 
ً
 ان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ألنه المفرد المنصرف الصحيح.خبر ك  -في المثال الثاني -أخا

 مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنه المفرد المنصرف الصحيح. -في المثال الثالث -األخِّ 

 اأن تكون هذه األسماء مضافة إلى غير ياء المتكلم، فإذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم كان إعرابها تقديري ،

 مثل: أخي عالم كبير، وإن أبي أستاذ في الجامعة، وأخذت هذا الكتاب من أبي.

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة منعت من ظهورها حركة الياء المناسبة. -في المثال األول  -أخي
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 ة.اسباسم إن منصوب وعالمة نصبه المقدرة منعت من ظهورها حركة الياء المن -في المثال الثاني -أبي

مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة المقدرة منعت من ظهورها حركة الياء  -في المثال الثالث -أبي

 
ً
المناسبة عند الجمهور وأما املحققون فقد ذهبوا إلى أن المضاف إلى ياء المتكلم يعرب في حالة الجر خاصة

 بالكسرة الظاهرة .

 ك، أن تكون هذه األسماء مكبرة ال مصغرة فإذا كا ك، ورأيت أخيَّ ي 
َ
نت مصغرة  كان إعرابها بالحركات، جاء أخ

ك.  ومررت بأخّيِّ

 فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ألنها مصغرة. -في المثال األول  -أخي   

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ألنها مصغرة. -في المثال الثاني -أخيَّ 

 مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة ألنها مصغرة. -في المثال الثالث -أخّيِّ 

 الشروط الخاصة: 12.3.3.2

 تختص هذه الشروط بـ ذو، وفو

  ذو: إن كلمة "ذو" تأتي لمعنيين: أولهما تأتي لمعنى الصاحب، وثانيهما تأتي لمعنى "الذي" فإذا كان "ذو" بمعنى

 يشترط فيها أن يكون بمعنى الصاحب، مثل قول الشاعر:"الذي" فال تعرب إعراب األسماء الخمسة وإنما 

 وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم  ذو العلم يشقى في النعيم بعقله 

فكلمة "ذو" الواردة في الشطر األول من البيت يستجمع كل الشروط الالزمة لتعرب إعراب األسماء الخمسة، 

يشقى بسبب علمه ومعرفته في النعيم والرخاء  فإنها مفردة، ومضافة، وبمعنى الصاحب، أي: صاحب العلم

 بينما أصحاب الجهل يتنعمون في البؤس والشقاء.

 وقد يستعمل "ذو" بمعنى "الذي" فال تعرب إعراب األسماء الخمسة، مثل قول الشاعر:

 وب ري ذو حفرت وذو طويت   فإن الماء ماُء أبي وجدي   

 أي: ب ري الذي حفرته وطويته.

  الكلمة إعراب األسماء الخمسة يشترط فيها أن تحذف الميم من آخرها، وإذا حذفت الميم فو: لتعرب هذه

من آخرها كان إعرابها بالواو رفعا وباأللف نصبا وبالياء جرا، كإعراب األسماء الخمسة المستوفية الشروط، 

ضَّ فوك، وأمسك يا زيد فاك، واعتن بفيك.
ُ
 مثل: ال ف

بالحركات وال بالحروف، مثل: فُم الشكر خير من فمِّ الكفر، ما أحسن الفَم وإذا بقيت الميم فتعرب الكلمة 

ك.  الناطق بالحق، واحذر مما يخرج من فمِّ

 ن  آبعض األمثلة لألسماء الخمسة من القر   12.3.4

ن آنتناول فيما يلي بعض األمثلة مستوفية الشروط وأخرى غير مستوفية الشروط لألسماء الخمسة من القر 
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 الكريم.

 ”:مريم ("...  َسوء 
َ
ُبوكِّ اْمَرأ

َ
خَت هاروَن ما كاَن أ

ُ
 (28َيا أ

: اسم كان مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنها من األسماء الخمسة مستوفية الشروط.  أبوكِّ

 :ْم..." )األحزاب
ُ
ك ْن ّرَِّجالِّ با أَحد  مِّ

َ
ٌد أ اَن ُمَحمَّ

َ
 (41" َما ك

 األسماء الخمسة مستوفية الشروط.أبا: خبر كان منصوب وعالمة نصبه األلف ألنها من 

 :المائدة( "... يهِّ خِّ
َ
ْتَل أ

َ
ْفُسُه ق

َ
ُه ن

َ
َعْت ل وَّ

َ
ط

َ
 (31"ف

 ألنها من األسماء الخمسة مستوفية الشروط.أخي:مضاف إليه مجرور وعالمة جره الياء 

 :َيَك..." )القصص َيْجزِّ ي َيْدُعوك لِّ  أبِّ
نَّ ْت إِّ

َ
ال
َ
 ( 25" ق

ألنها من األسماء الخمسة غير مستوفية  الفتحة المقدرة قبل الياءأبي: اسم إن منصوب وعالمة نصبه 

 الشروط لكونها مضافة إلى ياء المتكلم.

 "  اَل
َ
ي ق ُتونِّ

ْ
خ   ائ

َ
أ ْم...")يوسف: بِّ

ُ
ك
َ
 (59ل

: مجرور بحرف الجر وعالمة جره الكسرة الظاهرة  ألنها من األسماء الخمسة غير مستوفية الشروط لكونها أخ 

 غير مضافة.

  " ُم
َ

ال
ُ
غ
ْ
ا ال مَّ

َ
")الكهف: َوأ َنْينِّ َبَواُه ُمْؤمِّ

َ
اَن أ

َ
ك
َ
 (81ف

األسماء الخمسة غير مستوفية الشروط لكونها تثنية غير أبوا: اسم كان مرفوع وعالمة رفعه األلف، ألنها من 

 مفردة.

 :ا" )هود
َ
ن
ُ
ْعُبَد َما َيْعُبُد َءاَبآؤ

َّ
ن ن

َ
َنآ أ ْنَهى 

َ
ت
َ
 (62"أ

األسماء الخمسة غير مستوفية الشروط لكونها جمعا ألنها من آباء: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة 

 غير مفردة.

 :يم )البقرة َعظِّ
ْ
ْضلِّ ال

َ
ف
ْ
ْو ال

ُ
 (115والله ذ

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنها من األسماء الخمسة مستوفية الشروط.ذو: 

  
َّ

ال   "إِّ
َ
ل ْيهِّ إِّ

فَّ
َ
طِّ ك َباسِّ

َ
 ك

َ
غ
ُ
َيْبل َماءِّ لِّ

ْ
اُه" )الرعد: ى ال

َ
 (14ف

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف ألنها من األسماء الخمسة مستوفية الشروط.فاه: 

  :يهِّ آَزَر" )األنعام بِّ
َ
يُم أل ْبَراهِّ اَل إِّ

َ
 ق

ْ
ذ  (74"َوإِّ

         مجرور بحرف الجر وعالمة جره الياء ألنها من األسماء الخمسة مستوفية الشروط.أبيه: 

 ك:اختبر معلومات

 كم يشرطا عاما إلعراب األسماء الخمسة بالحروف. -1

 ما هى األيشياء التي تعرب بالحروف في النحو العربي. -2

 استعمل كلمة )أب( في ثالث جمل من عندك مرفوعا ومنصوبا ومجرورا. -3
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 جمع التكسير يعرب بالحركة أو بالحروف. -4

 ما هو الشرط الخاص الذي يشترط في "فو". -5

 متى يعرب "ذو" إعراب األسماء الخمسة. -6

 إعرب ما ياتي من األسماء الخمسة في قولك: آت كل ذي حق حقه. -7

 األفعال الخمسة 12.4

َن ) جمع المؤنث 
ْ
الفعل المضارع ينقسم إلى المعرب والمبني، فالمبني من المضارع صيغتان اثنتان وهما: َيْفَعل

َن )جمع المؤنث الحاضر(
ْ
ْفَعل

َ
وإن آخرهما يبقى على حاله واليتغير بتغير العامل وال بتغير مواقعهما في  الغائب(، وت

 الجملة، وأما المعرب من الفعل المضارع ينقسم بدوره إلى قسمين:

 :سالفعل المضارع الذي ال يتصل بآخره يشيئ، وهى خمس صيغ في أربع صور  -األول 

 يفعل: الفعل المضارع الغائب للواحد المذكر .1

 مضارع الغائب للواحد المؤنثتفعل: الفعل ال .2

 تفعل: الفعل المضارع املخاطب للواحد المذكر .3

 أفعل: الفعل المضارع المتكلم للواحد المذكر والمؤنث .4

 نفعل: الفعل المضارع المتكلم للتثنية والجمع المذكر والمؤنث .5

اطبة. واو الجماعة وإما ياء املخ الفعل المضارع الذي يتصل بآخره يشيئ، ومما يتصل بآخره إما ألف االثنين وإما -الثاني

 وإن صيغ المضارع التي تتصل به ألف االثنين وواو الجماعة وياء املخاطبة سبع صيغ كالتالي:

 يفعالن : الفعل المضارع لتثنية المذكر الغائب .1

 يفعلون : الفعل المضارع لجمع المذكر الغائب .2

 تفعالن : الفعل المضارع لتثنية المؤنث الغائب .3

 الفعل المضارع لتثنية المذكر املخاطبتفعالن :  .4

 تفعلون : الفعل المضارع لجمع المذكر املخاطب .5

 تفعلين : الفعل المضارع لواحد المؤنث املخاطب .6

 تفعالن : الفعل المضارع لتثنية المؤنث املخاطب .7

مرات،  ( تكررت ثالث7، و4، و3تأتي على خمس صور ألن صيغة تفعالن )الرقم:  ونالحظ أن هذه الصيغ السبع

تثنية المؤنث املخاطب، وهذه الصور  -3تثنية المذكر املخاطب،  -2تثنية المؤنث الغائب،  -1والصيغ المكررة هى: 

 الخمسة من الفعل المضارع )يفعالن، يفعلون، تفعالن، تفعلون، تفعلين( تسمى األفعال الخمسة.

 تعريف األفعال الخمسة: 12.4.1
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 االثنين، أو واو الجماعة أو ياء املخاطبة، مثل:هى كل فعل مضارع اتصلت به ألف 

 الفعل المضارع للغائب حين تتصل به ألف االثنين، مثل: الفرج والشدة يتعاقبان على اإلنسان. .1

 الفعل المضارع للمخاطب حين تتصل به ألف االثنين، مثل: أنتما تحرصان على حصول االمتياز. .2

 ماعة، مثل: المسلمون يحترمون اآلخرين ويعفون عنهم.الفعل المضارع للغائب حين تتصل به واو الج .3

 أيها الطالب تحملون أمانة األمة.-الفعل المضارع للمخاطب حين تتصل به واو الجماعة، مثل: أنتم .4

 تذهبين إلى الجامعة. -يا عائشة–الفعل المضارع حين تتصل به ياء املخاطبة ، مثل: أنتِّ  .5

 إعراب األفعال الخمسة: 12.4.2

 أحوال إعرابية: ةعال الخمسة مثل غيرها من أفعال المضارع تخضع لثالثإن األف

  الرفع: إذا لم يسبقها ناصب أو جازم، مثل: هما يدرسان، وأنتما تدرسان، وهم يدرسون، وأنتم تدرسون، وأنت

 تدرسين.

  ،رسوا، وأنتم لن تدالنصب: إذا كانت مسبوقة بناصب، مثل: هما لن يدرسا، وأنتما لن تدرسا، وهم لن يدرسوا

 وأنت لن تدرس ي.

  ،الجزم: إذا كانت مسبوقة بجازم، مثل: هما لم يدرسا، وأنتما لم تدرسا، وهم لم يدرسوا، وأنتم لم تدرسوا

 وأنت لم تدرس ي.

رى!، بين األفعال الخمسة 
ُ
وهذه األحوال اإلعرابية الثالثة لجميع أفعال المضارع المعربة، فما هو الفرق، يا ت

يكمن في العالمات اإلعرابية ألن العالمات اإلعرابية في  -لمضارع األخرى، وإنما هذا الفرق_ أيها الطلبة األعزاءوأفعال ا

األفعال الخمسة تختلف عن العالمات اإلعرابية في غيرها من أفعال المضارع التي يسميها النحاة بأفعال المضارع التي 

 ول التالي:ال يتصل بآخره يشيئ، ويتضح هذا الفرق من الجد

 غيرهاعالماتها في   عالماتها في األفعال الخمسة  األحوال اإلعرابية

 الضمة )يذهُب(  ثبوت النون )يذهبون(  الرفع

 الفتحة )يذهَب(  حذف النون )يذهبوا(  النصب

 السكون )يذهْب(  حذف النون )يذهبوا(  الجزم

خر كانت عالمة الجزم حذف حرف العلة الخمسة( معتل اآل رع )غير األفعال مالحظة : إذا كان الفعل المضا

ى(، ولم تدُع )من دعا يدعو(.
َ

َى يخش   مثل لم ترمِّ )من رمى يرمي(، ولم تخَش )من خش ِّ

وهكذا رأينا أن إعراب األفعال الخمسة يختلف عن إعراب غيرها من الكلمات المعربة أسماء كانت أم أفعاال، 

ب إلى هذه األفعال على وجه خاص، وإن هذه األفعال كثيرة الورود في الكتابات العربية ولذا يوجه المعلمون أنظار الطال 
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ومن ثم يتوجب على المتعلمين أن يفهموها فهما جيدا ليتجنبوا من الوقوع في الخطأ اإلعرابي قراءة وكتابة، وإن إعرابها 

 يكون كالتالي:

 رفع األفعال الخمسة-أوال

لنون، فكلما كانت هذه األفعال في حالة الرفع حيث ال تكون مسبوقة بناصب ترفع األفعال الخمسة بثبوت ا

 وبعد واو الجمع وياء املخاطبة مفتوحة، مثل: أو جازم،
ً
بُت نوُنها وتكون هذا النون بعد ألف التثنية مكسورة

ْ
ث
ُ
 ت

 من  لنون ألنههما يفتحانِّ الباب ) يفتحان: صيغة تثنية المذكر الغائب، خبر مرفوع وعالمة رفعه ثبوت ا

 األفعال الخمسة(

  أنتما تفيانِّ بوعدكما ) تفيان: صيغة تثنية المذكر املخاطب، خبر مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من

 األفعال الخمسة(

  هم يتمسكوَن باألخالق الفاضلة )يتمسكون: صيغة جمع المذكر الغائب، خبر مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون

 لخمسة(ألنه من األفعال ا

  أنتم تصنعوَن مسَتقَبَل األمة )تصنعون: صيغة جمع المذكر املخاطب، خبر مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون

 ألنه من األفعال الخمسة(

 تفعليَن الخيَر )تفعلين: صيغة واحد المؤنث املخاطب، خبر مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون  -يا فاطمة -أنت

 ألنه من األفعال الخمسة(

 نصب األفعال الخمسة -ثانيا 

تنصب األفعال الخمسة بحذف النون فكلما كانت هذه األفعال في حالة النصب حيث تكون مسبوقة بأداة 

 نونها، ومن أدوات النصب أن، ولن، وكي، وإذن، والم التعليل والجحود، وفاء السببية، وحتى 
ُ
ف

َ
حذ

ُ
من أدواة النصب ت

 وغيرها، مثل:

  االمتحان) ينجحا: صيغة تثنية المذكر الغائب، منصوب بـ أن الناصبة وعالمة نصبه يسرني أن ينجحا في

 سقوط النون ألنه من األفعال الخمسة(

  أنتما لن تفيا بوعدكما ) تفيا: صيغة تثنية المذكر املخاطب، منصوب بـ لن الناصبة وعالمة نصبه سقوط

 النون ألنه من األفعال الخمسة(

 في االمتحان )ينجحوا: صيغة جمع المذكر الغائب، منصوب بـ كي الناصبة وعالمة  اجتهد الطالب كي ينجحوا

 نصبه سقوط النون ألنه من األفعال الخمسة(

 ﴿"تنالوا: صيغة جمع المذكر املخاطب، منصوب بـ لن  ﴾(92)آل عمران:لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون(

ل الخمسة، وتنفقوا: صيغة جمع المذكر املخاطب، الناصبة وعالمة نصبه سقوط النون ألنه من األفعا

 منصوب بـ أن المضمرة الناصبة، وعالمة نصبه سقوط النون ألنه من األفعال الخمسة (

  أنتِّ لن تذهبي إلى السوق )تذهبي: صيغة واحد المؤنث املخاطب، منصوب بـ لن الناصبة ألنه من األفعال
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 الخمسة(

 جزم األفعال الخمسة -ثالثا

األفعال الخمسة بحذف النون فكلما كانت هذه األفعال في حالة الجزم حيث تكون مسبوقة بأداة من تجزم 

 نونها، ومن أدوات الجزم ما يجزم فعال مضارعا واحدا مثل: لم، ولما، والم األمر، وال النهي، ومنها ما 
ُ
ف

َ
حذ

ُ
أدواة الجزم ت

 دوات الشرط، مثل:يجزم فعلين مضارعين، مثل: إْن، وَمْن، وما وغيرها من أ

  إن زيدا وَعمرا لم يكمال واجباتهما المنزلية ) يكمال: صيغة تثنية المذكر الغائب، مجزوم بـ لم الجازمة وعالمة

 جزمه سقوط النون ألنه من األفعال الخمسة( 

  طأ لما تخرجا من الفصل ) تخرجا: صيغة تثنية المذكر املخاطب، مجزوم بـ لما الجازمة وعالمة جزمه سقو 

 النون ألنه من األفعال الخمسة(

 ﴿ُحوا
َ
َيْصف

ْ
َيْعُفوا ول

ْ
م ول

ُ
ك
َ
َر اللُه ل فِّ

ْ
وَن أْن َيغ ب  حِّ

ُ
)يعفوا ويصفحوا: صيغتا جمع المذكر الغائب،  ﴾(22)النور:أال ت

 مجزومان بـ الم األمر الجازمة وعالمة جزمه سقوط النون ألنه من األفعال الخمسة(

 ﴿ ْقَرُبوا  َوال
َ
َش ت َواحِّ

َ
ف
ْ
َن" ال

َ
ْنَها َوَما َبط َهَر مِّ

َ
) تقربوا: صيغة جمع المذكر املخاطب،  بـ الء النهي  ﴾(151)األنعام:َما ظ

 الجازمة وعالمة جزمه سقوط النون ألنه من األفعال الخمسة (

 زمة اإن تصحبي األيشرار تندمي )تصحبي وتندمي: صيغتا واحد المؤنث املخاطب، مجزومتان بـ إن الشرطية الج

 التي تجزم فعلين مضارعين،ألنهما من األفعال الخمسة(

 ك:اختبر معلومات

 عرف األفعال الخمسة. (1

 كم مرة تتكرر صيغة " تفعالن"؟ (2

 ما هى العالمات اإلعرابية ألفعال المضارع التي ال تتصل بآخره يشيئ؟ (3

 أعرْب كلمة " تخش" في قولك: إنك لم تخَش الله، وبين عالمته. (4

 المضارع المعرب التي تتصل بآخره يشيئ؟كم صيغة من  (5

 ما هى صيغة المضارع التي تتصل بها ياء املخاطبة؟ (6

 أعرْب الجملة: إن تجتهدي تفوزي. (7

 تدريبات  12.5

 التمرينات عن األسماء الخمسة -أوال

أخا  نقال أحد الغواصين: تعلمُت أنا وأخي ركوَب البحرِّ من أبي حمزة البحارة، وكم في ركوبه من مخاطر، ولك -1

البحر َمن استطاع أْن يتصدى لها، في البحر أمواج تهدأ حينا وتثور أحيانا، فيبدو الموت من خاللها فاغرا 

 فاه، الينجو منها إال كل ذي حيلة بارعة.)منقول بتصرف(
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 استخرج من القطعة كل اسم  من األسماء الخمسة معرب بالحروف.  -أ

 ُعّرِّب بالحركة، عينه وبين وجه إعرابه بالحركة.من األسماء الخمسة الواردة في القطعة اسٌم  -ب

 عين الموقع اإلعرابي لـكلمة "أخا" الواردة في القطعة وبين إعرابه.  -ت

 عين الموقع اإلعرابي لـكلمة "ذي" الواردة في القطعة وبين إعرابه. -ث

 إقرإ البيت التالي وأجب عما يأتي من أسئلة .2

ناظره ُم  إذا استوْت   ما انتفاُع أخي الدنيا بِّ
َ
ل
 
 عنده األنوار والظ

 لخص البيت بكلماتك الخاصة. -أ

 عين اسما من األسماء الخمسة ورد في البيت و بين موقعه من اإلعراب وعالمته اإلعرابية. -ب

 لماذا لم تعرب الكلمات التي تحتها الخط إعراب األسماء الخمسة. .3

 الفضل عليك. ذوا أبواك -أ

 بن خلف من أعداء اإلسالم. أبي  كان  -ب

 قرباك. وي ذأكرم  -ت

 أبي. ورثت ركوب البحر عن  -ث

 ﴾(11)الحجرات:إخوةإنما المؤمنون ﴿ -ج

 إمإل الفراغ باسم من أسماء الخمسة المناسب .4

 تولى الخالفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ... -أ

 ... المرء أبو زوجته.  -ب

 كان الشيخ عبد القادر الجيالني... أخالق عالية في تعامله مع الناس. -ت

 م أن تغسل ... قبل النوم.التز   -ث

 إن ... من واساك في الشدة. -ج

 ضع كل كلمة من الكلمات المذكورة أدناه في جملة من عندك . .5

 فيه حموه،  أبيك،  ذو الحاجة، أخاه،

 التمرينات عن األفعال الخمسة -ثانيا

 في الجمل المذكورة أدناه، وأدخل ما يلزم من التغيير. .6
ً
 اجعل الفاعل مبتدأ

 الليل والنهار.يتعاقب  -أ

 لن يمكث الغواصون تحت الماء أكثر من ساعة. -ب

 يتنافس العلماء في مجال االنكشافات.  -ت

 لم يتأخر الطالبان.  -ث

 يتمسك المسلمون باألخالق الفاضلة. -ج

 عين األفعال الخمسة في اآليات القرانية اآلتية مبينا عالمات إعرابها. .7
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 ﴿ -أ
َ ْ
وا األ د 

َ
ؤ
ُ
ن ت

َ
ْم أ

ُ
ُمُرك

ْ
َه َيأ

َّ
نَّ الل َعْدلِّ إِّ

ْ
ال ُموا بِّ

ُ
ْحك

َ
ن ت

َ
اسِّ أ ْمُتم َبْيَن النَّ

َ
ا َحك

َ
ذ َها َوإِّ ْهلِّ

َ
ى  أ

َ
ل اتِّ إِّ

َ
 ﴾(58)النساء:َمان

ْم ﴿ -ب
ُ
ك
َ
ْيٌر ل

َ
ُهَو خ

َ
َراَء ف

َ
ُفق

ْ
وَها ال

ُ
ْؤت

ُ
ُفوَها َوت

ْ
خ

ُ
ْن ت َي َوإِّ ا هِّ

مَّ عِّ نِّ
َ
اتِّ ف

َ
َدق ْبُدوا الصَّ

ُ
 ﴾(271)البقرة:إْن ت

نَّ ﴿ -ت يَن  إِّ ذِّ
َّ
ب  ال َه ُيحِّ

َّ
وَن الل

ُ
ل اتِّ

َ
ي ُيق ا فِّ هِّ َصفًّ يلِّ  ﴾(4) الصف:َسبِّ

ن﴿ -ث إِّ
َ
ْم  ف

َّ
وا ل

ُ
ْفَعل

َ
ن ت

َ
وا َول

ُ
ْفَعل

َ
  ت

ُ
َجاَرة حِّ

ْ
اُس َوال وُدَها النَّ

ُ
ي َوق تِّ

َّ
اَر ال ُقوا النَّ اتَّ

َ
 ﴾(24)البقرة:ف

وَن ﴿ -ج ب  حِّ
ُ
ا ت مَّ ُقوا مِّ نفِّ

ُ
ى  ت رَّ َحتَّ بِّ

ْ
وا ال

ُ
َنال

َ
ن ت

َ
 ﴾(92)آل عمران:ل

 في الجمل اآلتية بفعل مناسب من األفعال الخمسة مع بيان عالمة إعرابه.امإل األماكن الفارغة  .8

 مدينتا حيدراباد وبيدر ... باآلثار القديمة. -أ

 أنتمالم ... في أداء الواجب نحو الوطن.  -ب

. -ت  أنتِّ ... والديكِّ

 ال ... أيتها الفتاة في طلب العلم.  -ث

ب ... كرة القدم في باحةِّ المدرسة. -ج
ّ

ال
ّ
 الط

 إعرابه مع ذكر السبب.اقرإ البيتين  .9
َ
 واتخرج منهما كل فعل من األفعال الخمسة مبينا عالمة

ْر 
َ
 ُب فال تسمعوا لمن قال: َمْهال  يا  بني  الشرق  أسرَع   الغ

يُنوا بكل صعب إلى أن حوا للذين في الغرب ُمثال  واسَتهِّ صبِّ
ُ
 ت

 ومجزوما. استعمل كل فعل  من األفعال الخمسة في جملة من عندك مرفوعا ومنصوبا .11

 تكتبين  تصنعون   يكرمون   تفيان  يتأخران

 نتائج التعلم 12.6

واع من حيث التعريف واألن األفعال الخمسة أيها الطلبة األعزاء! لقد تعلمنا في هذه الوحدة األسماء الخمسة و

واإلعراب، وقد توصلنا من خالل دراستنا لهذين الموضوعين من أهم مواضيع النحو العربي وأكثرها استعماال إلى 

 من نتائج التعلم، وتتلخص هذه النتائج في النقاط التالية: مجموعة  

 جل، ، مثل: ر االسُم المفردُ ت الكلمات المعربة تنقسم إلى قسمين: قسم يعرب بالحركات وما يعرب بالحركا

وجمُع التكسير، مثل:رجال، وجمُع المؤنثِّ السالُم ، مثل: مؤمنات، والفعُل المضارُع الذي لم يتصْل بآخره 

وقسم يعرب بالحروف، وومما يعرب بالحروف التثنية، مثل: رجالن، وجمع المذكر السالم، ش ٌئ،مثل يفعل، 

 الخمسة، وإننا قد تناولنا هذين األخيرين في هذه الوحدة. مثل:مسلمون، واألسماء الخمسة واألفعال

  األسماء الخمسة، هى: أب، وأخ، وحم، وذو، وفو، منها األب واألخ معروفان ال يحتاجان إلى البيان، وكلمة حم

 معناها قريب الزوج أوالزوجة، وتأتي كلمة " ذو" بمعنى الصاحب، ومعنى "فو" هو الفم.

  بالواو، وتنصب باأللف، وتخفض أو تجر بالياء، مثل: أبوبكر أول من اعتنق اإلسالم  األسماء الخمسة ترفعإن

 من الرجال، وإن أخاك من واساك في الشدة، واعتنِّ بفيك.

  أو 
ً
يشترط في إعراب األسماء الخمسة بالحروف أن تكون هذه األسماء مفردة غير تثنية وجمع  فإن كانت تثنية
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ل عليا لنا، وأن تكون هذه األسماء مضافة فإن كانت غير مضافة ال جمعا ال تعرب بالحروف، مثل: إ
ْ
ن آباَءنا ُمث

 رباني، كما يشترط فيها أن تكون مضافة إلى غير ياء 
ً
 كبيرا

ً
تعرب بالحروف وإنما تعرب بالحركات،مثل: إن لي أخا

برة ال ُت أبي، وأن تكون مكالمتكلم فإن كانت مضافة إلى ياء المتكلم كان إعرابها بالحركات المقدرة، مثل: رأي

َك. ي 
َ
خ
ُ
 مصغرة وإال فكان إعرابها بالحركات، مثل: هذا أ

  يشترط في كلمة "ذو" أن تكون بمعنى الصاحب فإن هذه الكلمة تأتي في اللغة العربية بمعنى "الذي" أيضا،فإن

آخرها، فإن لم كانت كذلك ال تعرب إعراب األسماء الخمسة، ويشترط في كلمة "فو" أن تحذف الميم من 

تحذف الميم من آخرها كان إعرابها بالحركات، مثل: انتبه لما يخرج من فيك. وهكذا رأينا أن األسماء الخمسة 

 المستوفية الشروط يعرب بالحروف رفعا بالواو، ونصبا باأللف وجرا بالياء.

 اء املخاطبة، هى يفعالن، األفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف االثنين، أو واو الجماعة، أو ي

 وتفعالن، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين.

 أحوال إعرابية: الرفع، إذا لم يسبقها ناصب أو جازم، مثل: هما يكتبان، وأنتما ة أن األفعال الخمسة لها ثالث

تكتبان، وهم يكتبون، وأنتم تكتبون، وأنت تكتبين، والنصب، إذا سبقها ناصب من النواصب، مثل: هما لن 

يكتبا، وأنتما لن تكتبا، وهم لن يكتبوا، وأنتم لن تكتبوا، وأنت لن تكتبي، والجزم، إذا سبقها جازم من الجوازم، 

 مثل: هما لم يكتبا، وأنتما لم تكتبا، وهم لم يكتبوا، وأنتم لم تكتبوا، وأنت لم تكتبي.

  عرابية فكل واحد منها له األحوال إن األفعال الخمسة ال تختلف عن غيرها من أفعال المضارع في األحوال اإل

اإلعرابية الثالثة: الرفع والنصب والجزم ولكنها تختلف عن غيرها في العالمات هذه األحوال فالعالمات اإلعرابية 

في سواها من أفعال المضارع هى الحركات فإن هذه األفعال ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجزم بالسكون؛ 

الخمسة يكون بالحروف فإنها ترفع بثبوت النون وإبقائها، وتنصب وتجزم بحذف هذه بينما اإلعراب في األفعال 

 النون وإزالتها، مثل: هما يسبحان، ولن يسبحا، ولم يسبحا. 

 الكلمات الصعبة ومعانيها     12.7

 المعاني المفردات المعاني المفردات

 المراقب، المسئول  المشرف التخمين التقدير

عضو في البرلمان أو  النائب يجر يخفض

 املجلس التشريعي

عزاه، ساله، خفف  واس ى يواس ي قاتل، عادى، قاوم حارب يحارب

 مصابه 

فْتها  التراث تكتمل، تتجمع، تتواجد تتوفر
َّ
اآلثار التي خل

الحضارات وتركتها 

 األجيال

 الشر، القبح َسوء العظيم، الكبير الضخم
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َعْت  طوعت له نفسه ْت له وشجَّ
َ
ن ر   عليهزيَّ  الخير البِّ

اص اإلعراض عن الصفح عن رفته الغوص في  الغوَّ َمْن حِّ

 الماء

َعرَّض له، حاول منع  يتصدى له
َ
ت

 الش يء

 فتحه فغر فمه

رجل دنيوي، من يعيش في  أخي الدنيا هاج، استطار غضبه ثار يثور 

 الدنيا

 أهل الشرق  بني الشرق  أقام، سكن مكث يمكث

ل 
ْ
األفضل، جمع األمثل:  المث

 من ُيْضَرب المثل

  

 األسئلة النموذجية  12.8

 أسئلة موضوعية:  12.8.1

 ما ذا يعرب بالحروف مما يأتي؟ .1

(a )جمع المؤنث السالم (b )جمع المذكر السالم (c )جمع التكسير  (d )المفرد 

 كم حرفا في حروف اإلعراب؟ .2

(a )6 (b )3 (c )4 (d )2 

 من يشروط االسماء الخمسة أن تكون: .3

(a )مفردة ومضافة إلى غير ياء المتكلم (b )مفردة  

(c )مضافة إلى ياء المتكلم   (d )مضافة إلى غير ياء المتكلم 

رفع األسماء الخمسة بــــــــــ:  -4
ُ
 ت

(a )الواو (b )الضمة (c ) ثبوت النون  (d )األلف 

 األسماء الخمسة هي:  -5

(a )أب، ابن، أخ، أخت  (b )أب، أخ، أخت 

(c )أب، أخ، حم، فو، ذو  (d )أب، أخ، حم، فو، ذات 

:.......... هي للجملة الصحيحة الكلمة  -6
ٌ
 نشيط

(a )أخوك (b )أخاك (c )أخوانك  (d )أخيك 

 اآلتية: األفعال في الخمسة األفعال عين  -7
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(a تجلسن ) (b )يصومان (c )نذهب  (d )يحافظن 

 الفيلم" هي: مشاهدة عند تضحكان "البنتان الجملة في الخمسة لألفعال الرفع عالمة  -8

(a الضمة ) (b )األلف (c ) حذف النون  (d ) ثبوت النون 

 الخمسة: األفعال أحكام من  -9

(a مرفوع ومنصوب ومجرور ) (b )مرفوع ومنصوب ومجزوم  

(c )مجرور فقط   (d )منصوب ومجزوم فقط 

 : _____________وهي  الخمسة األفعال أوزان من  -11

(aيفالن/تفعالن/تفعلين )     (b )يفعل/تفعل  

(c )يفعالن/تفعالن/يفعلون/تفعلون/تفعلين  (d )يفعلون/تفعلون/تفعلين 

 :أسئلة اإلجابة القصيرة  12.8.2 

 تناول كل قسم من أقسام المعربات بالحركات والحروف وقدم مثاال لكل واحد منها. .1

 الموضوع ممثال ومفصال؟ما هي األسماء الخمسة وما إعرابها، ناقش  .2

 بين الشروط الواجب توافرها في األسماء الخمسة وأيد إجابتك باألمثلة الواضحة. .3

 عرف األفعال الخمسة وبين إعرابها بالتفصيل والتمثيل .4

 قدم ثالثة أمثلة لكل فعل من األفعال الخمسة مسلطا األضواء على اإلعراب والموقع اإلعرابي. .5

 :طويلةأسئلة اإلجابة ال  12.8.3

قدم تعريفا لإلعراب والمعرب والمبني وتناول أقسام المعربات وإعراب كل قسم منها مع بيان األحوال  .1

 والعالمات اإلعرابية.

 تناول األسماء الخمسة، وبين معانيها وإعرابها ويشروطها العامة والخاصة مع التفصيل واألمثلة الموضحة. .2

ناقش موضوع األفعال الخمسة باإلسهاب تعريفا وأقساما وأحكاما، وقدم لكل فعل من أفعالها مثاال مع ذكر  .3

 إعرابه وموقعه اإلعرابي.

أذكر خمسة أمثلة لكل اسم من األسماء الخمسة وكل فعل من األفعال الخمسة مع بيان إعرابها ومواقعها  .4

 اإلعرابية.

 فعال الخمسة في كلماتك الخاصة.لخص الوحدة " األسماء الخمسة و األ  .5

 الموص ى بهاوالمراجع الكتب أهم  12.9
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 النحو الوافي، عباس حسن، الطبعة الثانية؛ القاهرة: دار المعارف مصر، د.ت. املجلد األول. .1

جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييني، مراجعة: عبد المنعم خفاجة، الطبعة الثامنة العشرة؛ بيروت:  .2

 م.1986المكتبة العصرية، 

الواضح في القواعد النحوية واألبنية الصرفية، محسن علي عطية،الطبعة األولى؛ عمان: دار المناهج للنشر  .3

 م.2117والتوزيع، 
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 التمهيد 13.1

متصلة بالقواعد العربية؛ وظاهرة لغوية مهمة إن هذه الوحدة عبارة عن معالجة أهم قضية من القضايا ال

التفت إليها القدماء، فخصوها بدراسة مستفيضة وبسطوا فيها القول، أال وهي النسب، "وهو إلحاق بآخر االسم ياًء 

 مكسورا ما قبلها، للداللة على نسبة ش يء  إلى آخر." ولعل هذا الموضوع أصبح أكثر أهمية في عصرنا الحاضر 
ً
مشّددة

إلى حد جعلنا ال نكاد نقرأ صفحة  ة الحاجة إلى استعمالها بسبب االنفجار العلمي والعولـمة وازدهار العلوم والفنون لكثر 

ّي  ـَمانِّ
ْ
ل
َ
ّي  -واحدة من الجريدة أو الكتاب العلمي والفني إال ونحن نصادف الكلمات من هذا القبيل نحو: أ يّ َم  -َيَسارِّ  -ْوُضْوعِّ

ي ْربِّ
َ
ّي  -غ َراكِّ تِّ

ْ
يش ّي وُ  -اِّ ّي  -ُجْودِّ ْيكِّ سِّ

َ
ال ي وما إلى ذلك.  -كِّ س ِّ

ْ
 ُرْوَمان

وباإلضافة إلى ذلك نضطر في كثير من األحيان أن ننسب يشيئا أو شخصا إلى معدنه أو دولته أو بلدته، مثل: 

 " ي  " وتارة نحتاج إلى أن ننسب يشيئا إلى قبيلته أو وطنه فنقول مثال للرجل المنسوب إلى العرب "َعَربِّ ي  ْندِّ للرجل و "هِّ

 المنسوب إلى النحو "نحوي"، وإلى البالغة "بالغّي"، وإلى أصول الفقه "أصولي" وما إلى ذلك. 

ولو أمعنا في األمثلة المذكورة لوجدنا أن الكلمة بعد ما أضيفت إليها الياء المشددة صارت ذات معنى جديد، 

ين معا؛ هما: "الهند" الدال  على الدولة، وش يء فمن يسمع كلمة "الهندي" على سبيل المثال ال بد أن يفهم سريعا أمر 

آخر منسوب إلى الهند، وتسمى هذه الياء  "ياء النسب" ألنها الرمز الدال في اختصار بالغ على أن يشيئا منسوب آلخر، 

فبدال من أن نقول رجل منسوب إلى الهند نقول: "هندي" وبدال من أن نقول رجل منسوب إلى النحو نقول: "نحوّي" 

 ّم جرا.وهل

فمن هذا المنطلق يعتبر هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ال بد لدارس اللغة العربية أن يفهمها 

طبيقية بالتفصيل مع اإلجراءات الت ا"وأحكامه نسبةال"سندرس في هذه الوحدة ويستوعبها وأن يعلم تفاصيلها بدقة، و 

 .  اله

 أهداف الوحدة 13.1

مور على األ من خاللها سنتعرف النسبة وأحكامها، و نحاول في هذه الوحدة الدراسية إلقاء الضوء على قواعد 

 التالية: 

 نسبة وطريقة صياغتها العامةالتعريف بال. 

 النسبة إلى األسماء املختومة بالتاء التأنيث. 

 النسبة إلى األسماء المقصورة والممدودة والمنقوصة. 

  و األسماء المركبةالنسبة إلى الجمع. 

 .َعْيلة
ُ
ْيلة وف عِّ

َ
  النسبة إلى ف

 .النسبة إلى المركب والمثنى والجمع 

 .النسبة الشاذة وغير داخلة في القواعد العامة   

13.2  
ُ
ْسَبة  النسب أو النِّ
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 القرابة، يقول اإلمام الفيروزآبادي صاحب القاموس املحيط: وهو في اآلباء خاصة، ويقول ابن 
ً
غة

ُ
النسب ل

النسب يكون باآلباء ويكون إلى البالد ويكون إلى الصناعة. )لسان العرب مادة نسب( واصطالحا منظور: هو واحد األنساب ...

 إلحاق ش يء بش يء.

 تعريف النسب وتوضيحه:   13.2.1

 مكسورا ما قبلها،
ً
 ذكرنا في تمهيد هذه الوحدة أن النسب في االصطالح هو: "إلحاق بآخر االسم ياًء مشّددة

للداللة على نسبة ش يء إلى آخر"، ويسمى االسم المتصل بياء النسب منسوبا، ويسمى قبل اتصاله بها منسوبا إليه، 

 وتسمى الياء المشددة ياء النسب. 

ملحوظة: إن اإلمام سيبويه سمى النسب بـ"اإلضافة" وعقد له في كتابه بابا مستقال عنوانه: "هذا باب اإلضافة، وهو: 

، وسماه (3/335)الكتاب:علم أنك إذا أضفت رجال إلى رجل فجعلته من آل ذلك الرجل، ألحقت يائي اإلضافة." باب النسبة، ا

 اإلمام ابن حاجب النسبة بكسر النون وضمها، وأغلب النحاة يسمونه "النسب".

لنسبة إلى انطبق ما ذكرنا من قاعدة النسب على  بعض الكلمات ونرى كيف تكون  -الطلبة األعزة-هيأ بنا أيها 

، فن  =  ي  قِّ
ْ
َمش ، دمشق = دِّ َجازِّي  ، حجاز = حِّ ي  ، عرب = عربِّ ، بغداد= بغدادي  ْصري  ، مصر= مِّ ي  ندِّ ْند = هِّ كلمات يشتى: هِّ

. ي  ، نحو = نحوي، صرف= صرفِّ ي   فّنِّ

ضيفت الياء المشددة للنسبة في آخر الكلمة فإنه -أيها الدارس العزيز-ولعلك الحظت  
ُ
حدثأنه إذا أ

ُ
في  ا ت

: -3ومعنوي،  -2لفظي،  -1الكلمة ثالث تغييرات:   وحكمي 

. التغيير اللفظي: فأول تغيير يحدث في االسم عند النسبة هو زيادة ياء مشددة في آخرها مكسور ما قبلها، 1 

ويجري على الياء المشّددة اإلعراب املختلفة تبعا لحال الجملة. وقد ذكر عباس حسن صاحب كتاب "النحو الوافي" 

ْيَن: "ال يشُعُر مثاال حسنا في إطار هذا التغيير األول حيث يقول: "ومن األ  الِّ
حَّ ي  مثلة  قول أحد الرَّ َعَربِّ

ْ
رَبةِّ  ال

ُ
 فوَق أرض  بالغ

؛  َجازي  فالعربية  في موطنه  مشرقيَّ يلقى ال مغربي  عندهما، وال مصرّي في الحجاز، وهما في مصر، كالالشامّيِّ في الشامِّ ك  حِّ

 وال اغتراًبا، وحيثما يتنقل ال
ً
س  وحشة ، ويُجْوُس دياَره، فال ُيحِّ رانا في مواطن العروبةِّ يجد أهال بأهل، وجي عربي  أيام الحّجِّ

 (.715، صـ4بجيران..." )النحو الوافي، ج:

ردا إلى اسما مج . التغيير المعنوي: هوالتغيير الثاني الذي يلحق باالسم عند النسبة وهو تحوله من كونه2

 اسم منسوب.

. التغيير الحكمي: والتغيير الثالث هو التغيير الحكمي المتمثل في أن المنسوب يعمل عمل الصفة المشبهة؛ 3

ي   س ِّ
ُ
َدل

ْ
ن
َ
ُبْوُه، وأمه مصرية"، و "الحديقة أ

َ
ي  أ َرش ِّ

ُ
فيرفع الظاهر والمضمر على أن يكون مرفوعه نائب فاعل، نحو: "زيد ق

."نظاُمَها ول
ٌ
ة  كنَّ أشجاَرها مصريَّ

ففي المثال األول كلمة "أبوه"  مرفوعة على أنها نائب فاعل للقرش ي، وكذلك كلمة "نظامها" مرفوعة على كونها نائب 

 فاعل لـ"ألندلس ي".

 قواعد النسبة 13.2.2

إليه  ى المنسوبعلمنا فيما مض ى من قواعد النسبة بصورة عامة وعرفنا أننا إذا أردنا النسب إلى ش يء نزِّْد عل 

ياء مشددة مكسورا ما قبلها، ولكن هذه القاعدة ال تنطبق على األسماء املختومة بالتاء واأللف المقصورة واأللف 
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 الممدودة  والياء المشددة فلها قواعد سوف ندرسها فيما يلي:

 النسبة إلى األسماء املختومة بالتاء 13.2.2.1

لها قاعدة خاصة عند نسبته، فإذا كانت النسبة إلى االسم املختوم بتاء هذا هو النوع األول من األسماء التي  

 ،  = طلحي 
ُ
َحة

ْ
ل
َ
، ط  = فاطمي 

ُ
َمة اطِّ

َ
، ف التأنيث يحذف التاء من آخره وجوبا ويضاف الياء المشددة مكانها، نحو: مكة = مكي 

ا
َ
، ق ي  ِّ

ض ّ  = فِّ
ٌ
ة ضَّ  = جامعي  ، فِّ

ٌ
َعة ، َجامِّ ي   = َهْنَدس ِّ

ٌ
.َهْنَدَسة ي  : يشيعِّ

ٌ
ْيَعة ٌي، يشِّ = سّنِّ

ٌ
، سنة : قاهري 

ٌ
َرة  هِّ

 النسبة إلى الممدود 13.2.2.2

الممدود، "هو اسم معرب، آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثل: صحراء، وابتداء، وسماء" وإذا أريد النسبة إلى  

ر إلى همزتها:
َ
 األسماء املختومة باأللف الممدودة ُيْنظ

 وبيضاء= بيضاوي  فالهمزة في كلتا الكلمتين إن كانت الهمزة للتأنيث وج ، ي  ب قلبها واًوا نحو: حمراء = حمراوِّ

 للتأنيث فقلبت واوا على الوجوب.

  إن كانت الهمزة أصلية تبَق على حالها، وال يتعرض ألي تغيير. نحو: ابتداء = ابتدائي، إنشاء = إنشائي، ُوّضاء

، حيث أن الهمزة في الكلمات الم ي   ذكورة أصلية فبقيت على حالها.= وّضائِّ

  =رِّداء ،
ساء= كسائي وكساوي  إن كانت الهمزة منقلبة عن أصل  جاز فيها وجهان: إبقاؤها وقلبها واًوا، نحو: كِّ

. وفي هذه األمثلة الهمزة منقلبة من أصل، فإن  نائّي وبناوي  ناء = بِّ ، بِّ
فاء = يشفائي  و يشفاوي  ردائّي ورداوّي، يشِّ

ْيُت"،  أصل هذه الكلم فِّ
ُ
ات مشتملة على الواو أو الياء كما يظهر من األمثلة التالية: "كسوُت"، و "َرَدأ"،  و "يش

 و "َبَنْيُت". ولكن االستعمال بالهمزة مثل: "ردائي ويشفائي" هو األفصح.

 النسبة إلى المقصور  13.2.2.3

وما إلى ذلك". فإذا أردت النسبة المقصور هو "كل اسم معرب آخره ألف ثابتة، نحو: عصا، وموس ى، ومصطفى 

 إلى االسم المقصور تنظر إلى ألفه:

 . ي  َبوِّ ي، رًبا= رِّ وِّ
َ
=ُعل

ً
ّي، ُعال َنوِّ نا= قِّ ّي، قِّ ّي، فتًى= فَتوِّ  إن كانت ثالثة تقلب واًوا، نحو:  عصا = َعَصوِّ

  =َهى
ْ
 إن كانت رابعة في اسم  ساكنِّ الثاني جاز حذف األلف وقلبها واًوا. نحو: َمل

َ
ى= ُحْبل

َ
"، وُحْبل ي  هِّ

ْ
ّي ملهوّي و"َمل وِّ

ّي. ويجوز مع القلب زيادة ألف قبل الواو، نحو: "ُحبالوي، علقاوي، ملهاوي".  وُحْبلِّ

  إن كانت رابعة في اسم متحرك الثاني كـ"َبَرَدى"و َجَمَزى"أو كانت فوق الرابعة كـ"مصطفى،و مستشفى، و

، وفي ُمصطفى= مصطفّي، وفي ُمستشفى= ُجمادى" تحذف وجوبا. فنقول في َبَردى= بَ  ّي، وفي َجَمَزى= َجَمزِّي  َردِّ

. ي   مستشفّي، وفي جمادى=ُجَمادِّ

 النسبة إلى المنقوص 13.2.2.4

 مكسوٌر ما قبلها. مثل: "القاض ي والراعي". وفي نسبة األسماء 
ٌ
والمنقوص كل اسم معرب آخرُه ياٌء ثابتة

الفرق في النسبة بينهما أننا نرى في المقصور إلى األلف بينما نرى في المنقوصة والمقصورة تشابه تام إال أن 

 الممدود إلى الياء. فإذا أردنا أن ننسب األسماء المنقوصة ننظر إلى يائها:

  =)إن كانت الياء ثالثة قلبنا واًوا، وفتحنا ما قبلها، نحو: الشجي  )الحزين( = الشجوي، الصدي )الظمآن
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، الَعمي= العَ  .الصدوي   موي 

  ،  جاز قلبها واوا، وجاز حذفها.نحو: الراعي= الراعّي والراعوي، الهادي= الهادّي، والهادوي 
ً
إن كانت رابعة

القاض ي= القاض ّي والقاضوّي. ونقول في النسبة إلى التربية: تربّي، وتربوّي. ولكن األحسن حذف الواو. غير 

 ول به وأكثر يشيوعا في الكتابات العلمية.أن الشائع في نسبة التربية هو "التربوي" وهو المع

 . ْي= المستقص ي  ّي، الـُمْسَتْقص ِّ  إن كانت خامسة أو سادسة وجب حذفها. نحو: المستعلْي= الـُمْسَتْعلِّ

 النسبة إلى ما فيه ياء مشددة 13.2.2.5

أيها الطلبة األعزة! نحن في عملية النسب قد نقف على أسماء تنتهي بالياء المشددة ولهذه األسماء قواعد  

معينة يجب مراعاتها في حالة النسب إلى مثل هذه األسماء المشتملة على الياء المشددة، فإذا أردنا أن ننسب إلى هذه 

يسبقها حرف واحد أو حرفان أو ثالثة أحرف أو أكثر، وبناء على األسماء ننظر إلى الحروف قبل الياء المشددة، ألنه قد 

 عدد الحروف قبل الياء المشددة تنقسم األسماء المشتملة عليها إلى ثالثة أحوال حسب ما يلي: 

 الياء المشددة بعد حرف: .1

لثانية الياء ا إن كانت الياء المشددة بعد حرف يجب فك اإلدغام وإعادة الياء األولى إلى أصلها مع فتحها وقلب

، ألن الياء تقع بعد حرف فيجب التفكيك أوال، ثم إعادة  ي  ": نقول في النسبة إلى هذه الكلمة َحَيوِّ واًوا.مثل: "حي 

بت الياء الثانية واوا فصارت  لِّ
ُ
َي، فياؤها األولى بقيت على حالها، وق الياء األولى إلى أصلها، فكلمة حّي أصلها: حيِّ

  . ي   الكلمة: َحَيوِّ

، ألن أصل "طي": "طوي" فيائها األولى أصلها واٌو، لذلك ُرّدت إلى أصلها، وقلبت  ونقول في نسبة كلمة طي: طووي 

. = رووي  ، ري  ي  َووِّ
َ
= غ . ومنه غي  ي  َووِّ

َ
 الياء الثانية واوا، فتصير ط

 الياء المشددة بعد حرفين: .2

لثانية واوا، ونفتح ما قبلها.فنقول في النسبة إلى إذا كانت الياء المشددة بعد حرفين نحذف األولى ونقلب ا

ي  )مع حذف التاء(. َموِّ
ُ
= أ

ٌ
ة َميَّ

ُ
، أ ي  = َعَدوِّ

ي  ، َعدِّ ي  َصوِّ
ُ
= ق ي  ص َ

ُ
، ق ي  َبوِّ

َ
ٌي= ن بِّ

َ
، ن ي  وِّ

َ
 علّي= َعل

 الياء المشددة بعد ثالثة أحرف: .3

لنسب مقامها، فنقول في النسبة إذا كانت الياء المشددة بعد ثالثة أحرف فصاعدا وجب حذفها ووضع ياء ا

ّي. رِّ
ُ
، بحترّي= ُبْحت ، يشافعّي= يشافعي  )نسبة لمن يتبع المذهب الشافعّي(، منس ي= منس ي   إلى كرس ّي= كرس ي 

 النسبة إلى ما قبل آخره ياء مشددة مكسورة: 13.2.2.6

ي ياؤه الثانية. فتقول ف إذا نسبت إلى األسماء المشتملة على الياء المشددة المكسورة ما قبل آخرها حذفت 

، والـَمْيتِّ  ي  ْيبِّ
َّ
ل )تصغير الغزال(: الط َزّيِّ

ُ
م )تصغير الكريم( و الغ رّيِّ

ُ
س، والك ت، والكّيِّ ُب، والمّيِّ ، النسبة إلى كلمات الطّيِّ ي 

. ي  َزْيلِّ
ُ
، والغ ي  َرْيمِّ

ُ
، والك ي  ْيس ِّ

َ
 والـك

 اختبر معلوماتك:

 ما هي النسبة؟ وما تعريفها؟ -1 

 تكون النسبة إلى األسماء الممدودة والمنقوصة والمقصورة؟ كيف -2 

 بين كيف تكون النسبة إذا كانت الياء المشددة في االسم ؟ وما هي أحوالها املختلفة؟ -3 



251 
 

نسب إلى املختوم بتاء التأنيث؟ -4 
ُ
 كيف ت

 انسب األسماء اآلتية وبين وجه النسب. -5 

   منفي -هـ   رّي  -د المستجدي -جـ طلحة -ب  مكة -أ  

  -ط بالغة -ح  تشاد -ز دمياط -و 
ٌ
  -ى صرف

ٌ
ة ضَّ  -فِّ

ة  13.3
َ
ُعْول

َ
َعْيل وف

ُ
ْيل وف عِّ

َ
ة وف

َ
ْيل عِّ

ُ
ة و ف

َ
ْيل عِّ

َ
 النسبة إلى ف

ة" المفتوحة الفاء    13.3.1
َ
ْيل عِّ

َ
 النسبة إلى " ف

" بفتح الفاء وجدناها على ثالثة
ٌ
ة
َ
ْيل عِّ

َ
ثل: أقسام، أسماء صحيحة، م إذا تتبعنا األسماء التي تأتي على وزن "ف

 مثل: طويلة، قويمة، وأسماء مضعفة، مثل: جليلة، حقيقة. حنيفة، سليمة، ربيعة، صحيفة. وأسماء معتلة،

فإذا أردنا أن ننسب إلى  األسماء الصحيحة غير المضعفة على وزن "فعيلة" نحذف الياء وتاء التأنيث، ونفتح ما قبل 

". فنقول في النسبة إلى األسماء: "حنيفة"،  "فهيمة"، "سميرة"،  الياء، فتصير الكلمة بعد التغير ي  َعلِّ
َ
على وزن "ف

. ي  ، و َرَبعِّ ي  ، وَصَحفِّ ، و َسَمرِّي  ي  َهمِّ
َ
، وف ي   "صحيفة"، "ربيعة"...: َحَنفِّ

يث نوإذا أردنا أن ننسب األسماء المعتلة العين وصحيح الالم أو المضعف على وزن "فعيلة" نحذف التاء للتأ 

فقط ونضيف ياء النسب. مثل النسبة إلى أسماء المعتلة: طويلة وقويمة: طويلي، وقويمي، والنسبة إلى األسماء 

. ي  ْيقِّ ي  و َحقِّ ْيلِّ  المضعفة مثل: جليلة، و حقيقة: َجلِّ

منها لتصير  ءوإنما علة بقاء الياء في األسماء المضعفة والمعتلة هي أننا لو نسبنا كلمة "جليلة" مثال وحذفنا اليا 

، فيكون بهذا اجتماع المثلين مع الياء المشددة وهو ثقيل. وأما األسماء المعتلة فلو قلنا مثال في كلمة "طويلة "  ي  لِّ
َ
َجل

، فاحتجنا في هذه الصورة إلى إعالل الواو ألنها تحركت وما قبلها مفتوح  ي  َولِّ
َ
بحذف الياء وتاء التأنيث حيث تصبح: ط

". وهذا يبعدنا كثيرا عن صورة المنسوب إليه.فيجب علينا أن نق ي  الِّ
َ
 ول: "ط

بيعة" و"الَبديهة": فتأتي النسبة من هذه األسماء:  
َّ
يقة" و"الط يرة " و"الَسلِّ وأما األسماء "َسليمة"، و"َعمِّ

ي  " على خالف القياس. ْيهِّ ، وَبدِّ
ي  ْيعِّ بِّ

َ
ّي، و ط ْيقِّ ، وَسلِّ  "سليمي، وَعميري 

يز عدم حذف الياء مطلقا بناء على عدد كبير من الكلمات الواردة من العرب، وقد قبلها وهناك رأي حديث يج

. وال يكون هذا على خالف  علماء النحو املحدثون، فعلى قولهم نستطيع أن نقول: بديهة = بديهي، طبيعة= طبيعي 

 القياس.

ة" المضمومة الفاء ومفتوحة العين  13.3.2
َ
َعْيل

ُ
 النسبة إلى "ف

" إذا  ي  َعلِّ
ُ
ة" بضم الفاء وفتح العين وكان غير مضاعف جاء على وزن "ف

َ
َعْيل

ُ
أردنا أن ننسب إلى اسم على وزن "ف

، ويصاغ على نفس المنوال إ ي  َرظِّ
ُ
: ق

ٌ
ة
َ
رْيظ

ُ
، وق ي  : ُمَزنِّ

ٌ
، وُمَزْيَنة ي  : ُجََهِّ

ٌ
كان  نبحذف يائه وتائه، فنقول في النسب إلى جهينة

.معتل العين، فنقول في ال ي  َورِّ
ُ
َوْيَرة: ن

ُ
، ون ي   نسب إلى ُعَيْينة: ُعَينِّ

. ّي، و ُهَرْيرِّي  َمْيمِّ
ُ
ويرى  وإن كان االسم مضاعفا مثل أميمة وهريرة وُجديدة بقيت الياء دون حذف فنقول: أ

ّي، ون َوْيرِّّي.و بعض الصرفيين بقاء ياء فعيلة عند النسب إذا كانت معتلة العين، فيقولون للنسبة إلى عيينة: ُعَيْينِّ
ُ
 يرة: ن

ْيل"   13.3.3 عِّ
َ
َعْيل" بفتح الفاء وضمها النسبة إلى "ف

ُ
 و"ف
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َعْيل" بضمها  
ُ
يل " بفتح الفاء، و"ف عِّ

َ
ة ب–لقد ألحق علماء النحو والصرف ما كان معتل الالم من وزني "ف

َ
ْيل عِّ

َ
ف

يّ  ص َ
ُ
ّي" فقالوا في نحو "علّي وق َعلِّ

ُ
ّي و ف َعلِّ

َ
ة، فنسبوهما على "ف

َ
َعْيل

ُ
ّي" بقلب الم الكلمة إلى واو وفتحوف َصوِّ

ُ
ّي وق وِّ

َ
ما  ": َعل

 قبلها.

، ي  ْيلِّ
َ
" و"ُعق ي  يلِّ ، وَجمِّ ي  ْيلِّ َوْيس بقيا على حالهما. فتقول: "َعقِّ

ُ
ْيل وأ

َ
ْيل، وُعق ، وَجمِّ ْيل   فإن كان صحيحي الالم: كَعقِّ

 ، ي  َرش ِّ
ُ
ريش: ق

ُ
، وق ي  فِّ

َ
ق
َ
: ث ". وقالوا في ثقيف  ي  َوْيس ِّ

ُ
ّي على غير القياس. والقياس أن تقول على وأ مِّ

َ
ْيم: ُسل

َ
، وُسل ي  لِّ

َ
ْيل: ُهذ

َ
وُهذ

 لفظها، ألنها صحيحة الالم.

ة"  13.3.4
َ
ُعْول

َ
 النسب إلى "ف

" وكانت عينه صحيحة و غير مضعفة يفتح الحرف الذي كان مضموما قبل  
ٌ
ة
َ
ُعْول

َ
إذا كان االسم على وزن "ف

ّي". وإن كان االسم حذف الواو فنقول في النسبة إل ، و"َسُبوَحة" )اسم مكة(: "َسَبحِّ ـي  ئِّ
َ
ن
َ
ُنوءة" )قبيلة عربية(: يش

َ
ى كلمة "يش

ّي" مثل:  ُعْولِّ
َ
معتل العين أو مضعفا فال تحذف الواو وتكون النسبة في هذه الحالة بحذف التاء المدورة على زنة: ف

ّي"، وملولة)معنى معنى اضافہ کرنا ےہ َصُوْولة) ّي".(: "صُوْولِّ ْولِّ
ُ
 اضافہ کرنا ےہ(: "َمل

 اختبر معلوماتك:

ة" عند النسب ومتى ال تحذف؟ -1
َ
ْيل عِّ

َ
 متى تحذف ياء "ف

َعْيلة" بضم الفاء وفتح العين. -2
ُ
 بين كيفية النسب إلى "ف

 متى تحذف واو "فعولة" ومتى ال تحذف؟ -3

 انسب  الكلمات اآلتية مع ذكر السبب: -4

  قريظة -ه  عقيدة -د  غريز -ج طبيعة -ب وظيفة -أ

 ُبثيَنة -ي  بني ُسويف -ط أبو هريرة -حـ خويلة -ز هذيل-و

 النسبة إلى الثالثي مكسور العين  13.4

، فنقول في النسب إلى  وإذا أردنا أن ننسب الكلمات الثالثية مكسورة العين فتحنا عينها عند النسب للتخفيفِّ

ّي، و إِّ  كِّ
َ
ل": َمل ل"، و"ُدئِّ بِّ ك"، و "إِّ ."َملِّ ي  لِّ

َ
ّي، وُدؤ  َبلِّ

 النسب إلى املحذوف منه ش يء   13.5

 قد تكون النسبة إلى األسماء التي حذف منه حرف من أحرفه األصلية، مثال حذف منه فاء أو الم. 

 النسب إلى الثالثي محذوف الفاء  13.5.1

فإذا أردنا أن ننسب إلى مثل هذه األسماء الثالثية محذوفة الفاء، نظرنا إلى كلمة الالم هل كانت صحيحة أم  

". وإن كانت  ي  فِّ ّي"، و "صِّ دِّ ": "عِّ "، و"صفة  دة  معتلة؟ فإذا كانت صحيحة لم يرّد إليه املحذوف فنقول في النسب إلى "عِّ

ّي"، بكسر أوله وفتح ثانيه. والشية كلمة المها معتلة وجب رد املحذوف و فتح العين، فنق وِّ
َ
يش " "وِّ َية  ول في النسب إلى "يشِّ

َْثَ  ِإن ََّها بَ َقٌََة ََل َذُلْولٌ ﴿ وردت في القرآن الكريم َة ١٧) ِفيَها﴾ ةَ ِشيَ ُمَسلََّمٌة ََل  ،تُِثيَُ اْْلَْرَض َوََل َتْسِقي اْلَح كل  ما : معناها: (البق

ون في جميع الجسد 
َّ
 . وفي جميع الدواّب خالف الل

 ملحوظة: "الشية": أصلها وش ي أو ويشية، ألنها من وش ى الثوب يشيه ويشيا ويشية: إذا نّمقه ونقشه وحسنه. 
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 النسب إلى الثالثي محذوف الالم  13.5.2

  
َ
غ
ُ
ا إليها المها وجعلناها مفتوحة، فالنسب إلى ل

َ
: ة  إذا أردنا أن ننسب إلى األسماء الثالثية محذوفة الالم رددن

هّي.
َ
ف

َ
ّي، ويشفة: يشفوي و يش : أخوِّ ّي وأخ  َبوِّ

َ
ّي وأب: أ ّي، ويد: َيَدوِّ : َسَنوّي، ودم: دَموِّ ّي، وَسَنة  َموِّ

َ
: أ َمة 

َ
وّي، و أ

َ
غ
ُ
 ل

ثم إن كانت الالم املحذوفة ترد في التثنية أو الجمع السالم وجب ردها عند النسب كأب وأخ؛ ألننا نقول في  

 وكـ "سنة" ألن جمعها السالم يأتي على "سنوات" برد الواو فيها.تثنيتهما: أبوان، وأخوان. 

وجاز عدم ردها. فنقول   -وهو األفصح–وإن كانت ال ترد في تثنية أو في الجمع السالم جاز ردها في النسب  

. ـي  ّي و مئِّ وِّ
َ
ئ ّي، ومئة: مِّ ّي َودمِّ  للنسب إلى يد: يدوي و يدّي، ودم: َدَموِّ

 اختبر معلوماتك:

 تنسب األسماء حذفت منها فاؤها؟ كيف -1

 كيف تنسب األسماء حذفت منها المها؟ -2

 اذكر بعض األسماء التي حذفت منها فائها عند النسب. -3

 اذكر بعض األسماء التي حذفت منها المها عند النسب. -4

 النسب إلى المركب   13.6

ف  من 
َّ
ل
َ
كلمتين أو أكثر لفائدة، سواء أكانت الفائدة تامة، عرفنا في قواعد النحو أن المركب عبارة عن قول ُمؤ

 مثل "النجاة في الصدق" أم ناقصة، مثل: نور الشمس، اإلنسانية الفاضلة، إن تتقن عملك.

ومن المعلوم أن للمركب أنواعا منها: المركب اإلسنادي ، والمركب اإلضافي، والمركب المزجي ، والمركب 

 يفية النسب إلى هذه األنواع من المركبات.العددي. وندرس في السطور اآلتية ك

 النسبة إلى المركب اإلسنادي  13.6.1

جملة محكية ثم صار علما؛ لكثرة استعماله مع   -األصل -فإذا أردنا أن ننسب إلى المركب اإلسنادي وهو في 

در؛ الجزء األول يعني الص الحكاية، ومن ذلك: "تأبط يشرا" و"برق نحره" نطرح الجزء الثاني يعني "الَعُجز" وننسب إلى

بمعنى أنه ينسب إلى صدر المركب اإلسنادي، فمثال النسب إلى العلم المركب تركيبا إسناديا: رام الله: "رامي"، وتأبط 

 يشرا: "تأبطي"، وجاد الحق: جادي. وبرق نحره: برقي.

 النسبة إلى المركب المزجي  13.6.2

َبتا وُجعلتا كلمة واحدة، مثل: بعلبك، وحضر موت، ورام إن المراد بالمركب المزجي هو كل كلمتين رُ  
ّ
كِّ

َبّك نقول: 
َ
هرمز.....فنقول في النسبة إلى هذا النوع من المركب بطرح الجزء الثاني والنسب إلى صدر الكلمة ففي َبْعل

ّي، و في معديكرب نقول: "معدي". وقالوا في حضرموت: حضرمي على غير القاعدة.  "َبْعلِّ

ي النسب إلى المركب المزجي وهو أن ُينسب إلى مجموع المركب دون إزالة تركيبه بإدخال ياء وهناك رأي ف 

النسب على الجزء الثاني من الكلمة مع إثبات الجزء األول، فيقال: حضرموتي، بعلبكي، معديكربي، وبندر يشاهي، 

ي  .... وهكذا. وحجتهم أن النسب بهذه الصورة يوضح المنسوب إلي ه،وال يوقع في لبس. واختار هذا الرأي ونيوَيْوركِّ

 (741، صـ:4)النحو الوافي:جـ:صاحب كتاب النحو الوافي وعلق عليه بـ" وهذا رأي حسن، ولعله أنسب اآلراء اليوم". 
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ْل"  
َ
ْعل

َ
ونجد رأيا آخر للنحويين في النسبة إلى المركب المزجي وهو أن يبنى من جزأي المركب اسم على وزن "ف

ّي. وهذا رأي يشاذ.وينسب إليه، و  ّي، وَحْضَرمِّ بِّ
َ
. فيقال في النسب إلى الكلمات سالفة الذكر: َبْعل ْحتِّ  هو ما يعرف بالنَّ

 النسبة إلى المركب اإلضافي  13.6.3

–إن المراد بالمركب اإلضافي هو اسمان قد أضيف أحدهما إلى اآلخر، فإن كان االسم مركبا إضافيا علما  

إلى صدره؛ فيقال في خادم الدين: خادمي، وفوز الحق: فوزي. وهناك ثالث أحوال استثنائية بالوضع أو بالغلبة ينسب 

 في التركيب اإلضافي التي ينسب فيها إلى العجر دون الصدر:

األولى: أن يكون المركب اإلضافي كنية، نحو: أبو بكر، أم رومان، أبو طلحة وما إلى ذلك.فنقول في النسب إلى 

 رومان: روماني. أبو بكر: بكري، وأم

الثانية: أن يكون صدر "المركب اإلضافي" معرفا ومتميزا بَعُجزِّه، نحو: ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود...  

 فيقال في النسب إليها: عباس ي ، وعمري و مسعودي على الترتيب.

ثل: ليه حقيقة؛ مالثالثة: أن يكون النسب إلى صدر هذا المركب مؤديا إلى اللبس، حيث ال يعرف المنسوب إ

 عبد مناف، وعبد يشمس، وناصر مجد فيقال في النسب إليها: منافي، و يشمس ي، ومجدّي.

ّنا من اللبس في المركب اإلضافي طرحنا العجر ونسبنا إلى الصدر فنقول في النسبة إلى امرئ القيس:   وإذا أمِّ

 امرئّي، بالنسب إلى المضاف غير المضاف إليه. وعليه قول ذي الرّمة: 
 

 إذا المرئي يشبَّ له بناٌت 
 

 عقدن برأسه إبة وعارا 
 

  وقول جرير:

 ُيعد الناسبون إلى تميم
 

 بيوت املجد أربعة كبارا 
 

ًوا
ْ
غ
َ
 ويخرج منهم المرئي ل

 

 كما ألغيْت في الّدَيةِّ الُحوارا 
 

بِّ األسوكذلك نعامل معاملة كلمة امرئ القيس مع كلمات "رأس بعلبك") قرية بين بعلبك وحمص(  عِّ
َ

" و"ُمال نةِّ

" )قرية في فلسطين بالقرب من غزة(، فنقول في النسب 
َ
ة زَّ

َ
)لقب أبي براء عامر بن مالك بن جعفر بن كالب(  و " َمْجَدلِّ غ

ّي". ّي" و " َمْجَدلِّ بِّ  إلى هذه الكلمات "رأس ي" و "مالعِّ

 اختبر معلوماتك:

 كيف ننسب المركب اإلضافي؟  .1

 جي.بين كيفية نسب المركب المز  .2

 متى يكون النسبة إلى العجز  ومتى يكون إلى الصدر وما هو القاعدة الفارقة للنسبة إليهما؟ .3

 كيف تكون النسبة إلى المركب اإلسنادي؟ اذكر بعض األمثلة. .4

 النسب إلى المثنى والجمع   13.7

 النسب إلى المثنى والجمع  13.7.1
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يكون االسم مثنى أو جمعا، والثاني أن يكون االسم قد نجد في المثنى والجمع حالتين عند النسب، األول أن  

أن  -أي إذا كان االسم مثنى أو جمعا غير منقول إلى العلم-نقل من المثنى والجمع إلى العلمية. فاألرجح في الحالة األولى 

تَ  :" كِّ ُتب 
ُ
ّي" ويشنجرد االسم من عالمتي المثنى والجمع وننسب إلى مفرده فنقول في العراقيين: "عراقي" وك اهدان: ابِّ

ا: فنقول في:  مهندسون: 
ً
ي"، ويستوي في ذلك الجمع السالم تذكيرا وتأنيث ْسَودِّ

َ
ْوُد: "أ ّي" والس  ـمِّ "يشاهدي"،وعلماء: "عالِّ

ّي". مِّ ّي"، و مسلمات: "ُمْسلِّ ش ِّ ّي"، و عائشات: "عائِّ "، وزينبات: "زْيَنبِّ مّي"، و ساعات: "ساعي  " ومسلمين: "مسلِّ ي  س ِّ  "ُمَهْندِّ

وأما إذا كان المثنى أو الجمع علما مثل: "أنصار"، "سلمان" ، "أنمار" ،"أوزاع"، و"أهرام" و"جزائر"، أو أن يكون  

َرُق جمعا ال مفرد له مثل: "أبابيل") الفرق من الناس والخيل الذاهبة في كل وجه، واآلكام  والجماعات(، و"عبابيد") الفِّ

ن( أو كان ال واحد له من لفظه )وهو اسم الجمع( مثل: القوم، والمعشر، الجسم والبد والطرق البعدة( و"تجاليد")

ُق بينه وبين مفرده بياء النسب أو تاء التأنيث )وهو اسم الجنس الجمعي( مثل: عرب، و أعراب،  والجيش. أو كان مما يفرَّ

َماني"، و "أنماري"  وروم، وتمر، وتفاح، ننسب إلى الكلمات من غير حذف أي حرف فنقول: "جزائري" و"أنصاري"
ْ
و "سل

و" أوزاعي" و "أهرامي"، و"جزائري" و "أبابيلي" و "عبابيدي" و "تجاليدي"، و"عربي" و "أعرابي"، و"رومي"، و"تمري"، 

 و"تفاحي".

 الخالف في النسبة إلى الجمع المكسر وتوضيحه  13.7.2

ده اة أن ينسب الجمع المكسر إلى مفر لقد كثر النقاش في قضية النسب إلى جمع المكسر؛ فالشائع عند النح 

"، وَمَدارِّس، َمْدرَ 
ي  بِّ اتِّ

َ
َتَبة: "ك

َ
، وك ي  ، إذا كان ثابتا على حقيقته ولم ينقل إلى العلم فنقول في النسب إلى بساتين: ُبْسَتانِّ ي  س ِّ

ّي". فإذا صار علما لش يء أو مكان أو فئة يجب النسب إلى الكلمة من دون أي تغيير  ، وال ترد الكلمة إلىوحقول: "َحْقلِّ

مفرده بل تبق على حالها. فنقول في النسب إلى الجزائر: "جزائري" وقراء: "قرائّي" وأخبار: "أخباري"، وجبال: "جبالي". 

وال يصح رده عند النسب إلى المفرد منعا لإلبهام واللبس. هذا هو المذهب البصري وعلى هذا المذهب من الخطأ أن 

"، نقول في النسبة إلى "دُ  ـي  " والصحيح أن نرد الكلمة إلى المفرد أوال حيث يكون "دولة" ثم ننسبها فنقول: "َدْولِّ ي  َوٌل": "ُدَولِّ

إال  أن الكوفيين أجازوا النسب في جمع التكسير الباقي على جمعيته مطلًقا، ولم يروا بأسا أن ننسب الكلمات للجمع 

مسموعة كثيرة تثبت دعواهم، ويقولون أن النسب إلى المفرد  المكسر على صورتها، وهم يحتجون بأن هناك كلمات

ّي" من دون رد الكلمة إلى  " في النسبة إلى "ُدَولِّ
ٌ
ة يَّ  ُدَولِّ

ٌ
ُيوقع في اللبس كثيرا، وعلى هذا القول يصيب من يقول "منظمة

 المفرد. 

ت املجمع في دور انعقاده الثالث وقد عدل املجمع اللغوي القاهري عما ذهب إليه البصريون حيث جاء في قرارات جلسا 

 ما نصه:

"قرار املجمع بشأن النسبة إلى جمع التكسير عند الحاجة، كإرادة التمييز، ونحو ذلك: رأى املجمع 

في هذا أن النسبة إلى الجمع قد تكون في بعض األحيان أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة 

ن القائلين بقصر النسبة على المفرد، إلى المترخصين إلى المفرد. بهذا عدل عن مذهب البصريي

 (743: صـ4)نقال عن النحو الوافي:جفي إباحة النسبة إلى الجمع توضيحا وتبيينا". 

 اختبر معلوماتك:

 متى ينسب إلى لفظ الجمع متى ينسب إلى مفرده؟ .1
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 بين خالف الكوفيين والبصريين في النسب إلى الجمع المكسر. .2

 جمعي السالمة تذكيرا وتأنيثا. ما صورة النسب إلى .3

 النسب إلى ذي حرفين    13.8

"و "كْي"بشرط أنها أصبحت علما فنرى إلى آخر 
َ

ْو" و"ال
َ
ْم"، و"ل

َ
إذا صادفنا األسماء المكونة من حرفين مثل: "ك

"، وإ ـي  ي  و كّمِّ مِّ
َ
ْم": "ك

َ
خير ن كان الحرف األ حرفه، فإذا كان حرفا صحيحا جاز تضعيفه وعدمه فنقول في النسبة إلى "ك

"، وإن كان ألفا زيد بعدها همزة فنقول في النسبة  ي  ّوِّ
َ
ْو": "ل

َ
منهما واوا وجب تضعيفه وإدغامه؛ فنقول في النسبة إلى "ل

". وإن كان آخر الحرف ياء وجب فتحه وتضعيفه وقلب  ي  وِّ
َ

إلى "ال": "الئي"، ويجوز قلب هذه الهمزة واوا أيضا فنقول "ال

".الياء المزي ي  َيوِّ
َ
ي" ك

َ
 دة للتضعيف واوا فنقول في النسبة إلى "ك

 أسلوب آخر للنسب    13.9

عرفنا بتعريف النسب أنه اسم زيد في آخره ياء مشددة للداللة على أن االسم منسوب إليه، ولكنه هناك 

 
َ
في  ّعال" وذلكأسلوب فصيحة مسموعة للنسب بدون إلحاق الياء في أواخر الكلمات، بل بصوغ الكلمة على وزن "ف

ار، 
ّ
ال وعط دادة"، ونّجاٌر: لمن حرفته: "الّنجارة" وكذا لّباٌن، وبقَّ َرف كثير. يقول العرب: حّداد لمن حرفته "الحِّ الحِّ

ال ونحوها من كل منسوب إلى صناعة معينة. وقد يشاع اليوم استعمال كلمة "فّنان" المنسوب إلى "فن"  ونّحاس وجمَّ

 المعينة؛ كالرسم، والغناء، والتمثيل، والتصوير وما إلى ذلك.والذي يراد به بعض الحرف 

ٌل" بفتح الفاء وكسر العين، بمعنى  عِّ
َ
وكذلك استخدم العرب بعض الصيغ األخرى للنسب وهي: "فاعل" و"ف

": لصاحب كساء، و"حائك" بمعنى  اس 
َ
ر لصاحب التمر، و"البن" لصاحب اللبن، و"ك امِّ

َ
صاحب كذا... فيقولون: ت

" لذي لباس. قال الشاعر:صاحب حي س  " لذي طعام، و"لبِّ م   اكة.و "طعِّ

ر ــهِّ
َ
يلّي، ولكنْي ن

َ
 لسُت بل

 

ْر   ْدلُج ولكْن أبتكِّ
ُ
 ال أ

 

 يعني لكني َنَهارِّي  أي عامٌل بالنهار.

َرف كحائك في معنى حّواك، كما يكون "فّعال" في غير الحرف. كقوله تعالى:  َك َوَما ﴿ملحوظة: وقد يكون "فاعل" للحِّ َرب 

ْيدِّ  َعبِّ
ْ
ل
ّ
م  لِّ

َّ
ال
َ
ظ  . أي بذي ظلم. ومنه قول امرئ القيس:)حوالة(﴾بِّ

ْي به ُننِّ عِّ
ْ
، فيط  وليس بذي ُرمح 

 

، وليس بنّبالِّ    وليس بذي سيف 
 

، ولم يرد الشاعر بأنه ليس بصانع نبل. ْبل 
َ
 أي: ليس صاحب ن

هذه األمثلة مع أنها سماعية لكنها وردت كثيرا إلى حد أن اإلمام المبرد ذهب إلى أن هذه األوزان قياسية،  ويرى 

األستاذ حسن عباس أنه من المناسب أن يقتصر على المسموع في "فاعل" و "فعل" لقلة األمثلة الواردة منهما، ولخفاء 

 المعنى معهما.

 يشواذ النسب    13.11

مات كثيرة للنسب عن العرب مخالفة لما سبق تقريره من القواعد فهي من يشواذ النسب التي لقد وردت كل
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ْصرِّّي" بكسر الباء بالنسبة إلى البصرة، و"ُدهري" )الشيخ الطاعن في السن(بضم  تحفظ وال يقاس عليها منها قولهم: "بِّ

، و"َمْرَو  ي  بالنسبة إلى الَسْهلِّ " بالنسبة الدال بالنسبة إلى الدهر، وُسْهلِّ ّي" بالنسبة إلى َمْرو )بلد خراسان(، و"بحراني  زِّ

، وتهام  بتخفيف ياء النسب. و"رازي" بالنسبة إلى مدينة "الري"  ، ويمان  إلى البحرين، وإلى الشام واليمن وتهامة: يشآم 

ّي" بالنسبة إلى َصْنَعاء اليمنية، و"فوقانّي" و"تحتانّي" بالنسبة إلى فوق وتحت َعرانو"َصْنَعانِّ
َ
َباني" و"يش

َ
ي" لعظيم ،و"َرق

 الرقبة وكثرة الشعر.

ّي" بالنسبة إلى "البادية"   " بالنسبة إلى الوحدة، و"َبَدوِّ ومن الشواذ أيضا: "طائّي" بالنسبة إلى "طْي"، و"وحداني 

( مع أن القياس  ّي"، و"َحُرْورِّي" بالنسبة إلى َحُرْوراء )اسم مكان  ّي" أو "بادِّ "، والقياس "َباَدوِّ يقتض ي أن تكون: "َحُرْوراوي 

 وكذلك قالوا في النسب إلى النفس: "نفساني" وإلى الرب: "رّبانّي" وإلى الروح: "روحانّي".

 التدريبات    13.11

 انسب األسماء اآلتية مبينا كيفية نسبتها:  13.11.1

 ( جوهر5 ( أصول 4  ( نحو3  ( عرب2 ( إسالم1 

 ( مصطفى11 بنو بكر( 9  ( نمسا8  ( مكة7  ( فن6 

 اقرأ العناوين التالية ثم حدد المنسوب والمنسوب إليه:  13.11.2

 القيادة السعودية تعزي الرئيس األوكراني في ضحايا الطائرة العسكرية. -1

 مليون يمني في حاجة إلى الغذاء.... واالنقالبيون يعرقلون اإلغاثة. 21 -2

 يرات من األسوأ.محافظة إيرانية.. وتحذ 31" يتمدد في 19"كوفيد  -3

 .أجرت القوات المسلحة مناورات برية وبحرية -4

 تزداد ثروة الطالب اللغوية مع األيام. -5

 خسائر القطاع السياحي الفلسطيني تجاوزت المليار دوالر. -6

 .2123مصر لالكتفاء الذاتي من المنتجات النفطية بحلول  -7

 القتصادية.دعوات إماراتية لتطوير آليات تعامل دول الخليج مع القضايا ا -8

 األردن يزّود العراق بالطاقة الكهربائية. -9

 حصل الالعب على ميدالية ذهبية. -11

 المنسوب إليه االسم المنسوب

  

 انسب إلى الكلمات اآلتية:  13.11.3

 حياة...........  يشتاء........  كساء.........  صحيفة.........

 قنا..............  مزينة........  خليل.......  أميمة..............

 ُدَوٌل............  سماء.......  زرقاء..........  صحراء.........

 آذربائجان.......  الجزائر......  ألمانيا............
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 نتائج التعلم    13.12

ملختلفة، اوصلنا في نهاية المطاف إلى آخر هذه الوحدة التي تعلمنا فيها  "النسبة" وكيفية صياغتها من األسماء 

فدرسنا القواعد العامة والقواعد الشاذة من النسبة ونستطيع اآلن أن نبين أهم ما وصلنا من النتائج  في النقاط 

 التالية:

  :إلحاق ش يء بش يءالنسب في اللغة: القرابة،  وفي االصطالح. 

 ظرا لعربية والكّتاب نالنسب أو النسبة من القضايا النحوية المهمة التي يحتاج إليها  الناطقون باللغة ا

ألهميتها قد التفت إليها علماء النحو قديما وحديثا، وتناولوها دراسة وبحثا في مؤلفاتهم وأبحاثهم وبسطوا 

 القول فيها.

  تعريف النسب هو إلحاق ياء مشددة في آخر الكلمة مثل: حجازي، قياس ي، نظري، إجمالي، ايشتراكي وما إلى

 ذلك.

  التعريف ال تنطبق على بعض األسماء مثل: األسماء املختومة بتاء التأنيث، إن القاعدة المستفادة من

 واألسماء الممدودة والمقصورة والمنقوصة، وأما النسبة إليها فتكون على ما يلي:

   :املختومة بتاء التأنيث: نحذف التاء ونلحق الياء المشددة في آخر الكلمة مثل: مكة: مكي، وفاطمة

. ي   فاطمِّ

 ألسماء الممدوة الهمزة الموجودة فيها؛ فإن كانت الهمزة للتأنيث وجب قلبها واوا نحو: يالحظ في ا

حمراء: حمراوي. وإن كانت الهمزة أصلية فهي تبق على حالها نحو: ابتداء: ابتدائي. وإن كانت منقلبة 

 عن أصل جاز فيه صورتان اإلبقاء والقلب نحو: رداء: ردائي و رداوّي.

 ماء المقصورة األلف الموجودة فيها. فإن كانت ثالثة تقلب واوا نحو: عصا: يالحظ كذلك في األس

عصوِّي، وإن كانت رابعة في اسم ساكن الثاني جاز فيه صورتان القلب واإلبقاء نحو: ملهى: ملهّي 

وملهوّي. وإن كانت رابعة في اسم متحرك الثاني أو كانت فوق الرابعة تحذف وجوبا نحو: َبَردى: بردّي، 

ّي.مصطف  ى: مصطفِّ

 .يالحظ في األسماء المنقوصة إلى الياء الموجودة فيها والمنقوصة كالممدوة في النسب 

  في النسبة إلى الحروف التي فيها ياء مشددة ينظر مكان الياء الواردة فيها: فإن وقعت بعد حرف يجب فك

 واًوا نحو: حّي: حيوي.اإلدغام وإعادة الياء األولى إلى أصلها مع فتحها وقلب الياء الثانية 

 .وإن وقعت الياء بعد حرفين تحذف األولى وتقلب الثانية واوا و تفتح ما قبلها. نحو: علّي: علوّي 

  :وإن وقعت الياء بعد ثالثة أحرف فصاعدا يجب حذفها ووضع ياء النسب مقامها نحو: كرس ي: كرس ّي، يشافعي

.  يشافعي 

  عيلة" ينظر إلى
ُ
عيلة وف

َ
عين الكلمة إن كانت صحيحة تحذف التاء مع ياء الفعيلة، وإن كانت في النسبة إلى "ف

 عين الكلمة مضعفة أو معتلة تحذف التاء فقط.

  في النسبة إلى المثنى والجمع )الجمع السالم تذكيرا وتأنيثا( يجب أن ترد الكلمة إلى مفردها ثم تضاف إليها ياء
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 النسب.

  أن ينسب إلى الجمع  لمنع االلتباس بين النسبة إلى المفرد وإلى في النسبة إلى الجمع المكسر أجاز الكوفيون

 الجمع.

 .تنسب أسماء الجمع وكذلك الجموع التي ال مفرد لها أو كلمة جمع نقلت إلى علم إلى صورتها الظاهرة 

 الصعبة ومعانيها لكلماتا    13.13

 المعنى باإلنكليزية المعنى الكلمة

لإليشارة إلى توافر مصطلح أكاديمي  االنفجار العلمي

المعلومات الكثير عن كل ش يء في العصر 

 الحاضر.

Information Explosion 

ظام  شخص يؤمن ب ايشتراكي ي ّ  نِّ َماعِّ خال  مَن  اْجتِّ

ة يَّ صِّ
ْ
خ

َّ
ةِّ الش يَّ كِّ

ْ
ل  المِّ

Socialism, The person who 

believes in socialism, Socialist  

ة  وجودي
َ
َسف

ْ
ل
َ
ف
ْ
ال ص ُيْؤمن بِّ

ْ
خ

َ
ةش يَّ ُوُجودِّ

ْ
  Existentialist ال

ة يساري  يَّ ئِّ الَيَسارِّ ُب الَمَبادِّ  Supporter of the principles of the صاحِّ

Left 

ّي  موضوعي ْجرائِّ ْيُر إِّ
َ
ّي، ُمَتَجّرِّد، غ ْيُر ذاتِّ

َ
 Unbiased , objective غ

َيا ألماني
ْ
َمان

ْ
ل
َ
 إلى أ

ً
ْسَبة  A native or national of German نِّ

  Debate, Discussion, argument المناقشة وتبادل اآلراء النقاش

 
َّ
 Confusion والشك هامياإل  ُس بْ الل

املجمع اللغوي 

 القاهري 

تأسس في القاهرة  ؛اللغة العربيةهو منظمة 

 13هـ الموافق 1351من يشعبان عام  14في 

م في عهد الملك فؤاد 1932من ديسمبر سنة 

. يهتم م1934األول، وبدأ العمل فيه سنة 

بعمل المعاجم والبحث حول القضايا 

اللغوية المعاصرة، ووضع المصطلحات 

 وتقوم بنشاطات ثقافية.

Academy of the Arabic Language 

in Cairo 

 
َ
م رارق

ْ
 Decision ُحك

شخص أصيب أو قتل بسبب مرض أو  )و( ضحيةاايَ َح َض 

صدمة أو حادث أو خطأ أو نزاع أو حرب 

وليس له عالقة فيها. والضحايا تشمل 

 اإلصابات والوفيات.

Victims 

 النموذجية األسئلة     13.14
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 .موضوعيةأسئلة   13.14.1

 :النسب في االصطالح -1

(a)  والنون في اآلخرإلحاق الواو (b) إلحاق األلف والنون في اآلخر  

(c) إلحاق ياء مشددة في اآلخر  (d) ال ش يء 

ة ينظر إلى -2
َ
َعْيل

ُ
ة و ف

َ
ْيل عِّ

َ
 :في النسبة إلى ف

(a) عين الكلمة (b) الم الكلمة  (c) فاء الكلمة   (d) الياء 

 النسبة إلى رجل منسوب إلى الصحافة: -3

(a) الصحيفة (b) حافي  ال ش يء (d)   الصحفي (c) الصَّ

  :في النسبة إلى األسماء الثالثي مكسورة العين -4

(a) نضيف ياء مشددة في آخرها  (b) نفتح عينها   (c) نرفع عينها (d)  نرد إلى أصل الكلمة ثم نضيف

 الياء المشددة

 نسب إلى األسماء اآلتية:ا -5

(a) رام الله  (b) أرديشير  (c) المدائن  (d)  َنٌب  عِّ

 ينتسب إلى بالد العرب:النسبة إلى رجل    -6

(a)  أهل العرب (bأعرابي ) (c عربّي ) (d عربون )  

  تكون النسبة إلى االسم املختوم بتاء التانيث...:    -7

(a)  بحذف تاء التانيث (b  بإضافة التشديد على تاء التانيث ) (c بزيادة تاء المشددة ) (d ال ش يء )  

" تأتي النسبة على وزن:    -8
ٌ
ة
َ
ْيل بِّ

َ
  كلمة "ق

(a)  
ٌ
َعْيلة

ُ
 b) ف

ٌ
ة
َ
ْيل عِّ

َ
 c) ( ف

ٌ
ة
َ
ل
َ
ْعل

َ
 d) ( ف

ٌ
ة
َ
َعْيل

َ
  ( ف

  تأتي النسبة من كلمة "حضر موت":  -9

(a)   ي ي  b) َحَضَر َمْوتِّ   ( d) ( َحْضرِّي  c) ( َحْضَرمِّ

ْيَحا":  -11 رِّ
َ
  النسبة من كلمة "أ

(a)  ْيٌح رِّ
َ
ي  b) أ رِّيحِّ

َ
ي  c) ( أ رِّ

َ
ي  d)  ( أ ْيحِّ   ( رِّ

 اإلجابة القصيرةأسئلة  13.14.2

 وما هي األمور التي يجب مراعاتها عند النسب؟ .بين كيفية النسب إلى الثالثي املحذوف منه ش يء     -1

 اقرأ العناوين التالية ويشكلها ثم حدد المنسوب والمنسوب إليه.     -2

 هل حان الوقت ليمتلك الذكاء االصطناعي قدرة على التخّيل؟ -أ

 األلماني.... ومؤسساته الشعبية المؤثرة.جولة مع اإلعالم  -ب

 تكنولوجيا الذكاء االصطناعي... تهديدات متجددة للصحافي التقليدي. -جـ

 الدينوصار المصري عاش في المياه ال على اليابسة. -د

 نوفمبر المقبل. 8المؤتمر العالمي األول لـ"موهبة" يفتتح  -ه
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 ع األمثلة.ما هي القاعدة العامة للنسب أذكرها م     -3

 ُصغ من كل من األفعال اآلتية اسما على وزن فعيلة ثم انسب إليه      -4

ف -عّز   -جمل -قّر 
ُ
 مّر   -لط

 هات من عندك خمسة أسماء مكسورة العين وانسبها.       -5

 اإلجابة الطويلة:أسئلة   13.14.3

 .األمثلةبين أحكام النسب إلى األسماء الممدودة والمقصورة والمنقوصة مع  -1

 .كيف تنسب إلى المثنى والجمع؟ وما هو الخالف بين الكوفيين والبصريين اذكر مفصال مع األمثلة -2

َعيلة -3
ُ
عيلة وف

َ
 ؟  كيف تنسب األسماء التي تكون على وزن ف

 اكتب كيفية النسب إلى األسماء التي فيها ياء مشددة مع األمثلة.  -4

  ما هي الصيغ األخرى للنسب وما هي األسماء الشاذة للنسب؟  -5

 مراجع الموص ى بهاـأهم الكتب وال 13.15

 أحمد بن محمد الحمالوي  يشذا العرف في فن الصرف 1

 يغالیینالمصطفی  جامع الدروس العربیة 2

 عباس حسن  النحو الوافی )الجزء الرابع( 3

 محمد فاضل السامرائيالدكتور  الصرف العربي: أحكام ومعان 4

 محمد خالد أحمد كميل يشواذ النسب في العربية، الظواهر والعلل 5

مينال يعل النحوالواضح 6
ٔ
 جارم، مصطفی ا

 عماد سلمان أبو سنينة النسب في العربية بين النظرية والواقع 7
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 14 :الوحدة

 الشرط والجواب
 عناصر الوحدة

 التمهيد  14.1

 الوحدةأهداف    14.1

 أدوات الشرط  14.2

 أدوات الشرط الجازمة 14.2.1 

 أدوات الشرط غير الجازمة 14.2.2 

 جملة الشرط  14.3

 جملة جواب الشرط  14.4

 اقتران جواب الشرط بالفاء  14.5

 جزُم المضارع في جواب الطلب  14.6

 العطف على فعل الشرط وجوابه  14.7

 اجتماع الشرط والقسم  14.8

 فعل الشرط وجوابه فحذ  14.9

 تدريبات  14.11

 نتائج التعلم  14.11

 األسئلة النموذجية  14.12

 الموص ى بهاوالمراجع الكتب أهم   14.13
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 التمهيد   14.1

ُيعد أسلوب الشرط ذات أهمية كبيرة لدورانه على األلسن بكثرة فيما يعّبر به الناس عن أغراضهم. ومعنى 

ْد جاَء ﴿الشرط: العالمة، ويجمع على أيشراط، ومنه: أيشراط الساعة، أي: عالماتها، ففي التنزيل العزيز: 
َ
ق
َ
ف

ها
ُ
 يشرطا ألنه عال ﴾(18)سورة محمد، اآلية أيشراط

ُ
 مة لوجود جوابه.. وُيسّمى الشرط

قا على 
ّ
والشرط اصطالحا وحدة أو تركيب لغوي له جملتان، ويكون حصول الجملة الثانية أو وقوعها معل

كرمْ 
ُ
م اللهُ  حصول الجملة األولى ووقوعها، مثل: إن ت

ُ
ق على حصول إكرام الفقيَر يكرْمك

ّ
، فحصول اإلكرام من الله معل

ْد تنَجْح، فحصول  ق على حصول االجتهاد.  الفقير. ومثل: إن تجتهِّ
ّ
 النجاح معل

 ويتكّون أسلوب الشرط من ثالثة أركان، هي:

 أداة الشرط.  -1

 جملة الشرط )أو فعل الشرط(. -2

 جملة الجواب )أو جملة الجزاء(. -3

 أهداف الوحدة   14.1

نأمل من الطالب أن يدرس الموضوع دراسة دقيقة، ويلّم نفسه به، كما يرجى بأن الطالب بعد دراسته سيكون 

 قادرا على استخدام الجملة الشرطية تحدثا وكتابة، ويكون مستطاعا ليجيب عن األسئلة اآلتية: 

  ماالمقصود بالشرط؟ 

  ما أركان الجملة الشرطية؟ 

   وما داللة كل منها؟ما هي أدوات الشرط الجازمة؟ 

 ما هي أدوات الشرط غير الجازمة؟ وما داللة كل منها؟ 

  ما المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء؟ 

  ما األوجه اإلعرابية للفعل المعطوف على فعل الشرط وجوابه؟ 

  متى يحذف فعل الشرط وجوابه؟ 

  أدوات الشرط   14.2

 بين جملتين، 
ُ
 هي أدوات تربط

ُ
 الثانية

ُ
سّمى الجملة

ُ
 الشرط) أو فعل الشرط(، وت

َ
 األولى جملة

ُ
سّمى الجملة

ُ
وت

 الجواب )أو جملة الجزاء(، مثل: "إن تزْرني تجْدني"، فالجملة األولى "تزْر 
َ
  "" جملة الشرط، والجملة الثانية "تجْد جملة

 الشرط على جملة الجواب.جملة الجواب. 
ُ
 وال بد أن تتقدم جملة

 لشرط نوعان:وأدوات ا

 أدوات الشرط الجازمة، وهي أدوات تجزم مضارعين. (أ)

 بعدها، ونتناول كال من النوعين فيما يأتي. أدوات الشرط غير الجازمة، وهي أدوات ال تجزم ما (ب)

 أدوات الشرط الجازمة  14.2.1
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 هي أدوات تجزم مضارعين. وعالمات جزم الفعل المضارع متعددة، وهي: 

المضارُع الصحيُح فيصبح آخره ساكنا إذا كان للمفرد غائبا أو متكلما أو مخاطبا السكون: ُيجزم الفعُل  -أ

)عدا المؤنثة املخاطبة( فتقول مع "لم" إحدى أدوات جزم الفعل المضارع: لْم يحضْر، لْم أكتْب، لم 

 تشرْب.

يه أداة حذف حرف العلة: يحذف حرف العلة )ألف أو واو أو ياء( من آخر الفعل المضارع إذا دخلت عل -ب

 لم يرمِّ )حذفت الياء(.و  لم يدُع )حذفت الواو(.و  لم يخَش )حذفت األلف(. من أدوات الجزم، مثل:

حذف النون: تحذف النون عالمة على الجزم إذا كان الفعل المضارع من األفعال الخمسة )واألفعال الخمسة  -ج

 . لم تذهبا، لم يذهبوا، لم تذهبوا، لم تذهبيهي: يفعالن وتفعالن ويفعلون وتفعلون وتفعلين(، تقول: لم يذهبا، 

 واألدوات الجازمة مضارعين، نوعان:

 األول: حروف، وهي: إْن، وإذما.

ى وحيثما" للمكان، و"كيفما" 
ّ
الثاني: أسماء، واألسماء ظروف وغير ظروف، والظروف هي: "متى وأّيان" للزمان، و"أين وأن

 ". وفيما يلي يشرُح هذه األدوات:للحال. وغير الظروف: "َمْن وما ومهما وأّي 

ها، مثل: إْن تدرْس تنجْح، ومثل: إْن تقرْء الخطاب  .1 عد أصل أدوات الشرط وأم 
ُ
ْن: هي حرف يشرط، وت إِّ

 السبب.
ْ
ُفوه ُيحاسْبكم به الله". تعرف

ْ
خ

ُ
ْبُدوا ما في أنفسكم أو ت

ُ
 ومثل قوله تعالى: "وإْن ت

 المطُر إذما: وهي حرف يشرط بمعنى "إْن"، وهي مثلها  .2
ْ
 ما يسقط

ْ
 ينبْت  في جزم الشرط والجواب، مثل: إذ

 وكقول الشاعر: .العشُب 

لفِّ من إياُه تأمر آتيا  وإنك إذ ما تأتِّ ما أنت آمٌر 
ُ
 به ت

 يراد منهما الداللة على وقوع الجواب 
ً
و"إن" و"إذ ما" تفيدان تعليق الجواب على الشرط تعليقا مجردا

غير داللة على زمان، أو مكان، أو عاقل، أو غير عاقل، مع داللتهما  وتحققه، بوقوع الشرط وتحققه، من

 على الشك أو االستحالة كداللة األدوات الشرطية األخرى عليهما. 

ى مثل: متمبنّيا على السكون في محل نصب على أنه ظرف زمان، ويكون تى: وهي اسم يشرط للزمان، َم  .3

 ينتشْر الرخاُء.
ُ
 ة قول الشاعر في الورد:ومن األمثل تتقّدْم الصناعة

ُزْرُه تلَق من َعْرفه
َ
رِّ  متى ت

ْ
ط يب ومن عِّ  ما يشئت من طِّ

:
ً
 وقال اآلخر  يصف عظيما

ه
ُ
 القوَل فعل

ْ
ف لِّ

ْ
وبِّ  متى ما يُقْل ال ُيخ

ُ
ط

َ
 سريع إلى الخيراتِّ غيُر ق

ّياَن أمثل متى، مثل: ويكون مبنيا على الفتح في محل نصب ظرف زمان، أّياَن: وهي اسم يشرط للزمان،  .4

 وقال الشاعر يفتخر: تصدْق تنُج.

ْنك تأَمْن غيرنا ، وإذا ؤمِّ
ُ
ان ن َزْل حذرا أيَّ

َ
درك األمن منا لم ت

ُ
 لم ت

. مثل: أيَن تنزْل أنزْل ويكون مبنيا على  الفتح في محل نصب ظرف مكان، أيَن: وهي اسم يشرط للمكان،  .5

ُم : )أيَنما تكونوا يُ قوله تعالى ى أين ما، مثلوقد تضاف إلومثل: أين ينزْل العدل يتبْعه األمن والرخاء. 
ُ
ك
ْ
ْدرك

لون تنتشْر الجريمة.
ّ
 رُجلين، أحُدهما  الموُت(، ومثل: أيَنما يكثْر المتعط

ً
وكقوله تعالى: "وضرب الله مثال
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ْهُه ال يأتِّ بخير، هل يستوي هو ومن يأمُر   على َمواله، أيَنما ُيوّجِّ
ل 
َ
ُم، ال َيقدُر على ش يء وهو ك

َ
 لعدل". با  أبك

ى: وهي اسم يشرط للمكان بمعنى "أيَن"،  .6
َّ
ى تجلْس أجلْس"، ويكون في محل نصب ظرف مكان، أن

َّ
مثل: أن

لَّ األمراُض. ى يقَو الوعُي الصحي تقِّ
َّ
 وقول الشاعر: ومثل: أن

دا داني تقصِّ ى تقصِّ
َّ
ما ال يحاوُل  خليلّي، أن

ُ
 غير ما يرضيك

ً
 أخا

ما: وهي اسم يشرط للمكان أيضا .7
ُ
ما تذهْب أذهْب، ويكون في محل نصب ظرف مكان، ، حيث

ُ
مثل: حيث

 تجْد كنزا نفيسا.  
ً
 ومثل: وقولهم: حيثما تجْد صديقا وفّيا

ما تستقْم يقدْر لك
ُ
 اللُه نجاحا في غابر األزمانِّ   حيث

ما: هي  .8
َ
ل: ، مثاسم يشرط، ويكون في محل نصب حال، ويجب أن يكون الفعالن بعدها من لفظ واحدكيف

م
َ
 فتالحظ أن فعل الشرط والجواب متفقان باللفظ.  ا تعامْل الناس يعاملوك.كيف

 ويكون مبنيا على السكون في محل:، مذكرا ومؤنثا َمْن: وهي اسم يشرط للعاقل .9

 مفعوله،  - أ
َ
ذ
َ
رفع مبتدأ إذا كان فعل الشرط بعده الزما، مثل: َمْن ينْم يسترْح، أو كان فعل الشرط متعديا أخ

هِّ ى:  مثل قوله تعال (. ففي هذا المثال َمْن اسم يشرط في محل رفع مبتدأ، 123)سورة النساء، اآلية  َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيْجَز بِّ

 ويعمْل فعل الشرط، والفاعل ضمير تقديره )هو( يعود على َمْن. وُسوًءا: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. و

جواب الشرط، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. والباء حرف جر، والهاء ضمير متصل في محل جر. وجملة  ُيْجَز 

 الشرط والجواب في محل رفع خبر المبتدأ )َمْن(.

 نصب مفعول به مقدم إذا كان فعل الشرط بعده متعديا لم يأخذ مفعوله، مثل قوله تعالى:   - ب
َّ
ُهَو َمن َيْهدِّ ٱلل

َ
ُه ف

 
ْ
ىٱل (. ففي هذه اآلية َمْن اسم يشرط للعاقل في محل نصب مفعول به مقدم، وَيْهدِّ فعل 178)سورة األعراف، اآلية  ُمْهَتدِّ

ىالشرط مجزوم، واللُه فاعل، وجملة   ُمْهَتدِّ
ْ
ُهَو ٱل

َ
 في محل جزم جواب الشرط. ف

  :قوله تعالى مثلويعرب إعراب )َمْن( نفسها، َما: وهي اسم يشرط لغير العاقل،  .11
َ
 عَ ْف "َوَما ت

ُ
ن خير  ل علْمُه ي وا مِّ

  (. ففي هذه اآلية ما اسم يشرط في محل نصب مفعول به مقدم، و197)سورة البقرة، اآلية  اللُه"
َ
 عَ ْف ت

ُ
 وال

 فعل الشرط، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، وَيْعلم جواب الشرط، والفاعل لفظ الجاللة: الله. 

 يزْدك معرفة وثقافة.، ويعرب إعراب َما وَمْن تماماالعاقل أيضاَمْهما: وهي اسم يشرط لغير  .11
ْ
 : مثل: َمْهَما تقرأ

 ومنه قول امرئ القيس:

ي لِّ اتِّ
َ
كِّ ق ي أنَّ ُحبَّ ّنِّ رَّكِّ مِّ

َ
َب َيْفَعلِّ   أغ

ْ
ل
َ
ُمرِّي الق

ْ
أ
َ
كِّ َمْهَما ت

 وأنَّ

مهما: اسم يشرط في محل رفع مبتدأ )ألن الفعل بعده يأخذ مفعوله(. تأمري: فعل الشرط مجزوم، والياء 

: فعل جواب الشرط، وقد ُحّرِّك  ضمير متصل في محل رفع فاعل. القلَب: مفعول به منصوب. يفعلِّ

لشرط لة اوجمبالكسر لما تقتضيه القافية المكسورة، والفاعل ضمير مستتر )هو( يعود على القلب. 

 والجواب في محل رفع خبر المبتدأ )َمْهَما(.

أّي: وهي اسم يشرط معرٌب، وهي الوحيد المعرب من بين أدوات الشرط. وتصلُح للعاقل وغيره، وللزمان،  .12

 إليه
ُ
 :والمكان، وذلك بحسب ما تضاف

  ضيفت إلى العاقل، وتعامل في اإلعراب معاملة َمْن
ُ
، مثل: أيَّ رجل  فهي اسم يشرط يدل على العاقل إذا أ
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تعايشْر أعايشْر. فـ أيَّ هنا مفعول به مقدم ألنه يأتي فعُل الشرط بعدها فعال متعديا لم يأخذ مفعوله. 

 مرفوعا ألن الفعل الذي يأتي بعدها 
ً
( مبتدأ عايشرُه، ففي هذا المثال تعرب )أي 

ُ
ومثل: أي  رجل  تعايشْره أ

 قد أخذ مفعوله.

 ُيفْدك أيَّ اقل إذا أضيفت إلى غير العاقل، مثل: وهي اسم يشرط يدل على غير الع 
ْ
 .كتاب  تقرأ

  :وقت  تستثمْره يُعْد عليك  أيَّ وهي اسم يشرط يدل على الزمان إذا أضيفت إلى ما يدل على الزمان، مثل

 ، فهي هنا كمتى وتعامل معاملة متى في اإلعراب. بالنفع

 ْل لالصطياف  أيَّ  لى المكان، مثل:وهي اسم يشرط يدل على المكان إذا أضيفت إلى ما يدل ع ّضِّ
َ
ف
ُ
يف  ت مصِّ

ْل  ّضِّ
َ
ف
ُ
 ، فهي هنا كأيَن، وتعامل معاملة أيَن في اإلعراب.أ

 ما تدعوا فله األسماُء 
ًّ
وقد يحذف المضاف إليه بعدها فتنّون "أّي" عوضا عن المضاف إليه، مثل: "أيا

". ، تقديره: "أيَّ (111)سورة اإلسراء، اآلية  الحسنى" أيا هنا اسم يشرط مفعول به منصوب للفعل الذي بعدها، و  اسم 

وتدعوا فعل الشرط مجزوم وعالمة جزمه حذف النون من آخره ألنه من األفعال الخمسة، والواو فاعل، وما زائدة. 

 و)فله األسماء الحسنى( جملة اسمية مقترنة بالفاء في محل جزم جواب الشرط. 

 أدوات الشرط غير الجازمة 14.2.2

وال،
َ
و، ول

َ
وما، أدوات الشرط غير الجازمة هي: إذا، ول

َ
ّما،  ول

َ
 وأ

ُ
ّما. وهذه األدوات ت

َ
ما ول

ّ
ل
ُ
 ستعمُل كثيرا في النثر وك

 معناهما إلى المستقبل واللغة األدبية ولكن مع فعلين ماضيين
َ
. واعلْم أنه إذا كان فعُل الشرط وجواُبه ماضيين انصرف

 ألنه متعلق على الشرط، 
ً
، ألنه غير واقع بعد، والجواب كذلك ال يكون إال مستقبال

ً
ألن الشرط ال يكون إال مستقبال

ر أدوات الشرط غي كال من شرحنوسفيكون كل منهما مستقبال معنى مجزوما محال إذا وقع بعد أداة يشرط غير جازمة. 

 فيما يلي: الجازمة

في محل نصب ظرف زمان، وتختص إذا بالدخول على الجملة الفعلية خالفا لـ  إذا: أداة يشرط غير جازمة -1

 إذا الشرطية إلى الجملة الفعلية التي 
ُ
ضاف

ُ
)إذا( الفجائية التي تختص بالدخول على الجملة اإلسمية. وت

 على الفعل الماض ي في الشرط والجزاء، عند التحقق من وقوع الشرط. و تليها. وال تستعمل إال 
ً
تدخل غالبا

ه في المعنى إلى المستقبل، مثل: إذا جئت مساًء وجدتني، ومثل: إذا سادَ 
ُ
ْت  فُتحّول

َّ
ل
َ
التعاوُن الّدولّي ق

 أسباُب الحروب. 

نا قالوا قْد على المضارع، مثل: "إذا ُيذكُر اسُم اللهِّ تخشُع القلإذا وقد تدخل 
ُ
ى عليهم آيات

َ
تل

ُ
وُب"، و"َوإذا ت

عنا" )سورة األنفال، اآلية   (، وكقول الشاعر:31سمِّ

بتها
ّ
 إذا َرغ

ٌ
قَنُع   والنفُس راغبة

َ
رد  إلى قليل ت

ُ
 وإذا ت

: فعل   َرد 
ُ
وتعرب: وإذا: الواو حسب ما قبلها. إذا أداة يشرط غير جازمة في محل نصب ظرف زمان، وهي مضاف. ت

ع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو فعل الشرط، ونائب فاعله ضمير مستتر مضار 

تقديره هي يعود على النفس. إلى قليل: جار ومجرور. تقنُع: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة على آخره، وهو 

 وجوابه في محل جر مضاف إليه.جواب الشرط. وفاعله ضمير مستتر تقديره هي. والجملة من الشرط 

 ويكثر وقوع: "ما" الزائدة بعد: "إذا"، كقول الشاعر: 
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ّي أعيٌن  ّي مسامع  إذا ما بدت ليلى فكلِّ  وإن هي ناجتني فكلِّ

 وقول اآلخر:

رًّ  –وعندي له سٌر   إذا ما صاحٌب خان عهَده  –ولسُت   له سِّ
ً
 مذيعا

و: أداة يشرط غير جازمة تفيد امتناع الجواب  -2
َ
المتناع الشرط في الزمن الماض ي، مثل: لو اجتهدَت ل

نجحَت، معناه: لم تجتهْد، فلم تنجْح 
َ
، فقد امتنَع النجاح المتناع االجتهاد. وتقتض ي "لو" تعليق ش يء على ل

  –ش يء آخر، وهذا التعليق يستلزم 
ً
أن يقع بعدها جملتان، بينهما نوع ترابط واتصال معنوي،  –حتما

َم الجاهل يغلب أن يكون هو: "
َّ
ة" في الجملة األولى، و"المسببية" في الجملة الثانية، مثل: لو تعل السببيَّ

ارق لنجا من العقوبة التي نزلت به  –لنهضت بالده، لكنه لم يتعلم   السَّ
َّ
ع عمله لو أتقن الصان –لو عف

َم الجاهل(، 
َّ
ده(، والثانية هي: )نهضت بال باألمس ما بارت صناعته. فالجملة األولى من المثال األول هي: )تعل

ى األولى:  م الجاهل، ولذا تسمَّ
 
وبين الجملتين ذلك االرتباط المعنوي، ألن نهضة البالد مسببة عن تعل

 "جملة الشرط"، وتسمى الثانية: "جملة الجواب". ومثل هذا يقال في األمثلة األخرى.

يشرطها لم يقع فيما مض ى، )أي: لم وإفادتها امتناع المعنى الشرطي في الزمن الماض ي تقتض ي أن  

ع بأن معناه لم يحصل. كما تفيد أن تعليق 
ْ
يتحقق معناه في الزمن السابق على الكالم( فهي تفيد القط

الجواب عليه كان في الزمن الماض ي أيضا، على خالف المعهود في التعليق باألدوات الشرطية الجازمة، 

 
ً
. ومن أمثلة "لو" االمتناعية: لو توقفت -على األغلب  – حيث يتعين االستقبال في يشرطها وجوابها معا

 من يشدة البرد أو الحر 
ً
لو سكنت األض ما تعاقب عليها الليل   -األرض عن الدوران لهلك األحياء جميعا

ت الجاذبية الكونية النفرط عقد الكواكب والنجوم  –لو امتنع الغذاء لمات الحّي  –والنهار 
َّ
لو  –لو اختل

ا لمات الحيوان.توقف الق  لب عن النبض نهائيَّ

ومن أحكامها أنها ال تجزم، وال بد لها من جملتين بعدها، أوالهما: "الشرطية"، تليها: الجوابية 

والجزائية". واألغلُب أن تكوَن الجملتان فعليتين ماضويتين، مثل: لو تراحم الناس لعايشوا إخوانا، لم 

 اء.يعرفهم البؤس، وال الشقاء، وال الَعَد 

و" مثبتا فاألرجح أن يقترن بالالم وإذا كان جواُب 
َ
ي ومن األمثلة قوله تعالى ف ، ويجوز تجرده منها،"ل

وا وهم ُمعرضون"، 
َّ
 ألسَمَعهم. ولو أسَمَعهم لَتَول

ً
َم اللُه فيهم خيرا م الذي ال يعقلون: "ولو َعلِّ

ْ
الصّم الُبك

ماء بعد ذلك مبايشرة في اآلية نفسها عن ال –وقوله تعالى وقوله تعالى في الزرع: "لو نشاء لجعلناه ُحطاما"، 

 فلوال تشكرون". 
ً
جاجا

ُ
 الذي نشربه: "لو نشاء جعلناه أ

َت. مثل: لو ُصمت ما تعبويجوز اقترانه بالالم، منفّيا فاألرجح أن يتجرد من الالم، "لو"  وإن كان جواب

  ومثل قوله تعالى: "ولو يشاَء ربك ما فعلوُه". ويجوز: لو صمت لما تعبَت.

ويقيس كثير من الناس "إن" على "لو" فيظنون أن الالم تدخل على جوابها، وهو خطأ يشائع ينبغي عدم 

 الوقوع فيه.

ها  وتختص )لو( بالفعل مطلقا، وهذه طبيعتها مثل أدوات الشرط األخرى. ولكنه قد تدخل على أنَّ واسمِّ

ن أنَّ واسمها وخبرها مصدرا مؤوال، ويعرب المصدر المؤول فاعال لفعل محذوف تقديره وخبرِّها فتكون ال جملة مِّ
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ك صبرَت لفزَت، فتقديره: لو ثبَت صبُرك لفزت. وكقولك: لو أنَّ العرَب اتحدوا لما استهان  َق"، مثل: لو أنَّ "ثبَت" أو "تحقَّ

ُرَج إليهم بهم أحد، تقديره: لو ثبَت أو تحقَق اتحاُد العربِّ لَما 
ْ
خ

َ
استهاَن بهم أحد. وقوله تعالى: "ولو أنهم َصبروا حتى ت

 من عند الله خيٌر"، تقديره: ولو 
ٌ
وبة

ُ
َمث

َ
وا ل

َ
ق  لهم"، تقديره: ولو ثبَت صبرهم، وقوله تعالى: "ولو أنهم آمنوا واتَّ

ً
لكان خيرا

ْت أمانة التاجر، ولو أن الحارس غافل الجترأ ثبت إيمانهم، ومثل: لو أنَّ التاجر أمين لَراجت تجارته، تقديره: لو ثبت

 اللص، تقديره: لو ثبتْت غفلة الحارس، وقول المَعّري:

 
ً
ردا

َ
يُت الخلَد ف ما أحببُت بالخلد انفرادا ولو أني ُحبِّ

َ
 ل

  تقديره: لو ثبت َحْبوي. 

 وقول اآلخر  يصف ألفاظ أديب:

جيد   فلو أنَّ ألفاظه ُجّسمت     لِّ
ً
 الغوانيلكانت عقودا

 تقديره: لو ثبت تجسيم األلفاظ.

ُهْم ومنه قوله تعالى: 
َّ
ْيًرا ل

َ
اَن خ

َ
ك
َ
هِّ ل وَن بِّ

ُ
وا َما ُيوَعظ

ُ
َعل

َ
ُهْم ف نَّ

َ
ْو أ

َ
 (. 66، )سورة النساء، اآلية َول

 تكون الجملة من أنَّ واسمها وخبرِّها فاعال لفعل محذوف بعد لو، فيكون إعرابها:

 أداة يشرط غير جازمة حرف امتناع المتناع.ولو: الواو حسب ما قبلها. لو: 

، والميم عالمة الجمع. هم: أنَّ حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب أنَّ  أنَّ

فعلوا: فعل ماض  مبني على الضم التصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع، والجملة من الفعل 

هم.والفاعل في م
ُ
. والجملة من أّن واسمها وخبرها فاعل لفعل محذوف، والتقدير: لو ثبَت فعل  حل رفع خبر أنَّ

 ما: اسم موصول بمعنى الذي مبني في محل نصب مفعول به.

يوعظون به: فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون ألنه من األفعال الخمسة، والواو ضمير 

 رفع نائب فاعل. وبه جار ومجرور. والجملة صلة ما.متصل مبني في محل 

 لكاَن خيرا لهم: كاَن فعل ناقص، وخيرا مع الجار واملجرور خبر كاَن. وجملة لكاَن ... جواب لو، ال محل لها من اإلعراب. 

 لعاونتك. وق 
ً
" التي تفيده تقوية وتوكيدا، مثل: لو قصدتني إذا

ً
 بكلمة "إذا

ً
ل و وقد يكون الجواب مسبوقا

 الشاعر:

ما
َ
نا ظلما لو أن للفصل فيما بيننا حك ن حقا أي   لبيَّ

ً
  إذا

وقد يحذف فعل الشرط إذا دلَّ عليه دليل، كوجود مفسر له بعد فاعله المذكور في الكالم، مثل: لو مطٌر 

 نزل العتدل الجو، واألصل: لو نزل مطر نزل ... 

 فعل الشرط: "كان" ومعه اسمه أو 
ً
، على وقد يحذف قياسا

ٌ
 أو صفحة

ً
خبره، مثل: اقرأ كل يوم ولو صفحة

.
ٌ
 صفحة

ً
، أو كانت مقروءة

ً
 تقدير: ولو كان المقروُء صفحة

وتخرج "إن" و"لو" عن يشرطيتهما فتصبحان أداتين لوصل الكالم، والتحتاجان إلى جواب، مثل: افعل الخير 

ْو" خاصة تكون ل
َ
بَّ الناس ولو آذوك. و"ل ر لك، وأحِّ ، مثل: وإن لم يقدَّ نا، وتكون مصدرية مع َودَّ ويود 

َ
ْو ُزْرت

َ
لّتمّني، مثل: ل

زُت، وتعرب هي وما بعدها في تأويل مصدر مفعول به، تقديره: "فوزك".
ُ
و ف

َ
  َودَّ علّي ل

3-  
َ
ْوال

َ
ْوما -ل

َ
وال ، مثل: لفي الزمن الماض ي امتناع الجواب لوجود الشرط انيشرط غير جازمة تفيد اتاأد ما: هل
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لُم ال ْوما القضاُء لسادْت الفوض ى، معناه: . علمال نتشر الجهُل، معناه: لم ينتشْر الجهُل لوجودِّ ال  عِّ
َ
ومثل: ل

دائما على المبتدأ والخبر كما رأيت، غير أن خبر و"لوما" وتدخل "لوال" لم تسْد الفوض ى لوجود القضاء. 

 الينالمذكور  ينيحذف وجوبا في أكثر التراكيب، فالتقدير في المثالو"لوما" "لوال" 
َ

وال
َ
النتشر  وجودٌ م علُم : ل

 ، ولوما القضاُء موجوٌد لسادت الفوض ى.الجهُل 

 بفعل ماض لفظا ومعنًى، أو معنى فقط )كالمضارع ها أما جوابُ 
ً
را فيكون مثل جواب "لو"، فيكون مَصدَّ

 ثل، قوله تعالى: ، مإن كان ماضيا مثبتافي األغلب بالالم الجواب يقترن  المسبوق بالحرف: "لم"(، وكذلك
َ
ا ل نَّ

ُ
ك
َ
نُتْم ل

َ
 أ

َ
ْوال

يَن  نِّ (. وإعرابها: لوال: أداة يشرط غير جازمة ال محل لها من اإلعراب. أنتم: ضمير منفصل في 31، )سورة سبأ، اآلية ُمْؤمِّ

نا: فعل ما
ُ
كنا: الالم رابطة واقعة في جواب لوال. وك

َ
 ضمحل رفع مبتدأ، خبره محذوف وجوبا تقديره )موجودون(. ل

ناقص، ونا: ضمير متصل في محل رفع اسم كان. مؤمنين: خبر كان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه جمع مذكر سالم. 

يَن وجملة: " نِّ ا ُمْؤمِّ
نَّ
ُ
ك
َ
 " جواُب الشرط ال محل لها من اإلعراب.ل

 ومثل قول الشاعر: 

اة لكان لي 
َ
َك في الرضاء رجاءُ  لوال اإلصاخة للُويش طِّ

ْ
 من بعد ُسخ

 الفكرّي في األغلب من الالم الجواب ويتجرد 
ُ
راث

 
 الت

َ
ظ  ما ُحفِّ

ُ
وقوله  ،إن كان منفّيا، مثل: لوال الكتابة

"، وقول الشاعر:
ً
ا منكم من أحد أبدا

َ
 تعالى: "ولوال فضُل الله عليكم وحمته ما َزك

 األحبابِّ ما وجدْت 
ُ
 لها المنايا إلى أرواحنا ُسُبال  لوال مفارقة

ا دل عليه دليل، مثل قوله تعالى: "ولوال فضُل الله عليكم ورحمته ... وأن الله تواٌب ويصح حذف الجواب إذ 

 حكيٌم"، التقدير: ولوال فضل الله ورحمته لهلكتم ....

ا: أداة تفصيل ويشرط. وهي تقوم مقام أداة الشرط وفعل الشرط، أي يكون لها جواب يشرط فقط. ومعناها  -4 أمَّ

"مهما يكن من ش يء"، ويجب اتصال جواب يشرطها بالفاء. مثل: )الناس طبقات ... فأما الشريف فمن يشُرفْت 

ُبح صنعه، 
َ
ُملْت خصاله، وإن كان فقيرا. وأما الدنيء فمن ق

َ
. وأما العزيز أعماله، وك

ً
وساء طبعه، وإن كان غنّيا

، وإن كان قليل األهل واألتباع. وأما الذليل فمن رض ي الهوان، وإن كان 
َ
ة
َ
َع عن الدنايا، وأبى المهان

َّ
َرف

َ
فمن ت

كثير األهل واألعوان(. فكلمة "أما" في هذا الكالم وأيشباه دالة على الشرطية، لقيامها مقام: مهما يكْن من ش يء. 

ُبح صنعه ... إذ ال
ّ
مراد: مهما يكن من ش يء فالشريف من يشرفت أفعاله ... مهما يكن من ش يء فالدنيء من ق

ع ... وهكذا. وهي دالة على التفصيل فيه أيضا، بذكر األقسام، واألفراد 
َّ
َرف

َ
مهما يكن من ش يء فالعزيز من ت

 المتعددة املختلفة لش يء مجمل. 

عرب مبتدأ، خبره جواب الشرط. وإن كان االسم ويأتي بعدها اسم مرفوع أو منصوب. فإ
ُ
ن كان االسم مرفوعا أ

.
ً
 فكانْت حسنة

ُ
ّما النتيجة

َ
، مثل: أ

ً
عرب مفعوال به مقدما

ُ
 بعدها منصوبا أ

 أما: أداة تفصيل قائمة مقام أداة الشرط.

 النتيجة: مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة.

ماض ناقص، وهو جواب الشرط. والضمير المستتر: هي اسم  فكانت: الفاء: واقعة في جواب أما. وكانت: فعل

 كانت.
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.
ُ
 حسنة: خبر كانت منصوب، وعالمة نصبه الفتحة. والجملة: فكانت حسنة، خبر للمبتدأ: النتيجة

ْقَهْر ومثل قوله تعالى: 
َ
 ت

َ
ال

َ
يَم ف َيتِّ

ْ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
 (.9، )سورة الضحى، اآلية ف

 الشرط.أما: أداة تفصيل قائمة مقام أداة 

 اليتيم: مفعول به منصوب مقدم على فعله.

 فال: الفاء: واقعة في جواب أما. وال: ناهية جازمة.

تقهْر: فعل مضارع مجزوم بال الناهية، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، وجملة "فال تقهر" جواب الشرط 

 ألّما. 

َما: هي أداة يشرط غير جازمة -5
َّ
ل
ُ
تتكون و رار وقوعِّ الجواب بتكرار وقوع الشرط، تفيد تك ، منصوبة على الظرفية،ك

ّل الظرفية وما المصدرية، 
ُ
 زادْت )كلما( من ك

ً
َما زاَد اإلنساُن سنا

َّ
ل
ُ
وتدخل دائما على الفعلين الماضيين، مثل: ك

. فقد جاء فعال الشرط والجواب ماضيين، وأن مدلول الثاني ال يقع إال بعد وقوع مدلول األول. ومنه تجربُته

" )سورة آل عمران، اآلية تعالى:  قوله
ً
َما دخَل عليها زكرّيا املحراَب وجَد عندها رزقا

َّ
ل
ُ
 وتعرب: (.37"ك

ما: أداة يشرط غير جازمة تفيد التكرار.
َّ
ل
ُ
 ك

 دخَل: فعل ماض  مبني على الفتح )فعل الشرط(.

 عليها: جار ومجرور.

 تعذر.زكريا: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره لل

 املحراَب: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 وجَد: فعل ماض  مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو.

 عندها: عند ظرف مكان منصوب، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه.

جواب  "وجد عندها رزقا" وجملةرزقا: مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة عل آخره. 

 .يشرط غير جازم

ا: هي أداة يشرط غير جازمة ظرف  -6 مَّ
َ
غيرِّه، وتدخل على الماض ي  قوعش يء  لو  قوعبمعنى حيَن، تدل على و زمان ل

هم.
َ
ا ظهَر اإلسالُم َرّد إلى الُمستضعفيَن حقوق مَّ

َ
ة ومما يالحظ أن وجود الجملة الثاني في الشرط والجزاء، مثل: ل

وجود الجملة األولى، فلو قلت: لّما درسُت نجحُت، فإن النجاح وقَع بسبب وقوع الدراسة. ومثله مسبب عن 

 قول الشاعر:

با ا صاَر  ُود  الناسِّ خِّ  َجَزيُت على ابتسام بابتسام فلمَّ

ا، وهو فعل ماض مبني على السكون، والتاء: ضمير متصل   فالفعل: صار فعل الشرط لـ لما. جزيت: جواب لمَّ

 عله. وجملة جزيت، ال محل لها من اإلعراب.فا

والغالب أن تكون  –واعلم أن أدوات الشرط الجازمة ال تدخل على األسماء كما عرفنا. فإذا وقع بعدها اسم  

وجب تقدير فعل مناسب يفصل بينهما، بحيث تكون األداة داخلة على الفعل المقدر، ال على  –األداة هي "إْن أو إذا" 

 أثنى عليك بما فعلت فقد كافأك االسم الظاهر
ٌ
إْن جائع عاجز  ُوجد فَمن حوله آثمون إن لم  –. ومن األمثلة: إْن امرؤ

 وقول الشاعر: –يطعموه 
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ته
ْ
ك
َ
دا إذا أنت أكرمت الكريم َمل َمرَّ

َ
 وإن أنت أكرمت اللئيم ت

 وقول اآلخر:

 لنفسك حقها   
ْ
عرف

َ
 بها كانت على الناس أْهون إذا أنت لم ت

ً
 اهوانا

 ومثله:

ها    ني أُب  إذا أنا لم أعطِّ المكارَم حقَّ ني خاٌل وال ضمَّ  فال عزَّ

إذا أكرمَت أنت أكرمَت ... وإن أكرمَت  –إن ُوجد جائع عاجز ُوجد ...  –والتقدير: إن أثنى امرؤ أثنى عليك ... 

رم ... واألصل في هذا التقدير وأيشباهه إذا لم أعطِّ أنا لم أعط المكا –وإذا لم تعرف أنت لم تعرف ...  –أنت أكرمَت ... 

ت ..."،  أن الفعل قد حذف وحده بعد أداة الشرط، وبقي فاعله. ومنه قوله تعالى: "إذا السماُء انشقْت ... وإذا األرُض ُمدَّ

ت. ت األرُض مدَّ  والتقدير: إذا انشقت السماء انشقْت ... وإذا ُمدَّ

"، ومن أمثلة الحذف بعد "إن" قوله تعالى: "وَ  ْرُه حتى يسمَع كالَم اللهِّ أجِّ
َ
إْن أحٌد من المشركين استجارك ف

ه، وإْن أحٌد نال ما ال يستحق فترقْب أْن تسلَبه األيام ما نال. وقول أحد الخلفاء 
ْ
ط بِّ

ْ
وقولهم: إْن أحٌد نال ما يستحق فاغ

لوهم برفق، وانزلوا معهم على حك  لقائد جيشه المنتصر: اتقوا الله في األسرى، عامِّ
َّ
 منهم أضل

ٌ
هم م الّدين. وإْن فتية

من من الفزع، 
َ
فوه فترفقوا بهم إلى حين، وإْن نساٌء لم يْسل  بهم ما ألِّ

الهوى فاهدوهم سواء الصراط، وإْن يشيوٌخ استبدَّ

 فأدخلوا السكينة على قلوبهن ... 

ومن أمثلة الحذف بعد "إذا" الشرطية قوله تعالى في وصف يوم القيامة: "إذا السماُء انفطرْت، وإذا الكواكُب 

رْت  َرت، وإذا القبوُر ُبْعثِّ ّجِّ
ُ
رْت"، وقول الشاعر: –انتثرْت، وإذا البحاُر ف مْت وأخَّ دَّ

َ
 علمْت نفٌس ما ق

ُه  ر خدَّ ْينا إليه بالسيو  إذا الملُك الجبار صعَّ
َ
 ف نعاتبهمش

 وقول اآلخر:

 على ُصْحف من الماء أْحُرفا إذا أنت عاتبت الوضيع فإنما 
 
ط

ُ
 تخ

 جملة الشرط )فعل الشرط(   14.3

بعد الحديث عن أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة ننتقل إلى الركن الثاني ألسلوب الشرط، وهي جملة 

 ، وأحكامها كما يلي:تعلق عليها حدوث الجواب أو الجزاءالشرط )أو فعل الشرط(. وجملة الشرط هي الجملة التي ي

.  ال بد أن -1
ً
، ويمكن أن يكون ماضيا

ً
 تكون جملة الشرط جملة فعلية، ويكون فعلها في األغلب مضارعا

في  –وجوب الترتيب بين أجزائها، فال يتقدم فعلها، وال ش يء من معموالتها على أداة الشرط. وال يتقدم  -2

 ش يء من هذه المعموالت على فعل الشرط. –الغالب 

امتناع وقوع فعلها ماض ي المعنى حقيقة، فال يصح: إن هطل المطر أمسِّ يشرب النبات، وأما قوله تعالى  -3

فالقرائن تدل على أن المراد: إن يثبْت أني  ﴾فقد علمَته هإْن كنُت قلتُ ﴿على لسان عيس ى عليه السالم: 

وإذ قال اللُه يا عيس ى بَن مريَم أأنَت قلَت للناسِّ ﴿ياق الكالم، ونصه: قلُته فقد علمته. يدل على هذا س

لُته فقد 
ُ
ك!! ما يكوُن لي أْن أقوَل ما ليس لي بحّق. إْن كنُت ق

َ
َي إلهين من دون الله؟ قال: سبحان ي وأّمِّ ونِّ

ُ
ذ خِّ

اتَّ

ُم الغيب
ّ
َك أنت َعال ك، إنَّ مَته، تعلُم ما في نفس ي، وال أعلُم ما في نفسِّ  .﴾(116)سورة المائدة، اآلية: وبِّ علِّ

ُقْم، ولَيُقْم، فعلها أن يكون  -4
َ
ْم، والت

ُ
 مسبوقا بالم األمر، مثل: ق

ً
 أو مضارعا

ً
 أو نهيا

ً
فعال خبريا، فال يكون أمرا
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 فال يصح: إْن اصفْح عن المس يء يجتنب اإلساءة. فإن هذه األفعال كلها ال يصح أن تكون أفعال يشرط.

 والفعال فعلها أن يكون  -5
ً
،  متصرفا

ً
 جامدا

ً
ول: فال يصح القمثل: عس ى، وليس، ونعَم، وبئَس، يكون فعال

 "إن عس ى" أو "إن ليس" ألن الفعلين جامدان.

 .مسبوقا بالسين أو سوف، فال يصح القول: "إن سوف يقرأ" أو "إن سيقرأ"فعلها أن ال يكون  -6

: إْن  -7 د"،  فال يصح 
َ
يعدْل الراعي تسعْد رعيته. ألن مجيء "قد"  –قد  –أن ال يكون فعلها مسبوقا بالحرف "ق

بعد فعل الشرط يقتض ي تحقيق وقوع فعل الشرط، وتقريبه من الحال. مع أن فعل الشرط   يقتض ي 

 احتمال أمرين، وقوع معناه وعدم وقوعه، كما يقتض ي أن زمنه مستقبل محض.

ْن أو ما النافية، فال يصح القول: "فعلها أن ال يكون  -8
َ
 إن لن يقرأ" أو "إن ما قرأ".منفيا بل

 إن كان مضارعا، ومحال إن كان ماضيا. وجازُمه في الحالتين أداة الشرط. أما الجملة  -9
ً
وجوب جزمه لفظا

 الشرطية كاملة فال محل لها من اإلعراب إال في حالتين:

، والجملة الشرطية بعدها في 
ً
 مضافا

ً
 محل جّر، هياألولى: أن تكون أداة الشرط هي "إذا"، فتكون ظرفا

ة عن الطاعة، وتقّوضت  صرفت الرعيَّ
ْ
المضاف إليه، ومن األمثلة قولهم: إذا انصرف الوالة عن العدل ان

 دعائم الملك، وأسباب السكينة والرفاهة.

 الثانية: أن تكون أداة الشرط هي المبتدأ، والجملة الشرطية هي الخبر، كقول الشاعر:

 ... يحَمْد الناس 
ً
وِّ ال َيْعَدْم على الغّي ال ئما  أمرهفمن َيلَق خيرا

ْ
  ومن َيغ

 جملة جواب الشرط   14.4

الركن الثالث ألسلوب الشرط هي جملة جواب الشرط. وليس من الضروري في جملة الجواب أن تكون مطابقة 

، فقد يكونان متطابقين، وقد يكونان مختلفين، وذلك على األوجه التالية:
ً
 لجملة الشرط زمنيا

ْبك اللُه" ومثل:  -1 . وفي هذه الحالة (19)سورة األنفال، اآلية ﴾إن تعودوا نُعْد ﴿أن يكونا مضارعين، مثل: "إن تُصْم ُيثِّ

 قول الشاعر ألديب  يكون كل من الفعلين )الشرط والجواب( واجب الجزم.
ً
ومثال جزم المضارعين لفظا

 ليس من أقاربه:

َسٌب ُيؤلف بيننا
َ
 ه مقام الوالدأدب أقمنا إْن يفترْق ن

 وقول اآلخر: 

ئدا     من ُيشعْل الحرب ُيصبْح من ضحاياها ُرّدوا السيوف إلى األغماد واتَّ

 وقول  الشاعر يصف الحساد: 

 أذاعوا، وإْن لم يعلموا كذبوا إْن يعلموا الخير ُيخفوه، وإْن علموا      
ًّ
 يشرا

والماض ي: "أذاع" مبني على الضم لمناسبة   -وواو الجماعة فاعل  –فالمضارع: "ُيخفوا" مجزوم بحذف النون  

 الواو في محل جزم. 

. وفي هذه (8)سورة اإلسراء، اآلية  ﴾وإن ُعدتم ُعدنا﴿أن يكونا ماضيين، مثل: "إن ُصمَت أثابك الله"، ومثل:  -2

فعل الشرط أو الحالة يكون كل من الفعلين مبنيا في محل جزم، وهكذا يعرب الماض ي دائما إن وقع 

، فكذلك يجزم ما يحّل  جوابه.
ً
واألصل في فعلي الشرط والجواب أن يكونا مضارعين مجزومين لفظا



273 
 

 في األَمل، قّصر في 
َ
 وجب جزمه محال. ومن األمثلة: من أسرف

ً
محلهما. ولما كان الماض ي ال ُيجَزم لفظا

 قول الشاعر  في 
ً
ا  حساده:العمل، ومثال آخر لجزم الماضيين جزما محلّيِّ

رُت به كِّ
ُ
 ذ
ً
نوا  ُصم  إذا سمعوا خيرا ذِّ

َ
رُت بسوء عندهم أ كِّ

ُ
 وإن ذ

 وقول اآلخر:  

وه بالحق وبالباطل ومن دعا الناس إلى ذمه     م 
َ
 ذ

 وقول اآلخر:

حوا  
َ
للَتهم َصل

ْ
 على الهوان، وإن أكرمتهم فَسُدوا إن اللئام إذا أذ

ويدخل في هذا الوجه: الماض ي معنى دون لفظ، وهو المضارع المسبوق بالحرف "لم"، نحو: إن لم تتأهْب 

فْز بتحقيق ومن قّصر في الوسيلة لم ي –ومن لم يهيْء للغالة وسائلها عوقب بالخيبة في إدراكها  -لألعداء لم تتغلب عليهم

 األَمل. ومثل قول الشاعر:

    
ْ
ت
َ
ب الُجّهال أ

َ
وم أفَسدا  عَب نفسهومن عات

ّ
َم من ال يعرف الل

َ
 ومن ال

فرْحني"، ومثل -3
ُ
ني ت

َ
اَن َمْن ك ﴿: قوله تعالى أن يكون فعل الشرط ماضيا والجواب مضارعا، مثل: "إن زرت

 اآلخرةِّ نزْد لُه في حرثه
َ
ه منها وما له في اآلخرة من نصيب ،يريُد حرث  الّدنيا نؤتِّ

َ
)سورة ﴾ومن كاَن يريُد حرث

 .مبايشرة (. وفي هذه الحالة يعرب الماض ي مبنيا في محل جزم، ويكون المضارع مجزوما21آلية الشورى، ا

 ومثل: من لم يغتنْم الفرصة يعاقْب بالحرمان، فعل الشرط في هذا المثال ماض باعتبار المعنى.

ُزْرني فرحُت"، ومثل  -4
َ
، وهذا قليٌل، مثل: "إن ت

ً
 والجواب ماضيا

ً
قوله صلى أن يكون فعل الشرط مضارعا

ر له".  فِّ
ُ
 غ

ً
 واحتسابا

ً
وقول عائشة عْن أبيها وهي تحدث الرسول الله عليه وسلم: "َمْن يُقْم ليلة القدر إيمانا

 ."
، متى َيُقْم مقاَمك َرقَّ

ٌ
وحينئذ يجب جزم المضارع، ويعرب صلى الله عليه وسلم: "إن أبا بكر رجٌل أسيف

 في مجل جزم.
ً
اده:ومثل قول الشاعر  الماض ي مبنيا  في ُحسَّ

وه، وإن علموا
َ
ف
ْ
ا أذاعوا، وإن لم َيعلموا كذبوا  إْن َيعلمُوا الخير أخ  يشرًّ

 وقول اآلخر  في أعدائه:

    
ً
 طاروا بها فرحا

ً
ة  مني، وما يسمعوا من صالح دفنوا إن يسمعوا ُسبَّ

ود أداة ب وجومهما كانت صيغة فعل الشرط أو جوابه فإن زمنهما ال بد أن يتخلص للمستقبل املحض بسب

  –الشرط الجازمة، بالرغم من أن صورتهما أو صورة أحدهما قد تكون 
ً
غير فعل مضارع، إذ من المقرر أن  –أحيانا

ق الجواب ووقوعه  حق 
َ
أداة الشرط الجازمة تجعل زمن يشرطها وجوابها مستقبال خالصا، ومن المقرر كذلك أنَّ ت

ق عليه،
َّ
 فإذا حصل الشرط حصل ما تعلق عليه، وهو: الجواب. متوقف على تحقق الشرط ووقوعه، ومعل

والجواب إذا كان مضارعا أو ماضيا غير جامد ولم يفصل بينه وبين جملة الشرط أي فاصل لم يحتج إلى رابط 

 يربط بها كما ترى في األمثلة السابقة.

  اقتران جواب الشرط بالفاء 14.5

 ألن يكون يشرطا. لكن قد ال يصلُح الجواُب األصل في جواب الشرط أن يكون كفعل الشرط أي أن 
ً
يكون صالحا

 فيجب عند ذلك اقتران الجواب بالفاء. وهذه "الفاء" زائدة للربط املحض الدال على التعليل، وليست 
ً
أن يكون يشرطا
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كون تللعطف وال لغيره، وال تفيد معنى إال عقد الصلة ومجرد الربط المعنوي بين جملة الجواب وجملة الشرط، كي ال 

إحداهما مستقلة بمعناها عن األخرى بعد زوال الجزم الذي كان يربط بينهما. وتعرب "الفاء" مع الجملة التي بعدها في 

 للشرط، وال يصلح في الجملة الفعلية بعدها أن يكون الفعل وحده هو الجواب، وال أن ُيجَزم.
ً
 محل جزم جوابا

 تية:يجب اقتران جواب الشرط بالفاء في المواضع اآلو 

، مثل:  -1
ً
 اسمية

ً
 . وكقول الشاعر:﴾ناصُركمُه إن تنصروا اللَه فالل﴿إذا كان جواُب الشرط جملة

صصَت به
ُ
 فكل  منفرد  بالفضل محسودُ  إْن يحسدوك على فضل خ

 وقول اآلخر:

 
ً
َد منه بعيُد  ومن كان ُمنحّل العزائم تابعا

ْ
 هواه فإّن الريش

  .(97)سورة اإلسراء، اآلية  ﴾المهتدِّ  َمْن يهدِّ اللُه فهو﴿ومنه قوله تعالى: 

 (.7)سورة الزمر، اآلية  ﴾إن تكفروا فإّن الله غني  عنكمو  ﴿

يٌر ﴿ دِّ
َ
ْيء  ق

َ
ّلِّ ش 

ُ
ى  ك

َ
ُهَو َعل

َ
ْير  ف

َ
خ ن َيْمَسْسَك بِّ  (. واإلعراب:17)سورة األنعام، اآلية  ﴾َوإِّ

 رفع مبتدأ.الفاء رابطة واقعة في جواب الشرط. )هو( ضمير منفصل في محل  فهو:

 حرف جر مبني ال محل له من اإلعراب. على:

:  اسم مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف.  كّلِّ

:  مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة عل آخره. ش يء 

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والجملة من المبتدأ والخبر في محل قديٌر:

 جزم جواب الشرط.

،
ُ
بشرط أن تكون الجملة اسمية غير دالة على طلب، وال  وقد تُحل  محّل الفاء في الجملة االسمية إذا الُفجائّية

مْت أيدِّ ﴿مثل: مسُبوقة بنفي، وال بناسخ،  دَّ
َ
َما ق  بِّ

ٌ
ئة ْبُهم سّيِّ صِّ

ُ
وَن يوإْن ت

ُ
ومن (. 36)سورة الروم، اآلية  ﴾هم إذا ُهْم يقَنط

 األمثلة:

فإذا ﴿إن يحسدوك إذا كل منفرد بالفضل محسود. إن تخلْص إذا اإلخالص ينفعك، وقوله تعالى في المطر : 

ه إذاُهْم َيستبشرون  .﴾ثم إذا دعاكم دعوة من األرض إذا أنتم تخرجون ﴿، وقوله تعالى: ﴾أصاب به من يشاُء من عبادِّ
أو: إن يعصهما فما له حظ من التوفيق، أو: إن  بخالف: إن يطع الولد أبويه فويٌح له، وإن يْعصهما فويل له.

 يعصهما فإن خسرانه مبين. فالفاء واجبة في هذه األمثلة وأيشباهها. وال يصح: "إذا".

 قليٌل بالقياس إلى ربطها بالفاء.
ً
 اسمية

ً
 واستخدام إذا الفجائية في ربط الجواب إذا كان جملة

ن أنو  -2  )ومِّ
ً
يا  طلبّيِّ

ً
 ، والدعاء، والتمني(:واالستفهامُ  ،والنهيُ ، اع الطلب: األمُر إذا كان جواُب الشرط فعال

  :ُتوا﴿فمثال األمر صِّ
ْ
ُه َوأن

َ
ُعوا ل رَِّئ القرآُن فاسَتمِّ

ُ
فالفعُل  (.214)سورة األعراف، اآلية  ﴾َوإذا ق

ُعوا: فعل أمر، والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط، وقد اقترنت بالفاء وجوبا. وقولهم:  استمِّ

 إذا غضبت فاسكْت لتأمن زلل اللسان. وقول الشاعر:

 فلها ثورة، وفيها َمضاءُ   إْن ملكَت النفوس فابغِّ رضاها

  :تك بالمّنِّ واأل ومثال النهي
َ
ل صدق بطِّ

ُ
وَمن يستشْرك فال تكتْم عنه صادق  ذى.إْن تتصّدْق فال ت



275 
 

المشورة، وَمْن يستنصْحك فال تحجْب عنه خالص النصح. المضارع مجزوم في هذه األمثلة بـ"ال" 

 الناهية، وليس جوابا مجزوما. 

ْق، وإذا بلغك أّن فقيرا اغتنى   افتقر فصّدِّ
ً
وقد اجتمع األمر والنهي في قول بعض العرب: إذا بلغك أن غنيا

دْق. فصّدِّ  صَّ
ُ
ْق. وإذا بلغك أنَّ أحمق اكتسب عقال ونطق حكمة فال ت  ْق، وإذا بلغك أّن حيا مات فصّدِّ

  :ُتك بالسّرِّ فهْل تكتُمهومثال االستفهام
ْ
ث ، وإْن إْن ينصْركم الله فال غالَب لكم﴿؟ وقوله تعالى: إْن حدَّ

كم فمْن ذا الذي ينُصُركم من بعده؟
ْ
ل
ُ
ْسَنْح ﴾َيخذ

َ
ها تفّر؟ ومن تلوح ، ومثل: من ت

ُ
له الفرصة فهل يترك

 له اآلمال أفيقعُد عن السعي وراءها؟ 

ومن الواجب أن تتقدم الفاء على أداة االستفهام إن كانت األداة غير الَهمزة، مثل: هل، وأين، ومتى ... ، فإن 

 كانت األداة هي الهمزة وجب تقديمها على الفاء، كما رأيت في األمثلة السابقة.

  ْه لما يغضُبك فلتريشْدني للّسداد، رّب، ومثال جِّ
الدعاء: رّب: إْن أدُعك لما يرضيك فاستجب، وإن أتَّ

 إن هفوُت فال تحرْمني المغفرة، وإن ضللُت فال تتركني ضاال.

  ها. ومثل: الربيع يشباب ومثال التمني: العافية أغلى ما في الحياة، إن وهبها الله إلنسان فليته يرَعى حقَّ

ْل فليت الناس يغتنمون إقباله، ويسارعون إلى التمتع بمباهجه ومفاتنه.الزمان وجم  اله، إْن ُيقبِّ

، مثل: -3
ً
 جامدا

ً
عَم ما تصنعوَن  إذا كان جواُب الشرط فعال ، ومن ُيطلْق لسانه بذم إْن تتعاونوا على الخيرِّ فنِّ

رِّ الناس فليس له واق  من ألسنتهم، و 
َ
ى أْن تنف ة فعس َ  وقول الشاعر: َج.إْن تصبُروا على الشدَّ

 فليس على ش يء سواه بخّزان إذا المرء لم يخُزْن عليه لسانه

ا"ومثل قوله عليه السالم:  نَّ َنا فليَس مِّ
َّ
ش

َ
 :"َمْن غ

الفاء رابطة واقعة في جواب الشرط. )ليس( فعل ماض ناقص جامد اسمه مستتر تقديره )هو( يعود  فليَس:

 على َمْن.

ا: من حرف جار مبني ال محل له من اإلعراب، و)نا( ضمير متصل مبني في محل جر. ويشبه الجملة من  منَّ

 الجار واملجرور في محل نصب خبر ليس. والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل جزم جواب الشرط. 

 بما النافية، مثل: -4
ً
ّيا  منفِّ

ً
 إذا كان جواُب الشرط فعال

 
ْ
َما أك

َ
ْن الظروف ف

ُ
ك
َ
ُب.َمْهَما ت  ذِّ

ْن أجر  ﴿ َما َسألُتكم مِّ
َ
يُتْم ف

َّ
َول

َ
إْن ت

َ
فالفعل )فما سألُت( فعل ماض منفي بما، وهو  (.72)سورة يونس، اآلية  ﴾ف

 واقع في محل جزم جواب الشرط. وقد اقترن الجواُب بالفاء وجوبا.

ْن، مثل: -5
َ
 بل

ً
ّيا  منفِّ

ً
 ُمضارعا

ً
 إذا كان جواُب الشرط فعال

َس الحريَر في بِّ
َ
ْن يلَبَسه في اآلخرة". "َمْن ل

َ
 الفعل )فلن يلبس( فعل مضارع منفي بلن، واقترن الجواُب  الدنيا فل

وما َيفعلوا من خير فلن ﴿بالفاء وجوبا. والجملة الفعلية في محل جزم جواب الشرط. ومثل قوله تعالى: 

ُروه
َ
 .﴾ُيكف

ْد، مثل: -6
َ
 بق

ً
 مسبوقا

ً
 إذا كان جواُب الشرط فعال

عِّ الرسو ﴿ ْد أطاَع اللهَ َمْن ُيطِّ
َ
ق
َ
ْد في  (.81)سورة النساء، اآلية  ﴾َل ف

َ
الجملة الفعلية )أطاع اللَه( مسبوقة بق
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محل جزم جواب الشرط، واقترنت بالفاء وجوبا. ومثل: من يحكْم أمَره فقد ضمن إصابة الهدف، ومن أساء 

 الوسيلة فقد ضل السبيل إلى الغاية. وقول الشاعر:

 
ً
 إلّي فقد عادت لهن ذنوُب   فإن تكن األيام أحسَن مرة

، مثل: -7
َ
 بالسين أو سوف

ً
 مسبوقا

ً
ك إذا كان جواُب الشرط فعال ُب بِّ َرّحِّ

ُ
َسن

َ
ُزرنا ف

َ
 ، و إْن ت

َ
ُزرنا فسوف

َ
إْن ت

ُب بك َرّحِّ
ُ
 في ن

َ
، الجملة الفعلية )فسنرحب بك و فسوف نرحب بك( في المثالين مسبوقة بالسين وسوف

ء وجوبا. ومثل: من يحسْن فسُيجَزى على اإلحسان إحسانا، ومن محل جزم جواب الشرط. واقترنت بالفا

 وخسرانا، ومثل: إْن يعدْل الحاكم فسوف تستقيم له األمور، وإْن يظلْم 
ً
ى على اإلساءة يشّرا

َ
يس ىْء فسَيلق

 فسوف تنهار َدعائم حكمه، وتدور بعدها حسراته وآالمه.

أداة القسم عند  –أدوات الشرط  –كأّن  –ل: ُرّب إذا كان جواُب الشرط مبدوءا بكلمة لها الصدارة، )مث -8

 كثير من النحاة(، مثل: 

ُربَّ فتىً 
َ
م عيٌد ف

ُ
م حَزُن  إْن كاَن عاَدك

ُ
كرك  بالشوقِّ قد عاَده من ذِّ

 بغير نفس، أو فساد في األرض، ﴿ومثل قوله تعالى: 
ً
ن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مْن قَتَل نفسا مِّ

 فكأنما قَتَل 
ً
، وقولهم: مْن يأكْل مال اليتيم فكأنه يأكُل نارا. ومثل قوله تعالى يخاطب الرسول في أمر ﴾الناَس جميعا

ما في السماء فتأتَيهم بآية﴿المعارضين: 
َّ
 في األرض أو ُسل

ً
قا

َ
بتغَي نف

َ
ُبَر عليك إعراُضهم فإن اسَتطْعَت أن ت

َ
، ﴾وإْن كان ك

 فوالله يخافها أعداؤها.   ومثل: متى تعتمْد أّمة على أسباب القوة

.ُيالحظ بأنه و   ال ُيْجَزُم جواُب الشرط إذا اقتَرَن بالفاء، ويكوُن اإلعراُب حينئذ  للجملة، فيقال إنها في محل جزم 

 جزُم المضارع في جواب الطلب  14.6

عَمْل  ، مثل: "اِّ
ً
 كان أو نْهيا

ً
، أمرا بِّ

َ
ل
َّ
ْل الجنة" ُيْجزُم المضارع جوازا إذا وقع في جواب الط

ُ
عمال صالحا تدخ

عمْل عمال صالحا تدخُل الجنة" برفع تدخُل. و   "ال تكسْل تنجْح"، ويجوز: "ال تكسْل تنجُح" برفع تنجُح.مثل: ويجوز: "اِّ

 
ً
 صالحا

ً
وأساس الجزم هنا أن الطلب )األمر أو النهي( يقوم مقاَم يشرط محذوف، فالتقدير "إْن تعمْل عمال

 ومنه قول الشاعر:سْل تنجْح". تدخْل الجنة" و"إن ال تك

لِّ  كرى َحبيب  َوَمنزِّ ن ذِّ بكِّ مِّ
َ
فا ن َحوَملِّ  قِّ

َ
وى َبيَن الَدخولِّ ف قطِّ اللِّ سِّ  بِّ

: جواب الطلب مجزوم، وعالمة جزمه حذف حرف العلة من آخره،  إن تقفا نبك "والتقدير  ألنه معتل . ونبكِّ

 .اآلخر

إْن" الشرطية قبل النهي، مثل: ال تكذْب تنُج، فإنه ويشترط لصحة جزم المضارع بعد النهي أن يصح دخول "

ْب تنُج"، فإن لم يصح دخول "إْن" قبل النهي، وجب رفع المضارع، مثل: "ال تدُن من األسدِّ  يصح أن يقال: "إْن ال تكذِّ

ن األسد يفترسك" لفساد المعنى المقصود. ل: التكذْب مثو  يفترُسك" برفع يفترُس، ألنه ال يصح أن يقال: "إن ال تدُن مِّ

 تندُم برفع تندُم ألنه ال يصح أن يقال: "إن ال تكذب تندم" ألن المعنى غير مقبول.

  العطف على فعل الشرط وجوابه  14.7

 المضارع على جواب الشرط بالواو والفاء، فإنه يجوز في الفعل المعطوف 
َ
ف  :ثالثة أوجهإذا ُعطِّ



277 
 

الرفع على أن "الواو" و"الفاء" لالستئناف، فالجملة بعدهما استئنافية مستقلة في إعرابها عما قبلها،  -أ

 من ناصب وجازم، ومن نونى التوكيد  –والمضارع فيها مرفوع 
ً
إْن تتفّوْق أقّدْم لك مثل:  -إن كان مجردا

 
ُ
 هديْ كتابا وأ

ُ
العلة )الياء( في آخر الفعل  مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت حرف( هدْي ك قلما، فالفعل )أ

ُفوه، يحاسْبكم به الله، فيغفُر لمن 
ْ
خ

ُ
ْبُدوا ما في أنفسكم أو ت

ُ
المضارع. ومن األمثلة قوله تعالى: "وإْن ت

ل اللُه فال  يشاء وُيعذُب من يشاء"، برفع المضارع: "يغفُر" بعد فاء االستئناف، وقوله تعالى: "ومن ُيضلِّ

ُرُهم في طغيا
َ
 نهم َيْعَمُهون"، برفع المضارع: "يذُر" بعد واو االستئناف، وقول الشاعر  َيْمدح:هادَي له ويذ

ْك  ْك أبو قابوَس يهلِّ  ربيُع الناس والبلُد الحرامُ  فإْن َيْهلِّ

نابِّ َعيش    بعَده بذِّ
ُ
، ليس له َسَنامُ   ونأخذ ْهرِّ

َّ
 أَجّبِّ الظ

" بعد واو االستئناف.
ُ
 برفع المضارع: "نأخذ

عد ببـ )أن( مضمرة وجوبا او واو المعية، والفاء فاء السببية، والمضارع يكون منصوبا النصب على أن الو  -ب

مثل: إْن تتفّوْق أقّدْم لك كتابا وأهدَيك قلما، فالفعل )أهدَي( منصوب ألنه وقع  واو المعية وفاء السببية

يذَر  –مضارعة: يغفَر وكاألمثلة التي سبقت في الوجه األول، ولكن بعد نصب األفعال ال بعد واو المعية.

– .
َ
 نأخذ

والمضارع يكون بعدهما مجزوم،  –فال يفيدان سببية وال معية  –باعتبارهما حرفي عطف الجزم عطفا،  -ج

( مجزوم ألنه معطوف على جواب الشرط،  ْهدِّ
ُ
ك قلما، فالفعل )أ ْهدِّ

ُ
مثل: إْن تتفّوْق أقّدْم لك كتابا وأ

وكاألمثلة التي  ألنه معطوف على جواب الشرط )أقدْم(.ره، وعالمة جزمه حذف حرف العلة )الياء( من آخ

، وكقول الشاعر: –يذْر  –سبقت في الوجه األول، ولكن بعد جزم األفعال المضارعة: يغفْر 
ْ
 نأخذ

ْع  بَّ
َ
 كل عثرة   –ومن َيَتت

ً
ْدها، وال يسلْم له  جاهدا  صاحُب  -الدهُر  –َيجِّ

 المضارُع بالواو والفاء على فو 
َ
ف  عل الشرط، جاز في الفعل المعطوف وجهان:إذا ُعطِّ

،  -أ
ً
مثل: إْن تدرْس وتجتهْد تنجْح، ألنه معطوف على فعل الشرط املجزوم بالواو أو الفاء، الجزُم عطفا

ْر فتنجْح أكافئْ  ذاكِّ
ُ
فالفعل  ك،فالفعل )تجتهْد( مجزوم ألنه معطوف على فعل الشرط )تدرْس(، ومثل: إن ت

قِّ ويصبْر فإن اللَه ال  ى فعل الشرط )تذاكْر(.)تنجْح( مجزوم ألنه معطوف عل
ومثل قوله تعالى: "إنه من َيتَّ

 للزلل، 
ً
 للزلل، ومن يتكلْم ويكثْر  يكْن عرضة

ً
 يكْن عرضة

ْ
يضيُع أجر املحسنين"، ومثل: من يتكلْم فُيسرف

  –بجزم األفعال المضارعة: يصبْر 
ْ
عة له فهي تابيكثْر، ألنها معطوفة، والمعطوف عليه مجزوم،  –يسرف

 في الجزم. 

عد ببـ )أن( مضمرة وجوبا النصُب على أن الواو واو المعية، والفاء فاء السببية، والمضارع يكون منصوبا  -ب

واو المعية وفاء السببية، مثل: إْن تدرْس وتجتهَد تنجْح، فالفعل )تجتهَد( منصوب لوقوعه بعد واو 

ن األمثلة وم فعل )تنجَح( منصوب لوقوعه بعد فاء السببية.ك، فالالمعية. ومثل: إْن تذاكر فتنجَح أكافئْ 

 نصب المضارع: "يخضَع" في قول الشاعر:

هِّ  ْؤوِّ
ُ
 ما أقاَم وال َهْضَما ومن يقترْب منا ويخضَع ن

ً
َش ظلما

ْ
 فال َيخ

 اجتماع الشرط والقسم  14.8
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قد يجتمع الشرط والقسم في جملة واحدة، ويكون كل منهما بجاجة إلى جواب، فجواب الشرط يكون مجزوما 

إذا سبقته أداة من األدوات الجازمة أو يكون مقترنا بالفاء في أحوال خاصة، وجواب القسم ال يكون كذلك. وإذا اجتمع 

ون جواُب الثاني محذوفا لداللة جواب األول عليه، ويككان الجواُب للسابق منهما، في جملة واحدة الشرط والقسم 

 
ُ
سافْر واللهِّ أسافْر"، قد اجتمع في هذا المثال الشرط

ُ
سافْر ) مثل: "إْن ت

ُ
دم فيه الش(، واللهِّ ) والقسُم ( إْن ت  وقد تقَّ

ُ
 رط

 جواب الشرط ال
ً
وُحذف  م.جواب القس على القسم. وإذا تأملت الجواب فيه وجدته فعال مضارعا مجزوما، فهو إذا

ه الناس، وقول أحدهم: إْن يكْن واللهِّ 
َ
ش

ْ
جواب القسم فيه لداللة جواب الشرط عليه. ومثل: من يراقْب ربه واللهِّ َيخ

 يكْن هذا أحّب من أن أكون ذا وجهين. –على ما بهما من قبح منظر، وسوء مخبر  –لي نصف وجه ونصف لسان 

"، فق  فيه فعل مضارع مقرون فيه على الشرط، والجواُب  د تقّدَم القسُم أما في قولنا: "واللهِّ إن تقْم ألقومنَّ

د، وهذا دليل على أن الجواب المذكور إنما هو جواب القسم ال
ّ
الشرط  ذف جواُب وقد ُح  جواب الشرط. بالالم مؤك

. فالمضارع  .لداللة جواب القسم عليه هفي
ً
 يشيئا

ُ
ه في عمله ال يخاف " مرفوع، ألنه ومثل: والله من يراقْب ربَّ

ُ
"يخاف

. ومثله قول 
ْ
جواب للقسم المتقدم، وليس جوابا للشرط المتأخر، إذ لو كان هو الجواب لتحتم جزمه، فقيل: يخف

 الشاعر:

ا ل ن ساءني أن نلَتني بَمساءة 
َ
ك طرُت ببالِّ

َ
ني أني خ  لقد سرَّ

ني( جواب للقسم الذي تدل عليه "الالم" األولى  ة: )سرَّ لتصدير هذه الجملة "بالالم وقد"، فالجملة الفعليَّ

 للشرط المتأخر عن "الم" القسم، ألن الشرط ال يكون جوابه مقترنا "بالالم وقد". فجوابه هنا محذوف. 
ً
 وليست جوابا

ك الله، فالقسم محتاج لجواب، وكذلك الشرط، فُحذف جواب المتأخر  ومثل: واللهِّ إْن رعيَت اليتيم ليرَعَينَّ

على املحذوف. ولهذا تعتبر الالم في المثال داخلة على  –وهو القسم  –لداللة جواب المتقدم  منهما، وهو الشرط،

نَّ 
ُ
يُقول

َ
َر الشمس والقمَر ل َمَواتِّ واألرَض وسخَّ جواب القسم، كدخولها عليه في قوله تعالى: "ول ْن سألَتهم مْن خلَق السَّ

دون الرسل  م"، فالالم الداخلة على أداة الشرط: "إْن" الله"، وفي قوله تعالى بلسان الكفار  يهّدِّ
ُ
ك ْرُجَمنَّ

َ
ن
َ
نَتُهوا ل

َ
ْم ت

َ
ْن ل ِّ 

َ
"ل

هي عالمة القسم، والالم المتأخرة داخلة على جوابه. أما جواب الشرط في اآليتين فمحذوف لتأخر  الشرط. ويدل عليه 

 في كل منهما جواب القسم المذكور.

 
ُ
ّدَمهما م والقسُم  وإذا اجتمع الشرط

َ
للشرط سواٌء تقّدم على  يحتاج إلى خبر فاألرجح أن يكون الجواُب  اوتق

ر عنه، 
ّ
مثل: "أبوك إن تنجْح واللهِّ يكرْمك" و"أبوك واللهِّ إن تنجْح  ،ال ينظر حينئذ  إلى السابق منهماو القسم أو تأخ

لقوانيُن واللهِّ من َيحترْمها . ومثل: الى خبر، وهو المبتدأ )أبوك(إالجواب للشرط ألن في الجملة ما يحتاج   يكرْمك".

ْحُرْسه، والقوانيُن من يحترْمها واللهِّ تحرْسه، بجزم المضارع: "تحرْس" في الصورتين، ألنه جواب للشرط، وجواب 
َ
ت

 القسم محذوف فيهما.

 حذف فعل الشرط وجوابه  14.9

( بشرط وجود قرينة تدل عليها، و 
ً
 الجملة الشرطية )فعلها ومرفوعه معا

ُ
حذف

ُ
م أال يذكر صريحا في الكال قد ت

 بعدها ما يفسرها. ومن األمثلة قول الشاعر:

ة عامر  
نَّ  بظِّ

ً
ْسرا

َ
ؤخذوا ق

ُ
فادِّ يزيُد  متى .. ت   وال ينُج إال في الّصِّ

ؤخذوا ...
ُ
 يريد: متى توجدوا ت
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ْت"، وأصل الكالم: و 
ُ
 فاسك

َّ
ْم بخير، وإال

َّ
كل

َ
مةِّ في ال النافية، مثل: "ت

َ
 فعل الشرط بعد "إْن" الُمْدغ

ُ
قد ُيحذف

م بخير 
َّ
ل
َ
 تتك

َّ
م" بعد "إن" المدغمة في ال النافية، وبقي الجواب. "وإال

َّ
ف الشرط وهو "تتكل ْت، فُحذِّ

ُ
 فاسك

 ومن أمثلة حذفها قول الشاعر:

ني منك  ولِّ
ُ
هفإن ت

ُ
 فإني عاذر  ويشكور  الجميل فأهل

ّ
 وإال

ني ... وجملة الشرط محذوفة جوازا ألنها بعد "إن" الشرطية المدغمة في ال النافية.  ولِّ
ُ
 ت
ّ
 واألصل فيه: وإال

 وقول اآلخر: 

ك الُحسامُ   فطلْقها فلسَت لها بكفء
َ
 َيْعُل مفرِّق

ّ
  وإال

 تطلْقها ...، فحذفت جملة الشرط وحدها مع بقاء األداة، و"ال" النافية. 
ّ
 األصل فيه: وإال

 
ّ
 اْسَتْمَتْع بها. واألصل: فإْن جاء صاحبها أخذها، وإال

ّ
ة ... فإْن جاء صاحُبها وإال

َ
قط

 
ومثله قوله عليه السالم في الل

 فجزاؤه خير. فقد حذف  يجيْء فاستمتْع بها ... ، وقولهم: المرء مجزّي بعمله، إْن 
ً
ه خيرا

ُ
 فخير ... ، أي: إْن كان عمل

ً
خيرا

 فعل الشرط واسمه، وبقي خبره.

وقد تحذف األداة مع الجملة الشرطية املحذوفة. وجعلوا مما يصلح ألمثلة حذف األداة وجملة الشرط قوله 

ْقتلوهم، ول
َ
ْم ت

َ
ل
َ
هم"، واألصل: إْن افتخرتم بتعالى يخاطب المؤمنين، ويذكر انتصارهم على الكفار: "ف

َ
قتلهم كنَّ اللَه قتل

وا من دونه أولياَء فالله هو الولّي"، التقدير: إْن أرادوا الولي
ُ
خذ ْقتلوهم ... ، ومثله: قوله تعالى في المشركين: "أْم اتَّ

َ
 فلم ت

 
ٌ
، فإياي فاعبدون"، والتقدير: الحق فالله هو الولّي الحق وحده. وقوله تعالى: "يا عبادي الذين آمنوا إنَّ أرض ي واسعة

 إْن لم يتيسر أن تعبدوني في أرض، فإياي في غيرها فاعبدون.

 جواب الشرط إذا تقّدَم على الشرط ما هو الجواب في المعنى، وكان فعل الشرط ماضيا، 
َ
ويجُب أن ُيحذف

إن والتقدير: "فحذف الجواب،  مثل: "أزورك إن زرتني"، فقد َسبَق فعَل الشرط )إن زرتني( ما هو الجواب في المعنى،

رفعَت عن الدنايا، وقول الشاعر: زرتني أزرك".
َ
 ومثل: أنت عزيز  إْن ت

رِّ  من قديم و المآثِّ
ُ
َرنا اللئامُ   ونحن أول  وإْن َجَحَدت مآثِّ

 لسؤال، مثل: أتريشد الغريب؟ فتجيب: إْن رأيُته، 
ً
حذف جملة الجواب جوازا إذا تقع جملة الشرط جوابا

ُ
وقد ت

ريشْده.وال
ُ
 تقدير: إْن رأيُته أ

 بشرط أن تقوم قرينة تدل عليهما. واألغلب عند حذفهما أن تكون أداة 
ً
وقد ُيحذف الشرط والجواب معا

َمى 
ْ
م: –الشرط هي "إن"، مثل قول الشاعر  في فتيات ينصحن أخرى اسمها: سل  برفض الزواج من رجل فقير  ُمْعدِّ

 قالت: وإْن كان  قالْت بناُت العّمِّ يا سلمى وإْن 
ً
 معدما

ً
 فقيرا

؟ قالْت: وإْن، أي: وإْن كان فقيرا معدما أتزوْجُه.
ً
 والتقدير: يا سلمى: أتتزوجينه وإن كان فقيرا ُمعدما

 ومثل قول الشاعر وهو يوّدع أحبابه: 

ُعكم قلوبا  وّدِّ
ُ
وّدُعكم، ون

ُ
 ...  ن

ّ
 لعّل الله يجمُعنا، وإال

 يْجمْعنا هلكنا، أو يشقين 
ّ
 ا .. أو نحو ذلك مما يساير المعنى الناش يء من الجملتين املحذوفتين.يريد: وإال

َعَل فقد أحسَن، ومن ال فال"، التقدير: ومن 
َ
ومن أمثلة حذفهما بعد أداة  غير "إْن" قوله عليه السالم: "َمن ف

ْم عليك فسلْم عليه، ومن ال فال، أي: وم ِّ
ّ
سال يفعل فال ُحْسن منه. وكذا قول العرب: من ُيَسل

ُ
م عليك فال ت

ّ
ْم ن ال يسل

ّ
ل



280 
 

 عليه، وقول الشاعر:

ها
َ
ه أينما ... فإّن المنية من يخش

ُ
َسوف تصادف

َ
 ف

ه ... 
ْ
 أي: أينما يذهْب تصادف

ومثل ذلك إذا تُرد  على من يريد أن يصلح بينك وبين آخر  أساء إليك بقوله: إنه سيعتذر لك، فتقول: وإْن. 

حذفت هنا فعل الشرط: اعتذر، وجواب الشرط: فلن أقبل عذره. ويدل على ذلك تريد: وإْن اعتذر فلن أقبل عذره. ف

 الموقف اإلنساني، والسياق.

 تدريبات    14.11

 استخرج فعل الشرط وجوابه مما يلي مبّينا عالمات الجزم في األفعال املجزومة: -1

 وأنكِّ مهما تأمري القلب يفعل أغرَّكِّ مني أّن حبكِّ قاتلي (1

 يجز به.َمْن يعمل  (2
ً
 سوءا

بوا  إن يسمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا (3
َ
ذ
َ
 يشرا أذيع وإن لم يسمعوا ك

 مهما تأمر بالخير افعله. (4

 استخدْم أدوات الشرط اآلتية في جمل مفيدة: -2

ى  –أيَن  –أّيان  –َمتى   
ّ
ما  –أن

ُ
ما  –حيث

َ
 أّي  –ما  –كيف

ْن خمس جمل  مستخدما أدوات الشرط غير الجازم -3 ّوِّ
َ
ّما.ك

َ
ما، ول

َّ
 ة: إذا، ولو، ولوال، وكل

 عّين فعل الشرط وجوابه مما يلي، وبّين السبب في اقتران جوابه بالفاء: -4

ُنُهم،  
َ
ط ُر عن ذلك فِّ ّصِّ

َ
ق
ُ
ُسوا غيرهم من األمم في علم فما ت

َ
لقِّ الله استعدادا، فإن ناف

َ
ن أحسن خ "المصريون مِّ

بُعَد عنهم غ
َ
ْق بأنهم وإن سابقوا في الصناعات فلن ت الد، وإن َيُروُموا مراما فثِّ ْدح وجِّ

َ
ُهم أهل ك

َ
اية، وإن َعَمدوا إلى زراعة ف

ذوا بأسباب الحضارة 
َ
يل، فإْن َنَهضوا اليوم فقد كانوا أول الناهضين، وإن أخ ثِّ

َ
أولو َعزم وهّمة، نسبهم عريق، ومجدهم أ

نِّ آباء عظام وأجداد  كرام، وَمن خالجه يش
َ
هم فليقرأها في صحائف اآلثار".فإنهم يسيرون على َسن َمتِّ

َ
 ك في َعظ

 بّين في األمثلة اآلتية كل وجه ممكن في إعراب األفعال المضارعة التي تلي الواَو أو الفاَء: -5

 .إن تنجح يرض عنك والداك وتسعدهما -1

 .إن تصدق وتخبرني بالحقيقة أعف عنَك  -2

 .من يقرأ فيفهم يستفد -3

 .إْن تدخر الماَل ينفعك وينفع وطَنك -4

 .من يخالط السفهاَء يخسر فيندم -5

ن جملة الشرط وجملة الجواب في كل موضع: - 6 ن ما في العبارات اآلتية من أدوات الشرط الجازمة وغير الجازمة، وَعّيِّ  بّيِّ

با،  - 1 عْت عنك يشرائع الّصِّ
َّ
ط

َ
ق
َ
 سنة قال لي أبي: يا ُبَني، قد ت

َ
: لما بلغُت خمَس عشرة

َ
زم فالقال ُعمُر بُن ُعْتبة

ي،  ك من َمَدَحك بما تعلُم غيَره من نفسك، فإنه من قال فيك من الخير ما لم يعلْم إذا رض ِّ َرنَّ
ُ
الحياء تكن من أهله، وال َيغ

ط. ه إذا َسخِّ
َ
 قال فيك من الشر مثل

تل - 2
َ
ي استشار فيه وزيره، فقال الوزير: يا أمير المؤمنين، إْن ق ر المأمون بإبراهيم بن الَمهدِّ راء، تَ لما ظفِّ

َ
ظ

ُ
ه فلك ن
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 وإن عفوَت عنه فما لك من نظير.

 إذا أقبلت الدنيا على إنسان أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرْت عنه سلبته محاسن نفسه.  - 3

َر حفيرا ألخيه كان َحْتفُه فيه.  - 4
َ
 مْن َحف

 لس  - 5
ً
 لبالغَت في مدحه، وَمدحِّ من لو كان غائبا

ً
 ارعَت إلى ذمه.اْسَتحِّ من ذم من لو كان حاضرا

 نتائج التعلم    14.11

 أعزائي الطلبة! وبنهاية المطاف من هذه الوحدة لقد توصلنا إلى النكات التالية:

  ُيعد  أسلوب الشرط ذات أهمية كبيرة لدورانه على األلسن بكثرة. وهو اصطالحا وحدة لها جملتان، ويكون

قا على حصول الجملة األول
ّ
ى، مثل: "إن تدرْس تنجْح". ويتكّون أسلوب الشرط من حصول الجملة الثانية معل

 ثالثة أركان، هي: أداة الشرط، وجملة الشرط، وجملة الجواب.

  وأدوات الشرط نوعان: أدوات الشرط الجازمة، وأدوات الشرط غير الجازمة. وأدوات الشرط الجازمة هي

ا، مثل: إْن تكتْب أكتْب، وإذما تصنْع أدوات تجزم مضارعين، وهي نوعان: حروف وأسماء، والحروف إْن وإذم

أصنْع. واألسماء ظروف وغير ظروف، والظروف هي: "متى وأّيان" للزمان، مثل: متى ترجْع أرجْع، وأّيان تمضِّ 

ى تزرْع تحصْد، وأين تنزْل أنزْل، وحيثما تذهْب 
ّ
ى وأيَن وحيثما" للمكان، مثل: أن

َّ
أمضِّ معك. ومن الظروف "أن

ما
َ
يف

َ
عامْل. وغير الظروف: "َمْن وما ومهما وأّي". وتدل "َمْن" على أذهْب. و"ك

ُ
" تأتي للحال، مثل: كيفما تعامْل ت

 
ْ
 ُيجَز به، وما تعمْل أعمْل، ومهما تقرأ

ً
. أقر  العاقل. و"ما" و"مهما" تدالن على غير العاقل، مثل: َمن يعمْل سوءا

ْ
أ

ضاف إليه.و"أّي" تصلح للعاقل وغيره، وللزمان، والمكان، وذلك بحس
ُ
 ب ما ت

  "ا. وتدخل "إذا ما، ولمَّ
ّ
ل
ُ
وأّما أدوات الشرط غير الجازمة فهي أدوات التجزم مابعدها. وهي: إذا، ولو، ولوال، وك

الماض ي في الشرط والجزاء فتحّوله في المعنى إلى المستقبل، مثل: إذا جئت مساًء وجدتني. الفعل غالبا على 

الشرط، مثل: لو اجتهدَت لنحجَت. وتفيد "لوال" امتناع الجواب لوجود وتفيد "لو" امتناع الجواب المتناع 

ما مّر به 
ّ
ل
ُ
ما" تكرار وقوع الجواب بتكرار وقوع الشرط، مثل: ك

ّ
ل
ُ
َك األناُم. وتفيد "ك

َ
َهل
َ
ئاُم ل الشرط، مثل: لوال الوِّ

ّما" على وجود ش يء  لوجود غيره، مثل: لّما جاءني أكرمُته.
َ
 ألفاه نائما. وتدل "ل

  ْد، واليكون
َ
 أو ق

َ
ويجب في فعل الشرط أن يكون فعال خبريا، وفعال متصّرفا، واليكون مسبوقا بالسين أو سوف

ْن أو ما النافية. 
َ
 منفّيا بل

  بك اللُه، وإّما ماضيين، مثل: إن ويكون الشرط والجواب على األوجه املختلفة: إّما مضارعين، مثل: إن تُصم ُيثِّ

ثل: إْن موهذا قليل، ا ماضيا فُمضارعا، مثل: إن ُزرتني تفرْحني، وإّما مضارعا فماضيا، ُصمَت أثابك اللُه، وإّم 

 تزْرني فرحُت.

 ،
ً
 اسمية

ً
ي فإنّي  ويجب اقتراُن جواب الشرط بالفاء إذا كان جواُب الشرط جملة مثل: "وإذا سألك عبادي عّنِّ

،كان الجواُب قريٌب"، أو 
ً
 جامدا

ً
نا فليَس  مثل: فعال

َّ
ش

َ
ّنا"، أو  "َمْن غ ،كان الجواُب مِّ

ً
 طلبّيا

ً
ه مثل: فعال ا "يا أي 

لوا وجوَهكم وأيدَيكم إلى المرافق" )سورة المائدة، اآلية  سِّ
ْ
كان (، أو 6الذين آمنوا، إذا قمتم إلى الصالة فاغ

 بما النافية، الجواُب 
ً
 منفّيا

ً
ُب، أو مثل: فعال ما أكذِّ

َ
 ف

ُ
ْن مضارعا منكان الجواُب َمهما تكن الظروف

َ
مثل:  ،فّيا بل
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لْن يلَبَسه في اآلخرة"، أو 
َ
َس الحريَر في الدنيا ف ْد كان الجواُب "َمْن لبِّ

َ
عِّ ، مثُل: فعال مسبوقا بق  الله "َمْن ُيطِّ

ْد فاَز فوزا عظيما" )سورة األاحزاب، اآلية 
َ
ق
َ
ه ف

َ
إن  ، مثل:لسينبافعال مسبوقا كان الجواُب (، أو 71ورسول

ُر، أ سافِّ
ُ
سأ

َ
ْر ف سافِّ

ُ
 بفعال مسبوقا كان الجواُب و ت

َ
ن فضله ، مثُل: سوف يكم الله مِّ  ُيغنِّ

َ
 فسوف

ً
فتم عيلة "إْن خِّ

 ُيجزم جواُب الشرط إذا اقترن بالفاء. (. وال28إْن يشاَء" )سورة التوبة، اآلية 

  تدخْل 
ً
 صالحا

ً
، مثل: اعمْل عمال

ً
 كان أو نهيا

ً
ب، أمرا

َ
ل
َّ
الجنة،  وُيجزم المضارع جوازا إذا وقع في جواب الط

 والتكسْل تنجْح. 

  والنصُب على أن الواو ،
ً
ف المضارع بالواو والفاء على الشرط جاز في الفعل المعطوف الجزُم عطفا وإذا ُعطِّ

ف المضارُع  واو المعية، والفاء فاء السببية، مثل: إن تدرْس وتجتهْد تنجْح، و إن تدرْس وتجتهَد تنجْح. و إذا ُعطِّ

، والنصُب على أن الواو واو بالواو  على جواب الشرط
ً
والفاء فإنه يجوز في الفعل المعطوف الجزُم عطفا

 ، والرفُع على أن الواو لالستئناف.المعية والفاء فاء السببية

  والقسُم في جملة واحدة، ويكون كل  منهما بحاجة إلى جواب، فإذا اجتمعا كاَن الجواُب 
ُ
وقد يجتمع الشرط

 
ُ
".للسابق منهما، مثل: "إْن ت ْر"، و"واللهِّ إْن تقْم ألقومنَّ ْر واللهِّ أسافِّ  سافِّ

   
َ
 فاسكْت". ويجُب أن ُيحذف

َّ
ْم بخير، وإال

َّ
كل

َ
مةِّ في ال النفية، مثل: "ت

َ
وقد ُيحذف فعل الشرط بعد "إن" الُمْدغ

َم على الشرط ما هو الجواب في المعنى، وكان فعُل الشرطِّ ماضيا، مثل: "أزورك إن ز   رتني".الجواُب إذا تقدَّ

 األسئلة النموذجية     14.12

 موضوعيةأسئلة   14.12.1

 :أداة يشرط معربة تصلح للعاقل وغيره، وللزمان والمكان، هي. 1

(a َمْن )  (b أّي )  (cَمتى )  (d أيَن ) 

 عّين الجملة الخاطئة فيما يلي: .2

     (a إن تدرْس فتنجْح )  (bإن تنصرني فأنا ناصركم ) (cنا فليس مّنا
َّ
ش

َ
( َمهما تكن d)  ( َمْن غ

 الظروف فما أكذُب 

 .   يتكون أسلوب الشرط من.... :3

(a )أدات الشرط  (b )فعل الشرط  (c )جواب الشرط (d )جميع ماذكر 

 .  يجب اقتران جواب الشرط بالفاء إذا كان...:4

(a )جملة تدل على الطلب (b )بالسين أو سوف 
ً
 ( c) سبوقا

ً
 جميع ماذكر( d) فعل الشرط جامدا

 .  ليس من أدوات الشرط الجازمة:5

(a )إذا  (b )مهما  (c )أينما  (d )إن 

 .  من أدوات الشرط الغير الجازمة:6

(a )إن، من، ما (b )مهما، متى، أين (c )أينما،إن،ما  (d )إذا، لوال،كلما 

ا7 مَّ
َ
ْعَمةِّ  .  "َوأ نِّ َك  بِّ عد من حروف  َرّبِّ

ُ
" في هذه اآلية "أما" ت

ْ
ث َحّدِّ

َ
 الشرط...:ف
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(a )الجازمة  (b )غير الجازمة  (c )الجازمة وغير الجازمة  (d )الش يء 

ستخدمان اللتان الشرط .  أداتا8
ُ
 هما: العاقل لغير ت

(a )أنى، حيثما (b )إن، َمن (c )أين، أينما  (d )ما، مهما 

 بها؟ الخطأ تصويب عند الجملة لهذه الصحيحة الصورة ما. نكرُمُه" ضيف يأتينا .  "حيثما9

(a )ينا حيثما نا حيثما( b) فنكرَمهُ  ضيف يأتِّ  نكرْمهُ  ضيف يأتِّ

(c )نكرْمهُ  ضيف يأتينا حيثما  (d )نا حيثما  نكرَمهُ  ضيف يأتِّ

ى، أينما، .  "أين،11
َّ
 جازمة؟: غير السابقة األدوات أي  . كلما" أن

(a )أينما (b )أين  (c )كلما  (d )أنى 

 القصيرةأسئلة اإلجابة   14.12.2

 ما المقصود بالشرط؟  -8

 ما الشروط الالزمة للفعل ليكون فعل يشرط؟ -9

 ما األوجه املختلفة التي يأتي عليها فعل الشرط وجوابه؟ -11

 ما األوجه اإلعرابية للفعل المعطوف على فعل الشرط وجوابه؟ -11

 متى ُيحذف فعل الشرط وجوابه؟ -12

ْد أدوات الشرط غير الجازمة مع األمثلة. -13  عّدِّ

 بين لو ولوال في المعنى واإلعراب.ما الفرق  -14

 أعرب البيت التالي الذي جاء ذكره مع "إذا" بناًء على ما درست:  -15

ها ني أُب   إذا أنا لم أعطِّ المكارَم حقَّ ني خاٌل وال ضمَّ  فال عزَّ

 .أسئلة اإلجابة الطويلة  14.12.3

 ما هي أدوات الشرط الجازمة؟ وما داللة كل منها؟ اذكر مع األمثلة. -1

 ما هي أدوات الشرط غير الجازمة؟ وما داللة كل منها؟ وّضح مع األمثلة. -2

 ما المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء؟ اكتب بالتفصيل. -3

ال. - 4  اكتْب عن "لو" وأحكامها مفصَّ

 القاعدة في ضوء األمثلة." ايشرح كان الجواُب للسابق منهمافي جملة واحدة إذا اجتمع الشرط والقسم  "  - 5

 الموص ى بهاوالمراجع الكتب أهم   14.13

جامع الدروس العربية، تأليف مصطفى الغالييني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  -1

 ولم يذكر تاريخ الطبع.

فيق القواعد األساسية في النحو والصرف، تأليف يوسف الحمادي، ومحمد محمد الشناوي، ومحمد يش -2

عطا، الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية لوزارة التربية والتعليم، القاهرة 

 م.1991

النحو الشافي الشامل، تأليف محمود حسني مغالسة، دار المسيرة للنشر والتوزيع عّمان، األردن، الطبعة  -3



284 
 

 م.2113الثالثة 

دار المناهج للنشر والتوزيع عّمان، األردن، الطبعة األولى  األساليب النحوية، تأليف محسن علي عطية، -4

 م.2117

 النحو الواضح في قواعد اللغة العربية للمدارس الثانوية، تأليف علي الجارم ومصطفى أمين. -5

 م.2113تجديد النحو، تأليف يشوقي ضيف، دار المعارف بمصر، الطبعة السادسة  -6

والحياة اللغوية المتجددة، الجزء الثالث، عباس حسن، الطبعة  النحو الوافي مع ربطه باألساليب الرفيعة، -7

 الرابعة، دار المعارف بمصر.
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 التمهيد  15.1

هذه الوحدة تلقي األضواء على حروف المعاني، لفظة الحرف تطلق في اللغة العربية وتدل على معنيين اثنين: 

بناء  علىيقتصر  احروف الهجاء التي تتكون منها الكلمات العربية، هذه الحروف تخلو من معان، وإنما دوره ماأوله

الكلمات العربية، ومن ثم أتت تسميتها بحروف مبان، وثانيهما حروف المعاني التي سنعالجها في هذه الوحدة. هذه 

الحروف قسم للكلمة وقسيم لالسم والفعل، وتعمل معهما عمل اإلسمنت مع الطوب، فكما أن قطعات الطوب وحدها 

صالية ان بمفردهما كالما يكتفي به اإلنسان في إيشباع حاجته االتال تستطيع أن تبني البيت كذلك االسم والفعل ال يؤلف

 واستعماال 
ً
والتعبيرية، ويقال لها حروف الربط ألنها تربط االسم باالسم واالسم بالفعل، وإن معرفة هذه الحروف داللة

نحاة عليها ال قد انكبَّ  مما ال بد منه لطالب اللغة العربية، ودراسة هذه الحروف ناحية بارزة من نواحي النحو العربي

ونظرا ألهميتها ألف علماء النحو العربي كتبا كثيرة حول حروف المعاني مثل الجني الداني في  ،بالدرس والشرح والبيان

ومنهم من جعل بابا خاصا  ،ه712ورصف المباني في يشرح حروف المعاني للمالقي م  ،هـ749حروف المعاني للمرادي م 

ه في كتابه مغني اللبيب. ويقول المالقي في مقدمة كتابه بيانا ألهمية هذه 761ام األنصاري م لها مثل ما فعل ابن هش

 الحروف: " وكانت الحروف أكثر دورا، ومعاني معظمها أيشد غورا، وتركيب أكثر الكالم عليها، ورجوعه في فوائده إليها".

االستفهام ومنها ما يتألف من خمسة من هذه حروف المعاني ما يتألف من حرف الهجاء الواحد مثل همزة  

، منها ما على حرفين أو على ثالثة أو أربعة أحرف، منها حروف عاملة  غيرا في تحدث ت وهي اللتيحروف الهجاء، مثل: لكنَّ

آخر الكلمة التي تدخل عليها مثل حروف الجر وتسمى هذه الحروف حروفا عاملة ومنها ال تحدث تغيرا في أواخر الكلمات  

ومنها ما يدخل على االسم أو الفعل ومنها ما يدخل على اثنيىن معا. وإن معرفة   كحروف النداء وغيرها وتسمى عاطلة.

 محيد عنه لطالب اللغة العربية. ال هذه الحروف معرفة دقيقة مما

اختلفوا في عددها ومعناها بل تفق كلمة النحويين على يشيئ من هذ النو ع من الكلمة أي الحرف، تلم 

واستعمالها، ولم نتعرض في هذه الوحدة لخالفاتهم بل أخذنا بأسهل األمور وأيسرها وأكثر توافقا مع ما ذهب إليه 

 الجمهور من النحاة.

 أهداف الوحدة  15.1

 تهدف هذه الوحدة إلى مجموعة من الغايات أهمها ما يلي:

 حرفالالتعريف ب 

   الفرق بينهاو بيان  وتقسيم الحروف إلى حروف المباني وحروف المعاني 

 التعريف بحروف المعاني وبيان أهميتها 

 أنواع حروف المعاني 

 تقسيم حروف المعاني إلى الفئات املختلفة 

  وأماكن استعماالتها المعاني دالالت حروفبيان 

 تصنيفها إلى: عاملة وعاطلة 

 تصنيفها من حيث دخولها على االسم أو الفعل أو عليهما اثنين 
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 الحرف لغة واصطالحا  15.2

 الحرف لغة:   15.2.1

تقدير  -3، الش يءالعدول عن  -2وطرفه وجانبه،  الش يءحد  -1أن الحاء والراء والفاء تدل على ثالثة معان: 

: حده وجانبه، وحرف الجبل: طرفه، وقال ابن فارس: حرف كل يشيئ حده، ومنه الش يء. أما المعنى األول فحرف الش يء

سالم حيث استمر على ( أي: من يبقى على طرف من اإل 11)الحج:« ومن الناس من يعبد الله على حرف»قول الله تعالى: 

سالم على الفور وترك العبادة لكونه على طرف منه ، وأما المعنى اإلسالم والعبادة في رخاء، وإن أصابته يشدة خرج من اإل 

ُت فالنا عن فكرته: عدلت به عنها، 
ْ
ف الثاني فهو العدول والميول، مثل: انحرف فالن ينحرف انحرافا أي: عدل عنه، وحرَّ

ُر بها الوأما المعنى الثالث فيأتي للتقدير والتخمين ومنه كلمة املِّ   جروح عند المعالجة.   حراف وهى حديدة يقدَّ

وفي القاموس املحيط للفيروزابادي، الحرف من كل يشيئ: طرفه، ويشفيره، وحّده، والحرف من الجبل: أعاله 

ب... وواحد حروف التهجي، والناقة الضامرة أو المهزولة ... ) ومن الناس من يعبد الله على حرف...( أي: نَ املحدد ج: كعِّ 

السراء ال الضراء، أو على يشك أو على غير طمانينة على أمره، أي ال يدخل في الدين وجه واحد، وهو أن يعبده على 

 متمكنا، ) ونزل القران على سبعة أحرف( : سبع لغات من لغات العرب.

 فالحرف لغة: الطرف، والعدول، والتقدير.

  الحرف اصطالحا:  15.2.2

 تدل على معنيين اثنين:  حروف مبان وحروف معان 

التي تتكون منها الكلمة، وال تدل على معنى في نفسها وال في غيرها، وإن تسميتها حروف مبان: وهي الحروف الهجائية  -1

 ويبلغ عددها ثمانية وعشرين حرفا، وهى:بالحروف المباني ترجع إلى أن كل كلمة من الكلمات تبني منها، 

 أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص،

 .، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، يض،ط، ظ، ع، غ

اء ويكتبونها بعد الواو وقبل الي ويجعلونها مستقالبعض الناس األلف حرفا  رى وإنها تبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء، وي

متحرك قبلها، وعدد الحروف المباني عندهم تسعة  مع الالم هكذا "ال" ألن األلف ساكنة، وتحتاج لتلفظها إلى حرف

ردة ، وليس ألي منها معنى إذا كانت منفكما مرَّ  سمى بحروف المباني ألن الكلمات العربية تبنى منهاوعشرون حرفا. وت

 ومن الكلمات تتألف الجمل، فمن حرفي ،ومجردة ولكن إذا انضمت هذه الحروف بعضها إلى بعض تتكون منها الكلمات

األلف والباء تبني كلمة أب بمعنى الوالد، ومن حرفي االلف والميم تبني كلمة أم أي: الوالدة، وتعرف هذه الحروف 

أيضا. ومعنى هجاء الكلمة وتهجيتها: تقطيعها وتعديد حروفها مع ، وحروف التهجي، وحروف التهجية بالحروف الهجائية

 نقسم هذه الحروف إلى قسمين:حركاتها، وت

  ،الحروف الشمسية: وهى الحروف التي تتحول معها الم التعريف إلى حرف من جنسها، وهى: التاء، الثاء، الدال

ن الحروف الشمسية أربعة إو  الذال، الراء، الزاء، السين، الشين، الصاد، الضاد، الطاء، الظاء، الالم، النون.

 عشر حرفا.

 ى الحروف التي التتحول معها الم التعريف إلى حرف من جنسها، بل تحتفظ معها هذه الحروف القمرية: وه
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الالم بلفظها، وهى: الهمزة، الباء، الجيم، الحاء، الخاء، العين، الغين، الفاء، القاف، الكاف، الميم، الهاء، 

 ن الحروف القمرية أيضا أربعة عشر حرفا.إالواو الياء. و 

هى ما و الحروف التي ترُبط األسماَء باألفعال واألسماء باألسماء. وتدل على معنى في غيرها،  حروف معان: وهي  -2

وتعرف هذه الحروف: ما كان له معنى ال يظهر إال إذا انتظمت في الجملة. فحرف معنى يقابل االسم والفعل، 

لى معنى في نفسه وهو االسم أوالفعل، هو كلمة ذات معنى ولكن يتوقف ظهوره على انضمانه إلى ما دل ع

معنى  -باءال–فحرف الجر )الباء( ال معنى له في ذاته بل في مجروره، فإذا قلُت: أكتُب بالقلم، أفاد هذا الحرف 

االستعانة وهذا المعنى حاصل في القلم، ولو ال انضمامه إلى كلمة دلت على معنى في نفسها وهى "القلم" لما 

 معناها. أفاد الباء وال ظهر

 لمعانيف او حر أقسام    15.3

 إلى عدة أقسام، منها: -باعتبارات مختلفة  -تنقسم حروف المعاني  

الحروف باعتبار معناها ألن حروف المعاني تستخدم ألغراض مختلفة ترجع إليها تسميتها، فعلى سبيل المثال  -1

 في تسمى أحرف النفي والحروف التيالحروف التي تستعمل لجواب سؤال تسمى أحرف الجواب، والتي تأتي للن

 يؤتى بها للداللة على الشرط يقال لها حروف الشرط وغيرها من الحروف.

والحروف باعتبار بنيتها األساسية ألن من الحروف ما يشتمل على حرف المبنى الواحد، وما يتكون من اثنين، ومنها  -2

 نى عن خمسة حروف المباني.ما يتكون من ثالثة حروف و أربعة حروف وال يتجاوز حرف المع

والحروف باعتبار العمل أو عدم العمل، ألن بعض الحروف يحدث تغيرا في آخر الكلمات التي يدخل عليها  وبعضها  -3

 ال يحدث هذا التغير، وبهذا االعتبار تنقسم حروف المعاني إلى الحروف العاملة والحروف العاطلة.

 -1حيث اختصاصها وعدم اختصاصها تنقسم إلى ثالثة أقسام: والحروف باعتبار مدخولها، ألن الحروف من  -4

 والحروف التي ال تختص بأحدهما. -3والحروف التي تختص باألفعال ، -2الحروف التي تختص باألسماء، 

 وفيما يلي نتناول حروف المعاني وبأقسامها املختلفة بشيئ من التفصيل والتمثيل.

 باعتبار معناها حروف ال أنواع  15.3.1

تنقسم حروف المعاني باعتبار داللتها ومعناها إلى أنواع كثيرة، وإن الجدول التالي تلقي األضواء على أنواع مختلفة من 

 هذه الحروف، وعلى يشيئ من عمله وحكمه ومثاله بطريقة موجزة، أما أحكامها مفصلة فنتناولها الحقا.

 مثاله معناه/عمله/حكمه نوع الحرف التسلسل

عشرون حرفا، تجر ما بعدها، سميت  الجارةالحروف  -1

بالحروف الجارة ألنها تجر معنى الفعل إلى 

االسم، منها ما يدخل على االسم الظاهر ومنها 

 ما يدخل على الظاهر والمضمر.

الباء، الكاف، من، 

إلى، واو القسم، 

رب، خال، حتى 

 وغيرها.

 وهى سبعة حروف، منها ما يستعمل للمنادى حروف الندا -2

القريب، وما يستعمل للمنادى البعيد، وما 

 يستعمل للقريب والبعيد.

أ، أي، يا، آ، أيا، 

 هيا، وا.
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وهى تسعة حروف، تفيد مشاركة المعطوف  حروف العطف -3

 عليه والمعطوف في الحكم واإلعراب.

الواو، الفاء، ثم، 

حتى، أو، أم، بل، 

 ال، لكن.

الفعل المضارع هى أربعة حروف، تنصب  نواصب المضارع -4

 لفظا أو تقديرا أو محال.

 أن، لن، كي، إذن.

وهى أربعة حروف، منها لم ولما تسميان حرفي  جوازم المضارع -5

نفي وجزم وقلب، ألنهما تنفيان الفعل 

الماض ي وتجزمانه وتقلبان زمانه من المضارع 

 )الحال واالستقبال( إلى الماض ي.

لم، لما، الم األمر، 

 ال الناهية.

الحروف المشبهة  -6

 بليس

هى أربعة أحرف تأتي للنفي، تعمل عمل ليس، 

 فترفع اسمها وترفع خبرها.

ما، ال، الت، إْن، 

ومؤخر الذكر ال 

تعمل عمل ليس إال 

 قليال.

الحروف المشبهة  -7

 بالفعل

وهى ستة حروف، تدخل على المبتدأ والخبر 

 فتنصب المبتدأ  ويسمى اسمها وترفع الخبر.

 ، ، لكن، إنَّ ، كأنَّ أنَّ

 ليت، لعل.

سبعة أحرف، منها ما يجزم الفعل المضارع  حروف النفي -8

)لم ولما(، وما ينصبه)لن( مع النفي، ومنها ما 

ينفي الفعل الماض ي )ما وإْن(، ومنها ما تنفي 

الماض ي والمضارع )ال(، والت تختص 

 بالدخول على حين مثل: الت حين مناص.  

لم، لما، لن، ما، 

 ، ال، الت.إْن 

تأتي حروف الجواب للداللة على جملة  حروف الجواب -9

الجواب، مثال إذا قيل لك: هل تذهب؟  فقلت: 

 نعم. أي نعم، أذهب. 

نعم، بلى، أجل، 

 َجير، إْن، ال، كال.

 أي، أْن. يستعمالن لتفسير ما قبلهما حرفا التفسير -11

وهذه الحروف نوعان: جازمة وغير جازمة، أما  حروف الشرط -11

حروف الشرط الجازمة فهما: إن و إذما وأما 

 سائرها فغير جازمة. 

إْن، إذما، لو لوال، 

 لوما، أما، لما.

حروف  -12

 التحضيض

هذه الحروف تدخل على المضارع وتدل على 

الحث على العمل بشدة، وإذا دخلت على 

وحينئذ الماض ي كانت لجعل الفاعل يندم 

 تسمى حروف التنديم.

هال، أال، لوال، لوما، 

 أال.
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 أال، لو، أما. برفق. الش يءتأتي لطلب  حروف العرض -13

تأتي لتنبيه السامع إلى الكالم لرفعة يشأنه،  حروف التنبيه -14

ويبدأ بها الكالم، ومنها: ها، وهى تدخل على 

الماض ي المقرون بقد ) ها قد رجعُت(، وتأتي 

 للندا ) يا أيها الناس( بعد أي  

 أال، أما، ها، يا.

الحروف  -15

 المصدرية

هذه الحروف تأتي لتجعل ما بعدها في تأويل 

 المصدر.

، كي، ما، لو،  أن، أنَّ

 همزة التسوية.

تأتي هذه الحروف لتجعل الفعل المضارع  حروف االستقبال -16

لالستقبال، منها ما ينصب الفعل المضارع 

 ومنها غيرهما. ومنها ما يجزمه،

أن، لن، كي، إذن، 

الم األمر، ال 

الناهية،إْن، إذما، 

 سوف.

هما همزة وهل، يستفهم بالهمزة عن المفرد  حرفا االستفهام -17

 وعن الجملة، وال يستفهم بهل إال عن الجملة.

 الهمزة، هل.

ليت: وهو حرف  التمني: طلب المستحيل. حروف التمني -18

وضع للتمني، لو، 

هما ال تفيدان هل، و 

للتمني بأصل 

الوضع وقد يأتيان 

 للتمني.

 لعل. الممكن، وهو لغة: األمل. الش يءالترجي: طلب  حرف الترجي -19

كي، وهو مختص  وسببه. الش يءالتعليل: بيان علة  حرف التعليل -21

للتعليل، وقد تأتي 

 الالم، في، من.

 كأن.الكاف،  التشبيه هو المماثلة. حرفا التشبيه -21

الردع: هو تثبيط عمل أو حدث من خالل  حرف الردع -22

 غرس الخوف من العقاب.

 كال.

 الالم المكسورة. يطلب بها فعَل يشيئ ما، وهى مكسورة. الم األمر -23

تأتي الستفتاح الكالم وتأكيده، وتكون  الم االبتداء -24

. قليٌل حالٌل خيٌر من كثير  حرام 
َ
 مفتوحة، ل

 المفتوحة.الالم 

تاء التأنيث  -25

 الساكنة

تلحق الفعل الماض ي للداللة أن الفاعل 

مؤنث، وهى ساكنة، وإذا ُحركْت اللتقاء 

 قالْت.



291 
 

 الساكنين ُحّرِّكت بالكسر.

تلحق هذه الهاء مجموعة من الكلمات عند  هاء السكت -26

 الوقف.

لمه، ماليه، 

 سلطانية.

ندرج ت الش يءكل الحروف التي تستعمل لطلب  حروف الطلب -27

 تحت حروف الطلب.

الم األمر،ال الناهية 

حروف االستفهام، 

 والعرض والتمني.

التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر األسماء  حرف التنوين -28

 لفظا وتفارقها خطا.

 إلى 
ً
كتب زيٌد رسالة

.  صديق 

عنى، منها ما تأتي هذه الحروف لتأكيد الم حروف التوكيد -29

يختص باألمر، وما يختص بالفعل الماض ي، 

ومنها ما يقع  في جواب القسم الظاهر والمقدر 

 لتأكيده.  

نوني التأكيد 

الخفيفة والثقيلة، 

 قد، الم القسم.

ْن،  كل حرف المعنى الزائدالذي يؤتى للتأكيد. حروف الصلة -31 إْن، أْن، ما، مِّ

 الباء.

 باعتبار بنيتها حروف ال أنواع  15.3.2

 .أحادية، وثنائية، وثالثية، ورباعية، وخماسية على خمسة أقسام:باعتبار بنيتها حروف المعاني 

 األحادية:  15.3.2.1

 ،والهاء ،والنون  ،والميم ،والالم ،والكاف ،والفاء ،والسين ،والتاء ،والباء ،واأللف ،ثالثة عشر حرفا، هي: الهمزةوهي 

 والياء. إن دالالت هذه الحروف واستعماالتها حسب ما يلي: ،والواو

 مثل: ،الهمزة : هى تستعمل لمعان كثيرة -1

 وَعُدوَن »، مثل: ، يستفهم بها عن المفرداالستفهام
ُ
يٌد ما ت ْم َبعِّ

َ
رِّيٌب أ

َ
ق
َ
 ، كما يستفهم بها عن«أ

 ؟، و ألم يسافر أخوك؟الجملة، مثل: آجتهد أحمد

   :ْرُهْم »والتسوية، مثل ْنذِّ
ُ
ْم ت

َ
ْم ل

َ
ْرَتُهْم أ

َ
ذ
ْ
ن
َ
أ
َ
ْم أ ْيهِّ

َ
 .«َوَسواٌء َعل

  :والنداء، مثل 

نا إنا مقيمان ها هنا 
َ
 وكل غريب للغريب نسيب أجارت

 لمعان، مثل:األلف: تأتي  -2

 الستغاثة، مثل: يا زيداا. 

   مثل: يا ماءا ويا عشبا! ،لتعجباو. 

   مثل: واحسينا ،لندبةاو. 

   ل بين النونين، مثل: اضرْبنان يا نساءُ لفصاو. 
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    لداللة على التثنية مثل: إن محمدا وأحمد قد جاءا.او 

 تأتي الباء لمعان منها: الباء:  -3

 مثل: مسحت رأس ي بيدي، قد يكون اإللصاق حقيقة كما في المثال وقد يكون مجازيا،  ،إللصاقا

 ، أي مررت بمكان قريب من مكانك.مثل: مررت بك

   ذهب الله »ثل: وتسمى باء النقل، فيصير بها الفعل الالزم متعديا، والفاعل مفعوال، مة، لتعدياو

 .« بنورهم

  ُهْم لَعّناُهْم »مات بالعطش، ومثل: تدخل على علة الفعل وسببه لسببية، او
َ
يثاق ْم مِّ هِّ ْقضِّ

َ
ما ن بِّ

َ
. «ف

 إن السارق سجن بذنبه.

   الضمير أيضا،مثل: أقسم به، ويجوز حذف . وباء القسم تدخل على لقسم مثل: أقسم باللهاو

 فعل القسم ، مثل بالله أو بك ألفعلنَّ كذا.

   وتدخل على المستعان به كالقلم في هذا المثال، ويدل على الستعانة مثل : كتبت بالقلماو .

 الواسطة التي حصل بها الفعل.

   وكفى بالله يشهيدا»وتجيء زائدة نحو». 

  :أي: في السحر. «ونجيناهم بسحر»، وأي: فيه« غربيما كنت بجانب »وللظرفية، مثل 

 تأتي لمعنيين، هما:التاء:  -4

  :َعزِّيزِّ »للتأنيث مثل
ْ
 ال

ُ
ة
َ
تِّ اْمَرأ

َ
 .«قال

  هِّ ألكيدنَّ »لقسم مثل: او
َّ
الل

َ
 وإن التاء القسمية ال تدخل إال على اسم الجاللة.«. ت

 «.سيكفيكهم اللهف»السين: لالستقبال، وتجعل فعل المضارع خالصا للمستقبل، مثل:  -5

 تدل على المعاني التالية:الفاء:  -6

 لترتيب مع التعقيب مثل: دخل القاعة األساتذة فالطالبا. 

   :ي»ولربط الجواب مثل ُعونِّ بِّ
اتَّ
َ
َه ف

َّ
وَن الل ب  حِّ

ُ
ْنُتْم ت

ُ
ْن ك  .« إِّ

  .وتجيء زائدة لتزيين اللفظ، مثل: صرفت عشر ربيات فقط 

 تأتي: الكاف: -7

  وزيد كاألسد.األصلي للكاف، مثل: العلم كالنور للتشبيه وهو المعنى ، 

   :ذلك الكتاب ال ريب فيه»وللخطاب مثل» . 

  :ْيءٌ »وتجيء زائدة للتوكيد، مثل
َ

هِّ ش  لِّ
ْ
ث مِّ

َ
ْيَس ك

َ
 «.ل

 تأتي لكثير من المعاني، من أهمها:الالم :  -8

 :ق مما آتاه الله»لألمر، مثل لُينفِّ
َ
ه ف

ُ
َر عليه رزق دِّ

ُ
 .«وَمن ق

  ،مثل: لطالب نشيط خير من طالب كسول ولالبتداء. 

 والحمد لله رب العالمين، والكتاب لزيد.، مثل: اإلسالم دين لناوالملك ولالختصاص ، 
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  :مى السببية ، وتس«إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله»وللتعليل، مثل

 أيضا.

  وللتوكيد، مثل: يا للفضيلة، وهى الزائدة ويقال لها الم المستغاث . 

  :كل يجري ألجل مسمى»والنتهاء الغاية، مثل.» 

 .وللتعجب، مثل: يا للدهشة، ويا للفرح 

 «.يا أيها الناس إعبدوا ربكم»للداللة على جمع الذكور، مثل: أنتم، إنكم، تجيئ الميم:  -9

 تستعمل ألمرين:النون:  -11

 التي تقي آخر الفعل وتحفظه من الكسر ألن الكسر مختص باالسم، مثل:  ونون الوقاية ،لوقايةا

الةِّ »احترمني صديقي، ولوال هذه النون النكسرت الميم،  الصَّ ي بِّ ْوصانِّ
َ
 .«َوأ

   َيةِّ »لتوكيد مثل : او الّناصِّ  بِّ
ً
عا

َ
ْسف

َ
ن
َ
 «.ل

 تأتي:الهاء:  -11

 ،إما لبيان الحركة في اسم المضاف  وهى هاء ساكنة تلحق بعض الكلمات عند الوقف، للسكت

َمْه وقِّ «ما أغنى عني ماليه»إلى ياء المتكلم، مثل:  ألمر ه )صيغة ا،أو في الكلمة، مثل:هوه وهيه ولِّ

 .من فعل: وقى يقي(

   يبة، مثل:إياه وإياهم، فإن الضمير هو )إيا( فقط، وما بعده لواحق تدل على الغيبة كما
َ
ي فوللغ

 طاب كما في إياك وإياكم، أو على التكلم كما في إياي وإيانا.هذا المثال، أو على الخ

 تدل على معان كثيرة ، منها: الواو:  -12

 مطلق الجمع، مثل: يسود الرجل بالعلم واألدب. 

  شاءُ »الستئناف، مثل: جاء الطالب وذهب األستاذ، واو
َ
ْرحامِّ ما ن

َ
ي األ ر  فِّ قِّ

ُ
ْم َون

ُ
ك
َ
َن ل ُنَبّيِّ  .« لِّ

  لحال، مثل: او« 
ٌ
وف

ُ
ل
ُ
ْم َوُهْم أ هِّ يارِّ ْن دِّ َرُجوا مِّ

َ
 .«خ

  رُت والجبَل او  .لمعية  بمعنى مع وينصب األسم بعده على أنه مفعول له، مثل: سِّ

  جمِّ إذا هوى »لقسم مثل: او
 .« َوالنَّ

 :مثل ،  وللجر ويسمى واو ُربَّ

 علي بأنواع الهموم ليبتلي  كموج البحر أرخى سدوله  وليل  

 .يايالياء: للمتكلم مثل : إ -13

 الثنائية:  15.3.2.2

وتتكون الثنائيات من الحروف المعاني من ستة وعشرين حرفا، وهي آ، وإذ، وأل، وأم، وأن، وإن، وأو، وأي، وإي،  

ْن، وها، وهل، ووا، ويا، والنون الثقيلة. نذكر  وبل، وعن، وفي، وقد، وكي، وال، ولم، ولن، ولو، وما، وُمذ، ومِّ

 فيما يلي معاني هذه الحروف مفصال وممثال:

 المنادى البعيد، مثل: آعبَد الله عد إلى ديارك.آ: لنداء  -1
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 تدل على معنيين، هما:إذ:  -2

 لمفاجأة بعد بْيَنا وبينما، مثل: فبينما العسُر إذ دارت مياسيُر ا. 

  :وكقول الشاعر:«ولن ينفعكم اليوَم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشترِّكون »وللتعليل مثل  ، 

 فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم  إذ هم قريش وإذ ما مثلُهم بشر 

 تأتي لمعان، منها:أل:  -6

  اإلنسان خير من الحيوان .لتعريف الجنس، مثل: العلم نور. 

  يَن آَمُنوا»الجنس، مثل:  يشمل جميع أفرادحيث و لالستغراق ذِّ
َّ
 ال

ّ
ال ، إِّ ْسر 

ُ
ي خ فِّ

َ
ساَن ل

ْ
ن نَّ اإلِّ  .«إِّ

  ُم » ، مثل:يدل على فرد معين  منهفو للعهد
ُ
وهُ  َوما آتاك

ُ
ذ
ُ
خ

َ
ُسوُل ف  .«الرَّ

  وتجيء زائدة مثل: اآلن والنعمان، والحطيئة والسموأل، فإن نعمان وسموأل هما معرفتان قبل دخول

 األلف والالم وكذلك العباس.

يٌد ما»أم: للمعادلة تأتي بعد همزة االستفهام أو همزة التسوية، ويقال لها أم المتصلة مثل:  -4 ْم َبعِّ
َ
رِّيٌب أ

َ
ق
َ
 أ

وَعُدو 
ُ
ْرُهْم »، و«َن ت ْنذِّ

ُ
ْم ت

َ
ْم ل

َ
ْرَتُهْم أ

َ
ذ
ْ
ن
َ
أ
َ
ْم أ ْيهِّ

َ
، والتقدير: إنذارك لهم وعدم إنذارك سواء، وتجيء بمعنى «َوَسواٌء َعل

ماُت »بل التي تفيد اإلضراب، ويقال لها أم المنقطعة، مثل: 
ُ
ل
 
ْسَتوِّي الظ

َ
ْم َهْل ت

َ
يُر أ َبصِّ

ْ
ْعَمى َوال

َ
َهْل َيْسَتوِّي األ

وُر   «.َوالن 

 :: تكون أن -5

  :م»مصدرية مثل
ُ
ك
َ
ْيٌر ل

َ
ُصوُموا خ

َ
ْن ت

َ
 .«َوأ

   : َك »ومفّسرة مثل
ْ
ُفل

ْ
نِّ اْصَنعِّ ال

َ
ْيهِّ أ

َ
ل ْوَحْينا إِّ

َ
أ
َ
، وتفسر "أن"  الجمل دائما خالفا لـ "أي" فإنها تفسر «ف

 .المفردات والجمل على حد سواء كما سيأتي

 يُر »مثل:  ،وزائدة َبشِّ
ْ
ْن جاَء ال

َ
ّما أ

َ
ل
َ
 .«ف

  :المثقلة، مثل " نَّ
َ
ى»ومخففة من "أ ْم َمْرض َ

ُ
ْنك وُن مِّ

ُ
ْن َسَيك

َ
َم أ  «.َعلِّ

 تأتي: إن: -3

  ْرَحْم
ُ
 .للشرط مثل : إن ترحْم ت

  وللنفي مثل: إن هم إال في غرور. 

  :وتجيء زائدة مثل 

               مّرة  يما إن ندمُت على سكوت
ً
 ولقد ندمُت على الكالم مرارا

  :يَن »ومخففة من إّن مثل بِّ كاذِّ
ْ
َن ال مِّ

َ
َك ل ن 

ُ
ظ

َ
ْن ن  «.َوإِّ

 تأتي لثالثة معان:أو:  -7

 ألحد الشيئين مثل: خذ هذا أو ذاك. 

 وتجيء في مقابلة إما مثل : العدد إما زوج أو فرد. 
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   :يُدوَن »وبمعنى بل مثل ْو َيزِّ
َ
ف  أ

ْ
ل
َ
ةِّ أ

َ
ئ ى مِّ

َ
ل ناُه إِّ

ْ
ْرَسل

َ
 «َوأ

 داللتها على معنيين اثنين:أي:  -8

 رب، ويستعمل للمنادى القريب لنداء مثل: أْي ا. 

  والجمل، مثل: وترمينني بالطرف او ، لتفسير مثل :هذا عسجد، أي: ذهب، وتفسر بها المفرد كما مرَّ

 .أي: أنت مذنب

، مثل:  -9
ً
َحق  »إي: للجواب ويذكر بعده قسم دائما

َ
ُه ل نَّ ي إِّ ي َوَرّبِّ ْل إِّ

ُ
َحق  ُهَو ق

َ
َك أ

َ
ُئون بِّ

ْ
 ، والغالب وقوعها«َوَيْسَتن

 بعد االستفهام كما في المثال.

بل: حرف عطف لإلضراب عن المذكور قبلها وجعلها في حكم المسكوت عنه إذا كان ما قبله مثبتا أو أمرا  -11

مثل:ذهب خالد بل يوسف، اكتب لنا قصة بل مقالة، و وجهه بدر بل يشمس، إذا كان ما قبله منفيا أو نهيا 

حضر أحمد بل أبوه. ويفيد االنتقال من معنى إلى معنى آخر، مثل: أما فيقرر ما قبله ويثبت ما بعده، مثل: ما 

 لست كسوال بل أحث المتكاسلين.

 تأتي لمعان آتية:عن:  -11

 ورغب زيد عن األمر.وهذا هو األصل فيها، مثل : خرجُت عن البلد ،ملجاوزة والبعدا ، 

   لبدلية مثل: او« 
ً
ْيئا

َ
ْفس  يش

َ
ْفٌس َعْن ن

َ
ْجزِّي ن

َ
 ، وقمت عنه، أي: بدله.«واتقوا يوما ال ت

   وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك»لتعليل، مثل: او.» 

 تدل على المعاني الكثيرة، منها: في: -12

 وقد  .مثل : في البلد لصوص،والزمانية، مثل: تم بناء التاج محل في عشرين سنة ،لظرفية المكانيةا

 .«ولكم في رسول الله أسوة حسنة»تكون الظرفية مجازية، مثل : 

   مثل: ادخلوا في أمم ، بمعنى مع،لمصاحبةاو. 

  النار في هرة َحَبستها،أي: بسسب الهرةاو 
ٌ
 .لسببية مثل:  دخلت امرأة

   أي: عليها«ألصلبنكم في جذوع النخل»الستعالء، مثل: او ،. 

   أي: «فما متاع الدنيا في اآلخرة»لمقايسة، إذ انها تقع بين مفضول سابق وفاضل الحق، مثل: او ،

 .وبالنسبة إليها ياس على اآلخرةبالق

 ، وهى مع الفعل الماض ي حرف تحقيق، ومع المضارع حرف تقليل.للتحقيق وللتقليل وللتوقع  تأتي قد: -16

 اها: »ه قول الله تعالىلامثأما للتحقيق ف
ّ
َح َمْن َزك

َ
ل
ْ
ف
َ
ْد أ

َ
 .«ق

  قد يجود البخيلهلامثفللتقليل أما و :. 

  مثل: قد يقَدم أيضا، للتوقع وتأتي.
َ
 المسافر الليلة

صوا النيات كي تنالوا -14 كي: حرف الجر للتعليل بمعنى الالم، وهذه مع ما بعدها في تأويل مصدر كـ)أن( مثل: أخلِّ

ي تجد.
َ
ك  أعلى الدرجات، جّد لِّ
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 :ال: تكون  -15

 ه»مثل :  ،ناهية
َّ
ْن َرْحَمةِّ الل وا مِّ

ُ
ْقَنط

َ
 «ال ت

  ْسُجَد »مثل :  ،وزائدة
َ
 ت
ّ
ال
َ
 « ما َمَنَعَك أ

 ى»مثل :  ،افيةون
َّ
َق َوال َصل ال َصدَّ

َ
 وعاطفة وعاملة عمل إْن نحو قالوا « ف

ً
وقد تقع النافية جوابا

 ال، أكرم الصالح ال الطالح، ال سمير أحسن من الكتاب. :أتصبر؟ قلت

ْد »مثل :  ،لم : لنفي المضارع وجزمه وقلبه إلى المض يّ -13
َ
ْم ُيول

َ
ْد َول ْم َيلِّ

َ
 «ل

التقوى  وال دمائها ولكن يناله لحوُمها يناَل اللهَ لن »ه وتخليصه لالستقبال مثل : لن: لنفي المضارع ونصب -17

 «منكم

 تأتي:لو:  -18

  ،للشرط مثل:لوأنصف الناس الستراح القاض ي، هى حرف امتناع المتناع، مثل: لو اجتهدت لنجحت

 .امتنع النجاح المتناع االجتهاد

  :ْو ُيَعمَّ »وللمصدرية مثل
َ
َحُدُهْم ل

َ
 َسَنة  َيَود  أ

َ
ف

ْ
ل
َ
 «ُر أ

  :لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين»وللتمني، مثل» 

 :تكون تأتي لمعان كثيرة، فقد ما:  -19

  :نافية، مثل« 
ً
را

َ
 «ما َهذا َبش

 ما نقضهم ميثاقهم»مثل:  ،وزائدة بِّ
َ
 «ف

  وكافة عن العمل تدخل على األفعال فتكفها عن طلب الفاعل مثل:طالما الحظت هذا األمر، وقلما

رايته في النادي؛ وعلى الحروف المشبهه بالفعل فتكفها عن طلب المنصوب، مثل: إنما األعمال 

َمْوتِّ »بالنيات، و
ْ
ى ال

َ
ل وَن إِّ

ُ
ما ُيساق نَّ

َ
أ
َ
 « ك

 وقد تؤول مع ما بعدها بمصدر نائب عن الظرف  ،«عون والله يعلم بما يصن»مثل : و  ،ومصدرية

 «خالدين فيها ما دامت السموات واألرض»فيقال لها: ما مصدرية ظرفية، مثل: 

مذ: حرف من حروف الجر املختص بالزمان وقال سيبويه: مذ للزمان مثل من للمكان، مثل: ما رأيته مذ  -21

 سنة، وال قابلتها مذ يومنا.

 وسكون النون، تأتي ملجموعة من المعاني:بكسر الميم من:  -21

 :ى »البتداء الغاية المكانية أو الزمانية مثل
َ
ل َحرامِّ إِّ

ْ
دِّ ال َمْسجِّ

ْ
َن ال سبحان الذي أسرى بعبده ليال مِّ

ى ص َ
ْ
ق
َ
دِّ األ َمْسجِّ

ْ
 «لمسجد أسس على التقوى من أول يوم»و  ،«ال

  حتى تنفقوا مما تحبون  لن تنالوا البرَّ »، ومثل: خذ من هذه الكتب ما تشاء ،وللتبعيض» 

  :ار»وللتعليل فيكون املجرور بها سببا في يشيئ، مثل وا النَّ
ُ
ل دخِّ

ُ
أ
َ
وا ف

ُ
رِّق

ْ
غ
ُ
ْم أ هِّ يئاتِّ طِّ

َ
ّما خ  «مِّ

  :يع  »وتجيء زائدة بعد النفي والنهي واالستفهام مثل فِّ
َ
ْن يش ْن خالِّ »، ال يبرْح من أحد، و« ما مِّ ق  َهْل مِّ

هِّ 
َّ
ْيُر الل

َ
 «غ
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  أي في يوم الجمعة. «إذا نودي للصالة من يوم الجمعة»له تعالى: وللظرفية، مثل قو 

ها: للتنبيه تدخل على أسماء اإليشارة،مثل: هذا وهذه، وعلى الضمائر، مثل: ها أنا ذا، وها أنتم، وعلى الجمل،  -22

، «يميأيها الّناس ما غرك بربك الكر »مثل: ها إّن صاحبك بالباب، وتدخل على المنادى "أي" و "أية"، مثل: 

 ، وتدخل على الماض ي المقرون بقد، مثل: ها قد حققت النجاح.   «يأيتها النفس المطمئنة»و

 تستخدم في اللغة العربية لمعنيين:هل:  -26

  النفي  أنها ال تدخل على :منها ،لالستفهام نحو: هل طلع النهار؟ وتفارق الهمزة لالستفهام في عدة أمور

ثل: إن يذهب زيد فهل تذهب، وال تدخل على المضارع وال الشرط وتدخل على جملة الجواب، م

" ألنها  الحالي فال يقال: هل تذهب اآلن؟ وإذا دخلت على المضارع جعلته لالستقبال، وال على "إنَّ

 .للتوكيد وتقرير الواقع واالستفهام ينافي ذلك

  :هل لنا من يشفعاء فيشفعوا لنا»و تأتي للتمني، مثل قوله تعالى» 

، ووا حسيناه، والندبة، بضم النون: النواح على الميت بذكر محامده صديقا، ووا زيدمثل: وا وا: للندبة،  -24

 ومحاسنه.

رابا»، وللتنبيه مثل: «يأيها الّناس»يا : للنداء مثل : -25
ُ
ْنُت ت

ُ
ْيَتني ك

َ
ا" من ، وللندبة مثل: يا حسيناه، وإن "و «يا ل

 استعماال في الندبة. هاأحرف النداء، أكثر 

 »ثقيلة: تدخل على الفعل المضارع المسبوق بأداة من الطلب لتوكيده مثل : النون ال -23
ُ
َيك

َ
نَّ َول

َ
ُيْسَجن

َ
َن ل  مِّ

ً
ا
َ
ون

رِّين اغِّ ومن أدوات الطلب: الم األمر، وال الناهية، وأدوات استفهام، والتمني والترجي والعرض « الصَّ

، وال تلحق الماض ي  .والتحضيض، وتدخل على فعل األمر، مثل: اذهبنَّ
ً
 أبدا

 :كاختبر معلومات

 لماذا سميت حروف الهجاء بحروف مبان؟ 

 ما معنى الحرف لغة؟ 

 من هو مؤلف كتاب مغني اللبيب؟ 

 كم حرفا في مجموعة الحروف الشمسية؟ 

 .استعمل همزة االستفهام في جملة من عندك 

 كم حرفا لالستقبال؟ 

 ما هى الفروق بين همزة وهل االستفهاميتين؟ 

 الثالثية:   15.3.2.3

، وخال،  ْل، وَجْيرِّ
َ
، وأّن، وأيا، وبلى، وثم، وَجل خمسة وعشرون حرفا: وهي: آي، وأَجْل، وإذا، وإذْن، وأال، وإلى، وأما، وإنَّ

َعْم، وَهَيا. وإليك تفصيل هذه الحروف داللة  وُرّب،
َ
، وعلى، والَت، وليت، ومنذ، ون وسوف، وعدا، وَعلَّ

  واستعماال:

 مثل: آَي راكب القطار.آَي: للنداء   -1
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 أجل: للجواب، مثل: -2

ُم  
ْ
ل  يقولون لي صْفها فأنت بوصفها خبيٌر   أجل، عندي بأوصافها عِّ

 إذا إنه حاضر،  وتربط الجواب بالشرط مثل:  -6
ً
َمْت »إذا : للمفاجأة مثل: ظننته غائبا دَّ

َ
ما ق  بِّ

ٌ
ة
َ
ئ ْبُهْم َسّيِّ صِّ

ُ
ْن ت  َوإِّ

وَن 
ُ
ذا ُهْم َيْقَنط ْم إِّ يهِّ ْيدِّ

َ
 «أ

 القصد في جواب )سأجتهد(. إ -4
َ
 ذن: للجواب والجزاء، إذْن تبلغ

ال:  -5
َ
 تأتي لمعان، مثل:أ

 ْم وال هم يحزنون : » نحو ،لتنبيها ْيهِّ
َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
هِّ ال خ

َّ
ياَء الل ْولِّ

َ
نَّ أ ال إِّ

َ
 « أ

 واالستفتاح، مثل : أال تحل  بنادينا. 

   تجتهد.لطلب برفق وهو الَعْرض، أو الحث وهو التحضيض، مثل: أال او 

 تستخدم في ثالثة معان:إلى:  -3

  :من المسجد الحرام إلى »، و«أتموا الصيام إلى الليل»النتهاء الغاية الزمانية أو المكانية، مثل

 ، وهذا هو األصل، وقد تأتي لغيرها، مثل: جئت إليك. «المسجد األقص ى

  :أي: مع أموالهم«ال تأكلوا أموالكم إلى أموالهم»وللمصاحبة، مثل ،. 

 أي: أحب عندي.«قال رب السجن أحب إلّي مما يدعونني»أتي بمعنى "عند"، مثل: وت ، 

 أما: للتنبيه، ويكثر ورود القسم بعدها، مثل: أما والله ألقابلنه. -7

: للتأكيد، مثل:  -8 ، وتلحقها ما الكافة فتكفها عن العمل وتفيد الحصر، مثل: «إنَّ اللَه على كل يشيئ قدير»إنَّ

م»إنما زيد عالم، و 
ُ
ك
ُ
ا َبشٌر مثل

َ
ما أن  «إنَّ

: للتأكيد  -9  والمصدرية.أنَّ

 إنَّ الله على كل يشيئ قدير :مثلأما التأكيد ف. 

  وتلحقها ما الكافة فتكفها عن العمل  ،أكرمته ألنه جدير باإلكرام فمثاله كقولنا: لمصدريةأما او

ما إلهكم إلٌه واحٌد »وتفيد الحصر، مثل: إنما زيد عالم، و   «يوحى إليَّ أنَّ

 مثل: ،أَيا: للنداء -11

عماَن  بالله   خلّيا   
ُ
ص إلّي نسيمها  أيا  جبلْى  ن

ُ
 نسيم الّصبا يخل

ى»بلى: للجواب مثل:  -11
َ
وا َبل

ُ
ْم قال

ُ
ك َرّبِّ ْسُت بِّ

َ
ل
َ
ي المثال ف، وأكثر ما تقع بعد االستفهام ويجاب بها بعد النفي كما «أ

 .المذكور 

 خرج الشبان ثم الشيوخ. :نحو ،ثم: للترتيب مع التراخي -12

ْل: للجواب كنعم-16
َ
ْل. ،َجل

َ
 مثل: قالوا: نظمت عقود الدّر؟ قلت: َجل

، مثل: قالوا أتقتحم الَمُنوَن -14
ً
: للجواب أيضا . :فقلت ،َجْيرِّ  َجْيرِّ

 خال المضلين. الناَس  خال: لالستثناء، نحو: رافقِّ -15
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ة. ُرّب ساع  لقاعد. وقد تحذف بعد  -13 يَّ ُرّب: للتقليل وللتكثير،  وبالقرينة يتعين المراد، نحو: ُرّب أمنية  جلبت َمنِّ

 :الواو ويبقى عملها مثل 

 عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي   وليل  كموج البحر أرخى ُسُدوله  

 أي: ورب ليل... ويقال لهذه الواو: واو رب.

 «ولسوف يعطيك ربك فترض ى»ثل: سوف يرى، وسوف: لالستقبال، م -17

ن الظن بالناس عدا الخائنين، والنصب بخال  ،عدا: حرف الجر لالستثناء -18 مثل: جاء القوم عدا علي، وحّسِّ

 والجر بهما قليل خالفا لحايشا فالجر بها كثير. ،وعدا كثير

 لمغترب راجع، وعلَّ المسافر أن يعود.للترجي والتوقع وهى لغة في لعل حذفت المها األولى، مثل: علَّ ا: علَّ  -19

قد ، و «تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض»على: لالستعالء حقيقة، مثل: زيد على السطح، ومجازا، مثل:  -21

 لالستدراك، مثل: فالن لن ينجح في االمتحان على أنه ال يترك االجتهاد، أي: لكنه ال يترك االجتهاد.تأتي 

فترفع االسم وتنصب الخبر، ويشترط أن يكونا من أسماء الزمان كالحين والوقت الَت : للنفي تعمل عمل "كان" -21

، وكما قال  ، أي الت الحيُن حيَن مناص  والساعة وغيرها ويكون اسمها محذوف دائما، مثل:الت حيَن مناص 

 الشاعر:

 مندم       البغي مرتع مبتغيه وخيم
َ
 ندم البغاة والت ساعة

عل، وهى تستخدم للتمني، والتمني: طلب الش ي املحبوب الذي إما أن يكون ليت:من الحروف المشبهة بالف -22

 يا ليت لي ماال مثل بيلجيت، وإما أن يكون مستحيال، مثل قول أبي العتاهية:  :عسيرا، مثل 

 
ً
ْيُب     أال ليت الشباَب يعود يوما  فأخبره بما فعل الَمشِّ

 منذ : لالبتداء أو الظرفية كمذ، مثل: ما كلمُته منذ سنة وال قابلته منذ يومنا. -26

 للسائل تقول: )نعم( في جواب: البغي آخره  -24
ً
 للطالب، وإعالما

ً
 للمخبر، ووعدا

ً
نعْم : للجواب فتكون تصديقا

ْؤَمُر »ندم، و 
ُ
َعْل ما ت

ْ
.«اف  ، وهل أديت ما عليك، ومثلها في ذلك أَجْل وَجْيرِّ

نا ارحمنا، وهيا عامال! أتقن عملك.ه -25  يا: للنداء، وهى للمنادى البعيد، مثل: هيا ربَّ

 الرباعية:  15.3.2.4

، وأّما، وإّما، وحايشا، وحتى، وكأن، وكال، ولكْن، ولعّل، ولّما، ولوال، ولوما،  
ّ
، وإال

ّ
خمسة عشر حرفا ، وهي: إذما، وأال

. ونتناول هذه الحروف بالتمثيل والتف
َّ
 صيل في سطور تالية:وهال

1- . قِّ
َ
ْرت
َ
ّتقِّ ت

َ
 إذما: للشرط، نحو: إذ ما ت

وة. -2
ُ
 راعيتم حق األخ

ّ
: للتحضيض، وهو نوع من أنواع الطلب بقوة ويشدة، نحو: أال

َّ
ال
َ
 أ

 إال: لالستثناء، نحو: لكل داء دواء إال الموت. -6

 تأتي لمعنيين اثنين:أما:  -4

  الحقللشرط والتوكيد، مثل: أّما أنا فال أقول غير. 

  وأما السائل  ،فأما اليتيم فال تقهر» :كقول الله عز وجل في كتابه مثال أما للتفصيل وللتفصيل، و
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 «وأما بنعمة ربك فحدث ، تنهرتقهر وأما الشائل فال فال 

 »إما: للتفصيل، مثل:  -5
ً
ُفورا

َ
ّما ك  َوإِّ

ً
را ّما يشاكِّ يَل إِّ بِّ

ا َهَدْيناُه السَّ
ّ
ن  «إِّ

 والتنزيه. حايشا: لالستثناء، -3

 أقدموا على البهتان حايشا واحدحايشا لالستثناء لامث :. 

 يجر غالبا ما بعدها بالالم.و  ،حايشا لله: للتنزيه دون االستثناء ومثال حايشا 

 لها معان:حتى:  -7

  :ْجرِّ »تقع حرف جر لالنتهاء مثل
َ
ف
ْ
عِّ ال

َ
ل
ْ
ى َمط  «َحتَّ

 وحرف عطف للغاية، مثل: قدم الحاج حتى المشاة. 

  اعجبا حتى كليٌب تسّبني.وحرف ابتداء مثل : فو 

 تأتي لمعنيين:كأّن:  -8

 مثل: كأن لفظه الدر المنثور  ،للتشبيه. 

   :ر. وللظن، مثل فِّ
َ
 وكأنه ظ

 .للتنبيه واالستفتاحو كال: للردع والزجر،  -9

 ها»مثل:  للردع والزجر، تأتي
ُ
ل  ُهَو قائِّ

ٌ
َمة لِّ

َ
ها ك نَّ  إِّ

ّ
ال

َ
 « ك

  : وقد تجيء للتنبيه واالستفتاح مثل« 
ّ
ال

َ
َمْحُجوُبوَن ك

َ
ذ  ل ْم َيْوَمئِّ هِّ ُهْم َعْن َرّبِّ نَّ  «إِّ

 لكْن: للعطف واالستدراك، نحو: ما قام زيد لكن عمرٌو. -11

 لعل:  -11

  للترجي والتوقع، نحو: لعل الجو يعتدلتأتي. 

  :فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخش ى»وتفيد أحيانا للتعليل، مثل» 

 لّما: -12

 :لما يمضِّ لي غير ليلة لنفي المضارع وجزمه وقلبه مثل. 

  :ضاَعَتُهْم »و للشرط مثل َتُحوا َمتاَعُهْم َوَجُدوا بِّ
َ
ّما ف

َ
 .، واأليشهر في نحو هذا أنها ظرف بمعنى حين«َول

 لها ثالثة معان. لوال: -16

 هَ »لتحضيض مثل: ا
َّ
ُروَن الل فِّ

ْ
ْسَتغ

َ
ْوال ت

َ
 «ل

 نع هالك عمر لوجود علي، وتقديره: حرف امتناع لوجود، مثل: لوال علي لهلك عمر، فمعناه: امت وتأتي

 .لوال علي موجود، والخبر يكون محذوفا وجوبا

  :ْرُض »وللشرط مثل
َ
َسَدتِّ األ

َ
ف
َ
َبْعض   ل هِّ الّناَس َبْعَضُهْم بِّ

َّ
ُع الل

ْ
ْوال َدف

َ
 «َول

 : »ما جاء في التنزيل الكريم قول الله  مثل ،كلوال للتحضيض لوما : -14
َ
ك َمالئِّ

ْ
ال ينا بِّ تِّ

ْ
أ
َ
ْو ما ت

َ
 ل الشاعر: ، وقو «ةِّ ل

 من بعد سخطك في رضاك رجاُء     لوما اإلصاخة للويشاة لكان لي      
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 ترسل إلى صديقك. -15
ّ
 هال: للتحضيض مثل : هال

 الخماسية:   15.3.2.5

قد رفع وهم نشأ مما سبق، و  :" وهي لالستدراك مثل:  فالن عالم لكنه جبان. واالستدراكلم يأت منها إال "لكنَّ 

 نحو 
ً
 «كانوا أنفسهم يظلمون  ولكْن  وما ظلمونا»تخفف فتهمل وجوبا

 ك:اختبر معلومات

 .أجل، حرف من حروف الجواب، استعملها في جملة من عندك 

 .قدم مثاال لـ أن لحقتها ما الكافة عن العمل 

 وليل كموج البحر أرخى سدوله، ما هو حرف محذوف في هذا الشطر؟ 

  ا عجبا! حتى كليٌب تسبني، بين نوع حتى في المثال.و 

 استعمل حروف المشبهة بالفعل في جمل لم ترد في الوحدة؟ 

 الحروف العاملة والحروف العاطلة 15.4

 من حيث العمل تنقسم حروف المعاني إلى قسمين:

 الحرف العامل:ما يحدث تغيرا في آخر غيره ويسمى حرفا عامال -1

 اليحدث تغيرا في آخرغيره ويسمى حرفا غيرالعاملالحرف العاطل: ما  -2

 الحروف العاملة:  15.4.1

ْن، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، الالم، واو   القسم، تاء حروف الجر، تدخل على األسماء وتجرها، وهى:  .1 مِّ

، خال، عدا، حايشا، ومما يجب التنبيه عليه. أن بعض هذه الحروف تأتي أصلية 
ُ
، منذ

ْ
، ُمذ القسم، حتى، ُربَّ

ن، مال يمكن االستغناء عنها، و بعضها زائدة يمكن في الكالم االستغناء عنها ومن الحروف الجارة الزائدة: 

 «الله هل من خالق غير»ويشترط لزيادتها أن يسبقها استفهام أو نفي ويكون االسم املجرور بها نكرة، مثل: 

أتي وخبر ليس، مثل أ ليس الصبح ببعيد، الكاف ت «وكفى بالله يشهيدا»والباء تأتي زائدة في فاعل كفى، مثل: 

"، ورب، وهى حرف جر يشبيه بالزائدة ومن زائدة قبل كلمة مثل وكالهما للتشبيه، نحو: "ليس كمثله يشيئ

 معانيها التقليل، نحو: رب صديق أنفع من يشقيق.  

الحروف الناسخة، تدخل على الجملة االسمية وتنسخ إعرابها أي: تغيرها ولذا سميت ناسخة، وهى قسمان:  .2

، ليَت، لعل ويقال لها:قسم ينصب األسم ويرفع الخبر،  نَّ ، لكِّ
، كأنَّ ، أنَّ إن وأخواتها أو الحروف  وهي: إنَّ

المشبهة بالفعل، وال النافية للجنس، وقسم يرفع االسم وينصب الخبر، وهي: ما، ال، الت، إن، ويقال لها 

هة بـ ليس.  الحروف المشبَّ

 الحروف الناصبة للمضارع، وهى: أن، لن، كي، إذن، تنصب هذه الحروف المضارع الواقع بعدها. .3

تجزم فعال مضارعا واحدا وإْن، هذه الحروف لم، لما، الم األمر، ال الناهية، الحروف الجازمة للمضارع، وهى:  .4

 ، وهما تجزمان فعلين مضارعين.إذما

 الحروف العاطلة:  15.4.2
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 .حروف النفي، وهما: ال، ما -1

 .حروف االستفهام، : الهمزة، هل -2

 .حروف العطف، وهى: الواو، الفاء، ثمَّ  -6

 .النداء، وهى: يا، أيا، أْي، َهَيا، الهمزةحروف  -4

 حرف االستثناء وهى: إال، غير، سوى، حايشا، خال، عدا. -5

، أَما -3
َ

 .حروف التنبيه واالستفتاح، وهى: ها، يا، أال

7-  
َّ

َعْم، بلى، أجل، إي، كال
َ
 .حروف الجواب، وهى: ن

 .الحروف االستقبال وهما: السين، سوف وتدخالن على المضارع فتخلصاه لالستقب -8

ا، أي: أسًدا، وتستعمل )أْن(  -9
ً
حروف التفسير، وهما: )أْي، أْن( وتستعمل )أي( لتفسير المفردات؛ مثل: رأيت ليث

 .لتفسير الجمل؛ مثل: كتبُت إليه أن احضر غًدا

ا -11  .حروف الشرط غير الجازمة، وهى: لو، لوال، لوما، أمَّ

، أال، أَما-11
َّ

 .حروف العرض والتحضيض، وهى: هال

 الحروف من حيث االختصاص وعدم االختصاص   15.5

 تنقسم الحروف من حيث االختصاص باألسماء أو األفعال  أو عدم االختصاص بأحدهما إلى ثالثة أقسام:

الحروف املختصة باألسماء، هى: حروف الجر، واالستثناء، والنداء، والمشبهة بالفعل، وحرفا المفاجاة )إذا  -1

 ، حروف التنبيه )ها وأال، وأما(، وحرفا النفي )الت وإْن(.وإذ(، وحرفا التفصيل )أما وإما(

الحروف املختصة باألفعال، وهي: حروف النصب، والجزم، والشرط )إْن ولو وإذا(، وحروف المصدر )أْن وما  -2

وكي ولو(، وحروف التحضيض )أال وأما وهال لوال ولوما(، وحرفا استقبال )السين وسوف(، حرف الردع )كال(، 

 وقع والتقليل والتحقيق )قد(، و حروف النفي )لن ولم ولما(.وحرف الت

، أو، أْم، لكْن، ال، بل، حتى(،  الحروف المشتركة في األسماء واألفعال، وهى: -6 مَّ
ُ
حروف العطف )الواو، الفاء، ث

وتأتي هذه الحروف بين اسمين، مثل، جاء  عبد الله ومحمد، أو فعلين، مثل: الطالب يقرأ ويحفظ، وحرفا 

ستفهام )الهمزة و هل( مثل: أ أنت قلت هذا و هل أنت قلت هذا وأ جاء األستاذ وهل جاء األستاذ، والم اال 

لنجاح هو مرمى بصري، أو 
َ
القسم وهى حرف يدخل على جواب القسم سواء أكان جملة اسمية، مثل: والله ل

على جملة الحال ليربط الحال  و واو الحال وهو حرف يدخل .جملة فعلية، مثل: والله ألجتهدنَّ حتى النجاح

بصاحبه، سواء أكانت جملة الحال اسمية، مثل: جاء األستاذ والفصل الدراس ي مغلق، أو فعلية مثل: عاد 

 .وفد املجلس الوطني للتقويم واالعتماد  وقد رضوا عن جامعتنا

 كاختبر معلومات

 عرف الحروف العاملة 

  واحدا؟ما هى الحروف الجازمة تجزم فعال مضارعا 
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 كم حرفا تنصب الفعل المضارع؟ 

 أ حروف الجر مختصة باالسم أم بالفعل أو مشتركة بينهما؟ 

 بين خمسة من الحروف املختصة بالفعل 

 تدريبات  15.6

 استخرج حروف الجر فيما يأتي وعين معناها: .1

 وليل كموج البحر أرخى سدوله 

 «ذهب الله بنورهم» 

 « الناس بما أراك اللهإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين» 

 .صرفت عشر ربيات فقط 

 « َّهِّ ألكيدن
َّ
الل

َ
 «.ت

 «ما كنت بجانب غربي» 

 استعمل حروف العطف المذكورة أدناه في جمل من عندك .2

 لكن -حتى  -ال  -بل  -أم  -أو  -ثّم  -الفاء  -الواو 

 بين نوع حروف المعاني في الجمل اآلتية ثم استعملها في جمل من إنشائك. .3

  ثم الدارالجار 

 قل الحق والتخش ى فيه لومة الئم 

 رغبت أن أركب الحافلة األولى المتجهة إلى الجامعة 

 الكذاب لص ألنه يسرق عقلك 

 إن سلمت من األسد فال تطمع في صيده 

 لعل لي عذر وأنت تلوم 

 فرز الحروف املختصة باالسم من أنواع الحروف المذكورة .4

حروف االستثناء، وحرفا استقبال )السين وسوف(، حروف حروف النصب، حروف الجر، حرف الردع ، 

النداء، حروف المشبهة بالفعل، حرفا المفاجاة ، حروف التنبيه )ها وأال، وأما(، حروف التحضيض، حرفا 

 النفي )الت وإْن(.

 عين الحروف العاملة وغير العاملة من الحروف المذكورة أدناه .5

هة بـ ليس، حروف حروف االستالحروف الناسخة، حروف النفي،  فهام، حروف العطف، الحروف المشبَّ

ة، الحروف الناصبحروف الجواب، الحروف الجازمة، النداء، حرف االستثناء حروف التنبيه واالستفتاح، 

حروف االستقبال حروف التفسير، حروف المشبهة بالفعل، حروف الشرط غير الجازمة، حروف العرض 

 حروف الجر.والتحضيض، 

 التعلمنتائج   15.7
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أعزائي الطلبة! لقد تعلمنا في هذه الوحدة حروف المعاني من نواح يشتى، وقد توصلنا من خاللها إلى مجموعة من 

 نتائج التعلم، وإن نتائج التعلم هذه تتمحور فيما يلي:

 وم قإن حروف المعاني تلعب دورا مهما في نظم الكالم العربي وإنها بمثابة قالدة العقد في اللغة العربية وت

باعتبارها واسطة بين اسمين وبين اسم وفعل، وتربط بينها لتتكون منها جملة مفيدة، وعرف النحاة 

واللغويون العرب أهمية هذه الحروف وبالتالي أولوا بها اهتماما بالغا وعنوا بها عناية كبيرة فأصلوا لها قواعد 

جد في ل وتركوا في الموضوع تراثا ضخما قلما تويشرحوها وبينوا معانيها واستعماالتها وألفوا فيها كتبا ورسائ

لغة من اللغات. ومما يدل على أهميتها و االحتياج إلى معرفتها أن معنى الجملة العربية يتغير بتغير هذه 

الحروف فمثال: خرجُت إلى أحمد: قابلته وذهبُت إليه، وخرجت على أحمد: تمردت عليه وبرزت له للقتال، 

جله، وخرجت من عند أحمد: تركته، وخرجت بأحمد: ذهبت به. ومما يالحظ في وخرجت في أحمد: ذهبت أل 

 هذه األمثلة أن االسم والفعل قد بقيا على حالهما ولكن تغيرت معاني هذه الجمل بتغير الحروف.

   اطلعنا من خالل هذه الوحدة تعريف الحرف لغة واصطالحا، كما عرفنا حروف المعاني والمباني والفرق

وأن حروف المباني ثمانية وعشرون حرفا أو تسعة وعشرون حرفا وتنقسم هذه الحروف إلى بينهما، 

الشمسية والقمرية، وأن حروف المباني التزيد على  حرف واحد بينما حروف المعاني قد تكون على حرف 

 واحد وقد تكون اثنين أو ثالثة أو أربعة أو خمسة حروف.

  الكلمة لها معان ولكنها ال تظهر إال إذا نتظمت مع االسم والفعل في إن حروف المعاني هى قسم من أقسام

ن"  الجملة، أي: أنها ال تدل على معنى في نفسها بل في غيرها. ويأتي كثير من هذه الحروف لمعان كثيرة، مثل: "مِّ

حو: نفقد يأتي البتداء الغاية، نحو: خرجت من البيت، وللتبييض، نحو:" منهم من كلم الله"، وللجنس، 

الخاتم من فضة، وللتعليل، نحو خرجت من أجله، وللبيان، نحو: "وعد الله اللذين آمنوا وعملوا الصالحات 

منهم مغفرة وأجرا عظيما"، وقد يختلف معنى الجملة باختالف معنى الحرف فيها ويؤثر في الحكم، مثال وردت 

 ." فإذا اعتبرناها بيانية كانت الدعوة إلى الخيرحرف من في اآلية الكريمة: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير..

  كانت الدعوة واجبة وجوب الكفاية، أي إذا 
ً
واجبة على كل فرد من أفراد هذه األمة، وإذا اعتبرناها تبعيضية

 قام بها بعضها سقط الحكم عن الجميع.

 ة والحروف باعتباروتأتي حروف المعاني ألغراض مختلفة وبناءا على هذه األغراض تسمى بأسماء متعدد 

 معناها  قرابة ثالثين نوعا، وهى:

حروف النداء، حروف العطف، نواصب المضارع، جوازم المضارع، الحروف المشبهة بليس، الحروف 

المشبهة بالفعل، حروف النفي، حروف الجواب، حرفا التفسير، حروف الشرط، حروف التحضيض، حروف 

حروف االستقبال، حرفا االستفهام، حرف التعليل، حرفا  العرض، حروف التنبيه، الحروف المصدرية،

التشبيه، حرف الردع، الم األمر، الم االبتداء، تاء التأنيث الساكنة، هاء السكت، حروف الطلب، حروف 

 التوكيد، حرف التنوين، حروف الصلة.

 خرى عنى واحد واأل حروف المعاني تكون أحادية، وثنائية، وثالثية، ورباعية، وخماسية، بعضها تستعمل لم

لمعان كثيرة، قد اختلف النحاة في عدد هذه الحروف فذهبوا في هذا مذاهب مختلفة، وعدد الحروف التي 
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 تناولتها هذه الوحدة يبلغ ثمانين حرفا.

  تغيرا في االسم أوالفعل ومنها ما ال يحدث هذا التغير ، ويسمى األول: الحروف 
ُ
ث ومن حروف المعاني  ما ُيْحدِّ

ة، والثاني: الحروف العاطلة، وحروف العاملة هى: حروف الجر، والحروف النواسخ ) حروف المشبهة العامل

 بالفعل والحروف المشابهات بليس(، وحروف الناصبة والجازمة للمضارع،  وما عداها كله حروف عاطلة.

 ،نتبيه، وحروف ال منها حروف مختصة باالسم كحروف الجر، واالستثناء، وحرفي المفاجاة، وحرفي التفصيل

وحرفي النفي )الت وإن(، أما الحروف املختصة بالفعل فهى: حروف ناصبة وجازمة للمضارع، وحروف 

الشرط، وحروف المصدر، وحروف التحضيض، وحرفي االستقبال وما عداهما فهو مشترك في االسم 

 والفعل. 

 الكلمات الصعبة ومعانيها     15.8

 المعاني المفردات  المعاني المفردات

، اللبن املحروق الطوب  ال مفّر منه ال محيد عنه  اآلجر 

 اإلحصاء تعديد  المقاصد، نهايات األمور  الغايات

اسم مؤنث منسوب إلى  األحادية

أحاد: واحد واحد 

والمراد: كلمة ذات حرف 

 واحد

 قريب، عزيز  نسيب 

تخلف الحكم وخرق  النقض  الحث تحضيض

 العهد

 الرخاء مياسير ج ميسرة  ُيتعاهد عليهما  ميثاق

 الماض ي الُمض ي  القياس المقايسة

 الموت المنون   الصغار، األذلة الصاغرين

ية  بغية، مطلب أمنية  موت َمنِّ

 عاقبة مرتع  وقت الفرار حين مناص

 فاعل من ابتغاء: أراد مبتغي  غير موافق، مضر وخيم

م مندم  االستماع اإلِّصاخة  مصدر ميمي من ندِّ

 ، الزجرالش يءالكف عن  الردع  النمام الويشاة ج الواش ي

ما ُيجعل في العنق من  قالدة  الملجأ، مجتمع الناس المثاالة

 حلي

 

 األسئلة النموذجية   15.9
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 أسئلة موضوعية: 15.9.1

 معنى الحرف لغة، هو:.  1

(a) وطرفه ءحد الش ي   (b) الهجاء (c)ما دل على معنى في غيره  (d) .األبجدية 

 الشين  -4الفاء  -3الالم  -2الجيم  -1عين الحروف الشمسية:  .2

((a 1  3و   (b)  2  4و   (c) 1  2و   (d) 3  4و 

 لحروف المباني: .3
ً
 كم عددا

 ((a 28    (b)  29   (c) 21    (d)31  

 الحروف العاملة هي : .4

((a حروف الجر   (b)  الحروف الناسخة   (c) الحروف الناصبة  (d)جميع ما ذكر 

 "الواؤ، الفاء، ثم" هي تعد من الحروف...: .5

 ((a العاطلة (b) العاملة   (c) الجازمة  (d)الناصبة 

 حرف "لوال" يأتي لمعنى...: .6

((a التحضيض  (b) لنفي المضارع   (c) لتنصيب المضارع  (d) الش يء 

 "نعم، بل، أجل" تستخدم لـــــــ: .7

((a النفي  (b) الجواب   (c) الشرط  (d) العطف 

 من حروف الردع: .8

((a كال  (b) كي    (c) ليست  (d) لعل 

 المراد بحروف الصلة: .9

((a كل الحروف التي تستعمل لطلب الش يء  (b) كل الحرف المعنى الزائد الذي يؤتي للتاكيد   

(c) الحروف التي تجعل مابعدها في تأويل المصدر  (d) الحروف التي تستعمل لتفسير ما قبلها 

 "ب، ك، ل، حتى، خال" تعد من الحروف...: .11

((a الجازمة  (b) الناصبة    (c) الجارة  (d) الزائدة 

 :أسئلة اإلجابة القصيرة  15.9.2

 أجب عن األسئلة التالية: .1

 أمإل الفراغ بحرف المعنى المناسب -أ

 أال ... الشباب يعود يوما -ب

 له إال الله"إعين نوع "من" في المثال: "ما من  -ج

  ما ذا يقال للحرف الذي يحدث التغير في المدخول عليه -د

 ما هو الحرف الموضوع للتعليل؟ -ه

 ما هو إعراب " العلم" في قولك: كأنَّ العلم نور. -و

 ما ذا يسمى حرف: أجل؟ -ز
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 بماذا تسمى الحروف التي يطلب بها يشيئا مستحيال؟ -ح

 الهجاء في اللغة العربية؟كم عدد حروف  -ط

 عرف الحرف لغة واصطالحا وبين أهمية حروف المعاني. .2

 تناول الحروف العاملة والعاطلة بالتفصيل والتمثيل. .3

 ناقش الحروف الجازمة والناصبة للمضارع. .4

 حروف الجر تدخل على االسم وتجره، ألق األضواء منها على الباء والالم ومن وعن. .5

 وف النداء واالستقبال، والجواب تناولها مفصال وممثال.من الحروف العاطلة حر   .6

 :أسئلة اإلجابة الطويلة  15.9.3

 قدم تعريفا جامعا للحرف ووجه تسميته متناوال األنواع املختلفة لحروف مبان ومعان. .1

 سلط األضواء على الحروف املختضة بالفعل واالسم والمشتركة بينهما. .2

 ناول أيَّ عشرة وبين معانيها مع األمثلة.ما هى الحروف األحادية من حروف المعاني ت .3

 كم حرفا في حروف المعاني الثالثية، ناقش عشرة منها، بين معانيها املختلفة وقدم أمثلتها. .4

 تناول حروف الجر بالشرح والبيان مسلطا األضواء على الجروف الزائدة منها وما تشترط فيها.  .5

 الموص ى بهاوالمراجع الكتب أهم     15.11

في يشرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي،تحقيق: أحمد محمد الخراط، دمشق: رصف المباني  .1

 مجمع اللغة العربية، غير مؤرخ.

الجني الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي، تحقيق: فخرالدين قباوة، الطبعة األولى؛  .2

 م.1992بيروت: دار الكتب العلمية، 

 م.1993جز الثالث، مصطفى الغالييني، بيروت: المكتبة العصرية، جامع الدروس العربية ، ال .3
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 التمهيد  16.1

 وهو الترقيم !أال ؛إن هذه الوحدة تعالج موضوعا من أهم الموضوعات المتصلة باللغة العربية وكتابتها

وعالماته، وإنها في اللغات بمثابة الروح في الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله، وإن الشعوب الراقية واألمم المتقدمة 

مراعاتها في لغاتها، وإنها تساعد القارئ على فهم الكالم والوصول إلى مراد الكاتب بكل بتهتم بها غاية االهتمام وتلتزم 

 يسر وسهولة. 

تعمل يس –مهما كانت لغته  –صباح مساء في حياتنا اليومية أن متكلما  -أيها الطلبة األعزة – ومما نشاهد

أثناء كالمه مجموعة من الحركات اليدوية، وانه يغير أحيانا أسارير وجهه وقسمات حواجبه وخطوط جبهته، وفي حين 

 مدلولها، ويستعمل بعض اإليشارات تارةخر يحول نبرات صوته، كما نالحظ انه يضغط على كلمة تارة للتأكيد على آ

أخرى للداللة على التعجب واالستفهام والدهشة، وان المتكلم يتوقف أثناء الكالم توقفا طويال أو قصيرا أو متوسطا  

وكل ذلك حسب ما اقتضته األحوال الكالمية، ليجعل كالمه دقيقا وتعبيره صادقا، ويبلغ إلى السامع ما يختلج في صدره 

 ومشاعر وانفعاالت. من معان

ولكن الكالم المكتوب يخلو من هذه الحركات وتلك النبرات فيكون عاجزا عن نقل بعض ما يريد الكاتب إيصاله إلى 

 فكيف يعالج هذه المشكلة وكيف يجبر هذا النقص؟ و إن الجواب الوحيد هو: عالمات الترقيم، وإن في 
ً
القارئ، إذا

 م محلها فتحقق ما عجزت عنه الحروف الهجائية.اللغة الكتابية تحل عالمات الترقي

 أهداف الوحدة   16.1

 تضيف هذه الوحدة إلى رصيد الطالب المعرفي أيشياء جديدة تتمثل فيما يلي:

 التعريف بالترقيم. 

  وتطوره بإيجاز. الترقيم تأريخ 

 .أهمية عالمات الترقيم والحاجة إليها 

 .أغراض عالمات الترقيم 

  مفصال وممثال.التعريف بعالماته 

 .أماكن استخدام هذه العالمات 

 .االطالع على بعض العالمات المستخدمة في الرياضيات والبرمجيات 

 عالمة الترقيم لغة واصطالحا    16.2 

تتناول هذه الوحدة أوال تعريف عالمة الترقيم لغة واصطالحا حتى يتسنى للطالب أن يعرف معانيهما املختلفة 

 لكي يتمكن من االطالع على ارتباط معانيهما اللغوية واالصطالحية. ودالالتهما المتنوعة

 :لغة عالمةال  16.2.1

العالمة لغة: السمة، والداللة، والفصل بين األرضين، ويشيئ منصوب في الطريق والفلوات تهتدي به الضالة، 

 وما ينصب في الطريق فيهتدى به.
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 :لغةالترقيم   16.2.2

في المعجم الوسيط، رقم الكتاب وعليه وفيه رقما: كتبه، ويقال هو يرقم على الماء: يضرب مثال لمن يعمل  

م الكتاب والثوب: رقمه، ويرقم النص: يضع عليه النقاط، الش يءما اليعمله أحدلحذقه وفطنته، ورقم 
ّ
: نقشه، ورق

 : نقشه، ورقم الثوب: خططه وويشاه.الش يءورقم 

م، الرقم والترقيم: تعجيم الكتاب، ورقم الكتاب يرقمه رقما: أعجمه وبينه، 1311بن منظور، متوفى في لسان العرب ال 

 وكتاب مرقوم أي: قد بنيت حروفه بعالماتها من التنقيط، وقوله عز وجل: كتاب مرقوم: كتاب مكتوب.

الترقيم هو جعل األرقام ويتضح مما مض ى أن الترقيم هو الكتابة وإدخال النقط واإلعراب على الحروف، كذلك 

 والعالمات على األيشياء.

 الترقيم اصطالحا:   16.2.3 

 هو وضع عالمات ورموز اصطالحية بين الكلمات والجمل لتسهيل عملية الفهم واإلفهام.

 وقيل: " هو نظام من الحركات والعالمات التي تستعمل في تنظيم الكتابة."

اصطالحية معينة توضع بين الجمل والكلمات، وتكون داللتها في الفصل بين أجزاء وقيل إن عالمات الترقيم هى: "رموز 

 الكالم، وإبراز غرض الكاتب وانفعاالته من تعجب واستفهام ودهشة وغير ذلك"

وجاء في ويكيبيديا باللغة اإلنجليزية أن " عالمات الترقيم: استخدام المسافات والعالمات التقليدية وبعض االجهزة 

 المطبعية باعتبارها أدواتا مساعدة على فهم النص المكتوب والقراءة الصحيحة له سرية أو جهرية."

وقد دلت هذه التعريفات أن الترقيم عبارة عن عالمات ورموز توضع في النص المكتوب من أجل ترتيبه وتنظيمه 

 مراد الكاتب بدقة تامة. وتسهيل قراءته وتيسير فهمه وتعيين مواقع الفصل والوقف واالبتداء وتوضيح

 أهمية الترقيم وأغراضه   16.3 

 إن للترقيم أهمية بالغة، وأغراضا معينة، يتناول هذه الدراسة كال منهما فيما يلي:

 أهمية الترقيم  16.3.1

ال يستطيع أحد أن ينكر أهمية عالمات الترقيم البالغة وإنها بمثابة إيشارات المرور، وإذا طبقها القاري بشكل 

صحيح فإنها تساعده على استيعاب النص وتجعل الفهم أسهل، وال يمكن الوصول إلى فهم الكالم المكتوب ومراده 

ذا خلتا من عالمات إالتاليتين على الوجه الذي أراد به المتكلم أو الكاتب بدونها. نحن ال نستطيع أن نفرق بين الجملتين 

 الترقيم:

 )بالنبرة االستفهامية التي يبدي بها المتكلم والتي يظهرها النطق.(السماء صافية  -2السماء صافية. -1

غير أن هذه النبرة االستفهامية التي كانت موجودة في الكالم المنطوق غير موجودة في الكالم المكتوب، فال بد من أن 

ا عالمة االستفهام ذا وضعنيكون في الكالم المكتوب يشيئ يعوضهاحتى ال يلتبس الجملة االستفهامية بالجملة الخبرية. وإ

)؟( مع الجملة الثانية فال يلتبس األمر، وهذه العالمة يعوض تلك النبرة التي دلت على االستفهام في النطق. وإن هذه 

العالمات يشأنها كشأن اإلعراب والرسم اإلمالئي وال تقل أهميتها منهما بحال من األحوال، فإذا أساء المتكلم في 

 الكاتب في الرسم األمالئي ال يفهم السامع أو القارئ المعنى المراد.  استخدام اإلعراب أو
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 يته،مداللة واضحة على أه مشهورة مع ابنتهالم( 688قصة أبي األسود الدؤلي، العالم النحوي الكبير)المتوفى:تحمل و 

ال منظر السماء ولكن ومفادها أن ابنته جاءته يوما وقالت: "ما أجمُل السماء" بضم الالم وأرادت أن تستعجب بجم

أساءت في كالمها استخدام اإلعراب، فظن أبو األسود بما سمع أنها تسأل عن األيشياء الجميلة في السماء فقال: 

  :"نجومها"، فقالت
ً
أنا متعجبة ال مستفهمة، أي أني أتعجب بجمال منظرها وال أوجه سؤاال، فرد عليها أبوها قائال:إذا

 النصب ال بالرفع.قولي: "ما أجمَل السماَء" ب

وكذلك إذا كتب أحد: "سأل" وهو فعل ماض معروف ووضع الهمزة على النبرة بدال من األلف )سئل( فيفهم الكلمة 

 خالف المراد. وتتجلى أهمية الترقيم وضرورتها البالغتين من خالل األمثلة التالية:

 ما أحسن العامل؟ -3  ما أحسن العامل! -2  ما أحسن العامل. -1

جمل الثالث مختلفة المعنى وإن كان ظاهرها متشابها ومتساويا، ويبدو أنها جملة واحدة مكونة من هذه ال

ثالث كلمات، ومكررة ثالث مرات،  ولكن األمر ليس كذلك فالجملة األولى خبرية نافية، و)ما( فيها للنفي، والجملة الثانية 

ي وال ة فهى االستفهامية، و)ما( المستعملة فيها ليست للنفتعجبية، و)ما( فيها للتعجب بمعنى يشيئ، أما الجملة الثالث

للتعجب وإنما هى لالستفهام. وعرفنا هذا االختالف عن طريق عالمات الترقيم، ولوالها لما توصلنا إلى حقيقة هذه 

جمل الثالث لالجمل التي ظاهرها مماثل، من هنا نستطيع أن نفهم أهمية الترقيم وعالماته. وفيما يلي نذكر إعراب هذه ا

 بحيث تكون المسألة أكثر وضوحا.

لى: ما أحسن العامل.ما: حرف نفي مبني على السكون ال محل له من اإلعراب، أحسن: فعل ماض و الجملة األ 

 مبني على الفتح، العامل: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، والجملة ال محل من اإلعراب ألنها ابتدائية.

ما أحسن العامل! ما: تعجبية بمعنى يشيئ مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، أحسن: فعل الجملة الثانية: 

ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو راجع إلى )ما(، العامل: مفعول به منصوب وعالمة نصبه 

 اإلعراب ألنها ابتدائية. الفتحة الظاهرة والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، والجملة ال محل من

الجملة الثالثة: ما أحسن العامل؟ ما: اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع خبر مقدم، أحسن: مبتدأ 

مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة مضاف ، العامل: مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة، 

 ة.والجملة ال محل من اإلعراب ألنها ابتدائي

لقد رأينا أن الجملة: " ما أحسن العامل" تصلح أن تكون نافية أو استفهامية أو تعجبية، عندما نلفظ هذه 

الجملة أو نتكلم بها نضيف إليها بعض النبرات الصوتية والحركات الجسمية تساعد على تعيين المعنى لدى السامع 

امية أو تعجبية، ولكن إذا كتبت هذه الجمل فال تصاحبها فيفهم ما ذا قصد بها المتكلم، ويعرف أنها نافية أو استفه

النبرات الصوتية واإليشارات اليدوية فكيف السبيل إلى تعيين معنى الجملة، والوصول إلى مراد المتكلم، وإنما السبيل 

 هى عالمات الترقيم التي يعوض بها الكاتب عن النبرات الصوتية والحركات الجسمية واإليشارات اليدوية.

الجملة األولى منتهية بعالمة تسمى قاطعة توضع في نهاية الجملة التامة ونهاية الكالم، ودلت على أن الجملة  إن

نافية ومعناها: أن العامل لم يحسن عمله، والثانية انتهت بعالمة التعجب وأيشارت هذه العالمة بأن الجملة تعجبية 

أما الجملة الثالثة فهى منتهية بعالمة االستفهام، وعبرت  وغرضها إنشاء التعجب من حسن عمل العامل وإجادته به،

هذه العالمة عن استفهام المتكلم أو الكاتب ويجيب المسئول عنه أو املخاطب بما يراه صوابا، مثال: عمله، أخالقه، 
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 هيئته وغيره.

اصل جيد  يوجد تو الذي سبق عرفنا أهمية عالمة الترقيم في اللغة ومكانتها فيها. والحق أنه ال حومن التوضي

 بدون لغة سليمة، وال توجد لغة سليمة بدون استخدام جيد لعالمة الترقيم.

 أغراض الترقيم:   16.3.2

 الفصل بين أجزاء الكالم وأقسامه. -1

 تعيين مواضع الوقف، حيث ينتهي المعنى الكلي أو الجزئي. -2

 مكتئبا أو مبتهجا أو غير ذلك.الداللة على انفعال الكاتب، ما إذا كان مستفهما أو مندهشا أو  -3

 الداللة على وجوه العالقات بين الجمل. -4

 الداللة على تفصيل أمر مجمل، وتوضيح يشيئ مبهم، وتمثيل حكم مطلق. -5

 الداللة على االعتراض والقول المقتبس.  -6

 تأريخ الترقيم   16.4

مل الثالث قبل الميالد استعإن األغاريق القدماء كتبوا نصوصهم بدون مسافة وبدون الترقيم، وفي القرن 

ثالث نقاط في وسط النص  وأسفله  )(Aristophanesأمين المكتبة اإلسكندرية في مصر الهيلينية يدعى ارستوفانس 

 (؛وأعاله، للداللة على وقفة قليلة ومتوسطة وطويلة على الترتيب وهى تسمى اآلن الفاصلة )،( والفاصلة المنقوطة )

 النص. في واالنقسام  الجمل بداية على للداللة (Paragraphs)  الفقرة األغارقة استخدم ذلك إلى باإلضافة ).(، والقاطعة

 عالمات ثالث م؛1474 عام اإلنجليزية للكتب طابع أول  (William Caxton) كاكستون  وليام استخدم وقد

 ةعالم لوضع ):( األفقيتان النقطتان أو والقولون  الكلمات، مجموعات على عالمة لوضع  /)) المائلة الشرطة للترقيم:

 الجملة. نهاية على للداللة ).( والقاطعة المتميزة، اللغوية الوقفات على

 وضع نم أول  الدؤلي األسود أبا وإن ،يشيئا الترقيم عالمات من يعرفون  يكونوا لم  - اإلسالم قبل – العرب وإن

 وكانوا بهم خاصة عالمات القدامى العرب النساخين بعض واستعمل م،اإلسال  بداية في العربية الحروف على النقطة

  هذا. عصرنا في به المعمول  الترقيم يعرفوا لم أنهم إال العالمات هذه بأهمية علم على

 اهتماما زولهن منذ المسلمون  اهتم اإلسالمي، الفكر في وقدسيته المسلم حياة في الكريم القران لمكانة ونظرا

 ومنها: ،وغيرها والوقف والوصل الفصل وتبيين معناه، لتعيين عالمات فوضعوا بالغا

ج :  -3مـ :  للداللة على الوقف الالزم الذي تؤدي مخالفته إلى غيرالمعنى المراد. -2الدائرة: للداللة على نهاية اآلية.  -1

الوقف الجائز إال أن الوقف  قلى:هى ايضا عالمة -4للداللة على الوقف الجائز، وإن الوقف والوصل سواء عندها. 

 صلى:كالعالمة السابقة إال أن الوصل عندها أولى من الوقف. -5أولى من الوصل. 

وبغض النظر من هذه الجهود ظلت الكتابة العربية بدون الفواصل مما يؤدي غالبا إلى التداخل بين الجمل 

 وبين أجزاء الجمل بعضها ببعض ويجعل الكالم معقدا وفهمه عسيرا.

وفي مستهل القرن العشرين يشعر العرب بشدة بضرورة إيجاد حل لهذه المعضلة، وضرورة وضع عالمات 

تسهل  القراءة والفهم للنصوص الكتابية العربية، وكانوا يرون الشعوب األوربية التي سبقتهم إلى وضع هذه العالمات 

إلى  ، بينما يضطر القاري في كتب اللغة العربيةوأن القاري في الكتب اإلنجليزية ال يجد صعوبة ولو كان طفال صغيرا
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التعثر والتلعثم والتمتمة واللثغة، وأنه يواجه صعوبات كثيرة فال يعرف مواضع الفصل في الجمل والوقف في الكالم، 

وال يستطيع تقسيم العبارات والفقرات. وبدأ العرب يستعملون بعض الرموز المأخوذة من الغرب في كتاباتهم 

هم، ولكن كان هذا االستعمال على غير أصول ثابتة، كما يفقده التنسيق بين المستعملين في كثير من ومطبوعات

 األحيان.

م أحمد زكي بايشا بوضع 1914-1911وقد كلف أحمد حشمت الذي تولى وزارة المعارف المصرية بين عامي 

اته هذا العمل في رسالة سماها "الترقيم وعالم عالمات الترقيم في اللغة العربية وتطوير أصولها وقواعدها؛ فقام بإنجاز

م ، وهكذا وضع أحمد زكي بايشا الملقب بشيخ العروبة هذه العالمات، 1911باللغة العربية" وطبعت هذه الرسالة عام 

 وإنه أول من استعمل مصطلح الترقيم لهذا العمل.

 وربيين المعاصرين، يقول في مقدمتها:وقد استعان أحمد زكي بايشا في هذا العمل بكل من العرب القدامى واأل 

" فبدأت بمراجعة الكتب العربية ...مثل: " القول المفيد في علم التجويد" و"منار الهدى في الوقف  

واالبتداء" و" كتاب الوقف واالبتداء" لإلمام السجاوندي و يشروح " المقدمة فيما يجب على القارئ أن 

" البحث المعروف في معرفة الوقوف" للداني و "كتاب الوقوف"  يعلمه" و " اإلتقان في علوم القران" و

 للشاطبي وغيرها"

 ويضيف قائال:

 " ثم رجعت إلى ما تواضع عليه االفرنج )األوربيون( في هذا المعنى " 

وقد أقرت الحكومة المصرية بهذا العمل ووافقت على تنفيذه في النظام التعليمي. وفي الفترات الالحقة قد 

هذه العالمات مجموعة من التعديالت واإلضافات، وتغيرت بعض المصطلحات. وإن العالمات التي وضعها  أدخلت في

 -5عالمة االستفهام )؟(،  -4النقطة ).(،  -3الشولة المنقوطة )؛(،  -2الشولة )،(،  -1أحمد زكي وذكرها في رسالته، هى:

 القوسان ))((.-11التضبيب )"..."(، -9الشرطة )_(، -8(، نقط الحذف )... -7النقطتان ):(،  -6عالمة االنفعال )!(، 

بعد جهود أحمد زكي بايشا، وأضيفت إليها بعض عالمات جديدة لم  وقد تطورت عالمات الترقيم تطورا هائال

تكن معروفة من قبل، وأخرى مستخدمة في البرمجة والرياضيات، ومن هذه العالمات ما يدل على الوقف، ومنها ما 

لنبرات الصوتية وما يدل على ما يختلج في صدور الناس من مشاعر باإلضافة إلى داللتها على الوقف، ومنها يدل على ا

 ما يدل على الحصر وغيرها من عالمات سنتناولها في السطور القادمة بإذن الله.

 : كاختبر معلومات 

 ما اسم المعجم الذي ألفه ابن منظور؟ 

 ما هو المعنى اللغوي للترقيم؟ 

  أخطأت ابنة أبي األسود الدؤلي؟فيم 

 ما الفرق بين "سأل" و"سئل" ؟ 

 بين غرضا من أغراض الترقيم؟ 

 من مؤلف كتاب " الترقيم وعالماته باللغة العربية"؟ 
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 عالمات الترقيم    16.5

 نذكر فيما يلي عالمات الترقيم مجمال مع ما يرادفها في اللغة اإلنجليزية ثم نذكرها مفصال وممثال:

 Comma ، الفاصلة 1

 Semicolon ؛ الفاصلة المنقوطة 2

  Full stop/ Period . القاطعة 3

 Colon : الشارحة 4

  Dash/Hyphen - الشرطة 5

 Question Mark ؟ عالمة االستفهام 6

 Exclamation Mark ! عالمة التأثر 7

  Ellipses ... عالمة الحذف 8

 Quotation Mark "..." عالمة التنصيص 9

 Parentheses ) ( الهالليان  القوسان 11

 Brackets [ ] القوسان المستطيالن 11

 Flower Brackets }{ القوسان المزهران 12

  Follow Sign = = عالمة المتابعة 13

 Similar Sign " " " عالمة المماثلة 14

  Divider Sign ____________ عالمة الفاصل 15

 Slash / الشرطة المائلة 16

  Underscore _ المنخفضة/الشرطة السفلية 17

 Angle Brackets < > األقواس المثلثة 18

 Backslash \ الشرطة المائلة المعاكسة 19

  Email Address Sign @ كترونييعالمة البريد ال 21

 Caret ^ عالمة القوة المرفوعة 21

 Ampersand & عالمة العطف 22

  Asterisk * عالمة الضرب 32

مالحظة : ومما يراعى في استعمال عالمات الترقيم أنها توضع مالصقة بالكلمة التي سبقتها دون فراغ أو مسافة 

وتوضع المسافة بعدها، ولكن األقواس وعالمة التنصيص توضعان بعد الفاصلة مالصقة بالعبارة التي فيها وتكون 

ة الحذف فتكون مالصقة بما قبلها وما بعدها، واليجوز أن تقع عالمة المسافة بعدها مثل ما كانت قبلها، وأما عالم

 غير عالمة التنصيص والقوسين في أول سطر، وقد تقع إذا لم تكن مالصقة بما قبلها بدون فاصلة. 

 الفاصلة : )،(  16.5.1
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غير  منعالمة من عالمات الوقف، يقف القارئ عندها وقفة قصيرة، تكتب مالصقة للكلمة التي تسبقها 

مسافة وفراغ، وهى أكثر عالمات الترقيم تداوال في اللغة العربية وغيرها من اللغات، وتعمل على تقطيع الكالم موسيقيا 

 حتى يتسنى للقارئ فهمها بسهولة ويسر، ويقال لها: الفصلة، والفارزة، والشولة أيضا.

 أماكن استعمالها:

إنها أهم عالمات الترقيم داللة وأكثرها تداوال واستخداما في الكتابات، تستعمل في مواقع كثيرة وفي أماكن  

 متعددة ، منها: 

وأنواعه، مثل: فصول السنة في بالدنا أربعة: الربيع، والصيف، والخريف، والشتاء. وتنقسم  الش يءبين أقسام  -1

 لحرف.الكلمة إلى ثالثة أقسام: االسم، والفعل، وا

بين الجمل التي تكّون كالما تام الفائدة في معنى معين، مثل: العلم أفضل من مال، فإنك تحرس المال والعلم  -2

 يحرسك، والمال يفنى من اإلنفاق والعلم يزيد، والعلم حاكم والمال محكوم عليه.

را ثانيا، أو ة صفة، أو خببين الجملتين اللتين يكون بينهما ارتباط إعرابي ومعنوي، حيث تكون الجملة الثاني -3

 حاال، أو ظرفا، مثل: إن في بالدنا رجاال، اليخدعون بالسالمة التي تستدعي الدمار.

بين الجمل القصيرة المعطوفة والمستقلة في المعنى، مثل: الصدق فضيلة، والكذب رذيلة، والحسد  -4

 منقصة، والعلم زين، والجهل يشين.

 سم، مثل: يمين الله العلي العظيم، ألجتهدن حتى النجاح.بين القسم وجوابه، إذا طالت جملة الق -5

 بين الشرط وجزائه، إذا طالت جملة الشرط، مثل: ل ن لم يعرف المرء قدر نفسه، انه لن ينجح أبدا. -6

 قال بشار بن برد:

 إذا  كنت في  كل األمور  معاتبا

 صديقك، لم تلق الذي ال تعاتبه

ال من حرف العطف بين الجمل الصغرى أو أيشباه الجمل، مثل:في تستخدم الفاصلة في كثير من األحيان بد -7

البيت، بعد الغروب، حل الظالم، ساد الهدوء، دخلت الغرفة، ركنت إلى النوم. وبين أجزاء المشابه في الجملة، 

كاالسم والفعل والصفة والخبر وغيرها، مثل: الطالب املجد يقرأ، يفهم، يحفظ، يتمرن، يختبر. وهذا طبيب 

 ر، خبير، متخصص، ذو خبرة طويلة.ماه

بين األلفاظ المعطوفة، مثل: هذا الكتاب يختلف عن غيره من الكتب المؤلفة في الموضوع، في مادته،  -8

 وأسلوبه، وعرضه، ومنهجه، وموثوقيته، وإيجازه. وإن الطبيب البارع يسأل، ويفحص، ويحلل، ويصف الدواء.

 وال، وكال وغيرها، مثل: بعد حروف الجواب، وهى: نعم، وبلى، وأجل،  -9

 أ سافر األستاذ؟ -

 نعم، سافر. -

 أ ال تسافر؟ -

 بلى، أسافر غدا. -

 بعد الكلمات التي تدل على االنفعال، أو التعجب، أو التأثر في بداية الجملة، مثل:  .11
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " عجبا ألمرالمؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك ألحد إال  -

 إن أصابته سراء يشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له." المؤمن،

، ألمرك يا جميل قتلتني! -  آه 

 بعد  الكلمات أو العبارات التمهيدية  قبل جملة رئيسة، مثل:  .11

 طبعا، الحق يعلو وال يعلى عليه. -

 أخيرا، عادت االمور إلى مجاريها. -

 حتما، ال أقول إال الحق. -

 ، مثل: يا زيد، عليك بالصدق فإن الصدق ينجي.بعد لفظ المنادى .12

قبل مثل، أو نحو، أو ما يشابههما، مثل: توضع الفاصلة بعد لفظ المنادى، مثل: يا زيد، عليك  بالصدق فإن  .13

 الصدق ينجي.

 الفاصلة المنقوطة: ) ؛ (   16.5.2

س الجمل الطويلة ليتنف عالمة الوقفة المتوسطة، يقف عندها القارئ وقفة أطول من الفاصلة، توضع بين

القارئ بينهما، إنها مفيدة للغاية ولكن معظم الناس يخطئون فيها فهما واستخداما، ويمكن استيعابها بجهد يسير، 

ولكن يجب أن تكون مسافة واحدة بينها وبين الكلمة التي  ؛ال توجد مسافة بينهماتكتب مالصقة للكلمة التي تسبقها و 

 تليها.

 أماكن استعمالها:

توضع بين الجمل الطويلة مترابطة المعنى، مختلفة اإلعراب لتجنب الخلط بينهما وليجد القارئ الفسحة  .1

 لىإ ينظرون وإنما ؛بينهما للتنفس، مثل: إن الناس ال ينظرون إلى الزمن الذي تم فيه إنجاز العمل

 وإتقانه. جودته ومقدار خصائصه

 ملكته؛ الكريم أكرمت أنت إذا

 تمردا  اللئيم أكرمت أنت وإن

 الكريم فتركه ؛واللئيم الكريم من كال زيد مازح مثل: األولى، للجملة نتيجة الثانية الجملة تكون  جملتين بين .2

 اللئيم. وسبه

 دقاءاألص وعلى واللعب، اللهو في أمواله زيد بذر مثل: الثانية، في سببا منهما األولى جملتين بين .3

 اآلخرين. إلى يده مد إلى الفقر،واضطر به فحل والمصاحبين؛

 لفصل؛ا من أحمد إخراج مثل:تم السابقة، الصورة عكس أي: األولى في سببا الثانية تكون  جملتين بين .4

 الغياب. كثيرا كان ألنه

 القلوب، رفيأس كالمه أما المنافق؛ مثل تجد لن مثل: الربط، أدوات من أداة تربطهما تامتين جملتين بين .5

 نفوس.ال منها فتشم ز أفعاله وأما

 القاطعة: ) . (   16.5.3

، ويسترجع نفسه، تكتب مالصقة للكلمة التي تسبقها ةعالمة الوقفة التامة، يقف عندها القارئ وقفة طويل
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أما الكلمة التي تأتي بعدها فتكتب بعد مسافة، ويقال لها الوقفة أو  ؛ال توجد مسافة بينهما كالعالمات السابقةو 

هذه العالمة ال توضع بعد عالمة االستفهام وعالمة التعجب وعالمة الحذف، إال إذا كانت ويرى البعض أن  النقطة. 

 هذه العالمات موضوعة بين عالمة التنصيص.

 أماكن استعمالها:

 توضع القاطعة في نهاية الجملة التامة المعنى، والمستوفية الشروط، مثل:  .1

 إن كان الكالم من فضة فالسكوت من ذهب.   -

دف ال يدرك. إن أخاك من واساك، وإن لم تلده أمك. صديقك من صدقك ال من صّد قك. رض ى الناس ه -

 ولله األمر من قبل ومن بعد.

 دخل األستاذ الفصل في الساعة التاسعة صباحا، وبدأ يلقي محاضرته. -

 توضع القاطعة في نهاية المقطع )الفقرة(، مثل: .2

ن تنظر إلى الشاب الرياض ي، فترى جسمه محكم التكويللتربية الرياضية أثرها في بناء الجسم واكتماله. 

متناسق األعضاء، وتراه ذا عينين نفاذتين، كما أن ساعديه قويان، وله رِّجالن مفتولتان، وهو دائما هادي 

 األعصاب متزن، يلقى الحياة بنظرة مشرقة، وبقلب مملوء بالرضا واألمل.

 والدرجات العلمية، وتشير إلى املختصرات، مثل:توضع القاطعة بعد الحروف التي ترمز للشهادات  .3

 أ. د. ) األستاذ الدكتور(. -

 ق. م. ) قبل الميالد(. -

 ص. ب. ) صندوق البريد(. -

 الشارحة: ) : (  16.5.4

يقال لها النقطتان الرأسيتان والنقطتان األفقيتان أيضا، كما تسمى عالمة التوضيح والحكاية، ونقطتا  

وأقسامه، تكتب  يءالش ح ما بعدها، وتمييزه عما قبله، وللتفريق بين القول والمقولة، وبين التفسير، تستعمل للتوضي

 مبايشرة بعد الكلمة من غير مسافة، وتترك المسافة بينها وبين الكلمة التي تليها كما مّر في العالمات السابقة.

 أماكن استعمالها:

بين القول والمقولة، وهذا أكثر أماكنها استعماال، سواء أ كان القول لفظا، مثل: قال فالن، وقالت فالنة،  .1

وقالوا وغيرها، أو ما في معناه، مثل: من نصائح األستاذ، وروي عنه، سألني، نادى أحمد وغيرها، ونذكر 

 فيما يلي أمثلة كل من القول الصريح وغير الصريح:

 أنه قال: ينسب إلى المعري  -

 التحشر األجساد، قلت: إليكما  قال  المنجم  والطبيب  كالهما:

 أو صح  قولي  فالخسار عليكما  إن صح قولكما فلست بخاسر

 قال الشيخ محي الدين ابن عربي: ال راحة لك من الخلق، فارجع إلى الحق، فهو أولى بك. -

 أبدا: إساءة الناس إليك، وإحسانك للناس. من نصائح الحكيم لقمان البنه: يا بني، اثنتان ال تذكرهما -
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 صاح الجريح: واحزناه. -

 سألني األستاذ: من أين وجدت هذا القلم يا محمد؟ فأجبته: ايشتريته من المعرض. -

 وأنواعه وأقسامه، مثل: الش يءتوضع الشارحة بين  .2

 أصابع اليد الواحدة خمسة: الخنصر، البنصر، الوسطى، السبابة، اإلبهام. -

 يشبعان: طالب علم، وطالب مال.اثنان ال  -

يتكون جسم اإلنسان من خمسة أجزاء رئيسة: الرأس، الرقبة، الجذع، األطراف العلوية، واألطراف  -

 السفلية.

 توضع الشارحة قبل الكالم الذي يفسر ويوضح ويعّرف ما قبله، مثل: .3

 الليث: األسد. -

 المرء بأصغريه: قلبه، ولسانه. -

لق: ملكة نفسانية يسهل ع -
ُ
 لى المتصف به اإلتيان باألفعال الجميلة.الخ

 توضع قبل األمثلة التي توضح فكرة أو قاعدة، مثل: .4

إذا كان الخبر جملة يشترط فيها أن تشتمل على رابط يربطها بالمبتدأ: الحديقة أشجارها مثمرة، ومحمد  -

 يقود الطائرة.

 والببغاء.بعض الحيوانات يسلي وحدتك، ويبدد وحشتك: كالحمام، والقط،  -

 توضع الشارحة بين الساعات والدقائق والثواني عند كتابة الوقت، مثل: .5

 صباحا. 11:11بدأت الحفلة على تمام الساعة  -

 ، يعني: الساعة الثامنة والعشرون دقيقة والثالثون ثانية.18:21:31الساعة اآلن  -

 على يشاكلتها، مثل:بعد الجمل املختومة بالكلمات، مثل: اآلتية، والتالية، وما يلي، وما  .6

 الفائزون أسمائهم فيما يلي:

 توصيف، وساجم، ونويشاد، وسمية، ورضية، وزيبا. 

 ( -الشرطة: )  16.5.5

وتعرف هذه العالمة بالعارضة والواصلة والوصلة أيضا، ويفرق في اللغة اإلنجليزية بين الشرطة والوصلة، 

، وتختلف وظيفة كل منهما، بالنسبة لمعظم (Hyphen)، أما الوصلة فيقال لها: (Dash)فالشرطة في اإلنجليزية تسمى 

الكتاب، تتمثل الوظيفة األساسية للوصلة في تكوين مصطلحات مركبة، كما ينقسم الشرطة في اللغة اإلنجليزية إلى 

والعارضة والواصلة . أما العربية فهى في غنى عن هذه التقسيمات. وإن الشرطة Em Dash، وEn Dashقسمين: 

 والوصلة فيها أسماء مختلفة للمسمى الواحد، وإن هذه االختالفات كلها ترجع إلى اختالف طبائع اللغات.

استخدام الشرطة في العربية في الكتابة الشبكية/ اآللية غير مالئم ألن مالحظة: يرى بعض العلماء أن 

 للكلمة قد ال يتناسب مع بعض الحروف
ً
 عن الكلمة قد يؤدي إلى كتابتها مالصقة

ً
 الموازية للسطر، وكتابتها بعيدة

وقوعها في بداية السطر وحدها، و لذا يفضل بعض األساتذة استخدام القوسين الهالليين، أو استخدام فاصلتين 
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 ابدال منهما، ويرى كاتب هذه الوحدة أن استخدام الشرطة أولى من استخدامهما ألنها المعترف بها عالميا وأكثرهم

شيوعا في الكتابات العربية، وينبغي أن نستخدمها مالصقة للكلمة أو الجملة املحصورة تجنبا من وقوعها على أول 

 .السطر منفردة

 أماكن استعمالها:

توضع الشرطة قبل الجملة االعتراضية وبعدها، ويحصر بينهما كل ما هو المطلوب كالشرح واإلضافة  .1

 وما يشبههما، مثل:

 أول من دخل في اإلسالم من الصبيان. -رض ى الله عنه –لبعلي ابن أبي طا -

 باالمتياز. -والحمدلله -نجح ابني -

 الندامة.-وقاكم الله-قال األستاذ: في العجلة -

 مشاجرة بين الطالب. -ولم أكن أتجسس-كنت جالسا في قاعة المكتبة العلمية، فسمعت  -

 ال بسهولة.عبارة في النفس راسخة، تصدر عنها األفع-بضم الخاء-الخلق -

 من كتاب " إحياء علوم الدين" لإلمام الغزالي.-بتصرف-هذه العبارة ماخوذة -

 آيتان من آيات الله. -الشمس والقمر-إن النيرين -

 توضع الشرطة بين العدد والمعدود رقما ولفظا، مثل: .2

 ينقسم الوجود في الفلسفة القديمة إلى ثالثة أقسام: -

 الواجب -1

 الممكن -2

 المستحيل -3

 العربية تنقسم إلى األقسام الثالثة:الكلمة  -

 االسم: هو ما دل على يشيئ يدرك بالعقل أوالحواس، وليس الزمن جزءا منه. -أوال

 الفعل: هو ما دل على حدوث يشيئ، والزمن جزء منه. -ثانيا

 الحرف: هو ما دل على معنى غير مستقل بالفهم، بل يظهر من وضعه مع غيره في الكالم. -ثالثا

  :، مثل “أجاب ” أو ” قال ” من بدال الحوار توزيع على للداللةتوضع الشرطة  .3

 هل ذهبت اليوم إلى المدرسة يا بني؟ -

 نعم، قد ذهبت يا أبي. -

 هل كنت متأخرا؟ -

 لم أكن متأخرا يا أبي. -

 يشاركت في جميع الحصص؟  -

 بالطبع، يشاركت فيها جميعا. -

 ومتى تبدأ العطلة الصيفية؟ -
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 أبي.ال أعرف بالضبط يا  -

 من لقارئ ل تمكينا ؛تستخدم الشرطة بين ركنى الجملة، إذا كان بينهما الفصل، وكان الركن األول طويال .4

 بينهما. الترابط وأدراك لعبارة، ا فهم

 مثل: وخبر، مبتدأ بين الفصل يكون  قد -

نا مالطالب الذي يكب على دراسته في كل جد ونشاط، ويكمل أعماله المفوضة إليه من غير إبطاء، مؤ 

 هو المثل األعلى للطلبة. الطالب: مبتدأ، هو المثل األعلى: خبر.-بأن الله ال يضيع عمل عامل

 مثل: وجوابه، الشرط بين الفصل يكون  قد  -

من يقدم على عمل، بدون إعداد فكري ونفس ي، ومواصفات علمية الزمة، واكتساب مهارات واجب 

 فليس فوزه مضمونا.-توافرها

رة الى القيمة الدنيا والقصوى لش يء ما ، وللفصل بين الكلمات أو األرقام الفردية تستخدم الشرطة لاليشا .5

 في األمثلة ، مثل:

كم ، و اتساعها ٠٠٣٣طول السهول اللحقية الشمالية الممتدة من بحر العرب إلى خليج بنجال؛ يزيد عن  -

 كم. 351-225يتراوح بين 

 .85-55نوقش هذا الموضوع بين الصفحات:  -

 . )يعني: املجلد األول والصفحات من العشرون إلى الرابعة والعشرون(24-21: 1المرجع السابق، انظر:  -

 لدائن.-مجّمع-استنباط-منهج-قارعة-اكتب معاني الكلمات اآلتية: فلق -

 .511-351-299-112-44اقرأ من الكتاب هذه الصفحات: 

 عالمة االستفهام:)؟(  16.5.6

ات الترقيم داللة، ومن أكثرها استعماال، توضع بعد الجمل االستفهامية، تعتبر هذه العالمة من أهم عالم

 مالصقة للكلمة التي تسبقها دون مسافة، سواء أ كانت أداة االستفهام مذكورة أم غير مذكورة.

 أماكن استعمالها:

 تستخدم عالمة االستفهام في نهاية الجمل المستفهم بها عن يشيئ، مثل: .1

 من أنت؟ -

 النشاط االقتصادي في البلدان العربية قبل ظهور النفط؟ عالم كان يعتمد -

 أ أنت قلت هذا الكالم؟ -

 تدرس في قسم اللغة العربية وال تعرف اليوم العالمي للغة العربية؟ -

 أكملتم األعمال المفوضة إليكم؟ -

 توضع عالمة االستفهام عند الشك وعدم التأكد من المعلومة، مثل: توفى السيد أيشرف السمناني عام .2

 ه؟828عام  هــ أو818

توضع بعد الجملة االستفهامية التي ليس المقصود منها االستفهام، وإنما المقصود هو الرجاء والطلب  .3



321 
 

ب، مثل: هل تسمح لي بالدخول؟ أو هل لي أن أتقدم بالطلب؟  المؤدَّ

 عالمة التأثر: )!(  16.5.7

والفرح والحزن والدعاء واالستغاثة واالستنكار توضع هذه العالمة في نهاية الجمل المعبرة عن التعجب 

 ثل:م الجملة، من األخيرة للكلمة أو التعجب لكلمة مالصقة ؛والتحذير واإلغراء وغيرها من االنفعاالت والعواطف

 )التعجب(  لله دره ناصحا!، سبحانك، ما أعظم يشأنك! -

 )الفرح(    وا فرحتاه! نجحت باالمتياز. -

 )الحزن(   االمتحان.يا حسرتي! رسب صديقي في  -

 )الدعاء(     غفرانك يا رب! -

 ) االستغاثة(     رحماك يا ربي! -

 ) االستنكار(     بلغ السيل الزبى! -

 )التحذير(  إياك والظن، فإن الظن أكذب الحديث! -

 )اإلغراء(    أيها الطلبة، االجتهاَد االجتهاَد! -

 )الدهشة(    يا لروعة الطبيعة الخالبة! -

 للخائنين! -
ً
 )اإلنذار(    ، ويل للظالمين!تبا

 عالمة الحذف: )...(  16.5.8

 هى عبارة عن ثالث نقاط أفقية، ال أكثر وال أقل، توضع اقتصارا على المهم، مالصقة للكلمة التي سبقتها. 

 أماكن استعمالها:

 توضع عالمة الحذف ألغراض مختلفة، منها: 

األعالم لخير الدين الزركلي يشتمل على تراجم الملوك، للداللة على اإليجاز واالختصار، مثل: كتاب  .1

 والخلفاء، واألمراء، والوزراء، والكتاب، والشعراء...من العرب، والفرس، والترك والهنود...

للداللة على اجتناب قول يشم ز النفوس السليمة من ذكره، ويستكره الطبائع المستقيمة من نقله  .2

قال جاره: أنت الملعون الغاصب...احتللت قطعة أرض من وسماعه، مثل: تشاجر عمرو وجاره، ف

 حديقتي، فرد عليه عمرو قائال:...حتى تحولت المشاجرة الكالمية إلى االيشتباك الدموي.

يستعملها املحقق إذا وجد خرما في املخطوطة ولم يستطع أن يعثر على ما سقط من العبارة فيضع في  .3

 قص، ويشير في الحايشية إلى مقدار العبارة الساقطة، مكان الخرم هذه العالمة تنبيها على الن

توضع هذه العالمة في العبارات المقتبسة مرة أو أكثر من مرة للداللة على أن العبارة أوالعبارات املحذوفة  .4

ال أهمية لها في االستدالل واالستشهاد وإثبات الموقف، وال يحتاج إليها الناقل فحذفها توفيرا للوقت 

 والجهد.

 عالمة التنصيص: )"..."( 16.5.9

  سماها أحمد زكي بايشا بالتضبيب، ويقال لها عالمة االقتباس أيضا، وكانت ترسم يشبيهة باألقواس المثلثة          
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، وكانت حينئذ تالئم بالكتابة العربية، ولكن التوجد هذه العالمة في لوحة المفاتيح في <<    >>مزدوجة، هكذا: 

طر إلى استخدام عالمة التنصيص المالئمة للكتابة بالحروف الالتينية، في الكتابات ضأيدينا، ونالحاسوبات التي بين 

العربية. تقع هذه العالمة بعد مسافة من الكلمة التي قبلها كما تقع مسافة بعدها، وأما العبارة التي في داخلها تكون 

 مالصقة بها من جانبين.  

 أماكن استعمالها:

-الله عنه رض ى-ارات المنقولة بنصها وحرفها وعالماتها وأوقافها، مثل: عن أبي هريرةيكتب فيها كل العب .1

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:" كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان 

 إلى الرحمان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم". متفق عليه.

صد لفظها لشرح الكلمة ومناقشة معانيها وبيان أقسامها، مثل: تستخدم "من" توضع فيها الكلمات  .2
ُ
التي ق

 في اللغة العربية لالبتداء، والتبعيض، والبيان.

 الهالليان:) ) ( ( القوسان  16.5.11

لقوسين ا تسمح األقواس )المستخدمة دائًما في أزواج( للكاتب بتقديم معلومات إضافية. قد تكون المادة المكتوبة في 

عبارة عن كلمة واحدة أو يشبه جملة أو جملة كاملة أو جمل متعددة. والقوسان توضعان بعد الفاصلة مالصقة 

 بالعبارة التي فيها وتكون المسافة بعدها مثل ما كانت قبلها.

 أماكن استعمالها:     

لغة العربية )الماجستر من قسم التوضع بينهما العبارة التي يراد التركيز عليها، مثل: لقد تحققنا من يشهادته  .1

 ( ، لكن تاريخ عمله ال يزال غير مؤكد.2111وآدابها، جامعة موالنا آزاد الوطنية األردية، دفعة عام: 

في  ،هي كائنات حّية دقيقة توجد في كل مكانيوضع  بينهما ما يقدم تمثيال للكالم السابق، مثل: الجراثيم   .2

لى ش يء يحتوي ع ساإلصابة بها عن طريق اللمس واألكل والشرب أو تنفالهواء والتربة والمياه، ويمكن 

تسبب هذه الجراثيم األمراض المعدية )كالحصبة، وانفلونزا الموسمية، وانفلونزا الطيور،  و جرثومة،

 والطاعون، وفيروس نيباه، وفيروس زيكا، وفيروس كورونا...( يجب أن تحرسها وتتلقى التطعيمات ضدها.

 ا كلمات التي تذكر لبيان التفسير والتوضيح والتحديد، مثل:توضع بينهم .3

ملك محمد الجائس ي( عاش معظم حياته في مدينة جائس، في صحبة يشيخه إيشاعر اللغة الهندية األكبر ) -

 وأستاذه ومربيه الشيخ سيد مبارك أيشرف المعروف بـبودلى )بالياء الفارسية املجهولة(.

فرنسوا برنير مدينة يشاهجهاناباد )دلهي(  في منتصف القرن السابع قد زار الرحالة والطبيب الفرنس ي  -

 عشر الميالدي.

 فال تظنن أن الليث مبتسم إذا رأيت أنياب الليث )األسد( بارزة -

يوضع بينهما كلمات االحتراس لتجنب االلتباس واالرتباك، مثل: الكالم )بضم الكاف(: األرض الغليظة )التي  .4

 الكاف(: الجروح، وأما الكالم )بفتحها( فكلمة معروفة. ال تنبت(، والكالم )بكسر 

 يذكر بينهما االنفعاالت، والتصرفات خارجة النص، خاصة في المسرحيات، مثل الحوار التالي: .5

 الطالب: هل تسمح لي بالدخول يا أستاذ؟ -
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 األستاذ )غاضبا(: لماذا هذا التأخير؟ -

 الطالب )مطأطئا راسه(: فاتتني الحافلة األولى. -

 االستاذ )باستغراب(: وكيف ذلك، مع أنها تنطلق بعد ساعة من طلوع الفجر، أ ال تصلي الفجر؟ -

 الطالب: بلى،  ولكن يقع منزلي على بعد ميلين من املحطة. -

 األستاذ )متأسفا(: ال بأس بك، فادخل الفصل.  -

 ([ ]القوسان المستطيالن: )   16.5.11

ثل م-عمل على وجه الخصوص في تحقيق املخطوطة. وهذان القوسانويقال لها القوسان المعقوفان أيضا، تست

 توضعان بعد الفاصلة مالصقة بالعبارة التي فيها وتكون المسافة بعدها مثل ما كانت قبلها. -القوسين الهالليين

 أماكن استعمالها:

أنت  مجمود: " تسمح األقواس بإدخال المواد التحريرية داخل االقتباسات، مثل: يقول الدكتور زكي نجيب .1

جمع: [؛ ولذا اختار المتعبدون الصوامع منك في صخبك وضجيجك ]سكوتك[ أدنى إلى الله في صمتك

 في الجبل". ]صومعة، وهى: مكان العبادة في األماكن النائية 

 يضع بينهما املحقق المفردات والجمل الموجودة في بعض النسخ دون البعض. .2

 املخطوطات املحققة. توضع بينهما أرقام الصفحات في أصول  .3

-غالم -رغيف[ توضع بينهما المفردات لتدريب الطالب، أو الجمل الختبارهم، مثل: اجمع الكلمات التالية: .4

 ]دير-نجم

 القوسان المزهران: )}{(  16.5.12

افة لمستوضعان بعد ا -مثل القوسين الهالليين والمستطيلين-ويقال لها القوسان القرانيان أيضا. وهذان القوسان 

 مالصقة بالعبارة التي فيها وتكون المسافة بعدها مثل ما كانت قبلها.

 مكان استعمالهما:

توضع بينهما اآليات القرانية لتمييزها وتخصيصها عماسواها من الكالم، مثل: قال الله تعالى: } ولكم في 

 القصاص حياة يا أولي األلباب لعلكم تتقون{.

 =( وهى عالمة اإلحالة والربط في التعليقات. عالمة المتابعة: )=  16.5.13

 مكان استعمالها:

هذه العالمة توضع للداللة على اتصال الحواش ي والهوامش )خارجة عن النص( من صفحة إلى أخرى، وتوضع 

 في نهاية السطر األخير من الصفحة كما توضع في بداية الشطر األول من الصفحة التالية .

 نفسه.  الش يءهى عالمة المعاودة، وتكرار  ة: ) " " " (عالمة المماثل 16.5.14 

 مكان استعمالها:

 يضعها الكاتب في أسفل الكالم المماثل ليستغنى عن تكراره وكتابته مرة أخرى، مثل:الصفات الواجب 

 توافرها في الباحث الناجح:     
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 أن يكون متصفا بالصدق واألمانة. -1

 "    "       "   بالقدرة النقدية. -2

 "    قادرا على التفكير.    " -3

 التعبير والبيان. "    "    "    "  -4

 : )___________ ( عبارة عن خط طويل مقداره قرابة نصف سطر.عالمة الفاصل  16.5.15

 أماكن استعمالها:

يوضع هذا الخط بين المتن والشرح، وبين األصل والتعليقات للتمييز بينهما، ويوضع في الجانب األيمن من   -1

 الصفحة.

يضعها بعض الكاتبين في نهاية المبحث والفصل إيذانا باالختتام، وحينذ يوضع هذا الخط في وسط   -2

 الصفحة. 

 ة أيضا.الشرطة المائلة: )/(، يقال لها اإليشارة المائل  16.5.16

 أماكن استعمالها:

، يعني النصف، 2/1في األعداد الكسرية، مثل: Denominator)  والمقام (Numerator) توضع بين البسط .1

 يعني الربع. 12/3يعني ثالثة أرباع،  4/3و 

 توضع بين تفعيالت البيت عند التقطيع، كما توضع مكان الحروف المتحركة في التفعيالت، مثل: .2

 قفٌر ترى آياتها مثل الزبر  يمى جارةدار لسلمى إذ سل

 تكتب هذا البيت من بحر الرجز في الكتابة العروضية  كالتالي:

ـْزُزُبـر          دارْن لسل/مى إذ سلي/مى جارتْن 
َ
 قفرن ترى/ أاياتها / مثل

 مستفعلن/ مستفعلن / مستفعلن       مستفعلن/ مستفعلن / مستفعلن

                          /1/1//1-/1/1//1-/1/1//1                 /1/1//1-/1/1//1-/1/1//1 

 م.2121/ 13/ 26توضع للفصل بين أرقام اليوم والشهر والسنة في التواريخ، مثل:  .3

توضع للتقسيمات الفرعية في ترقيم الرسالة أو الوثيقة،  وهو استخدام يشائع في الرسائل والمواثيق  .4

  2119/18/ 211م )أ(/ف.-21ع/ الرسمية، مثل: رقم. ق 

هذه هى عالمات الترقيم المستعملة في اللغة العربية، وأما العالمات األخرى التي ذكرت في القائمة عند مبدأ الحديث 

عنها في هذه الوحدة؛ فأنها ال تستخدم في الكتابة اللغة العربية وإنما تستخدم في البرمجيات والرياضيات والمواقع 

 ولها فيما يلي استكماال للموضوع.  الشبكية، نتنا

 : )_(، يقال لها الشرطة المنخفضة، وال يستعمل في اللغة العربية البتة.الشرطة السفلية  16.5.17

 أماكن استعمالها:

) معرف البريد   hod_hebrew@manuu.edu.inتستخدم هذه الشرطة في البرمجة والبريد االكتروني، مثل: 

 ذكر للمثال( ،واقعيهذا افتراض ي وغير 

: )> < (، ال تستعمل هذه األقواس في الكتابات األدبية، وإنما تستعمل في البرمجة األقواس المثلثة  16.5.18
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 والرياضيات وفي العلوم البحتة.

 مكان االستعمال:

 أكثر استعمالها في الرياضيات للداللة على أكبر األعداد وأصغرها، مثل: 

 خمسة أكبر من ثالثة 3<5 -

 سبعة أصغر من تسعة 9>7 -

 مالحظة: تكون فتحة القوس دائما جهة العدد الكبير.

 (، يقال لها اإليشارة المائلة المعاكسة أيضا.\الشرطة المائلة المعاكسة: )  16.5.19

  مكان استعمالها

 .(Folder)تستخدم ألوامر الكمبيوتر، كما تستخدم لفصل أسماء الملفات وحافظة الملفات 

 )@(، ويقال لها عالمة العنوان أيضا. :عالمة البريد الكتروني  16.5.21 

 مكان استعمالها:

في عنوان البريد اإللكتروني الذي يفصل اسم المستخدم عن عنوان اإلنترنت الخاص  ستخَدمهو الرمز الم

م، كما في مثال عنوان البريد اإللكتروني االفتراض ي هذا:  ، وال تأتي إال بالحروف ms.muffet@tuffet.orgبالمستخدِّ

 الالتينية.

 عالمة القوة المرفوعة: )^(  16.5.21

 تستخدم للداللة على قيمة العدد، وإنه يساعد على التجنب من كتابة األعداد الكبيرة. 

 مكان االستعمال:

. 625مرات وهو  4في نفسه  5إلى القوة الرابعة،  هذا يدل على أن قيمته يساوي إذا ضرب  5، أو 4لقوة  5

في نفسه أربع مرات. وقد يشار  3"إلى القوة الرابعة" ، هذا يعني فقط أنك بحاجة إلى ضرب  3وعندما يقال أن 

لقوة الثامنة، تكتب  8. وأحيانا تكتب القوة المرفوعة في صورة مصغرة فوق العدد، مثل: 4^3إليه هكذا: 

 (.8×8×8×8×8×8×8×8ما يساوي قيمة ) 88هكذا: 

 عالمة العطف: )&(  16.5.22

وال تستعمل إال في البرمجة والمسائل الرياضية. إن اللغة العربية غنية من ناحية حروف العطف وليست في حاجة إلى  

 مثل هذه العالمات.

 عالمة الضرب: ) * (  16.5.23

 في الرياضيات والبرمجيات.)×( معروفة تستخدم هذه العالمة بدال من عالمة الضرب ال 

 :كمعلومات اختبر

 ما ذا يقال للفاصلة المنقوطة باللغة اإلنجليزية؟ 

 ما هي العالمة التي توضع بين القول والمقولة؟ 

 .اذكر مثاال الستخدام عالمة التأثر 
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 لما يمثل: ص. ب.؟ 

 ما ذا تفهم بالبسط والمقام؟ 

 فيم يستعمل القوسان المزهران؟ 

  تعني عالمة القوة المرفوعة؟ماذا 

 التمرينات   16.6

 عالمات الترقيم المناسبة:وضع مإل الفراغ با  -1

عن أبي هريرة... رض ى الله عنه...قال...أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى... فقال... ...يا رسول 

صلي الله عليه وسلم أن يرخص له...فيالله...انه ليس لي القائد يقودني إلى المسجد... ...فسأل رسول الله صلى 

في بيته...فرخص له... فلما ولى...دعاه فقال... ...هل تسمع النداء بالصالة... ... فقال... ...نعم...قال... ...فأجب... 

 ... ...رواه مسلم...

 أصلح الخطأ الذي وقع فيه الكاتب في وضع عالمات الترقيم على الجمل التالية: -2

 أب، أخ، حم، فم، ذو.األسماء الخمسة هى ، 

 .قال المعلم لتلميذه، إياك والكذب 

 .لن يدرك الكسالن النجاح: ألنه لم بجتهد 

 انتهى. -نفذ: بالدال المهملة، المال 

  .أين كنت بالبارحة، بعد مفارقتك القسم الداخلي 

 استعمل عالمات الترقيم المذكورة أسفله في جمل من عندك: -3

 الفاصلة المنقوطة.-الفاصلة-عالمة الحذف-الشارحة -الشرطة -عالمة التأثر

 عين عالمات الترقيم فيما يلي: -4

 وسمعته يقول: "وا ألماه!".-دخلت على صديقي_وهومريض 

 المواد التالية-بجامعة موالنا آزاد الوطنية األردية-يدرس الطالب في قسم اللغة العربية وآدابها :

 م اللغة، والبحث العلمي.القواعد، والترجمة، واألدب، والبالغة، وعل

 !بكم ايشتريت هذا الكتاب؟ ومن أين؟ ما أجمل غالفه 

 .تهران )بكسر الراء( عاصمة إيران 

 .الدنيا خير كتاب، والزمان خير معلم، وثقتك بنفسك خير أصدقاء 

 ضع عالمة الترقيم المناسبة على الجمل التالية: -5

 ذهب أحمد إلى المستشفى مساء يوم االثنين 

  أين قلمكأ هذا خطك 

 أوص ى قيس بن عاصم بنيه فقال يابني احفظوا عني ثالثة فال أنصح لكم مني 

 يا رب رحماك 
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 نتائج التعلم   16.7

ادي مات الترقيم ودورها الريمن خالل هذه الوحدة على أهمية عال  -بتوفيق الله-أيها الطلبة األعزة! لقد اطلعنا

والعلمية على حد سواء، وال يستطيع أن يستغنى عنها كاتب أو مطبعي في في الكتابات األدبية هي اآلخرى تقوم به  ذيال

لغة من اللغات، مهما بلغ كعبه في األدب والبالغة، ومهما علت قدرته على التعبير والبيان. وبدون مراعاتها ال يمكن نقل 

حا لمات والجمل والفقرات صحيالمعلومات إلى اآلخرين على النحو الذي أراد به صاحبها، مهما كان اختيار الكاتب للك

 ودقيقا. إن أهم ما توصلنا إليه من نتائج التعلم يتمثل فيما يلي:

  إن التعبير الشفهي يتزامن دائما الحركات اليدوية والنبرات الصوتية، ووقوف المتكلم أثناء الكالم وقفة

الجبهة، وتقلص العينين قصيرة أو طويلة، واإليشارات الجسمية المتنوعة، مثل: أسارير الوجه، وقسمات 

واتساعهما، وأيشكال الشفاه املختلفة وغيرها، ولهذه األمور معان معينة ودالالت خاصة التي ال تنتقل في 

العبارات الكالمية عند كتابتها فال بد من أن يكون في الكتابة ما يحل محل هذه المعاني والدالالت ليكون 

المتكلم. ولقد علمنا أن عالمات الترقيم تعمل هذا العمل وتلعب التعبير الكتابي للكالم صادقا وفقا لمراد 

 هذا الدور.

  قد توصل المسلمون في مبدأ ظهور اإلسالم إلى أهمية عالمة الترقيم فوضعوا للقران الكريم رموزا وأوقافا

لكتب اصيانة لمعانيه وبيانا لما فيه من وصل وفصل وقف وغيرها، وألفوا في هذا الباب عددا ال يحص ى من 

 والرسائل؛ غير أنهم لم يهتدوا إلى الترقيم المعمول به حديثا، وإنما أخذوها من األمم الغربية.

  :إن من أهم هذه العالمات ما يستعمل للداللة على الوقف قصيرا كان أو متوسطا أو طويال، وهى على الترتيب

ى رات الصوتية ومنها الشارحة، وعالمتالفاصلة، والفاصلة المنقوطة، والقاطعة، وقد تلحق بها عالمات النب

 االستفهام والتأثر.

  ومنها عالمات الحصر، وأهمها: الشرطة، والقوسان الهالليان والمعقوفان، إنها تساعد في تعيين المعنى

 المراد وتنظيم الكالم وتوضيحه وتفسيره.

 ة الرياضيات وصلة ضيات والحاسوب وبرمجته، ونظرا ألهمي ومنها العالمات التي تستخدم في الريا

الحاسوب القوية بحياتنا اليومية، وال تخلو معرفتها من فائدة علمية، وإن كانت ال تتصل بالكتابة األدبية 

 اتصاال مبايشرا.

 الكلمات الصعبة ومعانيها  16.8

 المعاني المفردات  المعاني المفردات

 حادة ومخترقة نفاذة  العالمة السمة

واإلريشاد، كون الش ي بحيث اإلبانة،  الداللة

 يلزم من العلم به العلم بشيئ آخر

 صفة راسخة في النفس ملكة نفسانية 

 ما ال يقبل الحدوث والعدم واجب الوجود  جمع: فالة، أرض ال ماء فيها الفلوات

 القويان الشديدان المفتوالن  بمنزلة بمثابة
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كل مرتفع في يشيئ، رقع الصوت حين  النبرة

 النطق بالكلمة 

ما يتساوى فيه الوجود  ممكن الوجود 

 والعدم

 ما يمتنع وجوده مستحيل الوجود  انكسار النفس وحزنها الكئابة

مبنى يضم عددا من الدوائر  مجّمع  الفرح والسرور االبتهاج

 والمؤسسات

 البالستيك اللدائن  اليونانيون  األغاريق

 يشق فلق  اليونانية الهلينية

 مؤلمة، قيامة قارعة  التلعثم في الكالم التعثر

 البترول النفط  االضطراب وعدم القدرة على الكالم التلعثم

 تقذذ ونفور  ايشم زاز  التردد واالضطراب في الكالم التمتمة

تحول اللسان من حرف إلى حرف  اللثغة

 كقلب الراء غينا

 رفع الوهماالحتراز،  االحتراس 

 دهشة، ذهول  استغراب  عهد إليه المهمة أو أمره بإنجازها  كلف

عربيا، مزايا الجنس  الش يءكون  العروبة

 العربي

 المعوج، المنحني المعقوف 

عملية توجيه األوامر لجهاز  البرمجة

 الحاسوب

الجزء العلوي من األعداد  البسط 

 الكسرية

الجزء السفلي من األعداد  المقام  رخاء ونعمة سراء

 الكسرية

 سوفت وير البرمجيات  الثقب الخرم

  ضيق ويشدة ضراء
 

 األسئلة النموذجية   16.9

 أسئلة موضوعية:  16.9.1

 " تسمى هذه العالمة:[ ]" .1

((a الهالليان  القوسان (b)  القوسان المزهران  (c) القوسان المستطيالن  (d)عالمة المتابعة 

 هي: عالمة التنصيص .2

((a "..."  (b) " " "   (c) ...  (d) ؛ 

 "!" تسمى هذه العالمة: .3

((a عالمة االستفهام  (b) عالمة الشرطة   (c) عالمة الشارحة  (d) عالمة المتابعة 

 ":" تسمى هذه العالمة: .4
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((a الشارحة (b)  الشرطة   (c) القاطعة  (d) النقطة فوق النقطة 

 توضع عالمة القاطعة: .5

((a  في نهاية الجملة التامة    (b) )في نهاية المقطع )الفقرة   

(c) بعد الحروف التي ترمز للشهادات والدرجات العلمية  (d) جميع ما سبق 

 عالمة توضع بين الجملة الطويلة مترابطة المعنى، مختلف اإلعراب هي: .6

((a الفاصلة (b)  الفاصلة النقوطة   (c) القاطعة  (d) الشارحة 

 يم هو: الترق .7

 (a)تعجيم الكتاب (b) وضع النقاط على الحروف  (c)وضع األرقام (d)كل ما سبق 

 الربيَع"، اختر عالمة الترقيم المناسبة: أجمَل  .   "ما8

(a) ؟ (b) .  (c) ، (d) ! 

 .   القوسان ) ( توضعان ....: 9

(a)  جملة أو تركيب أو بكلمة لإلحاطة (b) انّية جملتين بين
ّ
 لألولى سبب منهما الث

  (c) بينهما لتفصل وجملة جملة بين (d) هشة المثير الكالم نهاية في توضع  للدَّ

 :العطف .   عالمة11

(a) )^(  (b) )&(   (c) ) * ( (d) (\) 

 :أسئلة اإلجابة القصيرة   16.9.2

 . أجب عن األسئلة التالية:1

  ماذا تسمى الشرطة في اللغة اإلنجليزية؟ .1

 المزهران؟أين تستمل القوسان   .2

 سوب والبرمجيات.تستعمل في الحا اكتب ثالث عالمات  .3

  ما هى العالمة المستخدمة بين النص والتعليقات .4

 ما اسم أول كتاب في الترقيم و عالماته في اللغة العربية ومن كان مؤلفه؟  .5

 باللغة العربية؟ Underscoreما هو اسم  .6

 عرف الترقيم لغة واصطالحا وبين أغراضه.. 2

 ألضواء على أهمية الترقيم.ألق ا .3

 ما معنى العالمة في اللغة العربية، بينه ملقيا األضواء على تطور عالمة الترقيم؟ .4

 ما هى الفاصلة، وما هى أماكن استخدامها؟ .5

 تناول الشارحة بالشرح والتمثيل.   .6

 أسئلة ذات إجابات طويلة:   16.9.3
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 تطوره.عرف الترقيم، وبين أهميته في اللغات، ويشيئا من تأريخ  .1

ن عالمات الوقف الفاصلة والفاصلة المنقوطة والقاطعة، عرفها، وبين أماكن استخدامها مفصال. .2  مِّ

 تعد عالمات الحصر جزءا مهما من عالمات الترقيم، ما هى؟ وما هى األماكن التي تستخدم فيها؟ .3

 تناول الشارحة وعالمتى األستفهام والتأثر مفصال وممثال. .4

 ال يختص بالكتابة األدبية وإنما تستعمل في الرياضيات والبرمجة، ناقشها. من عالمات الترقيم ما  .5

 الموص ى بهاوالمراجع الكتب أهم     16.11

 م .2113الترقيم وعالماته في اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة: أحمد زكي،  -1 

 م. 2117فخر الدين قباوة، عالمات الترقيم في اللغة العربية، دار الملتقى، حلب:  -1

2- Jane Straus, Jossey-Bass The Blue Book of Grammar and Punctuation, San Francesco: 8th 

Edition; 2008.                           

 انظرموقع: .4

 https://www.researchgate.net/publication/339297516_Punctuation_Marks_in_English 


