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مقدمة
احلمد هلل الذي أنزل القرآن بلسان عريب مبني، والصالة والسالم عىل أرشف اخللق 
سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني؛ وبعد؛ فهذا هو اجلزء الثالث من كتاب رشح 
اجلديد  ثوبه  يف  الثانوي،  الثالث  الصف  عىل  املقرر  مالك،  ابن  ألفية  عىل  عقيل  ابن 
بعد تطويره، وقد رأت اللجنة أن حتافظ عىل أبيات ألفية ابن مالك وإعراهبا لقيمتها 
الرتاثية، مع االهتامم برشح ابن عقيل هلذه  األلفية؛ من حيث ضبط الكلامت، وإيضاح 

الشواهد وإعراهبا، مع حسن اإلخراج وجودة التنظيم. 
كام روعي يف التطوير أن يبدأ الكتاب باألهداف الرتبوية العامة للمنهج، واألهداف 
اخلاصة بكل موضوع من املوضوعات خلدمة العملية التعليمية، وأثرينا كل موضوع 
وذيلنا  عليها،  والتطبيق  املوضوعات  فهم  عىل  تساعد  متنوعة؛  وأسئلة  بتدريبات 

الكتاب بأسئلة وتدريبات وافية للمنهج. 
هذه  عىل  إخراجه  قبل  الكتاب  هذا  إعداد  يف  سبقونا  الذين  ملشاخينا  تقديرنا  مع 

الصورة.  
وعىل اهلل قصد السبيل،،،

جلنة إعداد وتطوير املناهج        
       باألزهر الرشيف



ـ   4   ـ

األهداف العامة للقواعد النحوية للصف الثالث الثانوي

التمييز بني النعت واملنعوت، وبيان أحكام النعت اإلعرابية. ـ 1
التمييز بني أحكام التوكيد اللفظي، والتوكيد املعنوي اإلعرابية. ـ 2
التمييز بني أحكام عطف البيان، وعطف النسق، وما خيتص به كل منهام. ـ 3
التمييز بني أنواع البدل والتوابع األخرى، من حيث احلكم اإلعرايب. ـ 4
استشعار أمهية دراسة التوابع، وضبط أواخرها. ـ 	
التمييز بني أساليب النداء، واالستغاثة، والندبة، من حيث االستعامل. ـ 	
التمييز بني أساليب االختصاص، والتحذير، و اإلغراء، وأسامء األفعال  ـ 	

واألصوات.
توظيف األساليب )النداء ـ االستغاثة ـ الندبة ـ االختصاص  ـ التحذير ـ  ـ 	

اإلغراء( يف اللغة العربية توظيًفا صحيًحا.
توضيح ما ال ينرصف لعلة واحدة، وما ال ينرصف لعلتني. ـ 	

التمييز بني أدوات نصب الفعل املضارع، ومعانيها، وعملها. ـ 10
توضيح ما جيزم فعاًل واحًدا، وما جيزم فعلني. ـ 11
التمييز بني )لو ـ لوال ـ لوما(، من حيث استعامالهتا. ـ 12
االهتامم بكتابة األعداد كتابة عربية صحيحة، وضبط متييزها. ـ 13
التمييز بني استعامالت )كم ـ كذا ـ كأين(. ـ 14
توضيح حكم متييز األعداد املفردة، واألعداد املركبة. ـ 	1
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)التوابع(
1- النعت

أهداف الدرس  
بنهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:

حيدد املقصود بالتابع. ـ 1
ف النعت من خالل األمثلة. ـ 2 ُيعرِّ
يوضح أنواع النعت من خالل األمثلة. ـ 3
يرشح أنواع النعت. ـ 4
يعلل تسمية نوعي النعت. ـ 	
حيدد أغراض النعت. ـ 	
يذكر فيام يطابق النعت منعوته. ـ 	
يميز بني نوعي النعت: من حيث االشتقاق، والتأويل باملشتق. ـ 	
ا، وآخر مؤوالً باملشتق. ـ 	 يستخرج نعًتا مشتقًّ

يميز بني النعت باملفرد، والنعت باجلملة. ـ 10
حيدد رشوط النعت باجلملة. ـ 11
يستخرج نعًتا باجلملة يف األمثلة. ـ 12
ُيمثل ألنواع النعت املفرد، واجلملة، وشبه اجلملة. ـ 13
يميز بني النعت باملشتق، والنعت باملصدر. ـ 14
يوضح حكم تعدد النعت واملنعوت لعامل واحد. ـ 	1
حيدد حكم تعدد النعت واملنعوت لعاملني. ـ 	1
يرشح حكم تعدد النعوت ملنعوت واحد. ـ 	1
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ـ 	1 حيدد مفهوم النعت املقطوع. 
يوضح أحكام النعت املقطوع. ـ 	1
يميز بني وجوب حذف العامل، وجواز حذفه يف النعت املقطوع. ـ 20
يوضح حكم حذف املنعوت ،أو  النعت. ـ 21
يوضح رشوط حذف النعت واملنعوت. ـ 22
يميز بني حذف النعت واملنعوت. ـ 23
يعرب نصوًصا فصيحة، مشتملة عىل أنواع من النعت. ـ 24
يتقن قراءة أبيات ألفية ابن مالك. ـ 	2
يوضح الشواهد النحوية الواردة عىل خالف األصل يف باب النعت. ـ 	2
يعدد مواضع حذف املنعوت. ـ 	2
يميز بني النعت احلقيقي، والنعت السببي. ـ 	2
يوضح العالقة بني مصطلح النعت، ومصطلح الصفة. ـ 	2
هيتم بدراسة باب النعت. ـ 30
يستشعر أمهية دراسة باب النعت. ـ 31
ُيقبل عىل دراسة قواعد اللغة العربية. ـ 32
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]تعريف التابع، وأنواعه[
)ص( 

)1(
*** َنْعٌت، َوَتْوكِيٌد وَعْطٌف، َوَبَدْلَيْتَبُع يف اإلْعَراِب األْساَمَء األَُوْل

قولِك:  يف  فيدخُل  ُمْطلًقا(؛  إعرابِِه  يف  َقْبَلُه  مَلا  امُلَشاِرُك  )االْسُم  هو:  التابع  )ش( 
قائٌم(؛  نحو:)زيٌد   ، وخرُباملبتدأ  التوابع،  سائُر  إعرابِِه(  يف  قبَله  ملا  امُلَشاِرُك  )االسم 

ًدا(. ْبُت زيًدا ُمَرَّ وحال ُ املنصوب، نحو: )َضَ
يف  قبلهام  ما  يشاركان  ال  فإهنام  املنصوب؛  وحاُل  اخلرُب  بقولك:)مطلًقا(  وخيرج 
إعرابه مطلًقا، بل يف بعِض أحوالِه، بِِخالف التابع؛ فإنه يشارك ما قبله يف سائر أحواله 
من اإلعراب، نحو: )َمَرْرُت بَِزيٍد اْلكِريِم، ورأيُت زْيًدا الَكِريَم، َوجاَء زيٌد الكِريُم(.

النسِق،  وعطف  البياِن،  وعطُف  والتوكيُد،  النعُت،  أنواع:  مخسة  عىل  والتابع 
والبدل.

* * *

)1( مفهوم البيت: يتبع النعت ، والتوكيد ، والعطف ، والبدل، األسامء األول التي سبقتها. 
اإلعراب: يتبع: فعل مضارع مرفوع، يف اإلعراب: جار ومرور متعلق بيتبع، األسامء: مفعول 
عىل  معطوفات  وبدل:  وعطف  وتوكيد  يتبع،  فاعل  نعت:  لألسامء،  نعت  األول:  ليتبع،  به 

نعت.
* واعلم   أن األسامء وحدها جتري فيها مجيع أنواع التوابع، فلذلك خصها بالذكر، ثم اعلم أن 
قوله: )األول( إشارة إىل أن املتبوع من حيث هو متبوع ال جيوز أن يتأخر عن تابعه، ومن أجل هذا 
بعض  تقديم  امتنع  كام  للكوفيني،  خالفا  عليه،  املعطوف  عىل  املعطوف  تقديم  الفصيح  يف  امتنع 

النعت عىل املنعوت إذا كان النعت متعددًا، خالًفا لصاحب البديع.



ـ   	   ـ

النعت
]تعريف النعت وأغراضه[ 

)1(
*** َسَبْق َما  ُمتِمٌّ  َتابٌِع  بَِوْسِمِه ،أو َوْسِم َما بِِه اْعَتَلْقَفالنَّْعُت  )ص(  

ُل َمْتُبوَعُه ببيان صفة من صفاته، نحو: )َمَرْرُت   َف النعَت بأنه: التابُع املكمِّ )ش( َعرَّ
برجٍل كريٍم (، أو من صفات ما تعلق به ـ وهو َسَببِيُُّه ـ ،نحو: )َمَرْرُت  برجٍل كريٍم 

أُبوُه(.
عدا  ملا  ُمِْرٌج  آخره(  إىل  ـ  )امُلَكمل  وقوله:  كلَّها،  التوابَع  يشمُل  )التابُع(  فقوله: 

النعت ِمن التوابع.
نحو:  وللمدح،  اخلياِط(،  بَِزيٍد   )َمَرْرُت    نحو:  للتخصيص)2(،  يكون  والنعت 
نحو:   ، وللذمِّ  ، ٻمث  ٻ  ٻ  ٱ  تعاىل:نث  قوله  ومنه   ) الكريِم  بَِزيٍد   )مَرْرُت  
)َمَرْرُت بَِزْيٍد  الفاسِق( ومنه قوله تعاىل: نث ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ مث)3(، 
 ،) َيُعوُد  الدابُِر ال  أمِس   ( نحو:  وللتأكيد،  املسكنِي،  بَِزيٍد   َمَرْرُت   نحو:  م،  وللرتحُّ

وقوله تعاىل: نثڦڦڦڦڄڄمث)4(. 

)1( مفهوم البيت: النعت يتم املنعوت الذي سبقه، ببيان صفته، أو صفة يف اسم يتعلق به.
اإلعراب: فالنعت: مبتدأ، تابع: خرب املبتدأ، متم: نعت لتابع مرفوع، وفيه ضمري مسترت فاعل 
ملتم، ما: اسم موصول مفعول به ملتم، ومجلة سبق أي: الفعل والفاعل املسترت فيه ال حمل هلا صلة 
املوصول، بوسم: جار ومرور متعلق بمتم ؛ ووســم مضـاف وضمـري الغـائب مضـاف إليه، 
أو وسم:  معطوف عىل وسمه، ووسم مضاف، ما:  اسم موصول مضاف إليه، به:  جار ومرور 
متعلق بـ)اعتلق( اعتلق: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب 

صلة املوصول.
)2(  وقوله للتخصيص : مراده ما يشمل التوضيح ،وفصل كثري منه النحاة فقالوا : إذا كان النعت 
التوضيح ،نحو: مررت  أفاد  التخصيص ،نحو :مررت براجل كاتب وإذا كان معرفة  أفاد  نكرة 

بزيد اخلياط.
)3( سورة. النحل. اآلية: 		.
)4( سورة. احلاقة. اآلية: 13.
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]مطابقة النعت للمنعوت يف اإلعراب، والتعريف والتنكري [ 
)ص( 

.»)1(
*** ُكَرَماَوْلُيْعَط  يف التَّْعِريِف َوالتَّنكرِي َما بَِقْوٍم  »اْمُرْر  َتال، كـ  ملَِا 

)ش(  النعت جيب فيه أَن يْتَبَع ما قبله يف إعرابه، وتعريفه أو  تنكريه، نحو: )َمَرْرُت  
بقوٍم ُكَرَماَء، وَمَرْرُت  بَِزيٍد  الكِريِم( .

فال ُتنَْعُت املعرفة بالنكرة؛ فال تقول: )َمَرْرُت بَِزيٍد كريٍم(.
وال ُتنَْعُت النكرُة باملعرفِة؛ فال تقول: )َمَرْرُت  برجٍل الكريِم(.

]مطابقة النعت للمنعوت يف العدد والنوع[
)ص(

)2(
*** ا َكاْلِفْعِل، َفاْقُف َما َقَفْواَوْهَو َلَدى التَّْوِحيِد َوالتَّْذكرِِي ،أْو ِسَوامُهَ  

)1( مفهوم البيت: وليأخذ النعت ما للمنعوت السابق من إعراب، وتعريف، أو تنكري.
الواو عاطفة أو لالستئناف، والالم :الم األمر، يعط: فعل مضارع مبني  اإلعراب: وليعط:  
للمجهول مزوم بالم األمر وعالمة جزمه حذف حرف العلة وهو األلف، ونائب الفاعل ضمري 
مسترت فيه، وهو املفعول األول، يف التعريف: جار ومرور متعلق بيعط، والتنكري: معطوف عىل 
التعريف، ما: اسم موصول: مفعول ثان ليعط، ملا: جار ومرور متعلق بمحذوف صلة ما الواقع 
بالالم، كامرر: الكاف  مفعوال، ومجلة، تال: وفاعله املسترت فيه ال حمل هلا صلة ما املجرور حمال 
جارة لقول حمذوف، امرر: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، بقوم: جار 

ومرور متعلق بامرر، كرما:  صفة لقوم، وأصله   كرماء  وقد قرص للرضورة.
)2( اإلعراب: هو:  ضمري منفصل مبتدأ مبني عىل الفتح يف حمل رفع، لدى:  ظرف متعلق بام 
يتعلق به اخلرب اآليت ، وجيوز أن يتعلق بمحذوف حال من الضمري املستكن يف اخلرب، ولدى مضاف، 
التوحيد: مضاف إليه، والتذكري: معطوف عىل التوحيد، أو: عاطفة، سوامها: سوى: معطوف 
بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  كالفعل:  إليه،  مضاف  والضمري  مضاف  التذكري،وسوى  عىل 
الواو  العلة، وهو  مبني عىل حذف حرف  أمر  فعل  فاقف:   املنفصل،  الضمري  املبتدأ، وهو  خرب 
والضمة قبلها دليل عليها، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، ما: اسم موصول مفعول 
به القف، ومجلة، قفوا: من الفعل والفاعل ال حمل هلا صلة ما املوصولة الواقعة مفعوال، والعائد 

ضمري منصوب املحل حمذوف، والتقدير: فاقف ما قفوه.
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والتعريف،  اإلعراب،  يف  للمنعوِت  مطابقته  من  البد  النعَت  أن  َم  َتَقدَّ )ش( 
ـ  واجلمع  التثنية،  وهي:  ـ  وغريه  التوحيد  يف  للمنعوت  مطابقته  وأما  أوالتنكري، 

والتذكري وغريه ـ وهو التأنيث ـ َفُحْكُمه فيها حكُم الفعل.
ا مسترًتا طابَق املنعوَت مطلًقا، نحو: )زيٌد رجٌل َحَسٌن، والزيدان  فإن رفع ضمرًيً
امرأتان  واهلندان  َحَسنٌَة،  امرأٌة  وهنٌد  َحَسنُوَن،  رجاٌل  والزيدون  َحَسنَاِن،  َرُجالِن 
َحسنََتاِن، واهلندات نِساٌء َحَسنَاٌت(؛ فيطابق يف: التذكري، والتأنيث، واإلفراد، والتثنية، 
واجلمع، كام يطابق الفعُل لو جئت مكان النعِت بفعل َفقْلَت: رجٌل َحُسَن، ورجالن 

. َحُسنَا، ورجال َحُسنوا، وامرأٌة َحُسنَْت، وامرَأتاِن َحُسنَـَتا، ونساٌء َحُسنَّ
التذكرِي والتأنيِث عىل حسب  بالنسبة إىل  النعُت( اساًم ظاهًرا كان  َرَفَع )أي  وإن 
رفع  إذا  الفعل  مرى  فيجري  مفرًدا،  فيكون  واجلمع  التثنية  يف  وأما  الظاهر،  ذلك 
ُه( وبامرأتني َحَسٍن  ُه( كام تقول: )َحُسنَْت ُأمُّ ظاهًرا؛ فتقول: )َمَرْرُت بَرُجٍل حسنٍة ُأمُّ

ا، وَحُسَن آباُؤُهم(. أَبَوامُها، وبرجاٍل َحَسٍن آباُؤُهْم(، كام تقول: )َحُسَن أَبَوامُهَ
فاحلاصُل أن النعَت إذا رفع َضِمريه َطاَبَق املنعوَت يف أربعة من عرشة: واحد من 
والتنكرِي،  التعريِف  من  وواحٍد  ـ  واجلر  والنصب،  الرفع،  وهي:  ـ  اإلعراب  ألقاب 

وواِحٍد من التذكري والتأنيث، َوَواِحٍد من اإلفراد والتثنية واجلمع.
وإذا رفع ظاهًرا طابقه يف اثنني من مخسة: واِحٍد من ألقاب اإلعراب، َوَواحٍد من التعريف 
والتنكري، وأما اخلمسة الباقية ـ وهي: التذكري، والتأنيث، واإلفراد، والتثنية، واجلمع ـ 
 فحكمه فيها حكم الفعل إذا رفع ظاهًرا: فإن ُأسنَِد إىل مؤنٍث أنث، وإن كان املنعوُت مذكًرا، 
مثنى،  أو  مفرد،  إىل  ُأسند  وإن  مؤنًثا،  املنعوُت  كان  وإن  َر،  ُذكِّ ر  ُمذكَّ إىل  أسنَد   وإن 

أو مموٍع ـ ُأْفِرَد، وإن كان املنعوُت بخالف ذلك.
* * *
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ما ُينَْعُت به
]النعت باملفرد ورشطه[

)ص(
)1(

*** َوِشْبِهِه، َكَذا، َوِذي، َواْلُمنَتِسْبَواْنَعْت بُِمْشَتقٍّ َكَصْعٍب َوَذِرْب  
)ش( ال ُينَْعُت إال بمشتق لفًظا، أو تأوياًل.

واملراد باملشتق هنا: ما ُأِخَذ من املصدر للداللة عىل َمْعنًى وصاحبه: كاسم الفاعل، 
واسم املفعول، والصفة املشبهة باسم الفاعل، وأفعل التفضيل)2(.

ل باملشتق: كاسم اإلشارة، نحو: )َمَرْرُت بَِزيٍد َهَذا( أي: املشاِر إليه، وكذا  وامُلَؤوَّ
)ذو( بمعنى صاحب، واملوصولة، نحو: )َمَرْرُت  برجٍل ِذي َماٍل( أي: صاِحِب ماٍل، 
و)بَِزْيٍد  ُذو َقاَم( أي: القائم، واملنتسب، نحو: )َمَرْرُت  بَِرُجِل ُقرِشٍّ ( أي: ُمنَتِسٍب 

إىل قريش.
* * *

)1( مفهوم البيت: النعت يأيت مفرًدا مشتًقا، أو مؤوالً باملشتق.
اإلعراب: وانعت: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا  تقديره: أنت، بمشتق: جار  ومرور 
وذلك  والتقدير:  املحذوف  املبتدأ  خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  كصعب  بانعت،  متعلق 
كائن، كصعب وذرب: بمعنى حاد اللسان معطوف عىل صعب، وشبهه: الواو عاطفة، شبه: 
إليه، كذا: جار ومرور متعلق بمحذوف  معطوف عىل مشتق، وشبه مضاف والضمري مضاف 

خرب مبتدأ حمذوف، وذي واملنتسب: معطوفان عىل ذا.
)2( تقول يف اسم الفاعل: أعجبني رجٌل فاضٌل،  ويف اسم املفعول: يعجبني الطالُب املؤدَُّب، ويف 
الصفة املشبهة: زيد رجٌل حسُن الوجِه، ورجٌل َصْعٌب وَذِرٌب،  ويف أَفْعَل التفضيل: أعجبني إنساٌن 

أكرُم من َخالٍد.
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]النعت باجلملة ورشطها[
)1( *** َرا منكَّ بُِجْمَلٍة  َوَنَعُتوا  ا  َفُأْعطَِيْت َما ُأْعطَِيْتُه َخرَبَ )ص( 

لٌة بالنكرة، ولذلك ال ُينَْعُت  )ش( تقع اجلملة نعًتا كام تقع خرًبا وحاالً ، وهي ُمَؤوَّ
هبا إال النكرة ، نحو: )َمَرْرُت  برجِل َقاَم أبـُوُه(، أو )أبوه قائم( وال تنعت هبا املعرفة؛ 
ِف  فال تقول: )َمَرْرُت بَِزيٍد َقاَم َأُبُوه ،أو أبـُوُه قائٌم( َوَزَعَم َبْعُضهم أنه جيوز َنْعُت امُلَعرَّ

باأللف والالم اجلنسية باجلملة، وَجَعَل منه قوَله تعاىل: نث ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ٴۇمث)2(.

وقول الشاعر:
 
)3( *** َيُسبُّنِي ئيِم  اللَّ َعىَل  أُمرُّ  َت ُقْلُت: ال َيْعنِينِيَوَلَقْد  َفَمَضْيُت ُثمَّ

)1( مفهوم البيت: تأيت اجلملة نعتا لنكرة فُتعطى ما يف اجلملة اخلربية من ضمري رابط.
اإلعراب: نعتوا: فعل وفاعل، بجملة: جار ومرور متعلق بنعتوا، منكرا: مفعول به لنعتوا، 
فأعطيت: أعطى: فعل ماض مبني للمجهول ، والتاء تاء التأنيث، ونائب الفاعل ضمري مسترت 
فيه جوازا تقديره: هي يعود إىل مجلة، وهو املفعول األول، ما:  اسم موصول: مفعول ثان ألعطيت، 
أعطيته:  فعل ماض مبني للمجهول، وفيه ضمري مسترت يعود إيل مجلة، وهو نائب فاعل ألعطي، 
ثان، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، خرًبا:   املفعول األول، واهلاء مفعول  وهو 

حال من نائب الفاعل.
)2( سورة. يس. من اآلية: 	3.

القسم،  جواب  يف  واقعة  والالم  حمذوف،  به  واملقسم  القسم،  واو  الواو  ولقد:   اإلعراب:   )3(
وقد: حرف حتقيق، أمر: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنا ، عىل اللئيم:  
 ، للئيم  صفة  جر  حمل  يف  ومفعوله  وفاعله  مضارع  من  مجلة  يسبني:   بأمر،   متعلق  ومرور  جار 
ت:  حرف عطف، والتاء لتأنيث اللفظ، قلت:  فعل ماض وفـاعـله،  فمضيت: فعل وفاعل،   ُثمَّ
اللئيم والنون للوقاية،  نافية ،يعنيني: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا يعود إىل  ال  

والياء مفعول به، واجلملة يف حمل نصب مقول القول.
 الشاهد فيه: )اللئيم يسبني(: حيث وقعت اجلملة نعتا للمعرفة، وهو املقرون بأل، وإنام ساغ ذلكـ   
ألن )أل( فيه جنسية، فهو قريب من النكرة، كذا قال مجاعة منهم ابن هشام األنصاري، والراجح  
تعني كون اجلملة نعتا يف هذا البيت؛ ألنه الذي يلتئم معه املعنى املقصود، أال ترى أن الشاعر يريد 
أن يتمدح بالوقار، وأنه شديد االحتامل لألذى، وهذا إنام يتم إذا جعلنا اللئيم منعوتا بجملة يسبني، 
إذا جعلت  يتأتى هذا  منه، وال  النيل  وديدنه  الذي شأنه سبه  اللئيم  يمر عىل  أنه  املعنى:  إذ يصري 
اجلملة حاال، إذ يكون املعنى حينئذ إِنه يمر عىل اللئيم يف حال سبه إياه؛ ألن احلال قيد يف عاملها، 

فكأن سبه حاصل يف وقت مروره فقط.
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كون  جلواز  ذلك؛  يتعني  وال  )للئيم(،  صفة  )وَيُسبُّني(  )لليل(،  صفة  فـ)نسلُخ( 
)نسلُخ(، و)يسبني( حالني.

الواقعِة صفة من  للجملِة  أنه البد  إىل  أعَطْيته خرًبا(  ما  )فأعطيت  بقوله:  وأشار 
ضمرٍي َيْربُِطها باملوصوف)1(،  وقد حيذف للدالَلة عليه، كقوله:

)2(
*** َتنَاٍء ُهْم  َ َأغريَّ َأْدِري  ْهِر َأْم َماٌل َأَصاُبوا؟َوَما  َوُطوُل الدَّ

التقدير: أم ماٌل أصابوه، َفَحَذَف اهلاء، وكقوله عز وجل: نث ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
قوالن؛  حذفه  كيفية  )فيه(.ويف  فحذف  فيه،  جتزي  ال  أي:   )3( مث  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
التدريج؛ فحذف  أنه حذف عىل  والثاين:  واحدة،  دفعة  بجملته  أنه حذف  أحدمها: 
املتصل،  بالفعِل، فصار )جتزيه(؛ ثم حذف هذا الضمري  )يف( أوالً، فاتصل الضمرُي 

فصار )جتزي(.
* * *

وتقول:  هو،  تقديره:  خيطب،  يف  املسترت  الضمري  هو  فالرابط  خيطب،  رجال  سمعت  تقول:   )1(
سمعت رجال كالمه بليغ، فالرابط هو اهلاء يف  كالمه، وهذا هو الرشط الثاين.

)2( البيت جلرير بن عطية.
 اإلعراب ما: نافية، أدري:  فعل مضارع بمعنى: أعلم؛ وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: 
أنا، أغريهم: اهلمزة لالستفهام، وقد علقت الفعل أدرى عن العمل فيام بعدها، غري: فعل ماض، 
هم: مفعول به، تناء: فاعل غري، والتناء: الُبعد، واجلملة سدت مسد مفعويل أدري، وطول: الواو 
ـ  هنا  ـ  أم: عاطفة وهي  إليه،  الدهر: مضاف  تناء، وطول مضاف،  عاطفة، طول: معطوف عىل 
متصلة، مال: معطوف عىل طول الدهر، أصابوا:  فعل ماض وفاعله، واجلملة يف حمل رفع صفة 
النعت  مجلة  بني  الرابط  هو  الضمري  وهذا  أصابوه،  مال  أم  واألصل:  املفعول،  حذف  وقد  ملال، 

واملنعوت.
النعت  الذي يربط  الرابط  ملا قبلها، وحذف  نعتـًا  فيه: )مال أصابوا(:حيث أوقع اجلملة  الشاهد 
باملنعوت، وأصل الكالم: مال أصابوه، والذي سهل احلذف أنه مفهوم من الكالم ، وأن العامل فيه 

فعل مترصف، والفعل املترصف يترصف يف معموله بالتقدير وباحلذف.
)3( سورة. البقرة. من اآلية: 	4.
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]حكم وقوع اجلملة الطلبية نعًتا[ 
)1(

*** َوإْن َأَتْت َفاْلَقْول َ    َأْضِمْر ُتِصِب َواْمنَْع ُهنَا إِْيَقاَع َذاِت الطََّلِب )ص( 
ا  ْبُه(، َوتَقع َخرَبً )ش( ال تقع اجلملُة الطلبيُة صفًة؛ فال تقول: )َمَرْرُت  بَِرُجٍل اْضِ

ْبه(.  خالًفا البن األْنَباِري؛ فتقول: )َزْيٌد اْضِ
ا( ُيوِهم َأّن كلَّ مجلٍة وقعت خرًبا جيوز أن  وملا كان قوله: )فأعطيت ما أعطيته َخرَبً
تقع صفة قال: )واْمنَع هنا إيقاع ذات الطلب( أي: اْمنَع ُوقوَع اجلملِة الطلبيِة يف باِب 

النعِت، وإن كان ال يمتنع يف باب اخلرب.
ُج عىل إضامر القول،  ثم قال: فإن جاَء ما ظاهره أنه ُنِعَت فيه باجلملِة الطلبيِة، َفُيخرَّ

ويكون القوُل املضمُر ِصفًة، واجلملة الطلبية معموَل القوِل املضمِر، وذلك كقوله:
)2( *** وَاْخَتَلْط الظَّالُم  َجنَّ  إَذا  ْئَب َقّط؟َحتَّى  َجاُءوا بَِمْذٍق َهْل َرَأْيَت الذِّ

مكان  ظرف  هنا:  أنت  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر،  فعل  امنع:  اإلعراب:   )1(
متعلق بامنع   إيقاع:  مفعول به المنع، وإيقاع مضاف، ذات: مضاف إليه وذات مضاف، الطلب: 
مضاف إليه، وإن: رشطية، أتت:  أتى: فعل ماض فعل الرشط، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري 
به مقدم عىل عامله،  القول: مفعول  الفاء واقعة يف جواب الرشط،  فالقول:  تقديره: هي،  مسترت 
جواب  جزم  حمل  يف  واجلملة  أنت،  تقديره:  وجوبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل  أضمر: 
الرشط، تصب: فعل مضارع مزوم يف جواب األمر، وحرك بالكرس ألجل الروي وفاعله ضمري 

مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت.
)2( اإلعراب: حتى: ابتدائية، إِذا: ظرف تضمن معنى الرشط، جّن: فعل ماض، الظالم: فاعل 
جن، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها، ومجلة، اختلط: وهي الفعل والفاعل املسترت فيه معطوف 
عيل اجلملة السابقة بالواو، جاءوا: فعل وفاعل، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب جواب إذا، بمذق: 
به  مفعول  الذئب:  وفاعله،  ماض  فعل  رأيت:  استفهام،  حرف  هل:  بجاء،  متعلق  ومرور  جار 
لرأيت، قط: استعمله بعد االستفهام مع أن موضع استعامله بعد النفي الداخل عىل املايض، والذي 
سهل هذا أن االستفهام قرين النفي يف كثري من األحكام، وهو ظرف زمان مبني عىل الضم يف حمل 
به  الذئب قط(؟ يف حمل نصب مفعول  برأى، وسكونه للوقف، ومجلة )هل رأيت  نصب متعلق 

لقول حمذوف يقع صفة ملذق، والتقدير: بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط؟.
الشاهد فيه: )بمذق هل رأيت الذئب قط؟(: فإن ظاهر األمر أن اجلملة املصدرة بحرف االستفهام 
اجلملة  وهذه  حمذوف،  قول  النعت  بل  الظاهر،  هو  ما  عىل  األمر  وليس  للنكرة،  نعتا  وقعت  قد 

معمولة له، عىل ما بيناه يف اإلعراب، والقول حيذف كثريا، ويبقى معموله.
وهذا أحد الفروق بني النعت واخلرب؛ فإن اخلرب جييء مجلة طلبية عىل الراجح من مذاهب النحاة، =   
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َطَلبية،  مجلة  وهي  لـ)َمْذٍق(  صفة  (؟  َقطَّ ئَب  الذَّ َرَأْيَت  )َهْل  قوله:  أن  فظاهرهذا 
لقول مضمر هو  (؟ معمول  َقطَّ ئَب  الذَّ َرأْيَت  )َهْل  بل  ولكن ليس هو عىل ظاهره، 

؟. صفة لـ)َمْذٍق(، والتقدير: بَِمْذٍق َمقوٍل فيه: َهْل َرَأيَت الذئب َقطَّ
 فإن قلت: هل يلزم هذا التقدير يف اجلملة الطلبية إذا وقعت يف باب اخلرب؛ فيكون 

ْبُه. ْبُه( َزْيٌد َمقوٌل فيه اْضِ التقدير يف قولك: )َزْيٌد اْضِ
ومذهب  ذلك،  التزاُم  والفاريس  الرساج،  ابن  فمذهب  خالًفا؛  فيه  أن  فاجلواب 

األكثرين عدُم التزاِمِه.

]استعامل املصدر نعًتا[
)1( *** َكثرَِيا بَِمْصَدٍر  َفاْلَتَزُموا اإلْفَراَد َوالتَّذكرَِياَوَنَعُتوا  )ص( 

َعْدٍل،  وبرجلنِي  َعْدٍل،  بَِرُجٍل  نحو:)َمَرْرُت   نعًتا،  املصدِر  استعامُل  يكثر  )ش( 
اإلفراَدُ  َعْدٍل(، ويلزُم حينئٍذ  وبِنَِساٍء  َعْدٍل،  َعْدٍل، وباْمَرأَتنْيِ  َعْدٍل، وبامرأٍة  وبِِرَجاٍل 
والتذكرُي، والنعت به عىل خالف األصل؛ ألنه يدلُّ عىل املعنى ال عىل صاِحبِِه، وُهَو 
واألصل:  مضاف،  حذف  عىل  أو  )َعاِدٍل(،  موضَع  )َعْدٍل(  وضع  عىل  إما  ل:  مؤوَّ
املبالغة  عىل  وإما  ُمَقاَمه،  )َعْدل(  َوُأِقيَم  )ذي(  حذف  ثم  َعْدٍل(  ِذي  برجٍل  )َمَرْرُت  

َعاًء.  بجعل العني نفَس املعنى: ماًزا،أو ادِّ
* * *

ابن األنباري، والرس يف هذا أن اخلرب حكم، وأصله أن يكون مهوالً،  إذ مل خيالف يف هذا إال   =
املنعوت  به إيضاح  النعت فالغرض من اإلتيان  إياه بالكالم، أما  إفادة السامع  املتكلم إىل  فيقصد 
 ، منه  الغرض  ليحصل  الكالم؛  قبل  للسامع  معلوما  يكون  أن  من  فالبّد  ختصيصه،  أو  وتعيينه 

واإلنشائية ال تعلم قبل التكلم هبا.
 )1( اإلعراب: ونعتوا:  فعل وفاعل، بمصدر: جار ومرور متعلق بنعتوا، كثرًيا: نائب عن املصدر: 

أي نعتـًا كثريًا، فالتزموا: فعل وفاعل، اإلفراد: مفعول به اللتزموا، »التذكريا«: معطوف عليه.
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تعدد النعت واملنعوت
]تعدد النعت واملنعوت لعامل واحد[

   )1( *** اْئَتَلْفَونْعُت َغرْيِ َواِحٍد: إَذا اْخَتَلْف إَذا  ال  ْقُه  َفرِّ َفَعاطًِفا  )ص( 
ا أن خيتلف النعُت، أو يتفق؛ فإن اختلف َوَجَب التفريُق  )ش( إذا ُنِعَت غرُي الواِحِد: َفإمَّ

ْيَدْيِن الكريِم والبخيِل، وبرجاٍل فقيٍه وكاتٍب وشاعٍر(. بالعطِف؛ َفتقول: )َمَرْرُت  بالزَّ
وبِِرَجاٍل  َكِريَمنِي،  بَِرُجلنْيِ  نحو:)َمَرْرُت   مموًعا،  أو  مثنًى،  به  ِجيَء  اتفق  وإن 

ُكَرَماء(.
]تعدد النعت واملنعوت لعاملني[

)2( *** اْستِْثنَاَونعَت َمْعُمويَلْ َوِحيَدْي َمْعنَى بَِغرِي  َأْتبْع  َوَعَمٍل،  )ص( 

املنعوَت:  النَعُت  أتبَِع  امَلعنَى والعمل،  ُمتَِّحَدي  لعاملني  ُنِعَت معموالن  إذا  )ش( 
ْثُت زيًدا وكلَّمُت  ا، نحو:)َذَهَب َزْيٌد واْنَطَلَق َعْمٌروالعاِقالِن، َوَحدَّ َرْفًعا، ونصًبا، وجرًّ

احَلنِي( . ، وَمَرْرُت  بَِزْيٍد  وَجْزُت َعىَل َعْمٍرو الصَّ عمًرا الَكِريَمنْيِ

وتثني   ، وعطفت  فرقت  النعوت  واختلفت  مجعا،  أو  مثنى  املنعوت  كان  إذا  البيت:  مفهوم   )1( 
أو جتمع النعوت حسب املنعوت إن اتفقت.

اإلعراب: نعت:  مبتدأ، ونعت مضاف، غري:  مضاف إليه، وغري مضاف، واحد:  مضاف إليه، 
إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، اختلف:  فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو 
الفاء واقعة يف جواب  إليها، فعاطفا:   إذا  إىِل نعت غري واحد، واجلملة يف حمل جر بإضافة  يعود 
أمر،  فعل  فرق  فرقه:  فرق،  قوله  املسترت يف  الضمري  تقدم عىل صاحبه وهو  الرشط، عاطفا حال 
والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، واهلاء مفعول به، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب 
جواب إذا الرشطية غري اجلازمة، ومجلتا الرشط واجلواب يف حمل رفع خرب املبتدأ، ال:  عاطفة، إذا:  

ظرف تضمن معنى الرشط، ومجلة، ائتلف:  وفاعله املسترت فيه رشط إذا، واجلواب حمذوف.
إليه  مضاف  معمويل:  مضاف،  ونعت  اآليت،  أتبع  لقوله  مقدم  مفعول  نعت:  اإلعراب:   )2(
عاملني  معمويل  أي  حمذوف،  موصوف  تقدير  عىل  إليه،  مضاف  وحيدي:  مضاف،  ومعمويل 
وحيدي، ووحيدي مضاف، ومعنى: مضاف إليه، وعمل: معطوف عىل معنى، أتبع: فعل أمر، 
وفاعله ضمري مسترت وجوبا تقديره: أنت، بغري: جار ومرور متعلق بأتبع ، وغري مضاف، استثنا: 

مضاف إليه، وقرصه للرضورة.
واملراد: أتبع بغري استثناء معموىل عاملني متحدين يف املعنى والعمل.
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فتقول:  اإلتباُع؛  وامتنَع  القطُع  وجب  ـ  أوعمُلهام  العاملني،  معنى  اختلف  فإن 
( بالنصب عىل إضاَمر فعل، أي: أعني العاقلني، أو  )َجاء زيٌد، وَذَهَب َعْمرو الَعاِقَلنْيِ
»العاقالن« بالرفع عىل إضامر مبتدأ، أي: مها العاقالِن، وتقول: )اْنَطَلَق َزْيٌد وَكَلْمُت 
و)َمَرْرُت   الظريفان،  مها  أي:  )الظريفان(  أو  الظريفني،  أعني  أي:  الَظِريَفنِي(  عمًرا 

بَِزيٍد  وَجاوزُت خالًدا الَكاتَِبنِي، أو الكاتَِبان(. 
]تعدد النعوت ملنعوت واحد[

)1( *** ُأْتبَِعْتَوإْن ُنُعوٌت َكُثرْت َوَقْد َتلْت لِذْكِرِهنَّ  ُمْفَتِقًرا  )ص( 
)ش( إذا َتَكررْت النعوُت ـ وكان املنعوُت ال يتَّضُح إال هبا مجيًعا ـ وجب إتباُعَها 

ُكلَّها، فتقول: )َمَرْرُت بَِزيٍد الَفِقيِِه الشاعِر الكاتِب(.
)2( *** بُِدوهِنَا،أْوَبْعَضَها اْقَطْع ُمْعلِنَاَواْقَطْع أَو اْتبِْع إْن َيُكْن ُمَعيَّنَا )ص( 

ُمتَِّضًحا بدوهنا كلها، جاز فيها مَجِيِعَها: اإلتباُع، والقطُع،   )ش( إذا كان املنعوُت 
وإن كان معينًا ببعضها دون بعٍض وجب فيام ال يتعني إال به اإلتباُع، وجاز فيام يتعني 

بدونه: اإلْتباُع، والَقْطُع. 

كثرت  وإن  أي:  بعده،  ما  يفرسه  حمذوف  لفعل  فاعل  نعوت:  شـرطية،  إن:  اإلعراب:   )1(
فعل  كثر:  كثرت:   الرشط،  فعل  جزم  حمل  يف  املذكور  وفاعله  املحذوف  الفعل  ومجلة  نعوت، 
ماض والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هي يعود إىل نعوت، واجلملة ال 
حمل هلا مفرسة، وقد:  الواو واو احلال، قد حرف حتقيق، ومجلة، تلت: وفاعله املسترت فيه يف حمل 
نصب حال، مفتقرا: مفعول به لتلت، لذكرهن: اجلار واملجرور متعلق بمفتقر، وذكر مضاف 
مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  أتبع  أتبعت:  إليه،  مضاف  والضمري 

جواًزا تقديره: هي، والتاء، للتأنيث واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط.
 )2(اإلعراب: واقطع: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره: أنت، أو: عاطفة، 
اتبع: معطوف عىل اقطع، إن: رشطية، يكن:  فعل مضارع ناقص، فعل الرشط واسمه ضمري 
مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل النعوت، معينا: خرب يكن، بدوهنا: اجلار واملجرور متعلق 
بمعني، ودون مضاف والضمري مضاف إليه، أو:  عاطفة، بعضها:  بعض: مفعول مقدم ال قطع. 
وبعض مضاف والضمري مضاف إليه، اقطع:  فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره: 
أنت، معلنا: حال من الضمري املسترت يف اقطع، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه سابق الكالم.  
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]إعراب النعت املقطوع وحكم عامله[
)ص(

)1( *** َيْظَهَراَواْرَفْع ،َأِو اْنِصْب إْن َقَطْعَت ُمْضِمَرا َلْن  َناِصًبا،  أْو  ُمْبَتَدًأ،   
)ش( أي: إذا ُقطَِع النعُت َعْن املنعوِت ُرفَِع عىل إضامر مبتدأ، أو ُنِصب عىل إضامر 

فعل، نحو: )َمَرْرُت  بَِزيٍد  الَكِريُم، أو الكِريَم(، أي: هو الكريُم، أو أعني الكريَم.
وقوُل املصنف: ) َلْن َيظَهَرا ( معناُه أنه جيب إضامر الرافع أو الناصب، وال جيوز 
 ، َذمٍّ أو  الكريُم(،  بَِزيٍد   )َمَرْرُت   النعت ملدٍح، نحو:  إذا كان  إِظهاره، وهذا صحيح 

ٍم، نحو: )َمَرْرُت  بَِزيٍد  املِسكنُي(.  نحو: )َمَرْرُت  بِعْمرو اخَلبِيُث(، أو َتَرحُّ
 فأما إذا كان لتخصيٍص فال جيب اإلضامُر، نحو:)َمَرْرُت بَِزيٍد اخلياُط، أو اخلياَط(، 
وإن شئت أظهرت؛ فتقول: )ُهو اخلياُط، أوأعني اخلياَط(، واملراد بالرافع والناصب 

لفظة )هو(، أو )أعني(. 
* * * 

عاطفة،  أو:  أنت،  تقديره:  وجوبـًا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر،  فعل  ارفع:   اإلعراب:   )1(
انصب:  فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا تقديره: أنت، واجلملة معطوفة بأو عىل اجلملة 
قبلها، إن:  رشطية، قطعت:  قطع فعل ماض فعل الرشط، والتاء ضمري املخاطب فاعله،وجواب 
الرشط حمذوف، مضمرا: حال من التاء يف قطعت، وفيه ضمري مسترت فاعل، مبتدأ:  مفعول به 
والفاعل  الفعل  مبتدأ، ومجلة، لن يظهرا: من  قوله  ناصبا:  معطوف عىل  أو: عاطفة،   ملضمر، 

يف حمل نصب نعت للمعطوف عليه واملعطوف مًعا، فاأللف ضمري االثنني فاعل .
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]جواز حذف ا ملنعوت ،أوالنعت [
)1( *** جَيُوُز َحْذُفُه، َويِف النَّْعِت َيِقلَوَما ِمَن امْلنعُوِت والنَّعِت ُعِقْل )ص( 

دليٌل، نحو:  َعليه  َدل  إذا  ُمقاَمُه،  النعِت  املنعوِت، وإقامُة  )ش( أي: جيوز حذُف 
َذف النعُت  قوله تعاىل: نث گ گ گمث)2( أي: ُدُروًعا سابغاٍت، وكذلك حُيْ
إذا َدلَّ عليه َدلِيٌل، لكنه قليٌل، ومنه قوله تعاىل :نث ڄ ڄ ڃ ڃمث  )3( أي: 

البيِّـِن، وقوله تعاىل: نثٻ     ٻ ٻ پپ مث    )4( أي: النَّاِجيـَن.

* * *

)1( اإلعراب: ما: اسم موصول: مبتدأ، من املنعوت: جار ومرور متعلق بقوله عقل اآليت، 
فيه ال حمل هلا  املسترت  الفعل ونائب الفاعل  املنعوت، ومجلة، عقل: من  والنعت: معطوف عىل 
صلة املوصول، جيوز:  فعل مضارع، حذفه:  حذف: فاعل جيوز واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، 
وحذف مضاف واهلاء مضاف إليه، ويف النعت: الواو عاطفة، يف النعت جار ومرور متعلق بقوله: 

يقل اآليت، يقل: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو، يعود إىل احلذف.
)2( سورة سبأ: من اآلية: 11.

)3( سورة البقرة: من اآلية: 1	.
)4( سورة هود: من اآلية: 	4.
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أسئلةوتدريبات
عرف النعت، واذكر أهم أغراضه، مع التمثيل . ـ 1
فيم يطابق النعت منعوته؟ إذا رفع ضمرًيا مسترًتا أو اساًم ظاهًرا ؟ مثل . ـ 2
به عىل خالف األصل ؟ وما  ـ 3 النعت  نعتـًا؟ ومل كان  املصدر  ما حكم وقوع 

الالزم حينئذ ؟مثل . 
ما رشط النعت باجلملة؟ مثل ملا تذكر. ـ 4
جييء املنعوت مثنى، أومجًعا، فمتى يفرق بني النعوت بالواو ؟ ومتى ال يفرق ؟ مثل ـ  	
النعوت اإلتباع ؟ ومتى  ـ 	 النعوت ملنعوت واحد، فمتى جيب ىف  إذا تكررت 

جيوز اإلتباع والقطع ؟ مثل .
ما النعت املقطوع؟ وما حكم عامله من حيث الذكر  واحلذف؟ مثل . ـ 	
أعجبني أستاذي هذا ـ أقدر الطالب املؤدب ـ جاءنا أستاذ ذو بالغة ـ َمَرْرُت   ـ 	

بقاٍض عدل ـ زمييل طالب أخالقه َكريَمة ـ أعجبت بطالب جيتهد.
عني النعت يف األمثلة السابقة، وبني ما يؤّول، وما ال يؤّول مع التعليل.

إذا تعدد النعت واملنعوت لعاملني فمتى جيب اإلتباع ؟ومتى جيب القطع ؟  ـ 	
مثل ملا تقول .

ـ 10  ما حكم حذف النعت أو املنعوت؟ مثل ملا تقول. 
ـ 11  )عطفت عىل عمرو املسكني(. 

اضبط كلمة )المسكين( بكل وجه ممكن مع التوجيه.
12- بني املحذوف، وسبب احلذف، وحكمه، فيام يأيت :ـ

نث گ گ  گ مث          )سورة. سبأ. اآلية: 11( 
نث ٻ ٻ      ٻ ٻ پ مث      )سورة. هود. اآلية: 	4(

مررت بزيد الكريُم ـ مررت بزيد اخلياَط
قال الشاعر:

 *** ُهــْم َتناء َ ْهِر َأْم ماٌل أصاُبواَوَمــا َأْدِرى َأَغــريَّ وُطوُل الدَّ ً



ـ   21   ـ

13 - عني يف اآليات اآلتية النعت واملنعوت، وميز النعت باملفرد من النعت 
باجلملة :

) أ ( قال تعاىل:   نث گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  مث )األنبياء: 	(

)ب( قال تعاىل:   نث گ گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  مث )النحل : 	4(

)جـ( قال تعاىل:   نث ں ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  مث )النحل : 		(

)د ( قال تعاىل:   نث ی  ی  جئ  حئ  مئ  مث )البقرة : 		(

)هـ( قال تعاىل:   نث ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ وئ  مث )البقرة : 		1(

) و ( قال تعاىل:   نث پ  پ   پ  ڀ  مث )آل عمران : 133(

) ز ( قال تعاىل:   نث ڃ  ڃ  چ چ  چ  مث )احلديد : 13(

)ح( قال تعاىل:   نث ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  مث )الروم : 21(

)ط( قال تعاىل:   نث چ  چ  چ    چ  مث )األعراف : 	10(

14 - اعقد مقارنة بني النعتني يف اآليتني التاليتني  :

) أ ( قال تعاىل:    نث ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  مث )البقرة : 	2(

)ب( قال تعاىل:   نث ں ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  مث )النحل : 		(

	1 - حدد النعت واملنعوت وأعرب املنعوت فيام يأيت  :

) أ ( قال تعاىل:   نث ٱ  ٻ   ٻ  ٻ ٻ  مث )مريم : 2	(

)ب( قال تعاىل:   نث ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  مث )األعراف : 		(
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	1 - عني النعت والغرض منه فيام يأيت  :
) أ ( قال تعاىل:   نث ھ  ھ ھ   ھ  ےے  مث )البقرة : 233(

)ب( قال تعاىل:  نث ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  مث )سبأ : 4	(
)جـ( قال تعاىل:  نث ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  مث )يس : 		(

) د ( قال تعاىل: نث ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  مث )النحل : 		(
	1 ـ علل ملا يأيت  :

) أ ( النعت باملصدر عىل خالف األصل .
)ب( ال جيوز نعت النكرة باملعرفة، أو املعرفة بالنكرة .

)جـ( وجوب التفريق بني النعوت يف قوله »أعجبت بطالب مؤدب
 وشاعر  وفقيه .

) د ( ال تقع اجلملة نعًتا ملعرفة .

)هـ( ال ُينعت باجلملة الطلبية .
	1ـ أعرب مافوق اخلط فيام يأيت :

) أ ( كلمت حممًدا، وحدثت خالًدا العاقلني .
)ب( كلمت حممًدا، وأكرمت خالًدا العاقلني .

)جـ( جاء حممد، وخرج خالد العاقلني  .
) د ( مررت بزيد، وجزت عىل عمرو الصاحلني .

	1ـ أعرب ما حتته خط ىف البيت التاىل وهل جيوز أن يعرب نعًتا ؟ وملاذا ؟
ْئَب َقّط َحتَّى إَذا َجنَّ الظَّالُم وَاْخَتَلْط   ***                َجاُءوا بِمْذٍق َهْل َرَأْيَت الذِّ

20 ـ قارن بني ما حتته خط يف اجلملتني اآلتيتني من حيث اإلعراب .
) أ ( مررت برجل أبوه كريم .

)ب( مررت برجل كريم أبوه .
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21- مثل ملا يأيت يف مجلة مفيدة  :
)  أ ( نعت مقطوع وجوًبا .
)ب( نعت مقطوع جواًزا .

) جـ( مجلة يصلح أن تقع صفة وحاالً .
)  د  ( نعت الغرض منه التوضيح .

) هـ ( منعوت حذف نعته .

* * *
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2- التوكيد

أهداف الدرس  
بنهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:

يكتب تعريًفا صحيًحا للتوكيد املعنوي. ـ 1
يوضح حمرتزات تعريف التوكيد املعنوي. ـ 2
حيدد ألفاظ التوكيد املعنوي القياسية. ـ 3
يوضح أغراض التوكيد املعنوي. ـ 4
يذكر ألفاظ التوكيد املعنوي السامعية. ـ 	
حيدد رشوط التوكيد بالنفس والعني. ـ 	
يوضح احلكم اإلعرايب للتوكيد املعنوي. ـ 	
ا من األمثلة. ـ 	 يستخرج توكيًدا معنويًّ
يوضح كيفية توكيد املثنى واجلمع بالنفس والعني. ـ 	

حيدد ألفاظ التوكيد املعنوي الدالة عىل الشمول. ـ 10
يوضح رشوط التوكيد املعنوي باأللفاظ الدالة عىل الشمول. ـ 11
يوضح كيفية تقوية التوكيد املعنوي. ـ 12
ُيبني حكم وقوع لفظ )أمجع( وأخواته بعد )كل(. ـ 13
يستشهد لتوكيد معنوي تم تقويته بلفظ )أمجع( وأخواته. ـ 14
يوجه الشواهد النحوية الواردة يف باب التوكيد املعنوي. ـ 	1
ا تم تقويته بلفظ )أمجع( وأخواته. ـ 	1 يعرب توكيًدا معنويًّ
ُيبني آراء البرصيني والكوفيني يف توكيد النكرة. ـ 	1
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ـ 	1  يميز بني آراء البرصيني والكوفيني يف تثنية )أمجع( و)مجعاء(. 
حيدد احلكم اإلعرايب للضمري املرفوع املتصل بالنفس ،أو العني. ـ 	1
يعرف التوكيد اللفظي. ـ 20
ُيبني حمرتزات تعريف التوكيد اللفظي. ـ 21
ُيبني رشوط توكيد الضمري املتصل توكيًدا لفظيًّا. ـ 22
ُيمثل لضمري متصل مؤكد توكيًدا لفظيًّا. ـ 23
يوضح رشوط توكيد احلروف توكيًدا لفظيًّا. ـ 24
ُيمثل حلروف مؤكدة توكيًدا لفظيًّا. ـ 	2
يوضح أشكال التوكيد اللفظي. ـ 	2
يستخرج توكيًدا لفظًيا من شواهد فصيحة. ـ 	2
ُيبني حكم إعراب التوكيد اللفظي. ـ 	2
ُيمثل ألشكال التوكيد اللفظي. ـ 	2
هيتم بدراسة التوكيد اللفظي واملعنوي. ـ 30
يقبل عىل دراسة التوكيد. ـ 31
ـ 32 يتقن قراءة أبيات ألفية ابن مالك. 
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التوكيد املعنوي
َم مضاٍف إىل املؤكِد[  ] ما يرفع َتوهُّ

)1(
*** َدا َدابالنَّْفِس،أو بالَعنْيِ االْسُم ُأكِّ اْلـُمَؤكَّ َطاَبَق  َضِمرٍي  َمَع   )ص( 

 )2( *** َتبَِعا إْن  بَِأْفُعٍل  ْعُهاَم  ُمتَّبَِعاَوامْجَ َتُكْن  َواِحًدا  َلْيَس  َما 
)ش( التوكيد قسامن: أحدمها: التوكيد اللفظي، وسيأيت، والثاين: التوكيد املعنوي، 

وهو عىل ضبني:
َم مضاٍف إىل املؤكِد، وهو املراد هبذين البيتني، وله لفظان:   أحدمها: ما يرفع َتوهُّ

النفس، والعني ، وذلك نحو:)جاَء َزْيٌد َنْفُسه(.
زْيٍد،  َخرَبُ  )َجاَء  التقدير:  يكون  أن  م  َتوهُّ يرفع  وهو  لزيد،  توكيٌد  )نفُسه(   فـ 

أو َرُسوُلُه( وكذلك )َجاَء َزْيٌد َعْينُُه(.
َد، نحو:)َجاَء َزيٌد َنفُسُه،   والُبدَّ من إضافة النفس أو العني إىل ضمرٍي ُيَطابُِق املؤكَّ

أو َعْينُُه، وِهنٌْد َنْفُسَها، أوَعْينَُها(.

بالعني:   عطف،  حرف  أو:   اآليت،  أكد  بقوله   متعلق  ومرور  جار  بالنفس:  اإلعراب:   )1(
واأللف  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  أكد:  أكدا:  مبتدأ،  االسم:  بالنفس،  قوله  عىل  معطوف 
لإلطالق، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل االسم، واجلملة يف حمل رفع 
خرب املبتدأ، مع:  ظرف متعلق بمحذوف حال من قوله بالنفس وما عطف عليه، ومع: مضاف، 
ضمري:  مضاف إليه، طابق:  فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل 

ضمري، املؤكد:  مفعول به لطابق واجلملة يف حمل جر صفة لضمري.
أنت،  تقديره:  وجوبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل  امجع:  عاطفة،  الواو:  وامجعهام:   )2(
فعل  تبع:  تبعا:   رشطية،  إن:  بامجع،  متعلق  ومرور  جار  بأفعل:   به،  مفعول  البارز  والضمري 
ماض  فعل  ليس:  لتبع،  به  مفعول  موصول  اسم  ما:  فاعل،  االثنني  وألف  الرشط،  فعل  ماض 
ناقص واسمه ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود عىل ما، واحدا:  خرب ليس، واجلملة من 
ليس واسمها وخربها ال حمل هلا صلة املوصول، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه سابق الكالم، 
والتقدير: إن تبعا ما ليس واحدا فامجعهام بأفعل، تكن:  فعل مضارع ناقص مزوم يف جواب األمر 

الذي هو امجع، واسمه ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، متبعا:  خربه.



ـ   	2   ـ

)َجاء  فتقول:  )َأْفُعل(؛  مثال  أو مموًعا مجعتهام عىل  مثنى  املؤكد هبام  إن كان  ثم 
أنفُسُهْم، يدوَن  والزَّ أوأنُفُسُهاَم،  َأْعينُُهاَم،  واهِلنَْدان  َأْعينُُهاَم،  أو  َأْنُفُسُهاَم،  ْيَداِن   الزَّ

، أوأْعُينُُهنَّ (. أو َأْعُينُهم، واهِلنَْداُت أْنُفُسُهنَّ

]ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول[
)1( *** ُموِل، َوكاِل ِمرِي ُموَصالَوُكالًّ اْذُكْر يِف الشُّ كِلَتا مَجيًعا بالضَّ )ص( 

َم عدِم  ُب الثاين من التوكيد املعنوي، وهو: )ما يرفع َتَوهُّ )ش( هذا هو الرّضْ
ُموِل(، والـُمْسَتْعَمُل لذلك )ُكـلٌّ ، وكاِل، وكِْلتا، ومَجيٌع(. إرادة الشُّ

فيؤكد بكلٍّ ومجيٍع ما كان ذا أجزاء َيِصحُّ ُوُقوُع بعضها َموِقَعُه، نحو:)جاء الركُب 
واهِلنَْداُت  مَجِيُعُهم،  أو   كلُُّهم،  َجاُل  والرِّ مَجِيُعَها،  ،أو  َها  ُكـلُّ والَقبِيلُة  مَجِيُعُه،  أو  ُه،  كلُّ

ُه(. ( وال تقول: )جاء َزيٌد ُكلُّ ،أومَجِيُعُهنَّ ُكلُُّهنَّ

ا( وبِكلَتا امُلَثنَّى املؤنث، نحو:  ْيَداِن كاِلمُهَ ر، نحو: )جاء ا لزَّ ويؤكد بِكاِل امُلثنَّى امُلَذكَّ
ا()2(.  )َجاءت اهِلنَْداِن كِلَتامُهَ

َد، كام مثل. والُبدَّ من إضافتها كلها إىل ضمري ُيطابِق امُلؤكَّ

)1( اإلعراب:  كال:  مفعول تقدم عىل عامله، وهو قوله اذكر اآليت، اذكر:  فعل أمر وفاعله 
ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، يف الشمول:  جار ومرور متعلق باذكر، وكال، وكلتا، 
ومجيعا:  معطوفات عىل  كل  بعاطف مقدر فيام عدا األول، بالضمري:  جار ومرور متعلق بقوله: 

موصال  اآليت،  موصال:  حال من كل وما عطف عليه.
)2( إعراب كالمها وكلتامها كال، كلتا: توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق 
باملثنى والضمري مضاف إليه مبني يف حمل جر ، وهذا يف الرفع، أما يف النصب فتقول: رأيت الزيدين 
كليهام، واهلندين كلتيهام  واإلعراب توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق باملثنى 
والضمري مضاف إليه، وكذا يقال يف اجلر بالياء، وإذا مل يضافا إيل الضمري، نحو: حرض كال الرجلني  

فإن كال تعرب باحلركات املقدرة عىل األلف منع من ظهورها التعذر؛ ألهنا مضافة إىل الظاهر.
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]استعامل »عامة« للداللة عىل الشمول[
 )1( *** ِمْن َعمَّ يِفِ التَّْوكِيِد ِمْثَل النَّافَِلْهَواْسَتْعَمُلوا َأْيًضا َكُكلٍّ َفاِعَله )ص( 

ة( مضاًفا إىل ضمري  ُموِل ككل ـ )َعامَّ )ش( أي: استعمَل العرُب ـ للداللة عىل الشُّ
َها من النحويني يف ألفاظ التوكيد،  ُتُهْم(، َوقلَّ من َعدَّ د، نحو: )جاَء القْوُم عامَّ املؤكَّ
َها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة،  َها سيبويه، وإنام قال: )مثل النافلة( ألن عدَّ وقد َعدَّ

أي: الزيادة؛ ألن أكثر النحويني مل يذكرها.
] تقوية التوكيد[

)2( *** َعا بَأمْجَ ُدوا  َبْعَد ُكلٍّ َأكَّ َعاَو  مُجَ ُثمَّ  َأمْجَِعنَي  َعاَء،  مَجْ )ص(  

ُمول؛ فُيؤتى بـ )أمْجََع(  اُء َبْعَد )ُكّل( بأمْجَع وما بعدها لتقوية قصِد الشُّ )ش( أي: جُيَ
َها(، نحو:)جاءْت  َعاَء( َبْعَد )كلِّ ُه َأمْجَُع(. وبـ )مَجْ ْكُب ُكلُّ ِه(، نحو: )جاء الرَّ بعد )ُكلِّ
ُهم َأمْجَُعون(  َجاُل ُكلُّ ْم(، نحو: )جاَء الرِّ َها مَجَْعاء(. وبـ )َأمْجَِعني( َبْعَد )ُكلهِّ الَقبِيَلُة ُكلُّ

ُهنَّ مُجَُع(. ، نحو: )َجاءْت اهِلنَْداُت ُكلُّ وبـ )مُجَع( بعَد ُكلِِّهنَّ
]استعامل ألفاظ تقوية التوكيد للتوكيد نفسه [

 )3( *** ُع َوُدوَن ُكلٍّ َقْد جَيِيُء: َأمْجَُع َعاُء، َأمْجَُعوَن، ُثمَّ مُجَ مَجْ )ص( 
)ُكلِّه(،  بـ  مسبوقٍة  غرَي  التوكيد  يف  )َأمْجََع(  الَعَرِب  استعامُل  َوَرَد  قد  أي:  )ش( 
نحو: )ُكّلَهـا(،  بـ  مسبوقٍة  غرَي  )مجعـاء(  واستعامُل  َأمْجَُع(  اجليُش  )جـاء   نحو: 

جار  ككل:  حمذوف،  لفعل  مطلق  مفعول  أيضا:  وفاعل،  فعل  استعملوا:  اإلعراب:   )1(
عم:  الستعملوا، من  به  مفعول  فاعله:   اآليت،  فاعلة  قوله  من  حال  بمحذوف  متعلق  ومرور 
جار ومرور متعلق بمحذوف حال من فاعلة أيضا، يف التوكيد:  جار ومرور متعلق باستعملوا، 

مثل: حال ثالثة من فاعلة أيضا، ومثل مضاف، النافلة:  مضاف إليه.
)2( اإلعراب: بعد:  ظرف متعلق بقوله   أكدوا  اآليت، وبعد مضاف، كل: مضاف إليه، أكدوا:  
فعل وفاعل، بأمجعا:  جار ومرور متعلق بأكدوا، مجعاء ، أمجعني، ثم مجعا:  معطوفات عىل   

أمجعا  بعاطف مقدر فيام عدا األخري.
)3( اإلعراب: دون: ظرف متعلق بقوله: جييء اآليت ، ودون مضاف، وكل:  مضاف إليه، قد: 
حرف تقليل، جييء: فعل مضارع، أمجع:  فاعل جييء، مجعاء، أمجعون، ثم مُجعا:  معطوفات 

عىل أمجع بعاطف مقدر فيام عدا األخري.
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م(، نحو:)جاء القوُم  َعاُء( واستعامُل )أمْجَِعني( َغرَي مسبوقٍة بـ )كلهِّ )جاءت الَقبِيلُة مَجْ
(، نحو:)جاء النَِّساُء مُجَُع( وزعم املصنف   َأمْجَُعون( واستعامُل )مُجََع( َغرَي مسبوقٍة بـ)ُكلِهنَّ

أن ذلك قليل، ومنه قوله:
)1( *** ملنِِي الّذْلَفاُء َحْواًل أْكَتَعاَيا َلْيَتنِي ُكنُْت َصبِيًّا ُمْرَضَعا حَتْ

*** َأْرَبَعا َقبََّلْتنِي  َبَكيُت  َعاإَذا  ْهَر َأْبكِي أمْجَ إًذا َظلِْلُت الدَّ

لف وهو صغر األنف واستواء األرنبة، ثم تنقل إىل العلمية فسميت   )1(  اللغة :  الذلفاء : مأخوذ من الذَّ
به امرأة ، حوال:  عاما، أكتعا: تاما كامال. 

والنون  متن  حرف  ليت:  ليتني:   به،  املنادى  حذف  نداء  حرف  أو  تنبيه،  حرف  يا:  اإلعراب: 
للوقاية، والياء اسم ليت، كنت:  كان: فعل ماض ناقص، والتاء اسمه، صبيا:  خرب كان، مرضعا:  

نعت صبيا، ومجلة كان واسمه وخربه ىف حمل رفع خرب ليت.
حوال:  حتمل،  فاعل  به، الذلفاء:  مفعول  والياء  للوقاية،  والنون  مضارع،  فعل  حتمل:  مُلني:  حَتْ
ظرف زمان متعلق بتحمل، أكتعا: توكيد لقوله حوال، وإذا الحظت ما فيه من معنى املشتق صح 

أن جتعله نعتا له، 
* إذا: ظرف تضمن معنى الرشط ومجلة، بكيت: يف حمل جر بإضافة إذا إليها، قبلتني: قبل: فعل 
ماض والتاء تاء التأنيث والفاعل مسترت فيه جوازا تقديره: هي يعود إىل الذلفاء، والنون للوقاية، 
وياء املتكلم مفعول به أول، أربعا: مفعول ثان، وأصله نعت ملحذوف، واجلملة ال حمل هلا جواب 
إًذا الرشطية غري اجلازمة، إذا: حرف جواب، ظللت: ظل فعل ماض ناقص، والتاء اسمه، الدهر: 
ظرف زمان متعلق بأبكي، أبكي: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنا، واجلملة 

يف حمل نصب خرب ظل، أمجعا: توكيد للدهر.
الشاهد فيه: فيه ثالثة شواهد:  

األول: وهو املراد هناـ يف قوله: )الدهر... أمجعا(: حيث أكد الدهر بأمجع من غري أن يؤكده 
أوال بكّل.

والثاين: يف قوله: )حوال أكتعا(: فإنه يدل ملا ذهب إليه الكوفيون من جواز توكيد النكرة إذا كانت 
 حمدودة بأن يكون هلا أول وآخر معروفان، كيوم، وشهر، وعام، وحول ونحو ذلك، وذهب املصنف 

إىل جواز ذلك، والبرصيون يأبون تأكيد النكرة: حمدودة أو غري حمدودة، وسيأيت هذا املوضوع. 
واملؤكد  التوكيد  بني  يفصل  قد  أنه  عىل  يدل  حيث  أمجعا(:  أبكي  )الدهر  قوله:  يف  والثالث: 

بأجنبي.
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]توكيد النكرة[
)1( *** ِة امْلنُع َشِمْلَوإْن ُيِفْد َتْوكِيُد منُكوٍر ُقبِْل َوَعْن ُنَحاِة اْلَبرْصَ )ص(  

كيوم،  حمدوَدة،  كانت  سواء  النكرِة:  توكيد  جيوز  ال  أنه  البرصيني  مذهُب  )ش( 
وليلة، وشهر، وَحْول، أوَغرْيَ حمدوَدٍة، َكَوْقٍت، وَزمٍن، وِحنٍي. )2(

حلصول  املحدودِة؛  النكرِة  توكيِد  جواُز  ـ  املصنف  واختاره  ـ  الكوفيني  ومذَهُب 
ُه(. الفائدة بذلك، نحو:)ُصمُت َشْهًرا ُكلَّ

ومنه َقوُله:
أْكَتَعا  )3( َحْواًل  ْلَفاُء  الذَّ ِمُلنِي  حَتْ

و َقوُله:
َعا )4( َأمْجَ َيْوًما  اْلَبــْكرُة  ِت  َقْد َصَّ

)1( اإلعراب: إن: رشطية، يفد: فعل مضارع فعل الرشط، توكيد: فاعل يفد، توكيد: مضاف، 
فيه جوازا  الفاعل ضمري مسترت  ونائب  للمجهول،  مبني  فعل ماض  قبل:  إليه،  منكور: مضاف 
تقديره: هو يعود إىل توكيد منكور، والفعل مبني عىل الفتح يف حمل جزم جواب الرشط، وسكن 
ألجل الوقف، وعن نحاة: جار ومرور متعلق بقوله املنع اآلتى، ونحاة مضاف، البرصة: مضاف 
إليه، املنع:  مبتدأ، شمل: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو واجلملة، ىف حمل 

رفع خرب املبتدأ.
)2( ألن ألفاظ التوكيد كلها معارف بإضافتها لضمري، فال تؤكد النكرة باملعرفة. 

)3( سبق الكالم عنه، يف الصفحة السابقة.
والشاهد فيه: )حوال أكتعا(  حيث أكدت النكرة املحدودة فأفادت.
)4( اللغة: صت :  صوتت   الَبْكرة : ما يستقى عليها املاء من البئر.

اإلعراب: قد: حرف حتقيق، صت: ص: فعل ماض، والتاء للتأنيث، البكرة: فاعل صت، 
يوًما: ظرف زمان متعلق برصت، أمجعا: تأكيد لقوله يوًما.

الشاهد فيه: )يوًما أمجعا(:  حيث أكد قوله  ) يوًما( : وهو نكرة حمدودة بقوله ) أمجعا( : وجتويز 
ذلك ـ  هو مذهب الكوفيني الذي اختاره املصنف ، والبرصيون ينكرونه.
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] تثنية أمجع ومجعاء  [
)1( *** َعْن َوْزِن َفْعالَء َوَوْزِن َأْفَعاَلَواْغَن بِكْلتا يِف ُمَثنًّى َوكاِل )ص( 

بالنفس أوالعني وبكال وكلتا، ومذهب البرصيني  املثنى يؤكد  َم أن  َتقدَّ  )ش( قد 
القبيلتان  )جاءت  وال  َأمَجَعاِن(  اجليشاِن  )جاء  تقول:  فال  ذلك؛  بغري  يؤكد  ال  أنه 

َعاَواِن( استغناء بكال وكلتا عنهام، وأجاز ذلك الكوفيون. مَجْ
ا[ ] توكيد الضمري املتصل توكيًدا معنويًّ

 )2(
*** امُلتَِّصْل ِمرَي  الضَّ ِد  ُتَؤكِّ بِالنَّْفِس َواْلَعنْيِ َفَبْعَد امْلنَفِصْلَوإْن  )ص( 
*** باَم ُدوا  َوَأكَّ ْفِع،  الرَّ َذا  ُيلَتَزَماَعنَْيُت  َلْن  والَقْيُد  ا،  ِسَوامُهَ  

تأكيده  بعد  إال  أوالعني  بالنفس،  املتصل  املرفوع  الضمري  توكيُد  جيوز  ال  )ش( 
بضمريمنفصٍل، فتقول: )ُقوُموا َأنتم َأْنُفُسكم، أو أُعينُكم( وال تقل: )ُقوُموا أنفسكم(.

ُكْم(، أو )ُقوُموا َأْنُتم  ْدَتُه بغري النفس والَعنْي مل يلزم ذلك؛ تقول: )قوموا ُكلُّ فإذا أكَّ
ُكْم(. ُكلُّ

فتقول:  ؛  ،أو جرٍّ بأن كان ضمرَي نصٍب  رفٍع،  ُد غـرَي َضمرِي  املؤكَّ إذا كان  وكـذا 
،أوَعْينََك،  َنْفَسك  ورأيُتَك  ُكلِّكْم،  بُِكْم  وَمَرْرُت  أوَعْينَِك،  َنْفِسَك،  بَك  )َمَرْرُت 

ُكْم(. ورَأيُتُكْم كلَّ
)1( اإلعراب: اغن: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت وجوًبا تقديره: أنت، بكلتا: جار ومرور 
متعلق باغن، يف مثنى: جار ومرور متعلق باغن أيضا، وكال: معطوف عىل كلتا، عن وزن: جار 
ومرور متعلق باغن أيضا، ووزن مضاف، فعالء: مضاف إليه، ووزن أفعال: معطوف عىل قوله 

ووزن فعالء. 
)2( اإلعراب: إن: رشطية، تؤكد: فعل مضارع فعل الرشط وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبـًا 
متعلق  بالنفس: جار ومرور  للضمري،  نعت  املتصل:  لتؤكد،  به  مفعول  الضمري:  أنت،  تقديره: 
متعلق  بعد: ظرف  الرشط،  الفاء: واقعة يف جواب  فبعد:  النفس،  بتؤكد، والعني: معطوف عىل 
الرشط، وبعد: مضاف،  املنفصل واجلملة يف حمل جزم جواب  بعد  فأكد هبام  تقديره:  بمحذوف 
املنفصل: مضاف إليه، عنيت: فعل وفاعل، ذا: مفعول به لعنيت، وذا مضاف، الرفع: مضاف إليه، 
وأكدوا: فعل وفاعل، بام: جار ومرور متعلق بأكدوا، سوامها: سوى: ظرف متعلق بمحذوف 
صلة، ما: املجرورة حمال بالباء، وسوى مضاف والضمري مضاف إليه  والقيد: مبتدأ لن  نافية ناصبة، 
يلتزما: فعل مضارع مبني للمجهول منصوب بلن، واأللف لإلطالق، ونائب الفاعل ضمري مسترت 

فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل القيد، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
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التوكيد اللفظي
)ص(

)1( *** جَيِي َلْفظِيٌّ  التَّْوكِيِد  ِمَن  ًرا َكَقْولِك: )اْدُرِجي اْدُرِجي(َوَما  ُمَكرَّ  
)ش( هذا هو القسم الثاين من ِقسَمي التوكِيد، وهو: التوكيد اللفظي، وهو تكرار 

اللفظ األول )بعينه( اعتناًء به، نحو: )اْدُرِجي اْدُرِجي(، وقوله:
)2( *** بَِبْغَلتِي النََّجاُة  َأْيَن  إىَل  ِحُقوَن اْحبِِس اْحبِِسفَأْيَن  َأَتاِك َأَتاِك الالَّ

وقوله تعاىل :  نث  ۉ  ۉ ې ې ې ېمث . )3(  

حال  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  التوكيد:  من  مبتدأ،  موصول:  اسم  ما:  اإلعراب:   )1( 
من الضمري املستكن يف قوله   لفظي  اآليت؛ ألنه يف قوة املشتق، إذ هو املنسوب، لفظي: خرب ملبتدأ 
املوصول، جييء: فعل مضارع، وفاعله ضمري  لفظي، واجلملة ال حمل هلا صلة  حمذوف أي: هو 
املسترت يف  الضمري  املتبدأ، مكررا: حال من  تقديره: هو، واجلملة يف حمل رفع خرب  مسترت جوازا 
جييء، كقولك:اجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب مبتدأ حمذوف، أي: وذلك ـ  كائن كقولك، 
فاعل،  املخاطبة  املؤنثة  وياء  أمر  فعل  ادرجي:  إليه،  مضاف  املخاطب  وضمري  مضاف  وقول: 

ادرجي: توكيد الدرجي األوىل.
)2( املعنى: إىل أي مكان أرسع ببغلتي وقد أدركني الالحقون من األعداء.  

بعدها،  ما  عليها  يدل  حمذوفة  بإىل  جر  حمل  يف  الفتح  عيل  مبني  استفهام  اسم  فأين:  اإلعراب: 
واألصل: فإىل أين ... إلخ، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، إيل أين: توكيد لفظي، 
النجاة: مبتدأ مؤخر، ببغلتي: اجلار واملجرور متعلق بالنجاة، وبغلة: مضاف وياء املتكلم: مضاف 
إليه، أتاك: أتى فعل ماض، والكاف ضمري املخاطب أو املخاطبة مفعول به، أتاك:  توكيد لفظي، 
الالحقون: فاعل أتى األول، احبس: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره:أنت،اْحبِس: 

توكيد لفظي الحبس األوىل.
  الشـاهد فيـه:)أين إىل أين(: وقوله )أتاك أتاك(: وقوله )اْحبِس احبس(: ففي كل واحد 

من املواضع الثالثة تكرر اللفظ األول بعينه، وهو من التوكيد اللفظي.
)3( من العلامء من منع أن يكون قوله نثۉ ۉ ې ې ې ېمث  )سورة الفجر 12( من 
باب التوكيد اللفظي، وعلل ذلك ـ  بأن التوكيد اللفظي يشرتط فيه أن يكون اللفظ الثاين داال عىل 
نفس ما يدل عليه اللفظ األول، واألمر يف اآلية الكريمة ليس كذلك، فإن الدك الثاين غري الدك 
األول. واملعنى: دكا حاصال بعد دك وذهب هؤالء إيل أن اللفظني مًعا حال، وهو مؤول بنحو 
مكرر )أدكها(، ومثله قوله تعايل نثَوجاَء ائ ائ ەئ ەئمث  وجعلوا هاتني اآليتني  نظري 

قوهلم: جاء القوم رجال رجال، وعلمته احلساب باًبا باًبا.
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]توكيد الضمري املتصل توكيًدا لفظيًّا[
)1( *** ْفِظ الَِّذي بِِه ُوِصْلَوال ُتِعْد َلْفَظ َضِمرٍي ُمتِصْل إالَّ َمَع اللَّ )ص( 

إال  ذلك،  جَيُْز  مل  للتوكيد  املتصل  الضمري  لفظ  تكرير  ُأريد  إذا  أي:  )ش( 
فِيِه(  فِيِه  ورغبت  بَِك،  بَِك  نحو:)َمَرْرُت   ِد،  باملؤكَّ اتصَل  باِم  ِد  املؤكِّ اتصال   برشط 

وال تقول: )َمَرْرُت  بَِكَك(.
]توكيد احلرف [

)2( *** اَل َوَكَبىَلَكَذا اْلـُحُروُف َغرْيَ َما حَتَصَّ َكنََعْم،  َجَواٌب:  بِِه  )ص( 
ُيَعاَد مع  )ش( أي: كذلك إذا ُأريد توكيُد احلرِف الذي ليس للجواب، جيب أن 
الدار  يف  الدار  و)يف  قائم(  زيًدا  إن  زيًدا  نحو:)إنَّ  ِد،  باملؤكَّ يتصل  ما  ِد  املؤكِّ احلرف 

زيد(، وال جيوز )إنَّ إنَّ زيًدا قائم(، وال )يف يف الدار زيد(.
إَِعْاَدُتُه  جاز  ـ  وال  وإي،  وأَجْل،   ، وَجرْيِ َوَبىَل،  َكنََعْم،  ـ  جواًبا  احلرُف  كان  فإن   
َنَعْم، أو ال ال، وأمل يقْم زيٌد؟ فتقول:  َنَعْم  َفُيَقـاُل لك: أقــام زيٌد؟ فتقول:  َوْحـَدُه؛ 

َبىَل َبىَل. 

)1( اإلعراب: ال: ناهية، تعد:  فعل مضارع مزوم بال الناهية، والفاعل ضمري مسترت فيه وجوبا 
تقديره: أنت، لفظ: مفعول به لتعد، ولفظ مضاف و  ضمري  مضاف إليه متصل نعت لضمري، 
ومع  به،  مفعوال  الواقعة  لفظ  كلمة  من  حال  بمحذوف  متعلق  ظرف  مع:   استثناء،  أداة  إال:  
إليه، الذي: نعت للفظ، به:  جار ومرور متعلق بقوله وصل اآليت،  اللفظ:  مضاف  مضاف، 
وصل:  فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل 

الذي، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول.
)2( اإلعراب: كذا:  جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، احلروف:  مبتدأ مؤخر، غري:  
منصوب عىل االستثناء، أو ـ بالرفع ـ نعت للحروف وغري: مضاف، ما: اسم موصول مضاف 
إليه، حتصال:  حتصل: فعل ماض، واأللف لإلطالق، به:  جار ومرور متعلق بتحصل، جواب: 
فاعل حتصل، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، كنعم:  جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مبتدأ 

حمذوف والتقدير: وذلك ـ  كائن كنعم، كبىل:  جار ومرور معطوف عىل كنعم.
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]ما يؤكد به الضمري املتصل  [
)1( *** ْفِع الذي َقِد اْنفَصْل اتََّصْلَوُمْضَمُر الرَّ َضِمرٍي  ُكلَّ  بِِه  ْد  َأكِّ )ص( 

َد بضمري الرفع املنفصل كلُّ ضمرٍي متصٍل: مرفوًعا كان،  )ش( أي: جيوز أن يؤكَّ
بِِه  َأَنا(، أو مروًرا، نحو:)َمَرْرُت   أْنَت(، أو منصوًبا، نحو: )أْكَرْمَتنِي  نحو: )ُقمَت 

ُهَو( واهلل أعلم.
* * *

)1( اإلعراب: مضمر:  بالنصب، مفعول به لفعل حمذوف يفرسه ما بعده، وبالرفع مبتدأ وتكون 
ْد بِِه خرب وعىل كل حال هو مضاف، والرفع:  مضاف إليه، الذي: اسم موصول: نعت  مجلة َأكِّ
ملضمر الرفع، قد: حرف حتقيق، انفصل:  فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو 
يعود إىل االسم املوصول الواقع نعًتا، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، وأكد:  فعل َأمر، وفاعله 
ضمري مسترت فيه ُوُجوًبا تقديره: أنت، به  جار ومرور متعلق بأكد، كل:  مفعول به ألكد، وكل 
مضاف، ضمري:  مضاف إليه، ومجلة، اتصل:  من الفعل وفاعله - املسترت فيه جواًزا تقديره: هو 

يف حمل َجر صفة لضمري املضاف إليه.
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أسئلة وتدريبات
1- عرف التوكيد املعنوي ، واذكر الغرض منه .

2- ما ألفاظ التوكيد املعنوي املشهورة؟ وما رشطها؟ مثل ملا تذكر .
3- وضح آراء النحاة يف توكيد النكرة ، وبني دليل كلٍّ ، مع التمثيل .

ا بالنفس والعني وبغريمها ، فمتى جيب الفصل  4- يؤكد الضمري توكيًدا معنويًّ
بني الضمري وما يؤكده بضمري منفصل؟ ومتى جيوز؟ مثل .

	- كيف يؤكد الضمري املتصل توكيًدا لفظيًّا؟ مثل .
	- )حرض الطالبان كالمها، حرض كال الطالبني( بني إعراب )كال( يف املثالني 

السابقني، واذكر السبب.
	- اذكر أحوال توكيد احلرف، مع التمثيل .

	- بني ما يصح أن يكون توكيًدا، وما ال يصح يف األمثلة اآلتية، مع التعليل.
      قوموا أنتم أنفسكم – قوموا كلكم – قوموا أنفسكم – تعالوا أنتم أعينكم 

فرحت بك بك – جاء الطالبان كالمها – جاء كال الطالبني.
	- أكد الفاعل واملفعول فيام يأتى بتوكيد مناسب .

إليهم  – احرتم أصدقاءك وُمدَّ يدك       سافرت إيل احلج رغبة يف مغفرة اهلل 
اخلري،  يف  الفتيان  ينافسن  الفتيات  أصبح   – ذلك  إيل  احتاجوا  إذا  باملعونة 

وكثرًيا ما يكون هلن السبق يف بعض امليادين.
10- بني وجه االستشهاد بام يأيت يف باب التوكيد:

)12  : اآليه  الفجر  ېژ)سورة  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ژ  تعاىل:   قال    ) أ   (
ڦ  ژڦ   )30: اآليه  احلجر  )سورة  ىئژ  ېئ  ېئ  ژېئ  

ڄ ڄژ  )سورة البقرة اآليه :31( ژ ڀ    ٺ ٺ ٺ   ٺ          ٿ   ژ . 
)سورة النبأ اآليتان :4،	(
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حذاِر حذاِر من بطيش وفتكي )ب( ـ هى الدنيا تقول بملء فيها 

اء وللرش جالب إىل الشـــر دعَّ ـ فــإياك إيــاك املـراء فـإنه 

أخـذت عىّل مـواثًقا وعهـوًدا ـ ال ال أبوح بحب بثنة إهنـا 

معنوًيا وتوكيًدا  مرة،  لفظيًّا  توكيًدا  اآلتية  الكلامت  يف  الضمري  أكد   -11 

مرة آخرى:

) قمت – أكرمتني – مررت به (.

12- بنَي العلة يف عدم صحة األمثلة اآلتية :

- مررت بكك .

- إنَّ إنَّ زيًدا قائم .

- قوموا أنفسكم .

13- وضح الفرق بني استعامل كلمة مجعاء يف كل مثال من املثالني اآلتيني:

 ) جاءت القبيلة كلها مجعاء – جاءت القبيلة مجعاء (.

14- قدم املضاف إليه، وأخرِّ املضاف وغريِّ ما يلزم ىف املثال اآليت :

) جاءين كال الطالبني (.

ثم  بالنفس، وأخرى بكال،  السابقة مرة  أكد اجلملة  ـ  الطالبني  أكرمت   -1	

اذكر إعراب املؤكد فيهام.
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3- العطف

أهداف الدرس  
بنهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:

يوضح تعريف عطف البيان. ـ 1
يبني حمرتزات تعريف عطف البيان. ـ 2
يوضح أغراض عطف البيان. ـ 3
يستخرج عطف بيان من األمثلة. ـ 4
يميز بني النعت وعطف البيان. ـ 	
يوضح آراء النحاة يف وقوع عطف البيان يف املعارف والنكرات. ـ 	
ُيميز بني إعراب عطف البيان والبدل. ـ 	
يوجه الشواهد النحوية يف باب عطف البيان. ـ 	
يفرق بني ما يصلح أن يكون عطف بيان، وما يصلح أن يكون نعًتا يف األمثلة. ـ 	

 يوضح املقصود بعطف النسق. ـ 10
 يبني حمرتزات تعريف عطف النسق. ـ 11
 يميز بني عطف البيان وعطف النسق. ـ 12
 حيدد حروف عطف النسق. ـ 13
 يعدد حروف عطف النسق. ـ 14
 يستخرج عطف نسق من األمثلة. ـ 	1
 ُيميز بني أقسام حروف العطف. ـ 	1
 يبني ما خيتص به كل حرف من حروف العطف. ـ 	1
يوضح رشوط العطف بحتى. ـ 	1
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ـ 	1 يوضح معنى الترشيك يف احلكم واإلعراب. 
يوضح آراء البرصيني والكوفيني يف معاين الواو. ـ 20
يميز بني أم املتصلة، وأم املنقطعة يف أمثلة. ـ 21
يوضح حكم حذف اهلمزة قبل أم املتصلة. ـ 22
ُيميز بني استعامل حتى  للعطف، واستعامهلا لغري العطف. ـ 23
حيدد رشوط استخدام )بل، لكن، ال( للعطف. ـ 24
ُيمثل الستخدام )بل، لكن، ال( للعطف. ـ 	2
يستخرج أو بمعنى الواو  من أمثلة متلفة. ـ 	2
يستخرج إما بمعنى أو  من أمثلة متلفة. ـ 	2
حيدد رشوط العطف بـ )بل( يف النفي والنهي. ـ 	2
يبني حكم عطف االسم الظاهر عىل الضمري. ـ 	2
يوضح حكم حذف املعطوف ،أو  املعطوف عليه. ـ 30
يمثل ملعطوف ،أو  معطوف عليه حمذوف. ـ 31
يبني حكم حذف الفاء والواو مع معطوفهام. ـ 32
ُيمثل لفاء حمذوفة مع معطوفها. ـ 33
يستخرج واوا حمذوفة مع معطوفها. ـ 34
يوضح حكم عطف الفعل عىل الفعل. ـ 	3
يستخرج فعاًل معطوًفا عىل فعل. ـ 	3
يوجه الشواهد النحوية الواردة يف باب عطف النسق. ـ 	3
يبني ما ختتص به الواو  يف احلذف. ـ 	3
يستخرج فعاًل عطف عىل اسم يشبهه والعكس. ـ 	3
ـ 40 حيرص عىل دراسة باب العطف. 
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 عطف البيان
]تعريفه[

)1(
*** ا ُذو َبَياٍن،أو َنَسْق َوالَغَرُض اآلَن َبَياُن َما َسَبْقاْلَعطُف إمَّ )ص(  

 *** َفْه، ُمنَْكِشَفْهَفُذو الَبَياِن: َتابٌِع، ِشْبُه الصِّ بِِه  اْلَقْصِد  َحِقيَقُة     
)ش( العطُف ـ َكام ذكرـ ضبان؛ أحدمها: عطُف النََّسِق، وسيأيت، والثاين: عطف 

الَبـَياِن، وهو املقصود هبذا الباب.
عطف البيان هو: التابع، اجلامد، امُلْشبُِه للصفة: يف إيضاح َمْتبوعه ،وعدم استقالله، 

نحو: 
أْقَسَم بِاهللِ َأُبو َحْفٍص ُعَمْر )2(

ح أليب حفص.  فـ)ُعَمُر( عطُف َبَياٍن؛ ألنه ُمَوضِّ
ذلك:  بعد  بام  وخرج  به،  لة  ُمَؤوَّ أو  مشتقة  ألهنا  ؛  َفُة  الصَّ )اجلامد(  بقوله  فخرج 

َحاِن متبوَعُهاَم، والبدُل اجلامد؛ ألنه مستقل )3( ام ال ُيوضِّ التوكيُد، وَعطُف النََّسِق؛ أِلهنَّ

)1( اإلعراب: العطف: مبتدأ، إما: حرف تفصيل، ذو: خرب املبتدأ، وذو مضاف، بيان: مضاف 
إليه، أو: عاطفة، نسق: معطوف عىل ذو بيان، الغرض: مبتدأ، اآلن: ظرف زمان مبني عىل الفتح 
يف حمل نصب، بيان: خرب املبتدأ، وبيان مضاف، ما: اسم موصول: مضاف إليه، ومجلة سبق: من 

الفعل والفاعل املسترت فيه جواًزا تقديره هو ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول.
* ذو:  مبتدأ، وذو مضاف، البيان:  مضاف إليه، تابع: خرب املبتدأ، شبه:  نعت لتابع، وشبه مضاف، 
الصفة: مضاف إليه، حقيقة: مبتدأ. وحقيقة مضاف، والقصد: مضاف إليه، به: جار ومرور متعلق 

بمنكشفة، منكشفة: خرب املبتدأ، واجلملة يف حمل رفع صفة ثانية لتابع.
)2(أقسم: فعل ماض، باهلل: جار ومرور متعلق بأقسم، أبو: فاعل أقسم، وأبو مضاف، وحفص:  

مضاف إليه، عمر: عطف بيان، وجيوز أن يكون بدال من أبو حفص .
الشاهد فيه: )أبو حفص عمر(: فإن الثاين عطف بيان لألول.

)3( أي: ألن البدل عىل نية االستقالل؛ فإنك لو قلت: نجح حممد أخوك  يمكن لك أن تقول: 
نجح أخوك  فهو بدل، ألن البدل عىل نية تكرار العامل.
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]موافقته ملتبوعه [
)1( *** ِل األوَّ ِوَفاِق  ِمْن  ِل النَّعُت َويِلَفأولَِينُْه  َما ِمْن ِوَفاِق األوَّ )ص( 

)ش( ملا كان عطُف البياِن ُمْشبًها للصفة، لزم فيه مواَفَقُة املتبوع كالنعت؛ فيوافقه 
يف: إعرابه، وتعريفه أو تنكريه، وتذكريه أو تأنيثه، وإفراده أو تثنيته أو مَجِْعِه.

]حكم ميء عطف البيان ومتبوعه نكرتني [
)2( *** َرْيِن منَكَّ َيُكوَناِن  َفنْيَِفَقْد  ُمَعرَّ َيُكوَناِن  َكاَم  )ص( 

نكرتني)3(  ومتبوعه  البيان  عطف  كون  امتناع  إىل  النحويني  أكثر  ذهب  )ش( 
وذهب قوم ـ منهم املصنف ـ إىل جواز ذلك: فيكونان منكرين كام يكونان معرفني، 
تعاىل:  وقولُه   ،)4( ۋۋۅۅمث  نث  تعاىل:  قوُله  تنكريمها  ومن  قيل: 
عطف  وصديد:  لشجرة،  بيان  عطف  فزيتونة:   نثھھےےمث)	(؛ 

بياٍن ملاء.

فيه وجوًبا  والفاعل ضمري مسترت  اخلفيفة،  بالنون  مؤكد  أمر  فعل  أول:  أولينه:  اإلعراب:   )1(
تقديره: أنت، واهلاء: مفعول أول، من وفاق: جار ومرور متعلق بأولينه، وفاق مضاف، األول: 
ويل   بقوله  متعلق  ومرور  جار  وفاق:  من  ألولينه،  ثان  مفعول  موصول:  اسم  ما:  إليه،  مضاف 
اآليت، ووفاق مضاف، األول:  مضاف إليه، النعت: مبتدأ، ويل: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت 
 فيه جوازا تقديره: هو؛ واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ أو اخلرب 

ال حمل هلا صلة املوصول.
االثنني اسمه، منكرين:   ناقص وألف  تقليل، يكونان: فعل مضارع  )2( اإلعراب: قد: حرف 
وخربه  واسمه  ناقص  مضارع  معرفني:  يكونان  مصدرية،  ما:  جارة،  الكاف  كام  يكون،   خرب 

يف تأويل مصدر بواسطة ما املصدرية، وهذا املصدر مرور بالكاف والتقدير ككوهنام معرفني.
)3( حمتجني بأن البيان يبني، والنكرة مهولة، فال تبني غريها.

)4( سورة. النور. اآلية: 	3.
)	( سورة. الرعد. اآلية: 4.
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]مسألتان يتعني فيهام كون التابع عطف بيان[
)1( *** ُيــَرى لَِبَدليٍَّة  يف َغرِي، َنْحِو: َيا ُغاَلُم َيْعُمَراَوَصــاحلـــًا  )ص( 

*** ) ( َتابِِع )الَبْكِريِّ بامْلَْريِضَِّونْحِو: )برِْشٍ ُيْبَدَل  أْن  َوَلْيَس   
ْبُت )َضَ نحو:  َبَداًل،  يكون  أن  جاز  بياٍن،  عطَف  يكون  أن  جاز  َما  َكلُّ   )ش( 

أبا عبد اهلل زيًدا( )2(.
بياٍن:)3(  عطَف  التابِع  كوُن  فيهام  يتعني  مسألتني،  ذلك  من  املصنُف   واستثنى 
األوىل: أن يكون التابع مفرًدا، معرفة، معرًبا؛ واملتبوع ُمنَادى، نحو:)يا ُغاَلُم َيْعُمَرا( 
فيتعني أن يكون )يعمرا( عطَف بياٍن، وال جيوز أن يكون َبَداًل؛ ألن الَبدَل عىل نِيَِّة تكرار 

العامل؛ فكان جيب بناء )يعمرا( عىل الضم؛ ألنه لو ُلِفَظ بـ)يا( معه لكان كذلك.
)1( مفهوم البيتني: ما صحَّ أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدالً إال إذا كان التابع مفرًدا معرًبا 
واملتبوع منادى، مثل: يا غالم يعمرا  وإال إذا كان التابع خاليا من  أل واملتبوع بأل وقد أضيف إليه 
صفة بأل مثل: أنا ابن التارك  البكري برش،  فالتابع ال يعرب إال عطف بيان فيهام، واإلعراب بدال 

غري مريض عنه.
لبدلية: جار ومرور  اآليت،  يري  قوله  عامله، وهو  مقدم عىل  ثان  مفعول  اإلعراب: صاحلـا: 
جوازا  فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني  مضارع  فعل  يرى:   بصالح،  متعلق 
تقديره: هو يعود إىل عطف البيان، ونائب الفاعل هذا هو املفعول األول، يف غري: جار ومرور 
متعلق بريى، وغري مضاف، نحو: مضاف إليه، يا: حرف نداء، غالم: منادى مبني عىل الضم يف 
حمل نصب، يعمرا: عطف بيان عىل غالم تبًعا للمحل؛ فقد علمت أنه مضموم اللفظ، وأن حمله 

النصب.
* ونحو: معطوف عىل  نحو  فيام سبق، ونحو مضاف، برش: مضاف إليه، تابع:  نعت لبرش، 
وتابع مضاف، البكري:  مضاف إليه، وليس: فعل ماض ناقص، وأن: مصدرية، يبدل: فعل 
مضارع مبني للمجهول منصوب بأن، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه، وأن وما دخلت عليه يف 
تأويل مصدر اسم ليس، باملريض:  والباء زائدة واملريض: خرب ليس منصوب وعالمة نصبه فتحة 

مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة حرف اجلر الزائد.
)2( فزيدا: يعرب عطف بيان لقوله أبا عبد اهلل، وجيوز أن يعرب بدال، ألن البدل عىل نية تكرار 

العامل، فتقول: ضبت زيًدا .
)3( ضبط ابن هشام وغريه املسائل التي يتعني فيها أن يكون التابع عطف بيان وال جيوز أن يكون 
بدال، بأحد أمرين؛ األمر األول: أن يكون التابع غري مستغنى عنه، ومثاله: عىل سافر خالد أخوه، 
األمر الثاين: أن يكون التابع غري صالح ألن يوضع يف مكان املتبوع، ومثاله: يا غالم يعمرا، وقوله: 
أنا الضارب الرجل زيد: أال ترى أنه ال جيوز أن يوضع يعمرا مع كونه منصوًبا موضع غالم املنادى، 

وال يصلح أن يوضع زيد مع كونه علام وليس مقرتًنا بأل موضع الرجل.
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إليه صفٌة  ُأِضيفْت  بـ)أل( واملتبوُع )بأل(، وقد  التابع خالًيا من  أن يكون  الثانية: 
ُجِل َزيٍد(؛ فيتعني كون )زيد( عطَف بيان، وال جيوز  اِرُب الرَّ بـ)بأل(، نحو: )أنا الضَّ
كوُنه بداًل من )الّرُجل(؛ ألن البدل عىل نية تكرار العامل؛ فيلزم أن يكون التقدير: أنا 
ارُب َزْيٍد، وهو ال جيوز؛ ملا عرفت يف باب اإلضافة من أن الصفة إذا كانت بـ )أل(  الضَّ
ال تضاف إال إىل ما فيه )أل(، أو ما ُأِضيَف إىل ما فيه )أل(، مثل: )أنا الضارُب الرجِل 

زْيٍد(. وقوُله: 
)1( *** برِْشٍ الَبْكِريِّ  التَّاِرِك  اْبُن  ُوُقوَعاَأَنا  َتْرُقُبُه  الطَّرْيُ  َعَليِه 

ابُن  )أنا  التقدير:  يكون  أن  إذ ال يصح  بدالً؛  بياٍن، وال جيوز كونه  فبرش: عطُف 
  .) التَّاِرِك برِْشٍ

 ، ( بدال غرُي َمْريِضِّ ( إىل َأنَّ جتويز َكْوِن )برِْشٍ وأشار بقوله: )َوَلْيَس أْن ُيْبدَل بامْلَريِضِّ
اء، والفاريس. )2( وقصد بذلك التنبيه عىل مذهب الَفرَّ

)1( البيت: للمرار بن سعيد الفقعيس.
، البكري: نسبة إىل بكر  اللغة: التارك: اسم فاعل من ترك بمعنى صرَي وجعل، أو من ترك بمعنى خىلَّ
 ابن وائل، برش: هو برش بن عمرو، وكان قد قتله سبع بن احلساس الفقعيس، ترقبه: تنتظر خروج روحه، 
ألن الطري ال تنزل إال عىل املوتى، وكني بذلك عن كونه قتله. املعنى: يقول: أنا ابن الرجل الذي 

ترك برشا البكري تنتظر الطري موته لتقع عليه.
اإلعراب: أنا: مبتدأ،  ابن: خرب املبتدأ، وابن مضاف، التارك: مضاف إليه، والتارك مضاف، البكري: 
مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله، برش: عطف بيان عىل البكري، عليه: جار ومرور متعلق 
 بمحذوف خرب مقدم، الطري: مبتدأ مؤخر، واجلملة يف حمل نصب: إما مفعول ثان للتارك، وإما حال 
من البكري، ترقبه: ترقب: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت جواًزا تقديره: هي، واهلاء مفعول 

به، واجلملة يف حمل نصب حال من الطري، وقوعا: حال من الضمري املسترت يف ترقبه.
الشاهد فيه: )التارك البكري برش(: فإن قوله: ) برش( يتعني فيه أن يكون عطف بيان عىل قوله: 

)البكري(  وال جيوز أن جيعل بدالً منه، والسبب قد سبق رشحه.
)2( مذهب الفراء والفاريس جواز إضافة الوصف املقرتن بأل إىل العلم وذلك نحو: أنا الضارب 
زيد، وعىل هذا جيوز يف أنا ابن التارك البكري برش  أن جيعل )برش( بدالً؛ ألنه جيوز عندهم أن تقول: 
أنا ابن التارك  برش، بإضافة التارك  الذي هو وصف مقرتن بأل إىل برش الذي هو علم ومعنى هذا 
أنه جيوز إحالل التابع حمل املتبوع، ومتى جاز ذلك صح يف املتبوع الوجهان: أن يكون عطف بيان، 
وأن يكون بدال، لكن مذهب الفراء والفاريس غري مقبول عند املصنف ومجهرة العلامء، ألهنم مل 
أن  يقول: وليس  املصنف  بيان، وهلذا جتد  أن يكون عطف  جييزوا يف برش إال وجًها واحًدا، وهو 

يبدل باملريض .
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َعْطُف النَّسْق
]تعريفه، وأحرفه [  

)ص(
)1( *** َكاْخُصْص بُِودٍّ َوَثنَاٍء َمْن َصَدْقَتاٍل بَِحرٍف ُمْتبٍِع َعْطُف النََّسْق

التي  احلروف  َأَحُد  متبوعه  وبني  بينه  ط  امُلَتوسِّ )التابع،  هو:  النََّسق  عطُف  )ش( 
سنذكرها، كـ)اْخُصْص بُِودٍّ وَثنَاٍء من َصَدْق(.

فخرج بقوله: )املتوسط ... إىل آخره( بقيُة التوابِع.

)ص(
)2( *** َفا،  ، ُثمَّ بَِواٍو،  ُمْطَلًقا:  َحتَّى، َأَم،اْو ، َكـ)فِيَك ِصْدٌق َوَوَفا(َفاْلَعْطُف   

)ش( ُحُروُف العطِف عىل قسمني:

ُك املعطوَف مع املعطوف عليه مطلًقا، أي: لفًظا وحكاًم، وهي:  أحدمها: ما ُيرشِّ
نحو: والفاء،  عمٌرو(  ُثمَّ  زيٌد  نحو:)جاء   ، وُثمَّ وعمٌرو(  َزيٌد   الواو،نحو:)َجاء 

)1( اإلعراب: تال: خرب مقدم، بحرف: جار ومرور متعلق بتال، متبع:  نعت حلرف، عطف: 
حمذوف،  لقول  جارة  الكاف  كاخصص:  إليه،  مضاف  النسق:  مضاف،  وعطف  مؤخر،  مبتدأ 
متعلق  ومرور  جار  بود:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل  اخصص: 
باخصص، وثناء: معطوف بالواو عىل ود، من: اسم موصول: مفعول به الخصص، صدق:  فعل 
ماض، وفاعله ضمري مسترت جواًزا تقديره: هو يعود عىل من املوصولة، واجلملة ال حمل هلا صلة 

املوصول.
)2( اإلعراب: العطف: مبتدأ، مطلًقا:  حال من الضمري املستكن يف اجلار واملجرور، وهو قوله: 
بناء  املبتدأ  أو هو حال من  اجلار واملجرور،  تقدم احلال عىل عامله  بناء عىل رأي من أجاز  بواو  
عىل مذهب سيبويه، بواو: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، ثم، فا، حتى، أم، أو: قصد 
لفظهن، معطوفات عىل قوله بواو بعاطف مقدر يف اجلميع، كفيك:  الكاف جارة لقول حمذوف، 
فيك: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، صدق:  مبتدأ مؤخر، ووفا: الواو عاطفة، وفا: 

معطوف عىل صدق، وقرص وفا للرضورة.
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وأْم، نحو:)أزيٌد عندك  امُلَشاُة(  َحتَّى  اُج  احُلجَّ نحو:)َقِدَم  وَحتَّى،  فعمٌرو(  زيٌد   )جاء 
َأْم عمٌرو(؟ وأو، نحو:)جاء زيٌد، أو عمٌرو(.

ُك لفًظا فقط ، وهو املراد بقوله: والثاين: ما ُيرَشِّ
)ص(

)1(
*** َلكِْن، َكـ ) مَلْ َيْبُد اْمُرٌؤ َلكِْن َطاَل(َوَأْتَبَعْت َلْفًظا َفَحْسُب: َبْل، َوال،  

)ش( هذه الثالثة ُترشُك الثايَن مع األول يف إعرابه، ال يف حكمه، نحو:)ما قاَم زيٌد 
ْب زيًدا َلكِن عمًرا(. بل عمٌرو، وجاء زيٌد ال عمٌرو، وال َترْضِ

]معنى الواو[
 )2(

*** ُموافًِقاَفاْعطِْف بَِواٍو الِحًقا ،أو َسابًِقا ُمَصاِحًبا  أْو  احْلْكِم  يف  )ص( 
َع يف ذكر معانيها: )ش( ملَّا ذكر ُحُروَف العطِف التسعة رَشَ

 فالواو: ملطلق اجلمع عند البرصيني؛ فإذا قلت: )َجاء َزيٌد وَعْمٌرو( دلَّ ذلك عىل 
اجتامعهام يف نسبة املجيء إليهام، واْحَتَمل َكْوَن )عمرو( جاء بعد )زيد(، أو جاء قبله، 
أو جاء ُمَصاِحًبا له، وإنام يتبني ذلك بالقرينة، نحو:)جاء زيد وعمرو بعده، وجاء زيد 

وعمرو قبله، وجاء زيد وعمرو َمَعُه( َفُيْعَطُف هبا: الالِحُق، والسابُِق، واملصاِحُب.

بنزع اخلافض،  أو منصوب  لفًظا:  متييز،  التأنيث،  أتبعت:أتبع: فعل ماض، والتاء عالمة   )1(
فحسب:  الفاء زائدة لتزيني اللفظ، حسب بمعنى كاٍف: مبتدأ وخربه حمذوف، أي فكافيك هذا، 
بل:  فاعل أتبعت، وال، لكن: معطوفان عىل بل  بعاطف مقدر يف الثاين، كلم: الكاف جارة لقول 
حمذوف، مل: حرف نفي وجزم وقلب، يبد: فعل مضارع مزوم بلم وعالمة جزمه حذف الواو، 
امرؤ:  فاعل يبد، لكن: حرف عطف، طال: معطوف عىل امرؤ، والطال ـ بفتح الطاء مقصوًرا، 
بزنة عصا وفتى ـ ابن الظبية أول ما يولد، وقيل: الطال هو ولد البقرة الوحشية، وقيل: ولد ذات 

الظلف مطلقا، وجيمع عىل أطالء، مثل: سبب وأسباب.
وجوبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر،  فعل  اعطف:  للتفريع،  الفاء  فاعطف:   اإلعراب:   )2(
عاطفة،  أو:  العطف،  به  مفعول  الحقا:   باعطف،  متعلق  ومرور  جار  بواو:  أنت،  تقديره: 
تنازعه كل من سابقا والحقا، أو:  سابقا: معطوف عىل قوله الحقا، يف احلكم:  جار ومرور 

عاطفًة، مصاحًبا: معطوف عىل سابًقا، موافًقا:  نعت لقوله: مصاحًبا.

ُ
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ومذهب الكوفيني أهنا للرتتيب)1(. َوُردَّ بقوله تعاىل:

نث ڤڤڦڦڦ ڦڄمث)2(.
]ما ختتص به الواو[

)ص(
)3(

*** ا َعْطَف الَّذي ال    ُيْغنِي َمْتبُوُعُه ، كـ) اْصَطفَّ َهَذا واْبني(َواْخُصْص هِبَ  
ِت اْلواُو ـ من بني حروف العطف ـ بأهنا ُيْعَطُف هبا حيث ال ُيْكَتفى  )ش( اْختصَّ
باملعطوف عليه، نحو:)اْخَتَصم َزْيٌد وعمٌرو(، ولو قلت: )اْخَتَصَم َزيٌد( مل جيز، ومثله 

)اصَطفَّ هذا وابني، وَتَشاَرَك َزيٌد وَعْمٌرو(.
العطف؛  حروف  من  بغريها  وال  بالفاء  املواضع  هذه  يف  يعطف  أن  جيوز   وال 

فال تقول:)اختصم زيد فعمرو(.
* * *

)1( أي لعطف املتأخر فقط.
)2 ( سورة )املؤمنون اآلية: 	3(. 

لو كانت الواو دالة عىل الرتتيب ـ كام يقول الكوفيون ـ لكان هذا الكالم اعرتاًفا من الكفار بالبعث 
بعد املوت، ألن احلياة املرادة من )نحيا(  تكون حينئذ بعد املوت، وهي احلرش، ومساق اآلية وما 
عرف من حاهلم ومرادهم دليل عىل أهنم منكرون له: فاملراد من احلياة يف قوهلم:   ونحيا  هي احلياة 
التي حييوهنا يف الدنيا، وهي قبل املوت قطعا ، فدلت اآلية عىل أن الواو ال تدل عىل الرتتيب؛ ألن 
املعطوف سابق يف الوجود عىل املعطوف عليه، وإذا مل توجد قرينة تعني املعية أو غريها فاألرجح أن 
تكون الواو دالة عىل مصاحبة املعطوف للمعطوف عليه، ويليه أن يكون املعطوف عليه سابًقا، ثم 

أن يكون املعطوف عليه متأخًرا.
جار  هبا:  أنت،  تقديره:  وجوبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل  اخصص:  اإلعراب:   )3(
ومرور متعلق باخصص، عطف: مفعول به ال خصص، وعطف مضاف، الذي: مضاف إليه 
اسم موصول، واجلملة من الفعل املنفي، ال يغني وفاعله املسترت فيه وجوًبا ال حمل هلا من اإلعراب 
صلة املوصول، متبوعه: متبوع فاعل مرفوع واهلاء مضاف إليه، كاصطف: الكاف جارة لقول 

حمذوف، اصطف: فعل ماض، هذا:  فاعل اصطف، وابني:  معطوف عىل هذا.
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]معنى الفاء، وُثمَّ [ 
)1( *** بِاتَِّصاِل تِيِب  لِلرتَّ بِاْنِفَصاِلَواْلَفاُء  تِيِب  لِلرتَّ َوُثمَّ  )ص(    

به،  ُمتَِّصاًل  عليه  املعطوِف  عن  املعطوِف  ِر  َتَأخُّ عىل  الفاُء  تدلُّ  أي:  )ش( 
ومنه  فعمٌرو(  زيٌد  )جاء  نحو:  عنه،  مرتاِخًيا  أي:  منفصاًل،  عنه  ِرِه  َتأخُّ عىل  و)ثم( 
تعاىل:  قوُله  ومنه  عمرو(.  ثم  زيد  )وجاء  ۀۀہمث)2(،  نث  تعاىل:  قوُله 

نثىئىئییییجئمث )3(
]ما ختتص به الفاء[ 

)ص(
  )4(

*** لْهَواْخُصْص بَِفاٍء َعْطَف َما َلْيَس ِصَلْه الصِّ ُه  َأنَّ اَسَتَقرَّ  الَّذي  َعىَل    
ضمري  عن  خللوه  صلة؛  يكون  أن  َيْصُلُح  ال  ما  َتعطف  بأهنا  الفاء  ِت  اختصَّ )ش( 
َيطرُِي  املوصول ـ عىل ما يصلح أن يكون صلة؛ الشتامله عىل الضمري، نحو: )الذي 
مل جيز؛  زيد(  يغضب  )ثم  أو  زيد(،  )ويغضب  قلت:  ولو   )	() الذَباُب  زيد   َفَيْغَضُب 
باتصال:  املبتدأ،  متعلق بمحذوف خرب  مبتدأ، للرتتيب: جار ومرور  الفاء:  )1( اإلعراب: 
األول  الشطر  مثل  بانفصال:  للرتتيب  َوُثَم  الرتتيب،  متعلق بمحذوف حال من   جار ومرور 

يف اإلعراب.
)2( سورة. األعىل. اآلية: 2.
)3( سورة. فاطر. اآلية: 11.

)4( مفهوم البيت: ختتص الفاء بأهنا تعطف عىل مجلة الصلة مجلة ال تصلح أن تكون صلة. 
جار  بفاء:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل  اخصص:  اإلعراب: 
موصول  اسم  ما:  مضاف،  عطف  خصص،  ال  به  مفعول  عطف:  باخصص،  متعلق  ومرور 
فيه، صلة:  خرب ليس واجلملة من  ناقص واسمه ضمري مسترت  إليه، ليس: فعل ماض  مضاف 
ليس واسمها وخربها ال حمل هلا صلة املوصول، عىل الذي: جار ومرور متعلق بعطف، استقر:  
َأنَّه: أن حرف توكيد ونصب، واهلاء اسمه، الصلة:  خرب أن َوَأنَّ وما دخلت عليه   فعل ماض، 
يف تأويل مصدر فاعل استقر، واجلملة من الفعل الذي هو استقر والفاعل الذي هو املصدر املنسبك 

من أن ومعموهلا ال حمل هلا صلة الذي.
  = مضارع  فعل  يطري:  رفع،  حمل  يف  مبني  مبتدأ  موصول  اسم  الذي:  املثال:  هذا  إعراب   )	(
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ألن الفاء تدل عىل السببية فاْسُتْغني هبا عن الرابط، ولو قلت: )الذي َيطرُي ويغضُب 
منه زيد الذباُب( جاز؛ ألنك أَتْيَت بالضمري الرابط.

]حتى ورشط العطف هبا [
)ص(

)1( *** َتالَبْعًضا بَِحتَّى اْعطِْف َعىَل ُكلٍّ َوال الِذي  َغاَيَة  إاِل  َيُكوُن 
زيادة، يف  له،  وغايًة  قبله  مما  بعًضا  يكون  أن  بحتى  املعطوف  يف  ُيْشرَتط   )ش( 

اُج حتى امُلَشاُة(. أو َنْقٍص، نحو: )َماَت الناُس حتى األنبياُء، وَقِدَم احُلجَّ

* * *

الفعلية ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول،   = وفاعله مسترت فيه جواًزا تقديره هو، واجلملة 
 فيغضب زيد: الفاء حرف عطف يغضب زيد مجلة فعلية معطوفة بالفاء عىل مجلة يطري ال حمل 

هلا من اإلعراب الذباب:خرب املبتدأ مرفوع.
)1( اإلعراب: بعًضا: مفعول به مقدم لقوله: اعطف اآليت، بحتى: جار ومرور متعلق باعطف، 
اعطف:  فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، عىل كل: جار ومرور متعلق 
مسترت  ضمري  واسمه  ناقص  مضارع  فعل  يكون:  نافية،  ال  للحال،  الواو  وال:  أيًضا،   باعطف 
فيه جواًزا، إال: أداة استثناء ملغاة، غاية: خرب يكون غاية مضاف، الذي: اسم موصول مضاف 
إليه، تال: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، ومجلة 

يكون واسمه وخربه يف حمل نصب حال.
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]أم املتصلة وعالمتها [ 
)ص(

 )1(
*** ِز التَّْسِوَيْه ُمغنَِيْهَوَأْم هَبا اْعطِْف إْثَر مَهْ  ) )أيٍّ َلْفِظ  َعْن  َزٍة  مَهْ أْو 

تقع  التي  وهي:  ومتصلة.  وستأيت،  منقطعة،  قسمني:  عىَل  )أم(  )ش( 
تعاىل:  قوُله  ومنه  َقعْدت(،  َأْم  أقْمَت  َعىَلَّ  نحو:)َسَواٌء  التسوية،  مهزة  بعد 

نثڍڍڌڌڎمث)2(.
ُام عندك؟ . (، نحو: )َأَزيٌد عندَك َأْم َعْمرٌو(؟ أي: َأهيُّ والتي تقع بعد مهزة ُمْغنِية عن )أيٍّ

]حذف اهلمزة قبل )أم( املتصلة [ 
)3( *** إْن اهَلمَزة،  ُأْسقَطِت  اَم  َكاَن َخَفا امَلْعنَى بِحْذفَِها أِمْنَوُربَّ )ص(  

ـ  أي  عن  املغنية  واهلمزَة  التسوية،  َزَة  مَهْ يعني  ـ  اهلمزة  َذُف  حُتْ قد  أي:  )ش( 
قراءُة  ومنه  موجودة،  واهلمزة  كانت  كام  متصلة  )أم(  وتكون  اللبِس،  أْمن  عند 

)1( مفهوم البيت: تأيت   أم  العاطفة بعد مهزة التسوية أو مهزة التعيني، وهي التي تغني عن أي .
اإلعراب: وأم: قصد لفظه: مبتدأ، هبا: جار ومرور متعلق بقوله اعطف اآليت، اعطف: فعل 
أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، إثر  ظرف مكان 
بمعنى بعد متعلق باعطف، إثر مضاف، مهز: مضاف إليه ومهز مضاف، والتسوية:  مضاف إليه، 
أو: حرف عطف، مهزة: معطوف عىل مهز، عن لفظ: جار ومرور متعلق بقوله   مغنية  اآليت لفظ 

مضاف، وأي: مضاف إليه، مغنية:  نعت هلمزة.
)2( سورة إبراهيم. اآلية: 21

)3( مفهوم البيت: قد حتذف اهلمزة قبل   أم  إن أِمن اللبس.
للمجهول،  مبني  فعل ماض  ُأْسقط:  ما:كافة، أسقطت:  تقليل،  اإلعراب: ربام: رب: حرف 
والتاء للتأنيث، اهلمزة: نائب فاعل، إن: رشطية،كان: فعل ماض ناقص فعل الرشط، خفا: اسم 
كان مرفوع بالضمة املوجودة عىل اهلمزة املحذوفة. وقد قرص للرضورة. خفا: مضاف، املعنى: 
مضاف إليه، بحذفها: جار ومرور متعلق بقوله   أمن  اآليت، وحذف: مضاف وها: مضاف إليه، 
أمن:فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل خفاء 

املعنى، واجلملة يف حمل نصب خرب كان، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه سابق الكالم.
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هكذا:  اهلمزة  )2(بإسقاط  حُمَْيِصن)1(:نثٻٻپپپپمث  ابن 
)أنذرهتم(، وقوُل الشاعر:

)3(
*** َداِرًيا ُكنَُت  َوإْن  َأْدِري  َما  بَِثاَمِنَلَعْمُرك  َأْم  ْمَر  اجْلَ َرمنْيَ  بِسْبٍع     

أي: أبِسْبٍع .

* * *

)1( ابن حميصن: هو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن، أحد أصحاب القراءات األربعة بعد العرشة، 
ا جليال، تويف بمكة 321هـ.  كان مقرئ أهل مكة مع ابن كثري، وكان نحويًّ

)2( سورة. البقرة. اآلية:	.
)3( البيت لعمر بن أيب ربيعة، أحد شعراء قريش املعدودين.

لعمرك  الكالم:  وتقدير  وجوًبا،  حمذوف  وخربه  مبتدأ  عمر:  للقسم،  الالم  لعمرك:  اإلعراب: 
قسمي وهو مضاف والكاف ضمري املخاطب مضاف إليه، ما:  نافية أدري: فعل مضارع يتطلب 
مفعولني، وقد علق عنهام باهلمزة املقدرة قبل قوله: بسبع اآليت، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا 
الواو واو احلال إن زائدة، كنت:كان: فعل ماض ناقص، والتاء اسمه، دارًيا:  أنا، وإن:  تقديره: 
خربه، بسبع: جار ومرور متعلق بقوله، رمني: اآليت رمني  رمى: فعل ماض ونون النسوة فاعل، 

اجلمر: مفعول به، أم: عاطفة، بثامن: جار ومرور معطوف عىل قوله بسبع.
املغنية عن لفظ أي  وأصل الكالم.  أم  بثامن(: حيث حذف منه اهلمزة  )بسبع،  الشاهد فيه: 

أبسبع رمني ـ إلخ، وإنام حذفها اعتامًدا عىل ظهور املعنى وعدم خفائه.
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] أم املنقطعة [ 
)1( *** َخَلْتَوبِاْنِقَطاٍع وبَِمْعنَى )َبْل( َوَفْت بِه  ُقيَِّدْت  َّا  مِم َتُك  إْن  )ص( 

)ش( أي: إذا مل يتقدم عىل )أم( مهزُة التسويِة، وال مهزة مغنيٌة عن أي؛ فهي ُمنَْقطَِعة، 
بِّ ے ۓ ۓ ڭ  نث ھ ھ  ھ ھرَّ وتفيد اإلضاَب كَبْل، كقوله تعاىل: 

ڭڭمث)2(  أي: بل يقولون افرتاه، ومثله: )إهنَّا إِلبل َأْم َشاٌء( أي: بل هي شاٌء.
]أو، ومعانيها [ 

)ص(
)3( *** َوَأهْبِِم ـ  بِأْو  ـ  ْم  َقسِّ أبِِْح،   ، ْ ا أْيًضا ُنِميَخريِّ اٌب هِبَ واْشُكْك، وإِْضَ  

أوديناًرا،  درمًها،  َمايل  من  )ُخْذ  للتخيري،نحو:  )أو(  تستعمل  أي:  )ش( 

)1( مفهوم البيت: أم املنقطعة هي التي مل تسبق هبمزة التسوية، وال هبمزة مغنية عن أي فتفيد معنى 
اإلضاب، أي معنى بل.

اإلعراب: بانقطاع:  جار ومرور متعلق بقوله وفت  اآليت، وبمعنى: جار ومرور معطوف 
بالواو عىل بانقطاع، ومعنى مضاف، بل: قصد لفظه: مضاف إليه، وفت: وىف: فعل ماض، والتاء 
للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هي يعود إىل أْم أيضا، إن:  رشطية، تك: فعل 
مضارع ناقص، فعل الرشط، واسمه ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هي يعود إىل أْم أيضا، مما: 
جار ومرور متعلق بقوله خلت اآليت، قيدت:  قيد: فِْعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل 
ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هي يعود إىل أْم والتاء للتأنيث، واجلملة ال حمل هلا صلة ما املجرورة 
حمال بمن، به:  جار ومرور متعلق بقيدت، خلت:  خال: فعل ماض، والتاء للتأنيث، والفاعل 
ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هي يعود إىل أم، واجلملة يف حمل نصب خرب   تك  وجواب الرشط 

حمذوف يدل عليه ما سبق.
)2(  سورة يونس. اآليتان: 	3ـ 	3.

)3( مفهوم البيت: تأيت أو بمعنى التخيري، أو اإلباحة، أو التقسيم، أو اإلهبام، أو الشك أو اإلضاب 
حسب معنى اجلملة.

اإلعراب: خري:  فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، أبح، قسم: معطوفان 
قبله، وأهبم  الثالثة  األفعال  تنازعه  بأو:  جار ومرور  منهام،  بعاطف مقدر مع كل  عىل   خري  
أيًضا:   مبتدأ، هبا:  جار ومرور متعلق بإضاب،  واشكك: معطوفان عىل خري، وإضاب:  
مفعٍول مطلق لفعل حمذوف، نمي:  فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه 

جوازا تقديره: هو يعود إىل إضاب، واجلملة  ىف حمل رفع خرب املبتدأ.
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والتخيري:  اإلباحة  بني  والفرُق  سرِييَن(  اْبن  أو  احلَسَن،  ولإلباحة،نحو:)َجالِِس 
)الكلمة  نحو:  وللتقسيم،  يمنعه،  والتخيري  اجلمَع،  مَتنُع  ال  اإلَباَحَة  أن 
عمرو(  أو  زيٌد  )جاء  نحو:  السامع،  عىل  ولإلهبام  حرف(  أو  فعل،  أو   اسم، 
تعاىل:  قوُله  ومنه  السامع،  عىل  اإلهباَم  وقصدَت  منهام،  باجلائي  عامًلا  ُكنَت   إذا 
نث ڃڃڃڃچچچچڇمث )1(، وللشك، نحو:)جاء زيٌد 

ا يف اجلائي منهام، ولإلضاب كقوله: أو عمرو( إذا كنت شاكًّ
)2(

اِد*** بَعدَّ إالَّ  ْم  هَتُ ِعدَّ ُأْحِص  مَلْ 

*** نَِيًة َثاَم وا  ُد ا َز ْو  أ ننَِي  َثاَم ُنوا  أْوالدِيَكا َقتَّلُت  َقْد  َرَجاؤك  َلْوال 
أي: بل زادوا.

* * *

)1( سورة سبأ اآلية: 24.
)2( هذان البيتان جلرير بن عطية، يقوهلام هلشام بن عبد امللك.

اللغة: عيال: يعني هبم َأْوالَده ومن يعوهلم ، برمت :ضجرت وتعبت.
اإلعراب: ما: اسم استفهام مبتدأ، مبني عىل السكون يف حمل رفع، ذا: اسم موصول خرب املبتدأ، 
ترى: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب 
صلة املوصول، والعائد ضمري منصوب برتى حمذوف، وجيوز أن يكون قوله ماذا  كله اسم استفهام 
مفعواًل مقدًما لرتى، يف عيال: جار ومرور متعلق برتى، قد: حرف حتقيق، برمت: فعل وفاعل 
واجلملة يف حمل جر صفة لعيال، هبم: جار ومرور متعلق بربمت، مل: نافية جازمة، أحص: فعل 
أنا،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  والفاعل  الياء،  حذف  جزمه  وعالمة  بلم  مزوم  مضارع 
عدهتم: عدة: مفعول به ألحِص وعدة مضاف والضمري مضاف إليه إال: أداة استثناء ملغاة، بعداد: 

جار ومرور متعلق بأحىص.   
* كانوا: كان فعل ماض ناقص: وواو اجلامعة اسمه، ثامنني: خرب كان، أو: حرف عطف بمعنى 
بل، وقيل: هي بمعنى الواو، زادوا: فعل وفاعل، ثامنية: مفعول به لزاد، َلْوال: حرف امتناع لوجود، 
حرف  قد:  إليه،  مضاف  والكاف  مضاف  ورجاء  وجوًبا،  حمذوف  خربه  مبتدأ  رجاء:  رجاؤك: 
حتقيق، قتلت: فعل وفاعل، أوالدي: َأْوالد: مفعول به لقتل، أوالد مضاف وياء املتكلم مضاف 

إليه.
الشاهد فيه: )أو زادوا(:  حيث استعمل فيه أو لإلضاْب بمعنى بل.

َماَذا  َتَرى  يِف  ِعَياٍل  َقْد  َبِرْمُت  هِبِْم
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]ميء أوـ بمعنى الواو[
)1( *** إَذا  ، الَواَو  َعاَقَبِت  مَلْ ُيْلِف ُذو النُّْطِق لَِلْبٍس َمنَْفَذاَوُربَّام  )ص(   

)ش( قد تستعمل )أو( بمعنى الواو عند َأْمِن اللَّبِس؛ كَقوله:
)2( *** ُه ُموَسى َعىَل َقَدِرَجاَء اخِلالَفَة َأْو َكاَنْت َلُه َقَدًرا َكاَم َأَتى َربَّ

أي: وكانت له َقَدًرا. 
* * *

)1( اإلعراب: ربام: رب: حرف تقليل، ما: كافة، عاقبت: عاقب: فعل ماض والتاء للتأنيث، 
إذا: ظرف  لعاقب،  به  الواو: مفعول  أو،  إىل  يعود  تقديره: هي  فيه جواًزا  والفاعل ضمري مسترت 
الياء  نافية جازمة، يلف: فعل مضارع مزوم بلم وعالمة جزمه حذف  تضمن معنى الرشط، مل: 
والكرسة قبلها دليل عليها، ذو: فاعل يلف، ذو مضاف، والنطق: مضاف إليه، واجلملة يف حمل جر 
بإضافة إذا إليها، للبس: جار ومرور متعلق بقوله منفذا اآليت، منفًذا: مفعول أول ليلِف ومفعوله 

الثاين حمذوف، وجواب إذا  حمذوف.
)2( هذا البيت جلرير بن عطية من قصيدة يمدح هبا أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز بن مروان.

اللغة: َقَدرا  بفتحتني: موافقة له، أو مقدرة.
اإلعراب: جاء:  فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل املمدوح، اخلالفة:  
مفعول به جلاء، أو: عاطفة بمعنى الواو، كانت: كان: فعل ماض ناقص، والتاء للتأنيث، واسمه 
اآليت  قدًرا  بقوله  له: جار ومرور متعلق  إىل اخلالفة،  يعود  تقديره: هي  فيه جواًزا  ضمري مسترت 
قدًرا: خرب كان، كام: الكاف: جارة ما مصدرية، أتى: فعل ماض، ربه: رب مفعول به مقدم عىل 

الفاعل ورب مضاف واهلاء مضاف إليه، ُموسى: فاعل أتى، عىل قدر: جار ومرور متعلق بأتى. 
الشاهد فيه: )أو كانت(: حيث استعمل فيه   أو  بمعنى الواو، ارتكانا عىل وضوح املعنى وعدم 

وقوع السامع يف لبس.
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ا بمعنى أو [ ]إتيان إمَّ
)ص(

)1(
*** ا( الثَّانَِيْه النَّائَِيْه(َوِمْثُل )أْو( يِف اْلَقْصِد )إمَّ ا  َوإمَّ ِذي  ا  َنْحِو:)إمَّ يِف   

نحو: التخيري،  من  )أو(:  تفيده  ما  تفيد  بمثلها  املسبوَقَة  ا(  )إِمَّ أن  يعني   )ش( 
ابن  وإما  احلسن  ا  إِمَّ نحو:)جالس  واإِلَباحة،  ديناًرا(  ا  إِمَّ و  درمًها  ا  إِمَّ مايل  من  )خذ 
ا حرف، واإلهبام والشك،  إِمَّ الكلمة إما اسم وإما فعل و  ِسرييَِن، والتقسيم، نحو: 

ا عمرو(. ا زيد و إِمَّ نحو:)جاء إِمَّ
ا( هذه عاطفة، خالًفا لبعضهم، وذلك لدخول الواو عليها، وحرُف  وليست )إمَّ

العطف ال يدخل عىل حرف العطف.
]  رشط العطف بلكن، وال [

)2(
*** َتالوأوِل )َلكِْن( نْفًيا ،أْو هَنًْيا َو)ال( اثباتـًا  َأِو  َأْمًرا،  اْو  نَِداًء،  )ص( 

ْبُت زَيًدا لكِْن عمًرا(، وبعد  )ش( إنام ُيعَطُف بـ)لكن( بعد النفي، نحو: )ما َضَ
ْب زيًدا لكِن عمًرا(. النهي، نحو )ال َترْضِ

ب زيًدا   َوُيْعَطُف بـ)ال( بعد النداء، نحو: )يا زيُد ال عمرو( وبعد األمر، نحو:)اْضِ
 ال عمًرا( وبعد اإلثبات، نحو: )جاء زيد ال عمرو( وال يعطف بـ)ال( بعد النفي، نحو: 
ما جاء زيٌد ال عمٌرو) وال ُيعطُف. بـ )لكن( يف اإلثبات، نحو: )جاء زيٌد لكن عمٌرو(.

)1( اإلعراب: مثل:  مبتدأ ومثل مضاف، أو: قصد لفظه مضاف إليه، يف القصد: جار ومرور 
متعلق بمثل، إما:  قصد لفظه: خرب املبتدأ، الثانية: نعت إلما، يف نحو: جار ومرور متعلق بمثل 
أيًضا، إما:  حرف تفصيل، ذي: اسم إشارة للمفردة املؤنثة: مبتدأ وخربه حمذوف: أي إما هذه 

كـمثل ، وإما: عاطفة، النائية: معطوف عىل ذي.
قصد  لكٍن:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر،  فعل  وأول:  اإلعراب:   )2(
لفظه: مفعول به ألْوِل، نفًيا:  مفعول ثان ألْوِل، أو:  عاطفة، هنًيا: معطوف عىل قوله: نفًيا، وال: 
قصد لفظه: مبتدأ، نداء:  مفعول به مقدم لقوله   تال  اآليت، أو أمًرا أو إثباًتا:  معطوفان عىل قوله 
نداء  السابق، تال:  فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ال واجلملة من   

تال  وفاعله يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو  ال املقصود لفظه.
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] أحوال العطف ببل[
)1( *** َتْيَهاَوَبْل َكلكِْن َبْعَد َمْصُحوَبْيَها َبْل  َمْرَبٍع  يف  أُكْن  َكَلْم  )ص(  

*** ِل ا لِلثَّاِن ُحْكَم األوَّ يف اخَلرَبِ امُلْثَبِت، َواألْمِر اجَليلَواْنُقْل هِبَ           
ُر حكم ما قبلها  )ش( ُيْعَطُف بـ )بل( يف النفي والنهي؛ فتكون كلكن: يف أهنا ُتَقرِّ
عمًرا(  بل  زيًدا  ْب  َترْضِ وال  عمٌرو،  بل  زيٌد  قام  نحو:)ما  بعدها،  ملا  نقيَضُه  وتثبت 

َرِت النفَي والنهَي السابقني، َوَأْثَبَتت القياَم لعمرو، واألْمَر برضبه. فقرَّ
وُيْعَطُف هبا يف اخلرب امُلْثَبِت، واألمر؛ فتفيد اإلضاَب عن األول، وتنُْقُل احلكَم إىل 
الثاين، حتى يصرياألوُل كأنه مسكوٌت عنه، نحو: ) قام زيٌد بل عٌمرو ، واِضْب زيًدا 

بل عمًرا(.
* * *

)1( اإلعراب:بل: قصد لفظه: مبتدأ، كلكن: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، بعد:  
ظرف متعلق بمحذوف حال من ضمري املبتدأ املستكن يف اخلرب، وبعد مضاف، مصحوبى: من 
لقول  جارة  الكاف  كلم:  إليه،  مضاف  وها:  مضاف  ومصحويب:  إليه،  مضاف  مصحوبيها: 
نافية جازمة، أكن: فعل مضارع ناقص مزوم بلم واسمه ضمري مسترت فيه وجوًبا  حمذوف، مل: 
تقديره: أنا، يف مربع: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب أكن، بل: حرف عطف، تيها: قرص 

للرضورة، وأصله   تيهاء،  معطوف عىل مربع.
* انقل: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت وجوًبا تقديره: أنت، هبا للثان: جاران ومروران متعلقان 
بانقل، حكم:  مفعول به لـ)) انقل((، حكم: مضاف، األول: مضاف إليه،  يف اخلرب: جار ومرور 

متعلق بانقل أيًضا، املثبت: صفة للخرب،  واألمر: معطوف عىل اخلرب، اجليل: صفة لألمر.
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] العطف عىل ضمري الرفع البارز وغريه[
)ص(

)1( *** ُمتَِّصْل َرْفٍع  ضمرِي  َعىَل  مرِي امُلنَْفِصْلَوإْن  َعَطْفَت َفاْفِصْل بالضَّ   
*** َيـِرْد َفْصٍل  َوباِل  َما،  فاِصٍل  اْعَتِقْدأو  وَضْعَفُه  َفاِشًيا  النَّْظِم  يف    

وبني  بينه  تْفِصَل  أن  وجب  املتصل  فِع  الرَّ ضمرِي  عىل  عطْفَت  إذا  )ش( 
تعاىل:  قوله  نحو:  املنفصـل،  بالضمـري  كثرًيا  الفصُل  وَيَقُع  بيشء،  عليه  ماعطفت 
نثۈۈٴۇۋۋۅۅمث)2( َفَقوله: )وآباؤكم( معطوف عىل 
الضمري يف )كنتم( وقد فصل بـ)أنتم(، ووردـ  أيًضاـ  الَفْصُل بغري الضمري، وإليه أشار 
 بقوله: )أو  فاصل ما( وذلك كاملفعول به، نحو: )أكرمتك وَزيٌد( ومنه قوُله تعاىل: 
نث ڑکک ککمث)3( )فمن(:  معطوف عىل الواو يف )يدخلوهنا(، وَصحَّ 
ذلك للفصل باملفعول به وهو اهلاء من )يدخلوهنا( ومثله الفصُل بال النافية، كقوله تعاىل: 
 نث ٿٹٹٹمث  )4( فـ »آباؤنا« معطوٌف عىل )نا( وجاز ذلك للفصل 

)بني املعطوف واملعطوِف عليه( بال.

وضمري  اآليت  عطفت   بقوله:  متعلق  ومرور  جار  ضمري:  عىل  رشطية،  إن:  اإلعراب:   )1(
مضاف، رفع: مضاف إليه، متصل: نعت لضمري رفع،عطفت: عطف: فعل ماض فعل الرشط 
وفاعله  فعل أمر  افصل   الرشط  جواب  يف  واقعة  الفاء  فافصل:  فاعله،  املخاطب  ضمري  والتاء 
ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت،  بالضمري:  جار ومرور متعلق بافصل، املنفصل: نعت 

للضمري، ومجلة فعل األمر وفاعله يف حمل جزم جواب الرشط.
أو: عاطفة، فاصل:  معطوف عىل الضمري يف البيت السابق، ما: نكرة صفة لفاصل، أي: فاصل 
أي فاصل، وبال فصل:  الواو لالستئناف: بال جار ومرور متعلق بقوله، يرد: اآليت، وال التي 
هي اسم بمعنى غري مضاف، فصل مضاف إليه، يرد:  فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا 
تقديره: هو يعود إىل العطف عىل ضمري رفع، يف النظم: جار ومرور متعلق بريد، فاشًيا: حال 
من الضمري املسترت يف يرد ، وضعفه:  الواو لالستئناف ضعف: مفعول مقدم العتقد، وضعف 

مضاف واهلاء مضاف إليه، اعتقد: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت.
)2( سورة األنبياء. اآلية: 4	.

)3( سورة الرعد. اآلية: 23.
)4(  سورة األنعام. اآلية: 	14.
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والضمري املرفوع املسترت يف ذلك كاملتصل، نحو:)اِضْب أنَت وزيٌد(، ومنه قوله 
املسترت  الضمري  عىل  معطوف  ۀہہہمث)1(فـ)َزْوُجَك(  نث   تعاىل: 

يف )اْسُكْن( َوصحَّ ذلك للفْصِل بالضمري املنفصل، وهو )أنت(. 
وأشاربقوله:)وبال فصل يرد( إىل أنه قد َوَرَد يف النظم َكثرًيا العطُف عىل الضمري 

املذكور باَِل َفصل، كقوله:
)2(

*** ْفَن  َرْماَلُقْلُت إْذ َأْقبَلْت َوُزْهٌر هتاَدى َكنَِعاِج  اْلَفال  َتَعسَّ  
فقوله: )َوَزهٌر( معطوٌف عىل الضمري املسترت يف )َأقْبَلْت(، وقد ورد ذلك يف النثر 
َسَواٍء واْلَعَدُم( برفع )العدم(  بَِرُجٍل  )َمَرْرُت  قليال، حكى سيبويه )رمحه اهلل تعاىل(: 

بالعطف عىل الضمري املسترت يف )سواء(.
إىل  حيتاج  ال  املنفصل  املرفوع  الضمري  عىل  العطف  أن  املصنف:  كالم  من  وُعلَِم 
املتصُل  املنصوب  الضمرُي  وكذلك  َوَعمٌرو(.  ُهَو  إال  َقاَم  َما  )َزْيٌد  نحو:  َفْصٍل، 

اَك َوَعْمًرا(.  ْبُتُه َوَعْمًرا( ، و)ما أْكَرْمُت إاّل إيَّ واملنفصُل، نحو: )َزْيٌد َضَ

)1( سورة البقرة. اآلية: 	3.
)2( البيت لعمر بن أيب ربيعة املخزومي.

إحدى  فحذفت  تتهادى  أصله  هتادي:  البيضاء،  احلسناء  املرأة  وهي  زهراء  مجع  زهر:  اللغة: 
الفال:  هي  الوحش،    البقر  هنا  نعجة وهي  نعاج  مجع  تتاميل وتتبخرت    أي  للتخفيف  التاءين 

فن: أخذن عىل غري الطريق وملن عن اجلادة. الصحراء، تعسَّ
اإلعراب: قلت: فعل وفاعل، إذ: ظرف متعلق بقال، أقبلت: أقبل: فعل ماض والتاء للتأنيث، 
أقبلت،  يف  املسترت  الضمري  عىل  معطوف  وزهر:  هي،  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله 
هتادى: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هي، واجلملة يف حمل نصب حال من 
فاعل أقبلت املسترت فيه، كنعاج: جار ومرور متعلق بمحذوف حال ثانية من فاعل أقبلت ونعاج 
مضاف، والفال: مضاف إليه، تعسفن:  تعسف: فعل ماض، ونون النسوة فاعل، واجلملة يف حمل 

نصب حال من نعاج، رمال: نصب عىل نزع اخلافض.  
 الشاهد فيه: )أقبلت وزهر(: حيث عطف زهر عىل الضمري املسترت يف )أقبلت( املرفوع بالفاعلية 
من غري أن يفصل بني املعطوف واملعطوف عليه بالضمري املنفصل، أو بغريه، وذلك ضعيف عند 

مجهرة العلامء، وقد نص سيبويه عىل قلته.
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]العطف عىل الضمري املجرور[
بِك  )َمَرْرُت   نحو:  له،  اجلارِّ  بإعادة  إال  عليه  ُيعَطُف  فال  املجرور  الضمري  وأما 

وبَِزيٍد(، وال جيوز: )َمَرْرُت  بِك َوَزيٍد(.
إليه  وأشار  املصنُف،  واختارُه  الكوفيون  ذلك  وأجاز  اجلمهوِر،  َمْذَهُب  هو  هذا 

بقوله:
)1( *** َضِمرِي َخْفٍض الَِزًما َقْد ُجِعاَل   َوَعْوُد َخافٍِض َلَدى َعْطٍف َعىَل )ص( 

 *** يف النَّْثِر والنَّْظِم الَصِحيِح ُمْثَبَتاَوَلْيَس ِعنِْدي الَِزًما؛ إْذ َقْد َأَتى
 )ش( أي: َجَعَل مجهوُر النحاِة إَعاَدة اخلافِضـ  إذا ُعطَِف عىل ضمري اخلفضـ  الزًما، 
نثًرا ونظمــًا ، بالعطـف عىل الضمري املخفوض من  وال أقول به؛ لورود الســامع: 

ٹ نثٿٿٿٹ  محزة  قـــراءة  النثــر  فمن  اخلافـض؛  إعادة  غيــر 
أنشده  ما  النظم  بالباء، ومن  املجرورة  اهلاء  بجر )األرحاِم( عطًفا عىل  مث)2( 

: سيبويه، 
)3(

 *** َوَتْشُتمنا هَتُْجوَنا  ْبَت  َقرَّ اِم من َعَجِبَفالَيْوَم  فاْذَهْب َفام بَِك واأليَّ         
إليه، لدى:  ظرف بمعنى عند  )1( اإلعراب: عود: مبتدأ، وعود مضاف، خافض: مضاف 
بعطف،  متعلق  ومرور  جار  ضمري:  عىل  إليه،  مضاف  عطف:  مضاف،  ولدى  بعود،  متعلق 
وضمري مضاف، خفض:  مضاف إليه، الزما  مفعول ثان مقدم عىل عامله وهو جعل اآليت، قد: 
فيه جوازا  الفاعل ضمري مسترت  ونائب  للمجهول  مبني  حرف حتقيق، جعال: جعل فعل ماض 
تقديره: هو يعود إىل عود اخلافض، ونائب الفاعل هو املفعول األول، واأللف لإلطالق، واجلملة 

يف حمل رفع خرب املبتدأ وتقدير الكالم: وعود خافض قد جعل الزًما. 
* ليس: فعل ماض ناقص واسمه ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل عود خافض، 
عندي:  عند: ظرف متعلق بقوله، الزًما: اآليت، وعند مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، الزًما: 
خرب ليس، إذ: أداة تعليل، قد: حرف حتقيق، أتى: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا 
تقديره: هو، يف النثر: جار ومرور متعلق بأتى، والنظم:  معطوف عىل النثر، الصحيح:  نعت 

للنظم، مثبًتا:  حال من فاعل أتى.
)2( سورة النساء اآلية: 1.

)3( اللغة: قربت: أخذت، ورشعت. 
املعنى: قد رشعت اليوم يف شتمنا والنيل منا؛ إن كنت قد فعلت ذلك فاذهب، فليس ذلك غريًبا = 
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بجر )األياِم( عطًفا عىل الكاِف املجرورة بالباء.
]حذف الفاء والواو مع معطوفهام[

    )1(
*** َذُف َمْع َما َعَطَفْت َواْلواُو ، إْذ  ال  َلْبَس، َوْهي  انَفَرَدْتَواْلفاُء َقْد حُتْ )ص(  
*** َبِقي َقْد  ُمَزاٍل  َعاِمٍل  اتُِّقيبَِعْطِف  لَِوْهٍم  دفًعا  َمْعُموُلُه،   

َذُف الفاُء مع معطوفها للداللة، ومنه قوله تعاىل: نث ڄڃڃ  )ش( قد حُتْ
ُأَخر،  ام  َأيَّ ِمن  ٌة  ِعدَّ فعليه  فأفطر  أي:   ڃڃچچچچڇڇڇمث)2( 

= منك ألنك أهله وليس هذا عجيبا من زمن فسد أهله.
اإلعراب: اليوم: منصوب عىل الظرفية. قربت: قرب فعل ماض دال عىل الرشوع والتاء اسمه، 
هتجونا:  هتجو فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، ونا مفعول به واجلملة يف 
حمل نصب خرب قربت ، وتشتمنا:  الواو عاطفة، تشتم معطوف عىل هتجونا، فاذهب:  الفاء واقعة 
يف جواب الرشط املقدر، أي إن تفعل ذلك فاذهب.. إلخ اذهب: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه 
وجوًبا تقديره: أنت، فام:  الفاء للتعليل. ما نافية، بك: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم،  
واأليام: معطوف عىل الكاف املجرورة حمال بالباء، من:  زائدة، عجب: مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة 

مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة حرف اجلر الزائد.
 الشاهد فيه: )بك واأليام(: حيث عطف قوله األيام عىل الضمري املجرور حماًل بالباء وهو الكافـ  

من غري إعادة اجلار، وجوازه هو متار املصنف.
تقليل، حتذف: فعل مضارع مبني للمجهول ونائب  مبتدأ، قد: حرف  الفاء:  )1( اإلعراب: 
الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هي يعود إىل الفاء، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، مع: 
ظرف متعلق بتحذف اآلتى ومع مضاف، ما: اسم موصول مضاف إليه، عطفت: عطف: فعل 
ماض والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت فيـه جـواًزا تقـديره:هـي يعـود عىل الفـاء واجلملـة 
الذي  مع  والتقدير:  حمذوف  منصوب  ضمري  والعائد  املوصول،  صلة  اإلعراب  من  هلا  حمل  ال 
عطفته، والواو: الواو حرف عطف، الواو: مبتدأ خربه حمذوف، أي: والواو كذلك، إذ: ظرف 
يتعلق بمحذوف، ال: نافية للجنس، لبس: اسم ال وخربه حمذوف أي: ال لبس موجود، وهي: 

ضمري منفصل مبنى ىف حمل رفع مبتدأ، ومجلة، انفردت: يف حمل رفع خرب. 
* بعطف: جار ومرور متعلق بانفردت يف البيت السابق، وعطف مضاف، عامل: مضاف إليه، 
مزال: نعت لعامل، قد: حرف حتقيق، بقي: فعل ماض، معموله: معمول :فاعل بقي ومعمول 
مضاف واهلاء مضاف إليه، واجلملة، يف حمل جر صفة ثانية لعامل، دفًعا: مفعول ألجله، لوهم: 
جار ومرور متعلق بقوله: دفعا، اتقي: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت 

فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل وهم، واجلملة يف حمل جر صفة لوهم.
)2( سورة. البقرة. اآلية: 4	1.
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النَّاقِة  )َراكُِب  قوهلم:  ومنه  الواو،  وكذلك  عليه،  الداخلة  والفاء  )أفَطَر(  فحذف 
َطلِيَحاِن( أي: راكُب النَّاقِة والنَّاقُة َطلِيَحاِن)1(  .

 وانفردت الواو ـ من بني ُحُروِف العطف ـ بأهنا تعطف عاماًل حمذوًفا بقي َمْعُمُوله، 
ومنه قوُله:

)2(  *** َيْوًما َبَرْزَن  الغانَِياُت  َما  ْجَن احَلَواِجَب والُعُيوَناإَِذا  وَزجَّ

ْلَن الُعيوَن، والفعل املحذوف  فـ)الُعُيوَن( مفعول بفعٍل حمذوٍف، والتقدير: وَكحَّ
ْجَن()3(.  معطوف عىل )َزجَّ

* * * 

)1( أي: ضعيفان، ويدل عىل احلذف تثنية اخلرب، إذ ال خيرب باملثنى عن املفرد.
)2( اللغة: الغانيات: مجع غانية وهي املرأة اجلميلة، سميت بذلك الستغنائها بجامهلا عن احليل، 
وقيل: الستغنائها ببيت أبيها عن أن تزف إىل األزواج برزن: ظهرن زججن احلواجب: دققنها 

وأطلنها ورققنها بأخذ الشعر من أطرافها حتى تصري مقوسة حسنة.
يفرسه  حمذوف  بفعل  فاعل  الغانيات:  زائدة،  ما:  الرشط،  معنى  تضمن  إذا:ظرف   اإلعراب: 
ما بعده والتقدير: إذا برزت الغانيات، ومجلة الفعل املحذوف مع فاعله يف حمل جر بإضافة إذا إليها، 
برزن: برزت فعل ماض، ونون النسوة فاعل، واجلملة من برز املذكور مع فاعله ال حمل هلا مفرسة،  
يوًما: ظرف زمان منصوب بربزن، وزججن: فعل وفاعل، واجلملة معطوفة بالواو عىل مجلة برزن 
يوًما، احلواجب: مفعول به لزجج، والعيونا: معطوف عليه بالتوسع يف معنى العامل، أو مفعول 

لفعل حمذوف يتناسب معه أي: وكحلن العيون، ونحوه.
الشاهد فيه: )وزججن احلواجب والعيونا(  حيث عطف الشاعر بالواو عاماًل حمذوًفا قد بقي 
معموله، فأما العامل املحذوف فهو الذي قدرناه يف اإلعراب السابق بقولنا: وكحلن، ومثله قوهلم: 

علفتها تبنًا وًماء بارًدا  فيقدر: وسقيتها ماًء بارًدا.
)3( ذكر املصنف ـ رمحه اهلل ـ أن الواو والفاء حيذفان مع معطوفهام، ومل يذكر أم مع أهنا تشاركهام 

يف ذلك، ومنه قول أيب ذؤيب: َدَعاين إَليها الْقلُب إينِّ ألْمرِه   ***  َسِميٌع َفاَم أْدري َأُرْشٌد طالهبا؟.
 تقدير الكالم: أرشد طالهبا أم غي، فحذف املعطوف النسياقه وتبادره إىل الذهن.
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]حذف املعطوف عليه[
)ص(

   )1( *** َوَعْطُفَك الِفْعَل َعىَل الِفْعِل َيِصْحَوَحْذَف َمْتُبوٍع َبَداـ  ُهنَاـ  اْسَتبْح  

تعاىل: قوُله  منه  وُجِعَل  عليه،  للداللة  عليه  املعطوُف  حُيَْذُف  َقْد   )ش( 

نث ٱٻٻٻٻمث)2( قال الزمرشي: التقدير: )أمل تأتكم آيايت فلم تكن 
ُتْتىَل عليكم(، فحذف املعطوف عليه، وهو )أمل تأتكم(.

]عطف الفعل عىل الفعل[
ا باألسامء،  وأشار بقوله: )َوَعْطُفَك الِفعَل ... إىل آخره( إىل أن العطف ليس ُمَْتصًّ
َزْيٌد َوَيْقُعُد ، وجاَء َزْيٌد وركَب ، و اضْب  بل يكون فيها ويف األفعال، نحو:)يُقوُم 

زيًدا وُقْم( )3(
* * * 

)1( اإلعراب: حذف: مفعول تقدم عىل عامله، وهو قوله استبح  اآليت، وحذف مضاف، متبوع:  
 مضاف إليه، بدا: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل متبوع، واجلملة 
يف حمل جر صفة ملتبوع، هنا:  ظرف مكان متعلق باستبح أو ببًدا، استبح: فعل أمر والفاعل مسترت 
تقديره أنت، عطفك:  الواو لالستثناء عطف: مبتدأ وعطف مضاف والكاف ضمري املخاطب 
الفعل: جار ومرور  به للمصدر، عىل  الفعل: مفعول  لفاعله،  إليه من إضافة املصدر  مضاف 
متعلق بعطف، يصح:  فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل عطفك 

الفعل، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
)2(  سورة. املؤمنون. اآلية: 	10.

پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعاىل:  قوله  يف  كام  الفعالن  خيتلف  قد   )3(
پ     ڀ مث      )هود: 		( فالفعل أورد  ماض، وقد عطف عىل الفعل   يقدم  وهو مضارع.
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]عطف الفعل عىل اسم يشبهه والعكس[
)1( *** َوَعْكًسا اسَتْعِمْل جَتِدُه َسْهاَلَواْعطِْف َعىل اْسٍم ِشبِه فِْعٍل فِْعال )ص( 

ونحوه:  الَفاعل،  كاسم  للفعل،  امُلْشبِِه  االسم  عىل  الفعُل  ُيْعَطَف  أن  جيوز  )ش( 
وجيوز أيًضا َعكُس هذا، وهو: أن ُيْعَطَف عىل الفعِل الَواِقِع َموِقَع االسِم اسٌم؛ فمن 

ڱڱڱںںڻمث)2( وُجِعل منه قوُله تعاىل:  نث   األول قوُله تعاىل: 

نث یییجئ حئمئىئمث)3( ومن الثاين قوُله:
)4( *** ُه َعُدوَّ ُيبرُِي  َيْوًما  امَلَعابَِراَفأْلَفيُتُه  َيْسَتِحقُّ  َعَطاًء  َوُمٍْر 

)1( اإلعراب: اعطف: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، عىل اسم: جار 
ومرور متعلق باعطف، شبه: نعت السم، وشبه مضــاف، فعل: مضاف إليه، فعال:  مفعــول 
به ال عطف، وعكًسا: مفعول مقدم ال ستعمل اآليت، استعمل: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت 
فيه وجوًبا تقديره: أنت، جتده:  جتد: فعل مضارع مزوم يف جواب األمر، وفاعله ضمري مسترت فيه 

وجوبا تقديره: أنت، واهلاء مفعول أول، سهال: مفعول ثان لتجد.
)2( سورة. العاديات. اآلية: 3.

)3( سورة.احلديد. اآلية: 	1.
)4( اللغة: ألفيته:  ألفى: وجد،  يوًما:  أراد به مرد الوقت يبري: هيلك، وماضيه: أبار، ويروى 
يبيد  بالدال وهو بمعنى يبري ومر: اسم فاعل من أجرى، املعابرا: مجع معرب ـ بزنة منرب ـ وهو ما 

يعرب املاء عليه كالسفينة.
اإلعراب: فألفيته:  ألفى: فعل ماض، وتاء املتكلم فاعل، واهلاء مفعول أول، يوما:  ظرف زمان متعلق 
 بألفى، يبري: فعل مضارع، والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل املمدوح، واجلملة 
يف حمل نصب مفعول ثان أللفى، عدوه: عدو مفعول به ليبري، وعدو مضاف واهلاء مضاف إليه، 
ولكنه  مرًيا،  يقول  أن  من حقه  وكان  ثانًيا،  مفعواًل  وقعت مجلته  الذي  يبري  معطوف عىل  ومر: 
حذف ياء املنقوص يف حال النصب، إجراء هلذه احلال مرى حال الرفع واجلر، وُمٍْر: اسم فاعل، 
فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع  فعل  يستحق:  مفعوله،  وعطاء:  فاعله،  هو  مسترت  ضمري  وفيه 
جواًزا تقديره: هو يعود إىل عطاء، املعابرا: مفعول به ليستحق، واأللف لإلطالق، واجلملة يف حمل 

نصب صفة لعطاء.
الشاهد فيه: )يبري .. وُمْر( حيث عطف االسم الذي يشبه الفعل ـ وهو قوله: ومٍر،  وإنام أشبه 

الفعل لكونه اسم فاعل ـ عىل الفعل وهو قوله  يبري  وذلك سائغ جائر.
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وقوُلـه:
 )1( *** يَها بَِعْضٍب َباتٍِر َيْقِصُد يف َأْسُوِقَها َوَجائِِرَباَت ُيَغشِّ

فـ)ُمٍر(: معطوٌف عىل )ُيبرُِي(، و )َجائِِر(: معطوف عىل )َيْقِصُد(.

* * *

العشــاء،  العلمـاء ـ أصـل معنـاه: يطعمهـا  بالعني ـ يف رواية مجـاعة من  اللغة: يعشيها    )1( 
و بالغني أي: يغشيها  مأخوذ من الغشاء وهو الغطاء، بَعضب: هو السيف، باتر: قاطع يقصد: 

يقطع عىل غري متام، جائر: ظامل وماوز للحد، والضمري املتصل يف يعشيها ، وأسوقها  لإلبل.
املعنى: يمدح رجال بالكرم، وبأنه ينحر اإلبل لضيوفه، فيقول: إنه بات يشمل إبله، ويعمها بسيف 

قاطع نافذ يف ضبته بقطع السوق التي تستحق الذبح وجيوز إىل أخرى ال تستحق..
اإلعراب: بات: فعل ماض ناقص، واسمه ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل املمدوح، 
يغشيها: يغيش فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل اسم بات، والضمري 
البارز مفعول به واجلملة يف حمل نصب خرب بات، بعضب: جار ومرور متعلق بيغيش، باتر: صفة 
 لعضب، يقصد:  فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل عضب، واجلملة 
يف حمل جر صفة ثانية لعضب، يف أسوقها: اجلار واملجرور متعلق بيقصد، وأسوق مضاف واهلاء: 

مضاف إليه، وجائر: معطوف عىل يقصد.
الشاهد فيه: )يقصد و جائر(: حيث عطف اساًم يشبه الفعل، وهو قوله: جائر وإنام أشبه الفعل 
لكونه اسم فاعل ـ عىل فعل وهو قوله: يقصد  وذلك سهل ال مانع منه، وقد ورد يف النثر العريب، 

بل ورد يف أفصح الكالم وهو القرآن الكريم، كاآلية التي جاء هبا الشارح.
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أسئلة
ومتبوعه  هو  يقع  وهل  النعت؟  وبني  بينه  تفرق  وكيف  البيان؟  عطف  ما   -  1

نكرتني؟ وضح، ومثل .
2 - متى يمتنع أن يعرب عطف البيان بدالً ؟ مثل ملا تذكر .

3 - فرق بني )أم( املتصلة و)أم( املنقطعة، ثم اذكر نوعى )أم( املتصلة. مع التمثيل.
4 - بني ما ختتص به واو العطف، مع التمثيل .

	 - ما رشط العطف عىل ضمري الرفع املتصل؟ وكيف يعطف عىل ضمري النصب 
واجلر املتصلني؟ مثل ملا تذكر .

	 - عالم استشهد النحويون بقول الشاعر؟
ْفَن َرْماَل َاَدَى   ***   َكنَِعاِج الَفاَل َتَعسَّ ُقْلُت إِْذَأْقَبَلْت َوُزْهٌر هَتَ

	 - )نجح حممد أخوك - يا غالم يعمرا (.
قارن بني ما حتته خط ىف املثالني السابقني من حيث اإلعراب، مع التوجيه .

)سورة  ژ  تعاىل:  ژ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ    ۋ     ۅ      ۅ   قال   -  	
)3	 اآلية:  البقرة  )سورة  ژ        ہ  ہ  ہ  ژۀ    )	4 اآلية:   األنبياء 

 ژٿ  ٹ ٹ ٹ ژ)سورة األنعام اآلية: 	14( 
                           ژڑ  ک  ک   ک  ک ژ)سورة الرعد اآلية: 23(.

بني فيام سبق املعطوف واملعطوف عليه، ومسوغ العطف .
ڇ   چ  چ  چ   چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  ڄ   ژ  قال تعاىل:     - 	

ژ)سورة البقرة اآلية: 4	1(   ڇڇ
 ژ ىئ   يئ  جب  حب  خب ژ)سورة اجلاثية اآلية: 31(.

قال الشاعر :
*** َيْوًما َبَرْزَن  الغانَِياُت  َما  ْجَن احَلَواِجَب والُعُيوَناإَِذا  وَزجَّ

قدر املحذوف فيام سبق ، واذكر نوعه .
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10- قال ابن مالك :
*** ُيــَرى لَِبَدليٍَّة  يف َغرِي، َنْحِو: َيا ُغاَلُم َيْعُمَراَوَصــاحلـــًا 
*** ) ( َتابِِع )الَبْكِريِّ بامْلَْريِضَِّونْحِو: )برِْشٍ ُيْبَدَل  أْن  َوَلْيَس 

) أ ( اشتمل قول ابن مالك السابق عىل مثالني يتعني فيهام إعراب التابع عطف 
بيان، ويمتنع أن يكون بدال وضح ذلك .

)ب( إالم أشار ابن مالك بقوله )وليس أن يبدل باملرىض ( ؟ وما قصده بذلك ؟
)ج( مثل لتابع جيوز أن يعرب بدالً أو عطف بيان .

11 - عني الشاهد فيام يأتى ، وبني وجه االستشهاد :
) أ ( ٹ ٹ   ژ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ژ )النور :	3(.
)ب( ٹ ٹ     ژ ھ   ھ  ے  ےژ )إبراهيم: 	1(.

)جـ( ٹ ٹ     ژ ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  ژ )فاطر: 11(.
)د( ٹ ٹ      ژ ۀ  ۀ    ہ   ژ )األعىل: اآلية 2(. 

)هـ( ٹ ٹ     ژ ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ژ )إبراهيم: 21(.
)و( قال الشاعر

*** ُه ُموَسى َعىَل َقَدِرَجاَء اخِلالَفَة َأْو َكاَنْت َلُه َقَدًرا َكاَم َأَتى َربَّ  

12- قال ابن مالك ، 

*** إذا الواو  عاقبت  مل يلف ذو النطق للبس منفذاوربام 

اشتمل قول ابن مالك السابق عىل استعامالت »أو« وضح ذلك مع التمثيل.

*** َوَأهْبِِم ـ  بِأْو  ـ  ْم  َقسِّ أبِِْح،   ، ْ ا أْيًضا ُنِميَخريِّ اٌب هِبَ واْشُكْك، وإِْضَ
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13- قال ابن مالك : 
*** َتْيَهاَوَبْل َكلكِْن َبْعَد َمْصُحوَبْيَها َبْل  َمْرَبٍع  يف  أُكْن  َكَلْم 

*** ِل ا لِلثَّاِن ُحْكَم األوَّ يف اخَلرَبِ امُلْثَبِت، َواألْمِر اجَليلَواْنُقْل هِبَ
)أ( ىف ضوء فهمك لقول ابن مالك السابق أجب عام يأيت :

1 - تستعمل )بل( يف العطف كـ )لكن( فمتى يتحقق ذلك ؟
2 - ما األمر الذي تتفرد به بل .

)ب( أعرب ما فوق اخلط يف البيت األول 
14- عني املعطوف واملعطوف عليه فيام يأيت :

) أ ( قال تعاىل:      ژ ڑ  ک  ک   ک  ک ژ )الرعد: 23(.

)ب( قال تعاىل:      ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ژ )البقرة: 	3(.

)جـ( قال تعاىل:   ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  ژ  )املؤمنون 	10(.

ٹ     ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ژ   تعاىل:  قوله  ىف  )األرحام(  كلمة  ُقِرَئت   -  1	
ٹژ  بالنصب واجلر وضح ذلك مستشهًدا عىل قراءة اجلر ببيت من الشعر .

	1 - أعرب ما حتته خط فيام يأتى :
والُعُيوَنا*** احَلَواِجَب  ْجَن  وَزجَّ َيْوًما َبَرْزَن  الغانَِياُت  َما  إَِذا 

َباتٍِر بَِعْضٍب  يَها  ُيَغشِّ َوَجائِِرَباَت  َأْسُوِقَها  يف  َيْقِصُد  ***

اِم من َعَجِب*** فاْذَهْب َفام بَِك واأليَّ َوَتْشُتمنا هَتُْجوَنا  ْبَت  َقرَّ َفالَيْوَم 

	1 - اعطف عىل الضامئر مع استيفاء رشط العطف عليها فيام يأيت .

) أ( جئت ......................... إىل املعهد مبكرين.
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)ب( مررت بك ..............................

)جـ( أكرمتك ................................

	1 - مثل ملا يأتى يف مجل مفيدة:

)أ( معطوف بلكن .

)ب( حرف عطف يفيد الرتتيب والرتاخي .

)جـ( معطوف ببل .

	1 - قال ابن مالك يف العطف بالواو :
*** ا َعْطَف الَّذي ال    ُيْغنِي َمْتبُوُعُه ، كـ) اْصَطفَّ َهَذا واْبني(َواْخُصْص هِبَ

                   ) أ ( أعرب ما حتته خط يف البيت السابق.

ضوء  يف  ذلك  وضح  ؟  فعمرو  زيد  اختصم   : قولنا  جيوز  ال  مل  )ب( 

فهمك للبيت السابق .

)ج( هات مثالني عىل غرار ما ورد يف البيت .
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4- البدل

أهداف الدرس
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:

يوضح تعريف البدل بمحرتزاته.ـ 1
يميز بني البدل والتوابع األخرى.ـ 2
يفرق بني أنواع البدل.ـ 3
يمثل ألنواع البدل.ـ 4
يستخرج البدل بأنواعه من األمثلة.ـ 	
يبني رشوط كل نوع من أنواع البدل.ـ 	
يوضح رشوط إبدال االسم الظاهر من الضمري.ـ 	
يبني رشوط البدل من اسم استفهام.ـ 	
يوضح حكم إبدال الفعل من الفعل.ـ 	
يوضح الشواهد النحوية يف باب البدل.ـ 10
يستخرج بداًل لفعل من فعل.ـ 11
ُيمثل لبدل من اسم استفهام.ـ 12
يستخرج بداًل السم ظاهر من الضمري.ـ 13
حيدد أقسام البدل املباين.ـ 14
هيتم بدراسة البدل يف اللغة العربية.ـ 	1
يستشعر أمهية البدل يف فهم اللغة العربية وتذوقها.ـ 	1
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البدل
]تعريفه[

)1( َ *** َبَدال                            التَّابِـُع الـَمْقُصوُد بِاحُلْكِم باِل ى  الـُمَسمَّ ُهَو  َواِسَطٍة  )ص( 
)ش( البدل هو: )التابع املقصود بالنسبة، بال واسطة(.

 فـ)التابع(: جنس، )واملقصود بالنسبة( َفْصل، أخرج: النعَت والتوكيَد، وعطَف 
ل للمقصود بالنسبة، ال مقصوٌد هبا، و)بال واسطة(:  البيان؛ ألن كل واحد منهام ُمَكمِّ
أخرج املعطوف بَِبْل، نحو: )جاء زيد َبْل عمرو(؛ فإن )عمًرا( هو املقصود بالنسبة، 
بالواو ونحوها؛ فإن كل واحد منها  املعطوَف  ـ وأخرج  ولكن بواسطة ـ وهي: بل 

مقصود بالنسبة، ولكن بواسطة. 
* * *

)1( التابع: مبتدأ أول، املقصود: صفة له، باحلكم: جار ومرور متعلق باملقصود، بال واسطة: 
ضمري  وهو:  إليه،  مضاف  واسطة:  مضاف،  االسمية  وال:  بالتابع،  متعلق  ومرور  جار  بال: 
املبتدأ  خرب  رفع  حمل  يف  وخربه  الثاين  املبتدأ  ومجلة  الثاين  املبتدأ  خرب  ثان،املسمى:  مبتدأ  منفصل 
األول، ويف املسمى ضمري مسترت تقديره: هو نائب فاعل وهو مفعوله األول، بدال: مفعوله الثاين.
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]أقسام البدل [
)ص(

)1(                                                                                                                                         
*** اِب اْعُز، إْن َقْصًدا َصِحْب ُسـلِْبَوَذا لإِلْضَ بِِه  َغـَلٌط  َقْصـٍد  َوُدوَن 
*** الَيَدا، وَقبِّْلُه  َخالًِدا،  ُمَدىَكُزْرُه  َنْباًل  وُخْذ  ُه،  َحقَّ َواعِرْفُه 

)ش( البدل عىل أربعة أقسام:
  األول: بدل الكل من الكل)2(، وهو البدُل املطابُق للمبَدِل منه امُلساِوي له يف املعنى،

نحو:)َمَرْرُت بأخيك َزيٍد، وُزْرُه خالًدا(.
)1( اإلعراب: مطابًقا:  مفعول ثان تقدم عىل عامله وهو يلفى اآليت، أو بعًضا: معطوف عىل 
مطابقا، أو:  عاطفة، ما: اسم موصول معطوف عىل قوله   بعًضا  السابق، يشتمل: فعل مضارع 
وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب 
ونائب  للمجهول  مبني  مضارع  فعل  ُيلفى:  يشتمل،  بقوله  يتعلق  ومرور  عليه:جار  ما،  صلة 
الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو، وهو مفعوله األول، أو:عاطفة، كمعطوف: الكاف 
اسم بمعنى مثل معطوف عىل قوله، ما يشتمل: والكاف االسمية مضاف، معطوف: مضاف 

إليه، ببل: جار ومرور متعلق بقوله معطوف. 
* ذا: اسم إشارة: مفعول به لقوله اعز اآليت، لإلضاب: جار ومرور متعلق باعز أيضا، اعز: 
فعل أمر مبني عىل حذف الواو والفاعل ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت إن:  رشطية، قصدا: 
مفعول مقدم لصحب، صحب: فعل ماض، فعل الرشط، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: 
هو، وجواب الرشط حمذوف يفهم مما قبله، دون: ظرف متعلق بمحذوف، أي: وإن وقع دون، 
ودون مضاف، قصد: مضاف إليه، غلط: خرب ملبتدأ حمذوف عىل تقدير مضاف: أي: فهو بدل 
الفاعل  ونائب  للمجهول  مبني  فعل ماض  متعلق بسلب اآليت، سلب:  به: جار ومرور  غلط، 

ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود عىل احلكم املفهوم، من سياق الكالم.
* كزره: الكاف جارة لقول حمذوف، زر: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت 
واهلا مفعول به لزر، خالًدا:  بدل مطابق من هاء زره، وقبله اليدا: الواو عاطفة، قبل: فعل أمر 
وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واهلاء مفعول به، واليدا: بدل بعض من اهلاء يف قبله، 
واعرفه: الواو حرف عطف، اعرف: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، واهلاء 
ضمري الغائب مفعول به ال عرف مبني عىل الضم يف حمل نصب، حقه: حق: بدل اشتامل من اهلاء 
يف اعرفه، وحق مضاف وضمري الغائب مضاف إليه، وخذ: الواو عاطفة، خذ: فعل أمر والفاعل 

ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، نبال: مفعول به خلذ، مدى: بدل إضاب.
)2( نص كثري من اللغويني والنحويني عىل أن اقرتان )كل وبعض( بأل خالف األوىل.

*** َيْشَتِمْل َما  َأْو   َبْعًضا،  بَِبْلُمطابًِقا،أو   َكـَمْعُطوٍف  أو   ُيلفى،  َعَليِه، 
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الثاين: بدُل البعِض من الكل، نحو: )أكلُت الرغيَف ُثلَثُه(، و )َقبِّلُه الَيَد(. 
الُّ عىل َمْعنًَى يف متبوِعِه، نحو: )أعجبني َزْيٌد علُمُه،  الثالث: بدُل االشتامِل، وهو الدَّ

واعِرْفُه حَقُه(.)1(
الرابع: البدل امُلبايُن للمبَدِل منه، وهو املراد بقوله: )أو كمعطوف ببل(.

وهو عىل قسمني:
أحدمها: ما ُيْقَصُد متبوعه كام ُيْقَصد هو، ويسمى َبَدَل اإلضاِب وبدَل الَبَداء)2(، 
َأْنك  لك  َبَدا  ثم  أكلَت خبًزا،  بأنك  اإلخباَر  أوالً  َقَصْدَت  ُخبًزا حلاًم(  )أكلُت  نحو: 
خترب أنك أكلت حلاًم أيًضا، وهو املراد بقوله: )َوَذا لإلضاب اْعُز إن َقْصًدا َصِحب( 
 أي: البدل الذي هو كمعطوف ببل انُسبه لإلضب إن ُقِصَد متبوعُه كام ُيْقَصُد هو.
 الثاين: ما ال ُيقصد متبوعه، بل يكون املقصوُد البدَل فقط، وإنام َغلَِط املتكلم، فذكر املبدل 
منه، ويسمى: بدَل الَغَلِط والنسياِن، نحو:)رأيُت رجاًل محاًرا( أردَت أْنك خترب أواًل أنك 
 رأيَت محاًرا، فغلطت بذكِر الرجل، وهو املراد بقوله: )ودون قصد غلط به ُسلَِب( أي: 
إذا مل يكن املبَدُل منه مقصوًدا فيسمى البدُل َبَدَل الَغَلِط؛ ألنه مِزيٌل الَغَلَط الذي سبق، 

وهو ِذْكُر غرِي املقصوِد.
ُقِصَد  القسمني؛ ألنه إن  لكل من  ُمَدى( يصلح أن يكون مثاالً  َنْباًل  وقوله: )ُخْذ 
النَّْبُل وامُلَدى فهو بدل اإلضاب، وإن ُقِصَد امُلَدى فقط ـ وهو مجُع مْدَية وهي الشفرة 

ـ فهو بدل الغلط.

)1( يشرتط يف بدل بعض من كل وبدل االشتامل احتواؤمها عىل ضمري يربطهام باملبدل منه .
)2( الَبَداء بفتح الباء بزنة السحاب : ظهور الصواب بعد خفائه .
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]إبدال الظاهر من الضمري[
)1( *** َجالَوِمن َضمرِيِ احَلاِضِ الظَّاِهَر ال إَحاَطًة  َما  إاِلَّ  ُتْبِدلُه  )ص( 

 *** اسَتاَماَلأو اْقــَتَض َبعـْضــًا،أِو اْشـتاَِماَل ابتِهاَجَك  َكإنََّك             
)ش( أي: ال يبدل الظاهر من ضمري احلاض، إال إن كان البدُل َبَدل كل من كل، 

واقتض اإلَحاَطة والشمول، أو كان بدَل اشتامٍل، أو بدَل بعٍض من كلٍّ .

بدل  )أولنا(  فـ  ڀڀٺٺٺمث)2(؛  نث  تعـاىل:   فاألول كقوله 
من الضمري املجرور بالالم، وهو )نا(. فإن مل َيُدلَّ عىل اإلحاطة امتنع، نحو:)رأيتك 

زيًدا(.
والثاين كقوله:

)3( *** ُيَطاَعا َلْن  أمَرِك  إنَّ  ُمَضَاَعاَذِرينِي؛  ِحْلمي  َأْلَفْيتِنِِي  َوَما 

مضاف،  وضمري  اآليت  تبدله(   )ال  بقوله:  متعلق  ومرور  جار  ضمري:  من  اإلعـراب:   )1(
احلاض:  مضاف إليه، الظاهر:  مفعول به لفعل حمذوف يدل عليه ما بعده أي ال تبدل الظاهر، 
ال:  ناهية، تبدله:  تبدل: فعل مضارع مزوم بال الناهية والفاعل ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 
أنت، واهلاء مفعول به، إال:  أداة استثناء، ما: اسم موصول مستثنى  مبني عىل السكون يف حمل 
نصب، إحاطة:  مفعول به مقدم جلال اآليت، جال:  فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا 
تبدل  وال  البيت:  وتقدير  املوصول،  صلة  هلا  حمل  ال  واجلملة  املوصولة  ما  إىل  يعود  هو  تقديره: 

الظاهر من ضمري احلاض وهو ضمري املتكلم أو ضمري املخاطب إال ما جال إحاطة. 
* أو: عاطفة، اقتض: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل البدل، 
لقول  الكاف جارة  بعًضا، كإنك:  به القتض، أو اشتامال:  معطوف عىل قوله  بعًضا: مفعول 
حمذوف، إن: حرف توكيد ونصب، والكاف اسمه، ابتهاجك:  ابتهاج بدل اشتامل من اسم إن، 
وابتهاج مضاف والكاف مضاف إليه، استامال: استامل فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا 

تقديره: هو يعود إىل ابتهاجك واأللف لإلطالق، واجلملة يف حمل رفع خرب إن.
)2( سورة )املائدة. اآلية: 114(.

)3( البيت لعدي بن زيد العبادي.
اللغـة: ذريني : دعيني واتركيني، خياطب امرأة، ألفيتني:  وجدتني، مضاعا:  ذاهبا أو كالذاهب: 

لعدم التعويل عليه، وترك الركون إليه.
اإلعراب: ذريني: ذري: فعل أمر مبني عىل حذف النون، وياء املخاطبة فاعله، والنون للوقاية =
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فـ )ِحْلِمي( بدُل اشتامٍل من الياء يف )َأْلَفْيتِنِي( .
والثالث )1( كقوله:

)2( *** واألََداِهِم ْجِن  بالسِّ ِرْجيِل، فرجيل َشْثنَُة اْلـَمنَاِسِمأوَعَدين 
فـ )رجيل( بدُل بعض من الياء يف )أوَعَديِن(.

ُيْبَدُل الظاهر من الظاهر مطلًقا كام تقدم متثيله، وأن ضمري  أنه  وُفِهَم من كالمه: 
الغيبة ُيْبدل منه الظاهُر مطلًقا، نحو: )ُزْرُه خالًدا(.

= والياء مفعول به، إن: حرف توكيد ونصب، أمرك:  أمر: اسم إن، وأمر مضاف والكاف مضاف 
الفاعل ضمري  بلن ونائب  للمجهول منصوب  مبني  ناصبة، يطاعا: فعل مضارع  نافيه  إليه، لن: 
حمل  يف  واجلملة  لإلطالق،  واأللف  إلن،  اساًم  الواقع  أمر  إىل  يعود  هو  تقديره:  جوازا  فيه  مسترت 
رفع خرب إن، ومجلة إن واسمها وخربها ال حمل هلا مستأنفة للتعليل، وما: الواو عاطفة وما نافية، 
حلمي:  األول،  مفعوله  والياء  للوقاية،  والنون  فاعله،  املخاطبة  وتاء  ماض  فعل  ألفى:  ألفيتني: 

حلم: بدل اشتامل من ياء املتكلم، وحلم مضاف والياء مضاف إليه، مضاعا: مفعول ثان أللفى.
ضمري  من  حلمي.  قوله  وهو  ـ  الظاهر  االسم  أبدل  حيث  حلمي(:  )ألفيتني  فيه:  الشاهد 

احلاض، وهو ياء املتكلم يف ألفيتني ـ بدل اشتامل.
)1( وهو بدل البعض من الكل.

)2( نسب هذا البيت للعديل بن الَفرخ، وكان من حديثه أنه هجا احلجاج بن يوسف، فلام خاف أن 
تناله يده هرب إىل بالد الروم، واستنجد بالقيرص فحامه، فلام علم احلجاج بذلك أرسل إىل القيرص 

يتهدده إن مل يرسله إليه، فأرسله، فلام مثل بني يديه عنفه.
فيهام  اهلمزة  بإسقاط  الفراء، يقال وعدته: خريا، ووعدته رشا  اللغة: أوعدين:  هتددين، وقال 
احلبس،  السجن:  الرش،  أردت  إذا  أوعدته  اخلري،  أردت  إذا  قلت: وعدته   املفعول  تذكر  مل  فإذا 
األداهم:  مجع أدهم وهو القيد، َشْثنة:  غليظة خشنة، املناسم: مجع منسم بزنة ملس ـ وأصله 
باجلالدة  نفسه  يصف  أن  يريد  ألنه  ذلك  حسن  وإنام  اإلنسان،  يف  فاستعمله  البعري،  خف  طرف 

والقوة والصرب عىل احتامله املكروه .
والنون  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  ماض،  فعل  أوعد:  أوعدين:  اإلعراب: 
للوقاية، والياء مفعول به، بالسجن: جار ومرور متعلق أوعد، األداهم: معطوف عىل السجن، 
رجيل: رجل: بدل بعض من ياء املتكلم يف أوعدين ورجل مضاف والياء مضاف إليه فرجيل: الفاء 
للتفريع ورجل مبتدأ وياء املتكلم مضاف إليه، شثنة: خرب املبتدأ، شثنة: مضاف، املناسم: مضاف 

إليه . 
ضمري  من  ـ  رجيل  قوله  وهو  ـ  الظاهر  االسم  أبدل  حيث  رجيل(:   )أوعدين..  فيه:  الشاهد 

احلاض ـ وهو ياء املتكلم الواقعة مفعوال به ألوعدين ـ بدل بعض من كل .
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]البدل من اسم االستفهام [

 )1( *** َييِل اهَلْمَز  ِن  اْلـُمَضمَّ ًزا كـ)من َذا أَسعيٌِد  َأم َعيِل(َوَبدُل  مَهْ )ص( 

زِة االستفهاِم عىل البدل، نحو:  )ش( إذا أبدل من اسم االستفهام، وجب دخوُل مَهْ
ا ؟، وَمَتى تأتينا َأغًدا أم َبعد َغٍد(؟ ؟ وَما َتْفَعُل َأَخرًيا أم رَشًّ )من ذا أسعيٌد َأم َعيلٌّ

]إبدال الفعل من الفعل[

 )2( *** َيِصْل إَلْينَا َيسَتِعْن بِنَا ُيَعْن(َوُيْبَدُل الِفْعُل ِمْن الِفْعِل، َكـ )َمْن )ص( 

)ش( كام ُيْبَدُل االسُم من االسِم ُيْبَدُل الفعُل من الفعِل، َفـ )َيسَتِعْن بِنَا( بدل من )َيِصل 

إلينا( ومثله قوُله تعاىل: نث ٿٿٿٹ ٹٹٹڤڤمث)3( 

)فُيَضاَعْف( َبَدل من )َيلَق( فإعرابه هو اجلزم، وكذا قوُله:

)1( اإلعراب: وبدل: الواو لالستئناف، بدل: مبتدأ وبدل مضاف، املضمن:  مضاف إليه، ويف 
ن بالتشديد الذي يتعدى الثنني،  املضمن ضمري مسترت هو نائب فاعل له؛ ألنه اسم مفعول من ضمَّ
اهلمز: مفعول ثان للمضّمن، ييل: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه، واجلملة يف حمل رفع خرب 
املبتدأ، مهزا:  مفعول به لييل، كمن: الكاف جارة لقول حمذوف، من: اسم استفهام مبتدأ، ذا: 
اسم إشارة: خرب املبتدأ، أسعيد: اهلمزة لالستفهام، سعيد: بدل من اسم االستفهام، وهو من، أم: 

حرف عطف، عيل: معطوف بأم عيل سعيد.
)2( اإلعراب: ويبدل:  الواو لالستئناف، يبدل: فعل مضارع مبني للمجهول، الفعل: نائب 
فاعل يبدل، من الفعل:  جار ومرور متعلق بيبدل، كمن: الكاف جارة لقول حمذوف، من  اسم 
رشط مبتدأ، يصل: فعل مضارع فعل الرشط، إلينا: جار ومرور متعلق بيصل، يستعن:  بدل 
جواب  وهو  للمجهول  مبني  مضارع  فعل  ُيعن:  بيستعن،  متعلق  ومرور  جار  بنا:  يصل،  من 
الرشط، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا، ومجلتا الرشط واجلواب يف حمل رفع خرب املبتدأ 

عىل األرجح.
)3( سورة الفرقان. اآلية: 		.
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 )1( *** ُتبايَِعا أْن  اهللَ  َعيَلَّ  ُتْؤَخَذ َكْرًها،أو جتيَء َطائَِعاإنَّ 
فـ)تؤخذ(: بدٌل من ُتَبايَِعا: ولذلك ُنِصَب.

* * *

)1( اللغة: تبايع  تدين للسلطان بالطاعة وتدخل فيام دخل فيه الناس. 
املعنى: يقول ملخاطبه: إين ألزم نفيس عهًدا أن أمحلك عىل الدخول فيام دخل فيه الناس من  اخلضوع 
واالنقياد لطاعته، فإما التزمت ذلك طائًعا متاًرا وإما أن أجلئك إليه، وأكرهك عليه، يبغض إليه 

اخلالف واخلروج عن اجلامعة، ويزين له الوفاق ومشاركة الناس.
عىل  مقدم  إن  خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار   : عىلَّ ونصب،  توكيد  حرف  إن:  اإلعراب: 
اسمه، اهلل: لفظ اجلاللة اسم إن تأخر عن خربه ، أن: حرف مصدري ونصب، تبايعا:  فعل مضارع 
منصوب بأن، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واأللف لإلطالق، وأن املصدرية وما 
دخلت عليه يف تأويل مصدر يقع مفعوال ألجله، وجيوز أن يكون املصدر املنسبك من أن املصدرية 
ومدخوهلا هو اسم إن، وحينئذ فلفظ اجلاللة منصوب بنزع اخلافض، وهو حرف القسم، وتكون 
مجلة القسم ال حمل هلا من اإلعراب معرتضة بني خرب إن واسمها، وتقدير الكالم: إن مبايعتك كائنة 
عيلَّ واهلل، تؤخذ: فعل مضارع مبني للمجهول بدل من تبايع، كرها: مفعول مطلق، أو: حال عىل 
التأويل بكاره أو  عاطفة، جتيء: فعل مضارع معطوف عىل تؤخذ وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا 

تقديره: أنت، طائعا: حال من الضمري املسترت يف جتيء.
الشاهد فيه: )أن تبايعا تؤخذ(:  فإنه أبدل الفعل وهو قوله: تؤخذ من الفعل وهو قوله: أن 

تبايعا:  بدل اشتامل.
واعلم أن الدليل عىل أن البدل ـ يف هذا الشاهد، ويف اآلية الكريمة التي ذكرها الشارح هو الفعل 
وحده، وليس هو اجلملة املكونة من الفعل وفاعله، هو أنك ترى اإلعراب الـذي اقتـضاه العـامـل 
يف الفعل األول ـ وهو املبدل منه ـ موجودا بنفسه يف الفعل الثاين الذي تذكر أنه البدل أال ترى أن 
تؤخذ: يف هذا الشاهد منصوب، كام أن تبايع: منصوب، وأن يضاعف: يف اآلية الكريمة مزوم، 

كام أن  يلق  مزوم، واهلل أعلم.
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أسئلة
س1 ـ كيف تفرق بني البدل وغريه من التوابع؟ وما أقسامه؟.

س2 ـ ما أقسام البدل املباين؟ عرف كل قسم، ومثل له.
س3 ـ ما رشط إبدال الظاهر من ضمري احلاض؟ مثل ملــا تذكر.

س4 ـ مل جاز قوهلم )زره خالدا( ومل جيز ) رأيتك زيًدا( ومل مل تعرب زيًدا بداًل؟
س	 ـ كيف تبدل مما تضمن معنى االستفهام؟ مثل ملا تذكر.

س	: عني البدل واملبدل فيه ونوع البدل فيام يأتى :

 قال تعاىل:    ژ گ   گ  ڳ    ڳ  ڳ  ژ  )األنفال: 37(.

قال تعاىل:   ژ ڦ  ڦ  ڦ    ڦ    ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ ژ )البقرة: 217(.

قال تعاىل: ژ ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ژ )الربوج: 5،4(.

قال تعاىل:   ژ ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہژ )األعراف: 142(.

قال تعاىل:   ژ  ې     ې  ې ى  ى  ائ  ژ ) هود: 60(.

قال تعاىل:   ژ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ )املائدة : 114(.

ڤ   ڤ   ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ  ٿ   ژ  تعاىل:   قال 

ڤ ژ )الفرقان: 69،68(.
قال تعاىل: ژ ٱ  ٻ      ٻ  ٻ   ٻ   پ   پ  پ پ ڀ       ڀ     ڀ ڀ  ژ 

)املزمل: 3-1(.

ىئ   ىئ   ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ   ژ  تعاىل:  قال 

ىئ  ی      ژ )األحزاب: 21(.
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قال تعاىل:  ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ژ )املائدة :71(.
قال تعاىل:  ژ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ     ژ

)الشعراء: 132، 133(

 )  .... والسحر  باهلل،  الرشك  املوبقات:  السبع  اجتنبوا   ( الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(:  قال 

روي يف الصحيحني رواه البخاري برقم)	1	2( ومسلم برقم )	14(

قال الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( ) ما أكل ابن آدم طعاما خريا من أن يأكل من عمل يده(  رواه 

البخاري برقم)21( 

س	: قال ابن مالك :
*** ُمَدىَكـُزْرُه َخــالِــًدا، وَقبِّــــْلُه الَيــَدا، َنْباًل  وُخْذ  ُه،  َحقَّ َواعِرْفُه 

)أ( عني املبدل منه والبدل ونوعه من األمثلة التي ذكرها ابن مالك ىف قوله السابق.

)ب( أعرب ما حتته خط ىف البيت.
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النداء
أهداف باب النداء

بنهاية دراسة هذا الباب يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:
يوضح تعريف النداء من خالل األمثلة.ـ 1
حيدد أحرف النداء ومعانيها.ـ 2
حيدد اختصاصات أحرف النداء.ـ 3
ُيمثل ألحرف النداء بأمثلة صحيحة.ـ 4
يميز بني املنادى املعرب واملنادى املبني.ـ 	
يستخرج منادى معرًبا من األمثلة.ـ 	
ُيمثل ملنادى مبني بأمثلة صحيحة.ـ 	
ُيبني مواضع حذف حرف النداء.ـ 	
يوضح آراء النحاة يف حذف حرف النداء.ـ 	
يوضح كيفية نداء املبدوء بأل.ـ 10
يذكر أنواع تابع املنادى. ـ 11
يوضح آراء النحاة يف حكم الصفة املحالة بأل.ـ 12
يبني حكم االسم الواقع بعد اسم اإلشارة املنادى.ـ 13
يوضح حكم تنوين املنادى من عدمه.ـ 14
يبني أوجه اإلعراب اجلائزة يف االسم املضاف لياء املتكلم.ـ 	1
يبني حكم املنادى املضاف إىل ياء املتكلم.ـ 	1
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يوضح األوجه اإلعرابية اجلائزة يف لفظي نداء )أبت ـ أمت(.ـ 	1
يمثل لألوجه اإلعرابية اجلائزة يف لفظي نداء )أبت ـ أمت(.ـ 	1
يتعرف عىل األوجه اجلائزة يف إضافة )ابن أم، ابن عم( لياء املتكلم.ـ 	1
يمثل إلضافة )ابن أم، ابن عم( لياء املتكلم.ـ 20
حيدد األسامء املالزمة للنداء.ـ 21
يميِّز بني املسموع والشاذ من األسامء املالزمة للنداء.ـ 22
يقبل عىل دراسة باب النداء.ـ 23
يستشعر أمهية دراسة باب النداء يف فهم اللغة العربية وتذوقها.ـ 24
يكتب تعريًفا صحيًحا لالستغاثة.ـ 	2
يعدد أدوات االستغاثة.ـ 	2
يمثل ألسلوب االستغاثة.ـ 	2
يميِّز بني املنادى واملستغاث به.ـ 	2
 يوضح حكم إعراب املستغاث.ـ 	2
يوضح حكم املستغاث واملعطوف.ـ 30
يستخرج مستغاًثا معطوًفا من األمثلة.ـ 31
يستخرج أساليب استغاثة من نصوص فصيحة.ـ 32
ُيبني حكم حذف الم املستغاث.ـ 33
يوضح حكم عطف مستغاث عىل مستغاث آخر.ـ 34
يوضح تعريف املندوب من خالل األمثلة.ـ 	3
يذكر نوع املندوب من خالل األمثلة.ـ 	3
يوضح ما يلحق آخر املندوب.ـ 	3
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يوضح حكم إعراب املندوب.ـ 	3
يوضح حركة آخر املندوب.ـ 	3
ُيبني حكم الوقف عىل املندوب.ـ 40
يوضح اللغات الواردة يف املندوب املضاف إىل ياء املتكلم.ـ 41
يمثل ملندوب مضاف إىل ياء املتكلم.ـ 42
يستخرج أساليب ندبة من نصوص صحيحة.ـ 43
يعرب أساليب الندبة يف األمثلة.ـ 44
يوجه الشواهد النحوية يف أسلوب الندبة.ـ 	4
يكتب تعريًفا صحيًحا للرتخيم.ـ 	4
يبني حكم إعراب املرخم.ـ 	4
يوضح حكم ترخيم غري املنادى.ـ 	4
يبني حكم ترخيم املختوم بالتاء وغري املختوم هبا.ـ 	4
يوضح ما حيذف من آخر املنادى املرخم.ـ 0	
يوضح ترخيم املختوم بتاء التأنيث.ـ 1	
هيتم بدراسة أسلوب الندبة.ـ 2	
حيرص عىل دراسة أسلوب الرتخيم.ـ 3	
يستشعر أمهية أسلوب النُدبة والرتخيم يف فهم اللغة وتذوقها.ـ 4	
يتقن قراءة أبيات ألفية ابن مالك.ـ 		
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املنادى
]قسام املنادى، وأحرف كل قسم [

)ص(
)1( *** َو)َأْي( َو) آ ( َكـَذا )َأَيا( ُثمَّ )َهَيا(ولِْلُمنَاَدى النَّاِء، َأْو  َكالنَّاِء )يـَا،   

  *** ايِن َو )َوا( لِـَمْن ُنـِدْب ْبِس اْجُتنِْبَواهَلْمُز لِلدَّ َأْو)َيا( َوَغرْيُ )َوا( َلَدى اللَّ
)ش( ال خيلو املنادى من أن يكون مندوًبا، أو غريه، فإن كان غرَي مندوب: فإما أن 

يكون بعيًدا، أو  يف حـكم البعيد ـ كالنائم والساهي ـ، أو قريًبا.
فإن كان بعيًدا، أو يف حكمه فله من حروف النداء: )َيا، وَأْي، وآ، وأيا ، َوَهَيا( وإن 

كان قريًبا فله اهلمزة، نحو: )َأَزْيُد َأْقبِْل(.
ُع منه ـ فله )َوا(، نحو: )َواَزْيَداه(،  ُع عليه، أو امُلتوجَّ وإن كان مندوًبا ـ وهو امُلتَفجَّ
)َوا(  تعينت  التبس  فإن  املندوب،  بغري  التباسه  َعَدم  عند  أيًضا  و)َيا(  و)َواَظْهَراْه(، 

وامتنعت )َيا(.

للمنادى،  صفة  الناء:   مقدم،  خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  للمنادى:   اإلعراب:   )1( 
أو كالناء:  عطف عىل الناء، يا:  قصد لفظه: مبتدأ مؤخر، وأي، وآ: معطوفان عىل يا، كذا: 
جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، أيا: قصد لفظه: مبتدأ مؤخر، ثم هيا: معطوف عىل أيا.

 * واهلمز: مبتدأ، للداين: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، ووا: قصد لفظه: مبتدأ، 
ملن: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، ندب  فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل 
ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو، واجلملة من ندب ونائب فاعله الحمل هلا من اإلعراب صلة 
الوصول، أو: حرف عطف، يا:  قصد لفظه: معطوف عىل وا، وغري:  مبتدأ وهو مضاف، وا:  
قصد لفظه: مضاف إليه، لدى: ظرف متعلق بقوله اجتنب اآليت ولدى مضاف، اللبس:  مضاف 
الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو  إليه، اجتنب:  فعل ماض مبني للمجهول، ونائب 

يعود إىل غري وا،  واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ. 
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]جواز حذف حرف النداء[
)ص(

)1( *** ى َفاْعَلاَمَوَغرُي َمنُْدوٍب، َوُمْضَمٍر، َوَما َجا ُمْسَتَغاًثا َقْد ُيَعرَّ
  *** ، َوَمْن َيْمنَْعُه َفاْنرُصْ َعاِذَلْهَوَذاَك يف اْسِم اجِلنِْس وامُلَشار َلْه َقلَّ

)ش( ال جيوز حذف حرف النداء مع املندوب، نحو: )َواَزْيداه( وال مع الضمري، 
اَك َقْد ُكِفيُتَك( وال مع املستغاث، نحو: )َيا لَزْيٍد(. نحو: )يـَا إيَّ

 وأما غرُي هذه َفُيْحــَذُف معها احلرُف جواًزا؛ فتقول يف: َيا َزْيُد أْقبِْل: )َزْيُد َأْقبِْل( ويف 
يا َعْبَد اهللِ اْرَكْب: )َعْبَداهللِ اْرَكْب(.

لكن احلذُف مع اسم اإلشارة قليٌل، وكذا مع اسم اجلنس، حتى إنَّ أكثَر النحويني 
فانرص  َيْمنَعه  قال: )ومن  املصنف؛ وهلذا  َمنَُعوه، ولكن أجازه طائفة منهم، وتبعهُم 
عاذله( أي: انرص َمْن يعذله عىل َمنْعه؛ لورود السامع به، فمام ورد فيه مع اسم اإلشارة 
قوُله تعاىل:  نث ٺٿٿٿٿ مث   ) سورة البقرة. اآلية: 		( أي: 

يا هؤالء،
عىل  معطوف  ومضمر:   إليه،  مضاف  مندوب:   مضاف،  غري  مبتدأ،  غري:  اإلعراب:   )1(
مندوب،  وما:  اسم موصول معطوف عىل مندوب أيضا، جا:  أصله   جاء  قرص للرضورة وهو 
فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، مستغاًثا: حال من 
الضمري املسترت يف جاء، قد:  حرف  تقليل، يعرى:  فعل مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل 
ضمري مسترت فيه، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو غري يف أول البيت، فاعلام:  اعلم: فعل 
أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة املنقلبة ألفا ألجل الوقف، وفاعله ضمري مسترت 

فيه وجوبا تقديره: أنت. 
*  ذاك: اسم إشارة مبتدأ، والكاف حرف خطاب، يف اسم:  جار ومرور متعلق بالفعل قل اآليت 
واسم: مضاف اجلنس: مضاف إليه، املشار: معطوف عىل اسم له: جار ومرور متعلق باملشار، 
: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل اسم اإلشارة الواقع مبتدأ،  قلَّ
واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، ومن: اسم رشط مبتدأ، يمنعه: يمنع فعل الرشط وفاعله مسترت 
أمر، وفاعله مسترت وجوبا  فعل  انرص  الرشط،  واقعة يف جواب  الفاء  به، فانرص:  واهلاء مفعول 
تقديره: أنت، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، عاذله: عاذل: مفعول به النرص، وهو مضاف 

واهلاء مضاف إليه.



ـ   2	   ـ

وقول الشاعر:
)1( *** َسبِيِلَذا  اْرِعَواًء  َفلَيَس َبعَد اْشتَِعاِل الرَّ ِمْن  َبا  الصِّ إىل  َشْيًبا  ْأِس 

أي: يا ذا، وممَّا ورد منه مع اسم اجلنس قوهُلم: )َأْصبِْح َلْيُل( أي: َيا لْيُل، و)َأْطِرْق 
َكَرا( أي : َيا َكَرا.

]حكم املنادى املفرد املعرفة[
)2( *** َف اْلـُمنَاَدى اْلـُمفَرَدا َعىَل الَّذي يف َرْفِعِه َقَد ُعِهَداَواْبِن امُلَعرَّ )ص( 

)ش( ال خيلو املنادى من أن يكون: مفرًدا، أو مضاًفا، أو ُمَشبًَّها به، فإن كان مفرًدا: 
فإما أن يكون معرفة، أو نكرة مقصودة، أو نكرة غرَي مقصودة.

فإن كان مفرًدا ـ معرفة، أو نكرة مقصودة ـ ُبنَِي عىل ما كان ُيرَفُع به؛ فإن كان يرفع 
بالضمِة ُبنَِي عليها، نحو: )َيا َزْيُد(، و )َيا َرُجُل(، وإن كان ُيْرَفُع باأللف،أو بالواِو فكذلك، 
نحو: )َيا َزيَداِن(، و)يا َرُجالِن( و)َيا َزْيُدون، ويا ُرَجْيُلون( ويكون يف حمل نصب عىل 

)1( اللغة: ارعواء:  انكفاًفا وترًكا للصبوة وأخًذا باجلد ومعايل األمور.
اإلعراب: ذا: اسم إشارة منادى بحرف نداء حمذوف أي: يا هذا، ارعواء: مفعول مطلق لفعل 
بعد:  ناقص،  ماض  فعل  وليس:  للتعليل،  الفاء  فليس:  ارعواء،  ارعو  الكالم:  وأصل  حمذوف 
ظرف متعلق بمحذوف خرب ليس تقدم عىل اسمه، وبعد مضاف، واشتعال:  مضاف إليه، واشتعال 
مضاف والرأس: مضاف إليه،   وشيبا: متييز، إىل الصبا: جار ومرور متعلق بمحذوف حال من 
سبيل اآليت، وكان أصله نعتا له، فلام تقدم عليه أعرب حاال، عىل قاعدة أن صفة النكرة إذا تقدمت 
صارت حاال، ألن الصفة ال تتقدم عىل املوصوف، من: زائدة، سبيل: اسم ليس تأخر عن خربه 

مرفوع بضمة مقدرة عىل آخره منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة حرف اجلر الزائد.
الشاهد فيه: )َذا(: حيث حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة فدل ذلك عىل أنه وارد، ال ممتنع، 

خالًفا ملن ادعى منعه وهو قليل.
)2( مفهوم البيت: يبنى املفرد علام أو نكرة مقصودة عىل ما يرفع به.

اإلعراب: ابن: فعل أمر مبني عىل حذف الياء، والكرسة قبلها دليل عليها، وفاعله ضمري مسترت 
نعت  املفردا:   املعرف،  من  بدل  املنادى:  البن،  به  مفعول  املعرف:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه 
بقوله:   متعلق  واملجرور  اجلار  رفعه:  يف  ابن،  بقوله  متعلق  ومرور  جار  الذي:  عىل  للمنادى، 
عهد  اآليت، ورفع مضاف واهلاء مضاف إليه، قد: حرف حتقيق، عهدا: عهد: فعٌل ماض مبني 
للمجهول، واأللف لإلطالق، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل االسم 

املوصول، واجلملة الحمل هلا من اإلعراب صلة الذي.
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 املفعولية؛ ألنَّ املنادى مفعول به يف املعنى، وناصبه فْعٌل مضمر ناَبْت )يا( منابُه، فأصُل 
)يا زيُد(: َأْدُعو زيًدا، فحذف )أدعو( ونابت )يا( َمنَاَبُه.

]حكم املنادى املبني قبل النداء[
)1( *** َداَواْنِو اْنِضاَمَم َما َبنَْوا َقْبَل النَِّدا َوْلُيْجَر ُمَْرى ِذي بِنَاٍء ُجدِّ )ص( 

عىل  بناؤه  ـ  النداء  بعد  ـ  َر  ُقدِّ النداء  قبل  مبنِيًّا  املنادى  االسُم  كان  إذا  أي:  )ش( 
َد بناؤه بالنداء كزيد: يف أنه ُيْتَبُع بالرفع  الضم، نحو: )يا هذا(، وجيـِري مرى ما جَتدَّ
ِر فيه، وبالنصب ُمَراعاًة للمحل؛ فتقول: )يا هذا العاِقُل، والعاقَل(  ُمَراَعاًة للضم املقدَّ

بالرفع والنصب، كام تقول: )يا زيُد الظريُف، والظريَف(.
]وجوب نصب املنادى [

)ص(
)2( *** ِخاَلَفاَواْلـُمْفَرَد اَلـَمنُْكوَر، َوالـُْمَضاَفا َعاِدًما  اْنِصْب  وِشْبَهُه   

َم أن املنادى إذا كان مفرًدا معرفة، أو نكرة مقصودة ُيْبنَى عىل ما كان يرفع  )ش( َتقدَّ
به، وَذَكَر هنا أنه إذا كان مفرًدا نكرة أي: غرَي مقصودٍة، أو مضاًفا، أو ُمَشبًَّها به ُنِصَب.

)1( اإلعراب: وانو: الواو لالستئناف، انو: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، 
 انضامم: مفعول به النو، انضامم مضاف، ما: اسم موصول مضاف إليه، بنوا: فعل وفاعل، واجلملة 
متعلق  زمان  ظرف  قبل:  بنوه،  أي:  حمذوف،  متصل  ضمري  والعائد  املوصول،  صلة  هلا  حمل  ال 
بقوله: بنوا، وقبل مضاف، النداء: مضاف إليه، ولُيجر: الواو عاطفة والالم الم األمر، جُير: فعل 
مضارع مبني للمجهول مزوم بحذف األلف، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو 
يعود إىل الذى بنوا قبل الندا، مرى: مفعول مطلق ومرى مضاف، ذي:  مضاف، بناء:  مضاف 
إليه، ومجلة، ُجددا: من الفعل املبني للمجهول مع نائب الفاعل املسترت فيه يف حمل جر نعت لبناء.

)2( اإلعراب: املفرد:  مفعول مقدم عىل عامله وهو قوله   انصب  اآليت، املنكور:  نعت للمفرد 
وشبه  أيًضا،  املفرد  عىل  معطوف  وشبه:  عاطفة  الواو  وشبهه:   املفرد،  عىل  معطوف  واملضافا: 
مضاف وضمري الغائب مضاف إليه، انصب: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 
أنت، عادما:  حال من فاعل انصب، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو؛ ألنه اسم فاعل 

يعمل عمل الفعل، خالفا: مفعول به لعادم.
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فمثال األول: قوُل األعمى: )يا رجاًل ُخْذ بيدي(، وقول الشاعر:
)1( *** َفَبلِّغن َعَرضَت  ا  إِمَّ َراكًبا  َنَداَماَي من َنْجَراَن أْن ال َتاَلِقَياَأَيا 

ومثال الثاين: قوُلَك:)يا ُغاَلَم َزيٍد(، و)يا َضارَب عمٍرو(.
 ومثال الثالث: قوُلَك: )يا طالًعا َجَباًل، ويا َحَسنًا َوْجُهُه، ويا َثاَلَثًة وثالثنَي( فيمن 

سميته بذلك.
* * *

)1( اللغة: عرضت  أتيت العروض وهو مكة واملدينة وما حوهلام، وقيل: معناه بلغت العرض 
وهي جبال نجد   نداماي  مجع ندمان وهو النديم املشارب، وقد يطلق عىل اجلليس الصاحب، وإن 

مل يكن مشاركا عىل: الرشاب   نجران  مدينة باحلجاز من شق اليمن .
ا: كلمة  اإلعراب: أيا: حرف نداء، راكًبا: منادى منصوب بالفتحة ألنه ال يقصد راكبا بعينه، إمَّ
الفاء واقعة يف  فبلغا:  مكونة من إن وما؛ فإن: رشطية، وما زائدة، عرضت: فعل ماض وفاعله، 
ضمري  والفاعل  اخلفيفة،  التوكيد  بنون  التصاله  الفتح  عىل  مبني  أمر  فعل  بلغ:  الرشط،  جواب 
مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، نداماي: نداَمى: مفعول به 
لبلغ منصوب بفتحة مقدرة عىل األلف، ندامى مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، من نجران:  جار 
ومرور متعلق بمحذوف حال من نداماي، أن: مففة من الثقيلة واسمها ضمري شأن حمذوف ال: 
لنا،  نافية للجنس، تالقيا: تالقي: اسم ال، واأللف لإلطالق، وخرب ال حمذوف تقديره:ال تالقي 
واجلملة من ال واسمها وخربها يف حمل رفع خرب أن املخففة، واجلملة من أن واسمها وخربها يف 

حمل نصب مفعول ثان لبلغن .
الشاهد فيه: )أيا راكًبا(: حيث نصب  راكبا  لكونه نكرة غري مقصودة، وآية ذلك أن قائل هذا البيت 
 رجل أسري يف أيدي أعدائه، فهو يريد راكًبا أي راكب منطلًقا نحو بالد قومه يبلغهم حاله، لينشطوا 

إىل إنقاذه إن قدروا عىل ذلك، وليس يريد واحًدا معينًا.
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]جواز ضم وفتح املنادى [
)ص(

)1( *** ، ِمْن هتِنَونحَو: )َزيٍد( ُضمَّ وافتَحنَّ الَ  َسِعيٍد(  ْبَن  )َأَزْيُد  َنْحِو: 
)ش( أي: إذا كان املنادى مفرًدا، علاًم، َوُوِصَف بـ )اْبٍن( مضاٍف إىل علم، ومل ُيفَصل 
، نحو:)يازيُد بن  بنَي املنادى وبني )ابن( ، جاز لك يف املنادى وجهان: البناُء عىل الضمِّ
َعْمرو(، والفتُح إْتباًعا، نحو: )يا زيَد ْبَن َعمرو( وجيب حذف ألف )ابن( واحلالة هذه 

َخطًّا.
]وجوب الضم [

)2( *** مُّ إْن مَلْ َيِل االْبُن َعَلاَم ،أو َيِل االْبَن َعَلٌم َقد ُحتاِمَوالضَّ )ص( 
)ش( أي: إذا مل يقع )ابن( بعد َعَلم أو مل يقع بعده َعَلم، َوَجَب ضمُّ املنادى، وامتنع 

فتحه: فمثاُل األوِل، نحو: )يا غالُم ابَن عمرو(، و)يا زيُد الظريَف ابن عمرو(.
األمثلة،  هذه  يف  الضم  عىل  )زيد(  بناء  فيجب  أخينا(  اْبَن  َزْيُد  )يا  الثاين:  ومثاُل 

وجيب إثبات ألف )ابن( واحلالة هذه.
)1( اإلعراب: نحو: مفعول تقدم عىل عامله وهو قوله ضم اآليت، ونحو مضاف، زيد: مضاف 
إليه، ضم: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، وافتحن: الواو عاطفة افتح: 
فعل أمر معطوف عىل فعل األمر السابق مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة، من نحو: 
عىل  مبني  منادى  زيد:  نداء،  حرف  اهلمزة  أزيد:  زيد،  من  حال  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار 
الضم يف حمل نصب وجيوز فيه البناء عىل الفتح أيضا، ابن:  نعت لزيد باعتبار حمله، وابن مضاف، 
سعيد:  مضاف إليه، الهتن: ال: ناهية، هتن: فعل مضارع مزوم بال الناهية، وفاعله ضمري مسترت 

فيه وجوًبا تقديره: أنت .
)2( اإلعراب: الضم: مبتدأ، إن: رشطية، مل: حرف نفي وجزم وقلب، يل: فعل مضارع مزوم 
بلم وعالمة جزمه حذفه الياء، االبُن:  فاعل، علام: مفعول به، أو: عاطفة، يل:  فعل مضارع 
معطوف عىل يل األول، االبن: مفعول مقدم، علم:  فاعل مؤخر، قد: حرف حتقيق، ُحتام: فعل 
ماض مبني للمجهول واأللف لإلطالق، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود 
إىل الضم، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو قوله الضم، وجواب الرشط حمذوف يدل عليه 

سابق الكالم.
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]جواز تنوين املنادى املبني [
)ص(

)1( *** َنا ُبيِّنَاواْضُمْم،أو اْنِصْب َما اْضطَِراًرا ُنوِّ َضمٍّ  استِحَقاُق  َلُه  َّا  مِم
عىل  بناؤه  جيب  مقصودة،  نكرة  أو  معرَفًة،  مفرًدا  املنادى  كان  إذا  أنه  َم  َتقدَّ )ش( 
الضم، َوَذَكَر هنا أنه إذا اضُطرَّ شاعٌر إىل تنوين هذا املنادى كان له تنوينه وهو مضموم، 

وكان له نصبه، وقد ورد السامع هبام؛ فمن األول قوُله:
)2( *** َعَلْيَها َمَطٌر  َيا  اهللِ  اَلُمَساَلُم  َوَلْيَس َعَلْيَك َياَمَطُر السَّ

ومن الثاين قوُله:
)3( *** ، َوَقالْت: َبْت َصْدرَها إيَلَّ األواِقيَضَ وَقْتَك  َلَقْد  ا  َياَعِديًّ

)1( اإلعراب: واضمم:  فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، أو:  عاطفة، 
يطلبه  قبله، كل منهام  الفعالن  تنازعه  ما: اسم موصول  أمر معطوف عىل اضمم  انصب:  فعل 
مفعواًل، اضطرارا:  مفعول ألجله، نونا: نون: فعل ماض مبني للمجهول، األلف: لإلطالق 
ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة، واجلملة ال حمل هلا صلة 
مبتدأ،  استحقاق:   اآليت،  بينا  بقوله  متعلق  له: جار ومرور  املوصولة،  ملا  بيان  مما:   املوصول، 
واستحقاق مضاف، ضم:  مضاف إليه. ومجلة، بينا: مع نائب الفاعل املسترت فيه يف حمل رفع خرب 

املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه ال حمل هلا صلة  ما  املجرورة بمن.
)2( هذا البيت لألحوص األنصاري، وقد قاله يف حق من تزوج حبيبته، ويدعى   مطر .

اإلعراب: سالم:  مبتدأ وسالم مضاف، ولفظ اجلاللة: مضاف إليه، يا: حرف نداء، مطُر: منادى 
مبني عىل الضم يف حمل نصب، ونون ألجل الرضورة،  عليها: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب 
املبتدأ الذي هو قوله: سالم اهلل، وليس: فعل ماض ناقص، عليك: جار ومرور متعلق بمحذوف 
خرب ليس تقدم عىل اسمهام،  يا مطر: يا حرف نداء، مطر: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب،  
السالم: اسم ليس تأخر عن اخلرب، ومجلة النداء ال حمل هلا من اإلعراب معرتضة بني ليس مع خربها 

واسمها.
الشاهد فيه: )يامطر( األول: حيث نون املنادى املفرد العلم للرضورة، يف األول وأبقى الضم 

اكتفاء بام تدعو إليه الرضورة يف الثاين.
)3( هذا البيت يف الغزل للمهلهل بن ربيعة.

اللغة: وقتك:  مأخوذ من الوقاية، وهي احلفظ، األواقي: مجع واقية بمعنى حافظة وراعية، وكان 
= أصله: الوواقي،  فقلبت الواو األوىل مهزة.     
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]نداء ما فيه أل [
)ص(

)1( *** ُع )َيا( َو)َأْل( اجُلَمْلوبِاْضطَِراٍر ُخصَّ مَجْ َوحَمْكِيِّ  )اهللِ(  َمَع  إاِل 
  *** بِالتَّْعِويِض  ) ُهمَّ )اللَّ َقِريِضَواألكـَْثُر  يف   ) ُهمَّ اللَّ )َيا  َوَشذَّ 

)ش( ال جيوز اجلمُع بني حرف النداء و)أل(: يف غري اسم اهلل تعاىل، وما سمي به 
َمِل، إال يف ضورة الشعر كقوله: من اجْلُ

)2(
 *** ا َفرَّ َذاِن  اللَّ الُغالَماِن  اَفَيا  رَشَّ ُتْعِقَباَنا  أن  ُكاَم  ا  إيَّ     

جوازا  فيه  مسترت  ضمري  والفاعل  للتأنيث،  والتاء  ماض،  فعل  ضب  ضبت:  اإلعراب:   =
جار  إىل:  إليه،  مضاف  واهلاء  مضاف  وصدر  لرضب،  به  مفعول  صدر:  صدرها:  هي،  تقديره: 
ومرور متعلق برضبت، وقالت:  قال: فعل ماض والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا 
ا:  منادى  منصوب بالفتحة الظاهرة، لقد: الالم واقعة يف جواب  تقديره: هي، يا:  حرف نداء، عديًّ
قسم حمذوف أي: واهلل لقد .. إلخ، قد: حرف حتقيق، وقتك: وقى: فعل ماض والتاء للتأنيث، 

والكاف ضمري املخاطب املفرد املذكر مفعول به، األواقي: فاعل وقى.
ا(: حيث اضطر إىل تنوين املنادى فنونه، ومل يكتف بذلك بل نصبه مع كونه  الشاهد فيه: )يا عديًّ

مفردا علام، ليشابه به املنادى املعرب املنون بأصله، وهو النكرة غري املقصودة.
يكون  أن  جيوز  خص:  اآليت،  خص  بقوله:  متعلق  ومرور  جار  باضطرار:  اإلعراب:   )1(
فعال ماضيا مبنيا للمجهول، وجيوز أن يكون فعل أمر،  مجع:  نائب فاعل إذا جعلت خص فعال 
ماضيا مبنيا للمجهول ومفعول به إن جعلته أمًرا، ومجع مضاف، يا:قصد لفظه مضاف إليه، وأل: 
معطوف عىل يا، إال: أداة استثناء، مع: ظرف متعلق بمحذوف حال من مجع ومع: مضاف، الله: 

لفظ اجلاللة مضاف إليه حمكي: معطوف عىل لفظ اجلاللة، حمكى مضاف واجلمل مضاف إليه.
واألكثر: مبتدأ، اللهم: قصد لفظه خرب املبتدأ، بالتعويض: جار ومرور متعلق بمحذوف حال 
ياللهم: قصد لفظه فاعل شذ، يف قريض: جار ومرور متعلق  من اخلرب، وشذ: فعل ماض، 

بشذ.
نصب،  حمل  يف  مثنى  ألنه  األلف؛  عىل  مبني  منادى  الغالمان:  نداء،  حرف  يا:  اإلعراب:   )2(
فّرا: فّر: فعل ماض وألف االثنني فاعل، واجلملة،  اللذان:  صفة لقوله: الغالمان باعتبار لفظه، 

ال حمل هلا صلة اللذان، إيا كام: إيا: منصوب عىل التحذير بفعل مضمر وجوبا تقديره: أحذر أن: 
ونا مفعول أول، فاعل،  االثنني  النون، وألف  تعقبانا:  فعل مضارع منصوب بحذف   مصدرية، 

وأن وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مرور بمن مقدرة، رًشا: مفعول ثان لتعقب
 الشاهد فيه: )فيا الغالمان(: حيث مجع بني حرف النـــداء وأل يف غري اسم اهلل تعاىل، وما سمي

 به من املركبات اإلخبارية اجلمل، وذلك ال جيوز إال يف ضورة الشعر.
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اهلمزة  بقطع  اهلل(  )يا  فتقول:  فيجوز،  اجلمل  وحَمْكِيِّ  تعاىل  اهلل  اسم  مع  وأما 
ُجُل ُمنَْطلٌِق«: )يا الرُجُل ُمنَْطلِق َأْقبِْل( )1( َوَوْصلَِها، وتقول فيمن اسمه، »الرَّ

َضة من حرف النداء، َوَشذَّ اجلمع  ( بميٍم مشددٍة ُمَعوَّ ُهمَّ  واألكثُر يف نداء اسم اهلل ) اللَّ
بني امليِم وحرِف النداء يف قوله:

)2( *** َأَلـامَّ َحَدٌث  َما  إَِذا  ُهامَّإيِنِّ  اللَّ َيا  ُهمَّ  اللَّ يا  َأُقوُل: 

* * *

)1( إنام مل جيز يف سعة الكالم أن يقرتن حرف النداء بام فيه أل لسببني:
أحدمها: أن كال من حرف النداء وأل يفيد التعريف: فأحدمها كاف عن اآلخر.

 والثاين: أن تعريف األلف والالم تعريف العهد، وهو يتضمن معنى الغيبة؛ ألن العهد يكون بني اثنني 
يف ثالث غائب، والنداء خطاب حلاض، فلو مجعت بينهام لتناىف التعريفان.

)2( هذا البيت ألمية بن أيب الصلت.
اللغة: حدث: ما حيدث من مصائب الدنيا ونوازل الدهر، أملا: نزل.

اإلعراب: إين: إن: حرف توكيد ونصب، وياء املتكلم اسمه، إذا: ظرف يتعلق بقوله  أقول  اآليت، 
فعل  أمل:  أملا:  أمل حدث،  ما  إذا  والتقدير:  بعده  ما  يفرسه  لفعل حمذوف  فاعل  زائدة، حدث:  ما: 
أقول:  تقديره: هو يعود إىل حدث،  فيه جواًزا  ماض، واأللف لإلطالق، والفاعل ضمري مسترت 
فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنا واجلملة يف حمل رفع خرب إن، يا: حرف 

نداء، اللهم: اهلل: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب وامليم املشددة زائدة.
هبا  يؤتى  التي  املشددة  وامليم  النداء  حرف  بني  مجع  حيث  اللهام(:  يا  اللهم  )يا  فيه:  الشاهد 
العوض  بني  مجع  ألنه  النظم  يف  املصنف  به  صح  كام  شاذ  وهذا  النداء،  حرف  عن  للتعويض 

واملعوض عنه، وقد مجع بينهام ـ وزاد ميام أخرى وألفا ذلك الراجز الذي يقول:
*** اَم ُكلَّ تقويل  َأْن  َعَلْيك  ْيِت َأو َسبَّْحِت َيا اللهم ماَوَما  َصلَّ
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تابع املنادى
]وجوب نصب تابع املنادى[

 )1( *** مِّ امُلَضاَف ُدوَن َاْل َيْلَتابَِع ِذي الضَّ احْلِ َذا  َكَأَزْيُد  َنْصًبا،  َألِزْمُه  )ص( 
َوَجَب  والالم  لأللف  ُمصاحب  َغرَي  مضاًفا  املضموم  املنادى  تابُِع  كان  إذا  )ش( 

َنْصُبُه، نحو: )َيا َزْيُد صاحَب َعْمرو(  .
]جواز رفع تابع املنادى ونصبه[

)ص(
)2( *** َوَبـَدالَوَما ِسَواُه اْنِصْب، أو ارَفْع، َواْجَعاَل  َنَسـًقا  َكُمْســَتِقلٍّ 

أي: وما سوى املضاف املذكور جيوز َرْفُعُه وَنْصُبُه ـ وهو املضاف املصاحب ألل، 
واملفرد ـ فتقول: )يا َزيُد الكريُم األَِب( برفع الكريم، وَنْصبِِه و)يا َزيُد الظريُف( برفع 

)الظريف( ونصبه.
َوُحكُم عطِف البياِن والتوكيد ُحْكُم الصفِة؛ فتقول: )َيا َرُجُل َزْيٌد، وزيًدا( بالرفع 

والنصب، و)يا متيُم َأمْجَُعوَن، َوَأمْجَِعنَي(.

)1( اإلعراب: تابع: مفعول به لفعل حمذوف يفرسه املذكور بعده، وتقديره: الزم تابع. إلخ تابع 
ذي الضم، ذي: مضاف إليه، وذي مضاف، الضم: مضاف إليه، املضاف: نعت لتابع، دون: ظرف 
متعلق بمحذوف حال من تابع، ودون مضاف، أل: قصد لفظه: مضاف إليه، ألزمه: ألزم: فعل أمر 
وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، واهلاء مفعوله األول، نصًبا: مفعوله الثاين كأزيد: 
الكاف جارة لقول حمذوف، واهلمزة حرف نداء، زيد: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب، ذا: نعت 
لزيد بمراعاة املحل منصوب باأللف نيابة عن الفتحة ألنه من األسامء الستة، احليل: مضاف إليه.
)2( اإلعراب: ما: اسم موصول مفعول مقدم عىل عامله وهو قوله: انصب أو ارفع اآليت، سواه:  
سوى: ظرف متعلق بمحذوف صلة املوصول، سوى مضاف واهلاء مضاف إليه، ارفع: فعل أمر 
وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، أو: عاطفة، انصب: معطوف عىل ارفع، واجعال: 
الواو عاطفة أو لالستئناف اجعل فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة املنقلبة 
ألًفا ألجل الوقف وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، كمستقل: جار ومرور متعلق 

باجعال، وهو يف موضع املفعول الثاين له، نسًقا: مفعول أول ال جعل، وبدال: معطوف عىل قوله نسًقا.
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كان  إذا  ضمه  فيجب  ؛  املستقلِّ املنادى  ُحْكم  ففي  ـ  والَبَدُل  النََّسِق  عطُف  وأما 
مفرًدا، نحو: )يا َرجُل َزيُد(، و)َيا َرُجُل َوَزيُد(، كام جيب الضم لو قلت: )يا زيُد(. 

وجيب نُصبه إن كان مضاًفا، نحو: )يا َزْيُد أَبا َعْبِد اهلل(، و)يا َزيُد وأَبا َعْبد اهلل( كام 
جيب نصبه لو قلت: ) يا أبا عبد اهلل(.

]حكم عطف النسق املقرتن بأل[
)ص(

 )1( *** ُينَْتَقىوإِْن َيُكْن َمْصُحوَب )َأْل( َما ُنِسقا َوَرْفٌع  َوْجَهاِن،  َففيِِه   
)ش( أي: إنام جيب بناء املنُْسوِق عىل الضم؛ إذا كان مفرًدا معرًفا بغري )أل( .

اخلليل  عند  ـ  واملختاُر  والنصُب،  الرفُع،  وجهان:  فيه  جاز  بـ)أل(  كان  فإن 
ُينْتَقى( أي:  ْفُع، وهو اختيار املصنف، وهلذا قال: )َوَرْفٌع  الرَّ وسيبويه، َومن تبعهام ـ 

نث ژ ژ  َزْيُد والُغالُم( بالرفع والنصب، ومنه قوُله تعاىل:  خُيْتار؛ فتقول: )يا 
ڑ ڑک مث)2( برفع الطري ونصبه)3(.

* * * 

يكن  الرشط، مصحوب: خرب  فعل  ناقص  فعل مضارع  إن: رشطية،  يكن:  )1( اإلعراب: 
مقدم عىل اسمه ومصحوب مضاف، أل: قصد لفظه: مضاف إليه، ما: اسم موصول: اسم يكن، 
نسقا:  فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة 
واأللف لإلطالق، واجلملة من، ُنسق: ونائب فاعله ال حمل هلا صلة ما املوصولة، ففيه: الفاء واقعة 
يف جواب الرشط، فيه: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، وجهان: مبتدأ مؤخر، واجلملة 
من املبتدأ وخربه يف حمل جزم جواب الرشط، ورفع: مبتدأ وسوغ االبتداء به مع كونه نكرة وقوعه 

يف معرض التقسيم، ومجلة، ينتقى:  من الفعل ونائب الفاعل املسترت فيه يف حمل رفع خرب املبتدأ.
)2( سورة سبأ. اآلية: 10.

)3( من هذا تعلم أن عطف النسق له ثالثة أحوال: إن كان مقرتنا باأللف والالم  جاز فيه الرفع 
والنصب، وإن كان غري مقرتن هبا عومل معاملة املنادى املستقل: فيجب فيه الضم إن كان مفرًدا، 

وجيب نصبه إن كان مضاًفا.
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]نداء أي وإعراب صفتها[
)ص(

)1( *** ا َمْصُحوَب )َأْل( َبْعُد ِصَفْه َ ْفِع َلَدى ِذي املْعِرَفْهَوَأهيُّ َيْلَزُم بالرَّ            
 *** َوَرْد الَِّذي  ا  أهيُّ َذا  َ َوَوْصُف أيٍّ بِسَوى َهَذا ُيَرْدَوَأهيُّ  

( منادى مفرد  ا اّلِذي فعل كذا(، فـ)أيُّ َذا، وَيا َأهيُّ َ ُجُل، َوَيا َأهيُّ ا الرَّ َ )ش( يقال: )يا أهيُّ
، وجيب رفعه عند اجلمهور؛ ألنه  ُجل( صفة أليٍّ مبني عىل الضم، و)ها( زائدة و) الرَّ
هو املقصود بالنداء، وأجاز املازينُّ َنْصَبُه قياًسا عىل جواز نصب )الظريف( يف قولك: 

)َيا َزيُد الَظِريُف( بالرفع والنصب.

نحو:  إشارة،  باسم  أو  كالرجل،  بأل،  حُمىلَّ  جنٍس  باْسِم  إال  )أي(  توَصُف   وال 
ا الذي فعل كذا( . َ َذا أقبِْل(، أو بموصول حُمَىلَّ بأل )يا أهيُّ )يا أهيُّ

* * *

قوله،  وهو  عامله،  عىل  تقدم  مفعول  مصحوب:   مبتدأ،  لفظه:  قصد:  أهيا:   اإلعراب:   )1(
بمحذوف  متعلق  ظرف  بعد:  إليه،  مضاف  لفظه  قصد  أل:   مضاف،  ومصحوب  اآليت  يلزم: 
فيه  حال من مصحوب أل، صفة: حال أخرى منه، يلزم:  فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت 
جواًزا تقديره: هو يعود عىل أهيا، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، بالرفع:  جار ومرور متعلق 
بمحذوف حال ثالثة من مصحوب أل، لدي: ظرف متعلق بيلزم ولدى: مضاف، وذي: مضاف 
إليه وذي مضاف،املعرفة:  مضاف إليه، وتقدير البيت: وأهيا يلزم مصحوب أل حال كونه صفة 

مرفوعا واقعا بعده.
ذا:  قصد لفظه: مبتدأ، أهيا الذي:  معطوف عليه بعاطف مقدر، ورد:  فعل ماض، وفاعله  وأهيُّ
رفع  حمل  يف  وفاعله  ورد  من  واجلملة  املذكور،  عىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري 
خرب املبتدأ، ووصف: مبتدأ ووصف مضاف، أي:  مضاف إليه، بسوى: جار ومرور متعلق 
بوصف، وسوى مضاف اسم اإلشارة، هذا:  مضاف إليه، ُيرد:  فعل مضارع مبني للمجهول، 
ونائب فاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل وصف أي بسوى هذا، واجلملة من يرد 

ونائب فاعله يف حمل رفع خرب املبتدأ. 
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]اسم اإلشارة املنادى، ونعته[
)1( *** َفْه إِْن َكاَن َتْرُكَها ُيِفيُت امْلَْعِرَفْهَوُذو إَشاَرٍة َكأيٍّ يف الصِّ )ص( 

ُجُل( فيجب رفع )الرُجل( إن جعل هذا ُوْصَلة لندائه، كام  )ش( ُيقال: )يا هَذا الرَّ
جيب رفع صفة )أي( وإىل هذا أشار بقوله: )إِْن َكاَن َترُكَها ُيفيُت امْلْعِرَفْة( فإن مل جُيَْعل 

اسم اإلشارِة وْصَلًة لنداء ما بعده مل جيب َرْفُع صفته، بل جيوز الرفع والنصب.

* * *

)1( مفهوم البيت: اسم اإلشارة يف النداء مثل أي يف رفع ما بعده إن قصد نداؤه فإن قصد نداء اسم 
اإلشارة جاز الرفع والنصب.

اإلعراب: وذو: مبتدأ، وذو مضاف، إشارة: مضاف إليه، كأي: جار ومرور متعلق بمحذوف 
املبتدأ، يف الصفة: جار ومرور متعلق بمحذوف حال من الضمري املستكن يف اخلرب، إن:  خرب 
واهلاء:  مضاف  ترك  كان،  اسم  ترك:  تركها:  الرشط،  فعل  ناقص  ماض  فعل  كان:   رشطية، 
اسم  عىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  مضارع،  فعل  يفيت:  إليه،  مضاف 
كان، املعرفة: مفعول به ليفيت، واجلملة يف حمل نصب خرب كان، وجواب الرشط حمذوف يدل 

عليه سابق الكالم.
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]حكم املنادى املكرر مضاًفا[
)ص(

)1(
*** الً ُتِصْبيِف َنْحِو: َسْعُد َسْعَد األْوِس َينْتِصْب َثاٍن، َوُضمَّ واْفَتْح، أوَّ  

)ش( يقال:                         يا َسعُد سعَد األوِس.)2(
َعِدي.)3( َتْيَم  َتيُم  وَيا 

)1( ىف نحو متعلق بينتصب سعد منادى مفرد حذف فيه حرف النداء ولتكرره جيوز فيه الضم عىل 
األصل، والفتح عىل االتباع ملا بعده سعد األوس: منصوب ال غري عىل البدليه، أو عطف بيان عىل 
حمل األول أو توكيد له عىل تقدير فتحه ينتصب ثان: فعل وفاعل أوال: تنازعه الفعالن قبله تصب: 

مزومه ىف جواب األمر .
)2( الشاهد فيه »ياَسعُد سعَد األوس« أوضحه الشارح .

بكامله  والبيت  التيمي  بن جلأ  فيها عمر  بن عطية من كلمة هيجو  بيت جلرير  )3( هذه قطعة من 
هكذا:

*** الَ ُيلَِقينُّكُم يف َسْوأٍة ُعَمُرَياَتيُم َتْيَم َعِديٍّ الَ َأَبا  َلُكُم
ـ  وهو أخوهـ  لالحرتاز عن تيم مرة. وعن تيم بن غالب بن فهر، ومها يف  اللغة: تيم عدي  أضاف تيام إىل عديٍّ
قريش وعن تيم قيس بن ثعلبة، وعن تيم شيبان وعن تيم ضبة، ال أبالكم: مجلة قد يقصد هبا املدح، ومعناها 
حينئذ نفي نظري املمدوح بنفي أبيه، وقد يقصد هبا الذم، ومعناها حينئذ أن املخاطب مهول النسب، 
بلية ال قبل لكم هبا ومكروه ال حتتملونه بتعرضه  يا تيم عدي أن يرميكم عمر يف  املعنى: احذر 
لكم، يريد أن يمنعوه من هجائه حتى يأمنوا الوقوع يف خطره؛ ألهنم إن تركوا عمر وهجاءه جريًرا 

فكأهنم رضوا بذلك، وحينئذ يسلط جرير عليهم لسانه.
نصبه  علاًم، وجيوز  مفرًدا  اعتباره  الضم عىل  فيه  منادى، وجيوز  تيم:  نداء،  يا: حرف  اإلعراب: 
بتقدير إضافته إىل ما بعد الثاين كام هو رأي سيبويه، أو بتقدير إضافته إىل حمذوف مثل الذي أضيف 
إليه الثاين كام هو رأي أيب العباس املربد، تيم: منصوب عىل أنه منادى بحرف نداء حمذوف، أو عىل 
أنه تابع بدل أو عطف بيان، أو توكيد لألول باعتبار حمله إذا كان األول مضموًما، أو باعتبار لفظه 
إذا كان منصوًبا. أو عىل أنه مفعول به لفعل حمذوف، تيم: مضاف، وعدي: ِمضاف إليه، ال: نافية 
للجنس أبا: اسم ال، لكم: الالم حرف جر زائد، والكاف يف حمل جر هبذه الالم، ولكنها يف التقدير 

مرورة بإضافة اسم ال إليها، وخرب ال  حمذوف: أي ال أبالكم باحلرضة.
الشاهد فيه: )يا تيم تيم عدي(: حيث تكرر لفظ املنادى، وقد أضيف ثاين اللفظني، فيجب يف 

الثاين النصب، وجيوز يف األول الضم والنصب، وقد أوضحه الشارح.
)4( هذه قطعة من بيت لعبد اهلل بن رواحة األنصاري، يقوله يف زيد بن أرقم وكان يتياًم يف حجره 

ـ يوم غزوة مؤتة ـ والبيت بكامله :                   

=                          *** َفاْنِزِلَيا َزْيُد َزْيَد الَيْعَمالِت الُذبَِّل َعَلْيَك  يُل  اللَّ َتطاَول                                

وَيا َزْيُد َزْيَد اْلَيْعَماَلِت  .
)4(
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فيجب نصُب الثاين، وجيوز يف األول: الضم، والنصب.
أوعىل  )أْعنِي(،  إضامر:  أوعىل  التوكيد،  عىل  منصوًبا  الثاين  كان  َل  األوَّ ُضمَّ  فإن 

الَبدليِة، أوَعطِف البياِن، أوعىل النداء)1( .
ُل: فمذَهب سيبويِه أنه مضاف إىل ما بعد االسم الثاين وأن الثاين  وإْن ُنِصَب األوَّ
ما  مثِل  حمذوٍف  إىل  مضاٌف  أنه  املربد  وَمْذَهُب  إليه،  واملضاف  املضاف  بني  ُمْقَحم 
)َعِدي( األول؛  ( فحذف  َعِديٍّ  َتيَم  َعِديٍّ  َتْيَم  يا   ( الثاين، وأنَّ األصَل:  إليه  ُأِضيَف 

لَداللة الثاين عليه)2( . 
* * *

بَّل مجع ذابل أو ذابلة أي: ضامرة من ُطول السفر،  =اللغة: اليعمالت اإلبل القوية عىل العمل الذُّ
وأضاف زيدا إليها حلسن قيامه عليها ومعرفته بحدائها. 

قد طال  الليل  فإن  اإلبل.  واْحِد  راحلتك  انزل عن  يريد:  إلخ(   ... الليل عليك  )تطاول  وقوله: 
وحدث لإلبل الكالل. فنشطها باحلداء. وأزل عنها العناء واإلعياء. 

اإلعراب: يا: حرف نداء، زيد: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب. أو منصوب و عالمة نصبه 
الفتحة الظاهرة، كام تقدم يف البيت قبله، زيد: منصوب ال غري، عىل أنه تابع للسابق، أو منادى، 

وزيد: مضاف، واليعمالت: مضاف إليه الذّبل: صفة لليعمالت. 
 الشاهد فيه: )يا زيد زيد اليعمالت(: حيث تكرر لفظ املنادى. وأضيف ثاين اللفظني كام سبق 

يف الشاهد السابق .
بأجنبي وهو غري  إليه  املضاف، واملضاف  الفصل بني  يلزم عىل مذهب سيبويه   )2(
مقبول، وعىل مذهب املربد احلذف من األول لداللة الثاين عليه . واألصل العكس، 

وهو احلذف من الثاين لداللة األول عليه. 
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]املنادى املضاف إىل ياء املتكلم[ 
 )1( *** َعْبِدَياَواْجَعْل ُمنَاًدى َصحَّ إِْن ُيَضْف لَِيا َعْبَدا  َعْبَد  َعْبِدي  َكَعْبِد  )ص( 
، فإن كان  )ش( إذا أضيَف املنادى إىل ياء املتكلم: فإما أن يكون صحيًحا، أو معتالًّ

معتالًّ فحكمُه كحكِمِه َغرَي ُمنَاَدى، وقد َسَبَق حكمه)2( يف املضاف إىل ياء املتكلم .
وإن كان صحيًحا جاز فيه مخسة أوجه :

أحدها: حذُف الياِء واالستغناُء بالكرسة، نحو: ) َيا َعْبِد ( وهذا هواألكثر .
الثاين: إثباُت الياِء َساكِنًة، نحو: )َيا َعْبِدي( وهو دون األول يف الكثرة .

الثالث: قلُب الياِء ألًفا، وَحْذُفَها، واالستغناء عنها بالفتحة،نحو:) َيا َعْبَد( .
الرابع: َقلُبها ألًفا، وإبقاؤها، وقلُب الكرسِة فتحًة، نحو: )يا َعْبَدا(.  

كًة بالفتح، نحو:  )َيا َعْبِدَي( . اخلامس : إثباُت الياء حُمـَـرَّ

* * * 

)1( اإلعراب: واجعل:  فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، منادى:  مفعول 
أول الجعل، صح: فعل ماض . وفيه ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل منادى فاعل، 
فعل  للمجهول  مبني  مضارع  فعل  ُيَضف:   رشطية،  إن:  ملنادى،  صفة  نصب  حمل  يف  واجلملة 
ليا: جار ومرور  املنادى،  فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل  الفاعل ضمري مسترت  . ونائب  الرشط 
متعلق بيضف، كعبد: جار ومرور متعلق باجعل، وهو يف حمل املفعول الثاين له، عبدي، عبد، 
سابق  يدل  حمذوف  الرشط  وجواب  مقدر.  بعاطف  األول  عىل  معطوفات  كلهن  عبدا، عبديا: 

الكالم عليه. 
)2( خالصة ما يشري إليه أنه قد سبق، ثبوت الياء مفتوحة يف األفصح فيام آخره ألف، نحو : فتاي 
وعصاي أو واو، نحو : ُمْسلِِمي، أو ياء غري مشددة، نحو : قايِض وحذف ياء املتكلم مع كرس ما 

قبلها أو فتحه فيام آخره ياء مشددة، نحو : كريّس.
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]املنادى املضاف إىل مضاف إىل ياء املتكلم[ 
)ص( 

)1( *** ،َ َيا اْبَن َعمَّ ـ ال َمَفّرَوَفتٌح،اْو َكرْسٌ َوَحْذُف اليا اْسَتَمّر ِ يف َيا اْبَن ُأمَّ
)ش( إذا أضيَف املنادى إىل مضاٍف إىل ياء املتكلم وجب إثبات الياء، إال يف )ابَن 
( فتحذف الياء منهام؛ لكثرة االستعامل، وتكرس امليم،أو تفتح؛ فتقول:  (، و )ابَن َعمَّ أمَّ

( بفتح امليم وكرسها . )يا اْبَن ُأمَّ أقبِْل(، و)يا اْبَن َعمَّ ال َمَفرَّ
] نداء أب وأم [ 

)ص(
)2( *** َعَرْض ِت(  ُأمَّ )َأَبِت،  النَِّدا  ، أو اْفَتْح، َومن اْلَيا  التَّا ِعَوْضَويِف  َواْكرِسْ  

( بفتح التاء وكرسها . َتِ )ش( يقال يف النداء: ) َيا َأَبِتَ ( و) َيا ُأمَّ
تِي( ؛ ألن التاء عوض من الياء؛  وال جيوز إثبات الياء؛ فال تقول : ) يا أَبتي، ويا أمَّ

ض منه. فال جيمع بني العوض واملَعوَّ
* * *

التقسيم،  معرض  يف  وقوعها  بالنكرة،  االبتداء  سوغ  والذي  مبتدأ.  وفتح:  اإلعراب:   )1( 
أو كرس: معطوف عىل فتح، وحذف: معطوف عىل كرس، والواو فيه بمعنى مع، وحذف مضاف 
والياء: مضاف إليه، استمر: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جوازًا تقديره: هو يعود إىل حذف 
الياء، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، يف: حرف جر، يا ابن أم: مــرور بفـي عىل احلـكـاية، يا 
للجنس، مفر: اسم ال، وخربها حمذوف  نافيه  السابق، ال:  بعاطف مقدر عىل  ابن عم: معطوف 

والتقدير: ال مفر يل، أو: ال مفر موجود. 
ِت: معطوف  )2( اإلعراب : ويف النداء: جار ومرور متعلق بقوله عرض اآليت، أبِت: مبتدأ، ُأمَّ
إىل  يعود  تقديره: هو  فيه جواًزا  فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت  بعاطف مقدر، عرض:   عليه 
املذكور، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، اكرس: فعل أمر والفاعل مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، 
اليا: قرص للرضورة جار ومرور  أمر، ومن  فعل  اكرس  : معطوف عىل  وافتح  أو: حرف عطف 

متعلق بقوله  عوض اآليت التا: قرص للرضورة أيًضا مبتدأ، عوض: خرب املبتدأ.  
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أسامء الزمت النداء
)1( *** َرَداَو ) ُفُل ( َبْعُض َما خُيَصُّ بالنَِّدا  ) ُلؤَماُن، َنْوَماُن ( َكَذا، واطَّ )ص(    

*** الثُّاَلثِييف َسبِّ االُْنَثى َوْزُن َيا َخَباِث من  هَكَذا  واألْمُر   
 *** ُفَعُل ُكوِر  الذُّ ْعِر )ُفُل(َوَشاَع يف َسبِّ  َوال ّتِقْس  ـ    َوُجّر يف الشِّ

)ش( من األسامء ماال يستعمل إال يف النداء، نحو: )َيا ُفُل( أي: َيا َرُجُل و)يا لْؤَماُن  
ْؤم، يا َنْوَماُن( للكثري النوم، وهو مسموع . للعظيم اللُّ

]القيايس من هذه األسامء [
)َفَعاِل(  استعامُل  النداء  ينقاس يف  أنه  إىل  األْنثى(  َردا يف َسبِّ  بقوله: )واطَّ وأشار 
َمبنيًّا عىل الكرس يف َذمِّ األْنَثى وَسبِّها، من كل فِْعٍل ُثالثِي، نحو: )يا خَباِث، و َيا َفَساِق، 
و َيا َلَكاٍع()2(.وكذلك ينقاس استعامُل )َفَعاِل( مبنيًّا عىل الكرس، من كل فِْعل ثالثي، 

للداللة عىل األمر، نحو: ) َنَزاِل، وَضاِب، وَقَتاِل( أي: ) اْنزْل، واْضْب، واْقُتْل( .

)1(   اإلعراب: فُل: مبتدأ، بعض: خرب املبتدأ وبعض مضاف، ما: اسم موصول مضاف إليه، خُيص: 
فعل مضارع مبني للمجهول،  ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا  تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة، 
واجلملة ال حمل هلا صلة، بالندا: جار ومرور متعلق بقوله خيص، لؤمان: مبتدأ، نومان: معطوف 
 عليه بعاطف مقدر، كذا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، واطردا: الواو حرف عطف 

أو لالستئناف اطرد: فعل ماض، واأللف لإلطالق.
* يف سب: جار ومرور متعلق باطرد يف البيت السابق وسب مضاف، األنثى:  مضاف إليه، 
وزن:  فاعل اطرد ووزن مضاف، يا خباث:   مضاف إليه عىل احلكاية، األمر:  مبتدأ، وهكذا: 
اجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، من الثالثي: جار ومرور متعلق بمحذوف حال 

من الضمري املستكن ىف اخلرب. 
 * شاع:  فعل ماض، يف سب: جار ومرور متعلق بشاع، وسب مضاف، الذكور: مضاف إليه، 
فعل:   فاعل شاع، وال: ناهية،  تقس: فعل مضارع مزوم بال الناهية، والفاعل ضمري مسترت فيه 
: فعل ماض مبني للمجهول، يف الشعر:  جار ومرور متعلق بُجر،  وجوبا تقديره: أنت، وُجرَّ

فُل: نائب فاعل جُلر. 
)2( قد ورد لكاع سبًّا  لألنثى، وظاهره أنه غري مستعمل يف النداء . وذلك يف قول احلطيئة. 

. *** آوي ُثم  أطوف  َما  لكــاعأْطوف  قعيدته  بيت  إىل 
العلامء خيرجونه عىل تقدير قول حمذوف: أي بيت قعيدته مقول هلا: يا لكاع.
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 وكثر استعامل ) ُفَعل ( يف النداء خاصة َمْقُصوًدا به َسبُّ الذُكوِر، نحو: ) يا ُفَسُق، 
َوَيا ُغَدُر، ويا لَكُع()1( وال ينقاُس ذلك .

وأشار بقوله : ) َوُجرَّ يف الشْعر ُفُل ( إىل أنَّ بعض األسامِء املخصوصِة بالنداء قد 
ُتسَتعمُل يف الشعر يف غري النداء، كقوله :

 يِف جَلـٍَّة أْمِسْك ُفاَلًنا َعْن ُفِل )2(  

* * *

)1( تعرب هي ومثيالهتا : منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب. 
)2( هذا عجز بيت وصدروه :

َتِضلُّ ِمنُْه إِبِـيِل باهَلْوَجِل
 البيت أليب النجم العجيل من أرجوزة طويلة يصف فيها أشياء كثرية.   

اللغة: جلة ـ اجللبة واختالط األصوات يف احلرب ـ اهلوجل : الطريق غري املسلوك.
املعنى: شبه تزاحم اإلبل. ومدافعة بعضها بعضا، بقوم شيوخ يف جلة وبرش يدفع بعضهم بعضا، 
إىل  الترسع  فيهم  الشبان  الشيوخ ألن  . وخص  بينهم  احجز   : أي  فالن  فالنا عن  أمسك  فيقال: 

القتال. 
: مضارع مرفوع، منه: جار ومرور، إبيل: فاعل ومضاف إليه، باهلوجل: جار  اإلعراب: تضلُّ
ومرور، يف جلة: جار ومرور متعلق بقوله تدافع يف البيت الذي قبل بيت الشاهد، أمسك: فعل 
فيه:  يقال  أي  حمذوف  لقول  مقول  واجلملة  أنت:  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر، 

أمسك ... إلخ  فالًنا: مفعول به ألمسك، عن ُفِل: جار ومرور متعلق بأمسك.
النداء وجره باحلرف وذلك ضورة، ألن  : )عن فل(: حيث استعمل فل يف غري  فيه  الشاهد 
من حقه أال يقع إال منادى. ويمكن القول بأن )فل( هنا مقتطع من )فالن( بحذف النون واأللف 

والذي سبق يف قوله: )أمسك فالنا عن فل(  فكأنه قال: أمسك فالنا عن فالن. 
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االستغاثة
]إعراب املستغاث[

)1( *** َلْلُمْرَتَضإَذا اسُتِغيَث اْسٌم ُمنَادى ُخِفَضا َكيا  َمْفُتوًحا  ِم  بالالَّ )ص( 
)ش( يقال: )َيا َلَزْيٍد لَِعْمٍرو( فتجر املستغاث بالم مفتوحة، وجير املستغاث له بالم 
مكسورة، وإنام فتحت مع املستغاث؛ ألن املنادى واقع موقع املضمر، والالم ُتْفَتُح مع 

املضمر، نحو: )َلَك، وَلُه( .
]حكم املستغاث املعطوف [

)ص(
)2( *** ْرَت )َيا( اْئتَِياَواْفَتْح َمَع امْلْعُطوِف إِْن َكرَّ بالَكرْسِ  َذلَِك  ِسَوى  َويِف   

)ش( إَذا ُعطَِف عىل املستغاث مستغاٌث آخر: فإما أن تتكرر معه )يا(، أو ال، فإن 
تكررت َلِزَم الفتُح، نحو: )َيا َلَزْيٍد، ويا َلَعْمٍرو لبْكٍر(

)1( اإلعراب : إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، استغيث: فعل ماض مبني للمجهول، اسم: 
إذا  الفاعل يف حمل جر بإضافة  الفعل ونائب  نائب فاعل الستغيث، منادى: نعت السم. ومجلة 
ضمري  الفاعل  ونائب  لإلطالق،  واأللف  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  خفًضا:  خفضا:  إليها، 
مسترت فيه جواًزا تقديره: هو، واجلملة جواب إذا، بالالم: جار ومرور متعلق بخفض، مفتوًحا: 
ملبتدأ  خرب  بمحذوف  تتعلق  ومرورها  وهي  حمذوف.  لقول  جارة  الكاف  َكيا:  الالم،  من  حال 
حمذوف، يا: حرف نداء، للمرتض: الالم جارة عند البرصيني، واجلار واملجرور متعلق بالفعل 

الذي ناب عنه حرف النداء وهناك أقوال أخرى يف املتعلق. 
)2( اإلعراب : وافتح: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، ومغعوله حمذوف 
مضاف،  ومع  املحذوف  املفعول  من  حال  بمحذوف  متعلق  ظرف  مع:  الالم،  وافتح  والتقدير: 
املعطوف: مضاف إليه، إن رشطية، كررت: كرر: فعل ماض فعل الرشط. والتاء فاعل، يا: قصد 
لفظه: مفعول به. وجواب الرشط حمذوف يدل عليه ما قبله، ويف سوى: جار ومرور متعلق بقوله، 
ائتيا يف آخر البيت، وسوى مضاف واسم اإلشارة من، ذلك:  مضاف إليه، بالكرس: جار ومرور 
متعلق بائتيا أيضا،  ائتيا: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة املنقلبة ألًفا للوقف. 

وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت. 



ـ   100   ـ

مع  الالم  يلزم َكرس  لَِبْكٍر( كام  ولَِعْمٍرو  لَزْيٍد  )َيا  نحو:  الكرس،  لزم  تتكرر  مل  وإن 
أي: ويف سوى  ائتيا(  بالكرس  ذلك  ِسَوى  )ويف  بقوله:  أشار  وإىل هذا  له،  املستغاث 
َمَع  فتكرس  ُوُجوَبا؛  الالَم  اكرس  )َيا(  معه  تكررت  الذي  عليه  واملعطوف  املستغاث 

املعطوف الذي مل تتكرر معه )َيا( وَمَع املستغاث له .
]حذف الم املستغاث[

)1( *** ٍب ُألِْفَوالَُم َما اْسُتغيِث َعاَقَبْت َألِْف َوِمْثُلُه اْسٌم ُذو َتَعجُّ )ص( 
َزيدا  )َيا  نحو:  عنها،  آِخره  عوًضا  بألٍف يف  ويؤتى  امُلسَتَغاث،  )ش( حتذف الم 
فيجر  للَعَجب(  و)َيا  اِهَية(،  لَلدَّ )َيا  نحو:  منه،  ُب  املتعجَّ امُلسَتَغاِث،  ومثُل  لعمرو(، 
ِب منه ألٌِف؛ فتقول:   بالم مفتوحة كام جير املستغاث، وُتَعاِقُب الالَم يف االسم املتعجَّ

)يا َعَجَبا لَزيٍد(.
* * *

)1( اإلعراب: الم: مبتدأ والم مضاف، ما: اسم موصول مضاف إليه، استغيث: فعل ماض مبني 
للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة، واجلملة ال 
حمل هلا صلة: عاقبت: عاقب فعل ماض. والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: 
هي، يعود إىل الم، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، ألف: مفعول به لعاقبت، ووقف عليه بالسكون 
عىل لغة ربيعة، ومثله، مثل: خرب مقدم واهلاء: مضاف إليه، اسم: مبتدأ مؤخر، ذو: صفة السم. 
وذو مضاف وتعجب مضاف إليه، ألف: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت 

فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل تعجب، واجلملة يف حمل جر صفة لتعجب.
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النُّْدَبُة
]تعريف املندوب، ورشطه [

)1( *** ُأهْباَِمَما لِْلُمنَاَدى اْجَعْل ملِنْدُوٍب، َوَما َما  َوال  ُينَْدْب،  مَلْ  َر  ُنكِّ )ص( 
 *** كـ)بِْئِر َزْمَزٍم ( َييِل )َواَمْن َحَفْر(َوُينَْدُب امَلْوُصوُل بِالِذي اْشَتَهْر  

ُع منه، نحو:)َواَظْهَراه(. ُع عليه، نحو: ) َوا َزْيَداه(، واملتوجَّ  )ش( املندوب هو: املتَفجَّ
وال ُينَْدُب إال املعرفة، فال تندُب النكرُة؛ فال ُيقال: )َواَرُجاَلْه(، وال املبهم : كاسم 
اإلشاَرِة، نحو: )َواَهَذاْه (، وال املوصوُل، إال إن كان خالًيا من )أل( واشتهر بالصلة، 

كقوهلم: )َواَمْن َحَفَر بئَر َزْمَزَماْه ( .
]ما يلحق آخر املنادى املندوب [

*** ُحِذْفَوُمنَْتَهى املنُْدوب ِصْلُه باأللِْف ِمْثَلَها  كان  إْن  ها  َمْتُلوُّ )ص( 
)2(

 *** َكَمْل بِه  اّلِذي  َتنِْويُن  َها، نِْلَت األَمْلَكَذاَك  من ِصَلٍة،أوَغرْيِ          

)1( اإلعراب: ما: اسم موصول مفعول أول تقدم عىل عامله، وهو قوله اجعل اآليت، للمنادى: 
جار ومرور متعلق بمحذوف صلة املوصول، اجعل: فعل أمر . وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا 
تقديره: أنت، ملندوب: جار ومرور متعلق باجعل وهو مفعوله الثاين، وما: اسم موصول مبتدأ، 
نكر: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما 
املوصولة، واجلملة ال حمل هلا صلة، مل:نافية جازمة، يندب: فعل مضارع مبني للمجهول مزوم 
بلم، وفيه ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما الواقعة مبتدأ نائب فاعل، واجلملة يف حمل 
رفع خرب املبتدأ، وال: الواو عاطفة. ال: نافية، ما: اسم موصول معطوف عىل ما نكر ومجلة، أهبام: 

مع نائب فاعله املسترت فيه ال حمل هلا صلة املوصول.
* ويندب:  فعل مضارع مبني للمجهول، املوصول: نائب فاعل، بالذي  جار ومرور متعلق بيندب، 
اشتهر: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل الذي، واجلملة ال حمل هلا 
صلة، كبئر: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مبتدأ حمذوف، وبئر مضاف، وزمزم: مضاف إليه، 
 ييل: فعل مضارع، فاعله ضمري مسترت جواًزا تقديره: هو يعود إىل زمزم واجلملة يف حمل نصب حال 

من وامن حفر، وامن حفر: مفعول به لييل عىل احلكاية. 
)2( اإلعراب : ومنتهى: مفعول به لفعل حمذوف يفرسه ما بعده، ومنتهى مضاف، املندوب:   
مضاف إليه،  صله: صل : فعل أمر . وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت. واهلاء مفعول=
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 )ش( يلحُق آِخَر املنادى املندوب ألٌف، نحو: )َوا َزْيدا ال َتْبَعْد (، َوحُيَْذف ما قبلها 
إن كان ألًفا، كقولَك: )وا ُموَساْه(  فحذف ألف )ُموَسى( وأتى باأللف   للداللة عىل 
 الندبة، أو كان تنوينًا يف آخر صلٍة، أو غريها، نحو: )َواَمْن َحَفَر بِْئَر َزْمزَماْه(، ونحو: 

)يا غاَلَم َزْيَداْه( .

]حركة آخر املندوب[
)1( *** ْكَل َحْتاًم أْولِِه ُمَانَِسا  إْن َيُكِن اْلَفْتُح بَِوْهٍم البَِساو الشَّ )ص( 

)ش(   إذا كان آِخُر ما تلحقه ألُف الندبة فتحًة حلقته ألف الندبة من غري تغيري هلا، فتقول: 
 ) وا غالَم أمَحَداه (، وإن كان غري ذلك َوَجَب فتُحُه، إال إن أوَقَع يف َلْبٍس؛ فمثاُل ما ال يوقع 

يف لبس قوُلَك يف: )غالم زيد(: )وا غالم زيَداه(، ويف: )زيد(، و )وا زيَداه( .

ُغاَلَمكِيه( وأصله )وا ُغالمِك(  َوا  َمُهوه؛  ُغاَل  فتُحه يف لبس: )وا  ُيوِقُع  ومثاُل ما 
بكرس الكاف )وا غالَمُه( بضم اهلاء، فيجب قلُب ألف الندبِة: بعد الكرسة ياء، وبعد 
الضمة واًوا؛ ألنك لو مل تفعل ذلك َوَحَذفَت الضمة والكرسة وفَتحَت وأَتْيَت بألف 

الندبة، فقلت:   

= به، باأللف: جار ومرور متعلق بصل، متلوها: متلو: مبتدأ . ومتلو مضاف وها مضاف إليه، 
إن: رشطية، كان: فعل ماض ناسخ فعل الرشط، واسمه ضمري مسترت فيه، مثلها: مثل : خرب كان 
ومثل مضاف وها: مضاف إليه حذف: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت 

جواًزا تقديره: هو.واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ. وجواب الرشط حمذوف يدل عليه اخلربفيه،
* كذا: جار ومرور خرب مقدم، تنوين: مبتدأ مؤخر، وهو مضاف و، الذي: مضاف إليه، به: 
جار ومرور متعلق بكمل و، كمل: فعل ماض مبني عىل الفتح وفاعله ضمري مسترت يعود عىل 
الذي، ومجلة كمل وفاعلها ال حمل هلا صلة الذي، من صلة: جار ومرور بيان للذي،أو غريها: 

معطوف عىل صلة،نلت األمل: فعل وفاعل ومفعول. 
)1( اإلعراب : الشكل: مفعول به لفعل حمذوف يفرسه ما بعده والتقدير وأول الشكل، حتام:   
مفعول مطلق لفعل حمذوف أيًضا . أو هو حال من هاء أوله، أوله: أول : فعل أمر وفاعله ضمري 
مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، واهلاء مفعول به ألول، مانسا: مفعول ثان ألول، إن: رشطية، 
بقوله  متعلق  ومرور  جار  بوهم:  يكن،  اسم  الفتح:  الرشط،  فعل  ناقص  مضارع  فعل  يكن: 

البسا اآليت،   البًسا :  خرب يكن، وجواب الرشط حمذوف. 
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)وا غالَمكاه، واغالَمَهاه( الْلَتَبَس املندوُب املضاُف إىل ضمري املخاطبة باملندوِب 
املضاِف إىل ضمري املخاطِب، والتبس املندوُب املضاُف إىل ضمري الغائب باملندوِب 
املضاِف إىل ضمري الغائبة، وإىل هذا أشار بقوله: )والشكل حتاًم ـ إىل آخره( أي: إذا 
ُشكَِل آخر املندوب بفتِح، أو ضم، أو كرس، فأولِه ُمَانًِسا له من واو،أو  ياء إن كان 
ُموِقًعا  الفتح  يكن  مل  وإن  غالَمكِيه(،  وا  غالَمُهوه،  )وا  نحو:  َلْبس،  يف  ُموقًعا   الفتح 

يف َلْبٍس فافتح آخره، وأولِه ألَف الندبِة، نحو:)وا زيداه، ووا غالم زيداه (.
]حكم الوقف عىل املندوب [

)1( *** َتِزْدَوَواِقًفا ِزْد َهاَء َسْكٍت إن ُتِرْد ال  َواهَلا   ، َفامْلَدُّ َتَشْأ  وإْن  )ص( 
 )ش( أي: إذا ُوقف عىل املندوب حلقه بعد األلف هاء السكِت، نحو:) َوا زْيَداْه(، 

أو وقف عىل األلف، نحو: ) َوا َزْيَدا( وال تثبت اهلاء يف الوصل إال ضورة، كقوله:
)2( *** َعْمَراُه َعْمُرو  َيا  اُهَأال  َبرْيَ الزُّ ْبَن  َوَعْمُرو                  

)1( اإلعراب: واقفا: حال من فاعل  زد  اآليت،  زد: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا 
تقديره: أنت، اهلاء: مفعول به لزد.  وسكت: مضاف إليه، إن: رشطية، ترد: فعل مضارع فعل 
الرشط . وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت ومفعوله حمذوف. وجواب الرشط حمذوف 
أيًضا، وإن: رشطية، تشأ:  فعل مضارع فعل الرشط وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت،  
:  الفاء واقعة يف جواب الرشط املد مبتدأ . وخربه حمذوف . أي : فاملد واجب . مثال . واجلملة  فاملدُّ
يف حمل جزم جواب الرشط، واهلاء: مفعول مقدم عىل عامله وهو قوله ال تزد  اآليت، ال: ناهية، 

تزد: فعل مضارع مزوم بال الناهية: وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت.
)2( عمرو )املندوب( هو عمرو بن الزبري بن العوام، وكان أخوه عبد اهلل بن الزبري قد سجنه أيام 

واليته عىل احلجاز، وعذبه بصنوف التعذيب حتى مات يف السجن.   
الضم يف  مبني عىل  منادى مندوب  نداء وندبة، عمرو:  يا: حرف  استفتاح،  أداة  أال:  اإلعراب: 
حمل نصب، عمراه: توكيد لفطي للمنادى املندوب. وجيوز أن يتبع لفظه أو حمله فهو مرفوع بضمة 
الندبة،  ألف  مناسبة  ألجل  هبا  املأيت  باحلركة  املحل  اشتغال  ظهورها  من  منع  بفتحة  منصوب  أو 
عىل  معطوف  وعمرو:  للسكت،  واهلاء  الصوت.  مد  تستدعي  ألهنا  الندبة  ألجل  زائدة  واأللف 
عمرو األوىل، ابن: صفة له، وابن مضاف، و الزبرياه: مضاف إليه مرور بكرسة مقدرة عىل آخره 

منع من ظهورها اشتغال املحل بحركة املناسبة التي تستوجبها ألف الندبة، واهلاء للسكت 
الشاهد فيه : )عمراه(:  حيث زيدت اهلاء ـ التي جتتلب للسكت ـ  حالة الوصل ضورة. 
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]املندوب املضاف إىل ياء املتكلم[
)1( *** َواَعْبَدا َواَعبِدَيا  َمْن يف النَِّدا اْلَيا َذا ُسُكوٍن َأْبَدىَوَقائٌِل:  )ص( 

َن الياء، قيل فيه؛ )واَعْبِدَيا( )ش( أي: إَذا ُنِدَب املضاُف إىل ياء املتكلم يف لغة من َسكَّ
بفتح الياء، وإحلاق ألف الندبة، أو) يا َعْبَدا ( بحذف الياء وإحلاق ألف الندبة.

ألًفا  الياء  يقلب  أو   بالكرسة،  يستغني  أو   الياء،  حيذف  من  لغة  عىل  ُنِدَب  وإذا 
والكرسة فتحة وحيذف األلف ويستغني باْلَفْتَحة، أو َيْقلبِها ألًفا ويبقيها قيل: )واَعْبَدا( 

ليس إال .
وإذا ُنِدَب عىل لغة من يفتح الياء يقال : ) َوا َعْبِدَيا ( ليس إال. 

فاحلاِصُل : أنه إناَم جيوز الوجهان ـ أعني ) وا َعْبِدَيا (، و ) َوا َعْبَدا ( ـ عىل لغة من 
َن الياء فقط، كام ذكر املصنف . سكَّ

* * *

لقائل،  به  مفعول  عبديا:  وا  فاعله،  هو  مسترت  ضمري  وفيه  مقدم،  خرب  قائل:  اإلعراب:   )1(
ومرور  جار  النداء:  يف  مؤخر،  مبتدأ   : موصول  اسم  من:  املفعول،  عىل  معطوف  واعبدا: 
متعلق بقوله أبدي اآليت اليا:  قرص للرضورة مفعول مقدم ألبدي، ذا حال من الياء، وذا مضاف، 
وسكون: مضاف إليه،أبدي: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل 
ـ أي  الياء  أبدى  البيت: ومن  الواقعة مبتدأ، وتقدير  املوصولة  َمْن  ْ واجلملة ال حمل هلا صلة   َمن 

أظهرها ـ ساكنة يف النداء قال: وا عبديا ووا عبدا.   
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الرتخيم
]تعريف الرتخيم [

)1( *** امْلنَاَدى  آِخَر  اْحِذْف  ُسَعاَدا َتْرِخياًم  َدَعا  فِيمن  ُسَعا  َكَيا  )ص( 

)ش( الرتخيم يف اللغة: َترِقيُق الصوت، ومنه قوُله :
)2( *** يِر، َوَمنْطٌِق ا َبرَشٌ ِمْثُل احَلِرِ َواِش: الَُهَراٌء،  والَ َنْزُرهَلَ َرِخيُم احْلَ                

أي: رقيق احَلَواِش .
واألصل  ُسَعا(،  )يا  نحو:  النداء،  يف  الَكلِِم  َأَواخِر  َحْذُف  االصطالح:   ويف 

)يا ُسعاُد( .

جلوسا،  كقعدت  بمعناه  ألنه  اآليت؛  احذف  عامله  مطلق،  مفعول  ترخيام:   : اإلعراب   )1(
احذف: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، آخر: مفعول به الحذف وآخر 
حمذوف،  مبتدأ  خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  سعا:  كيا  إليه،  مضاف  املنادى:  مضاف، 
وفاعله  ماض،  فعل  دعا:  السابق،  ُسَعا:  كيا  من  حال  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  فيمن: 
واجلملة  لدعا:  به  مفعول  سعادا:  املوصولة،  َمْن  إىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت   ضمري 

ال حمل هلا صلة املوصول: وهو َمْن املجرور حمال بفي 
)2( البيت لذي الرمة غيالن بن عقبة. 

اللغة: برش: ظاهر اجللد ، منطق هو الكالم الذي خيتلب األلباب: ورخيم سهل رقيق، احلواش 
اجلوانب واألطراف، وهو مجع حاشية، واملراد أن حديثها كله رقيق عذب ، هراء كثري ذو فضول، 

نزر قليل. 
املعنى: يصفها بنعومة اجللد وعذوبة احلديث وقلته. 

اإلعراب: هلا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، برش: مبتدأ مؤخر، مثل: نعت لبرش 
ومثل مضاف، و احلرير:  مضاف إليه، َومنْطق: معطوف عىل برش، رخيم: نعت ملنطق ورخيم 
زائدة  وال:  عاطفة  الواو  ملنطق  ثان  نعت  نافية، هراء:  إليه، ال:  مضاف  مضاف،  واحلواش: 

لتأكيد النفي، نزر: معطوف عىل هراء. 
الشاهد فيه : )رخيم احلواش(: حيث استعمل كلمة رخيم يف معنى الرقة، وذلك يدل عىل أن 

الرتخيم يف اللغة ترقيق الصوت. 
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]ما ُيَرخم وما ال ُيَرخم[
)1( *** َما ُكلِّ  يف  ُمْطَلًقا  َزْنُه  اَوَجوِّ ُرمخِّ َقْد  َوالَِّذي  ا،  بِاهْلَ ُأنَِّث  )ص( 

*** ْرُه َبْعُد، َواحُظال ا َقْد َخاَلبَِحْذفَِها وفِّ َتْرِخيَم َما ِمْن َهِذِه اهْلَ  
)2( *** َباعيَّ َفاَم َفْوُق،الَعَلْم، ُمتّمإالَّ الرُّ َوإْسنَاٍد  إَضاَفٍة،  ُدوَن 

)ش( ال خيلو املنادى من أن يكون مؤنًثا باهلاء، أو ال .
فإن كان مؤنًثا باهلاء جاز ترِخيُمُه مطلًقا، أي: سواء كان علاًم، كـ)َفاطَِمَة(، أو  غري 
 علم، كـ)َجارَية( َزائًدا عىل ثالثة أحُرٍف كام مثل، أو )غري زائد( عىل ثالثة أْحُرٍف، 
أي:  اْدُجنِي(  َشا  )َيا  قوهُلم:  ومنه  َشا،  وَيا  َجارَي،  ويا   ،َ َفاطِم  َيا  فتقول:  )شاة(  كـ 
التأنيث للرتخيم، وال حيذف منه بعد ذلك شء آخر، وإىل هذا  تاء  أِقيِمي، بحذف 

َزْنُه( إىل قوله: )َبْعُد( . أشار بقوله: )َوَجوِّ

)1( اإلعراب: وجوزنه: الواو عاطفة، جوز: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد 
اخلفيفة، والفاعل مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واهلاء مفعول به جلوز، مطلقا: حال من املفعول 
به، يف كل: جار ومرور متعلق بجوز. وكل مضاف، ما: اسم موصول مضاف إليه، أنِّث: فعل 
ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة، 
واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، باهلا: جار ومرور متعلق بأنث، والذي: اسم موصول مفعول 
به لفعل حمذوف يفرسه قوله وفره يف البيت الثاين، قد: حرف حتقيق ومجلة، رمخا: من الفعل ونائب 
الفاعل املسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما  املوصولة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول. 
إليه،  مضاف  واهلا  مضاف  وحذف  السابق.  البيت  يف  برمخا  متعلق  واملجرور  اجلار  بحذفها:   *
وفره: وفر: فعل أمر. وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت واهلاء مفعول به لوفر، بعد: 
ظرف متعلق بوفر، مبني عىل الضم يف  حمل نصب، واحظال: الواو عاطفة، احظل : فعل أمر مبني 
عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة املنقلبة ألفا ألجل الوقف، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا 
تقديره: أنت، ترخيم: مفعول به الحظل وترخيم مضاف، ما: اسم موصول مضاف إليه، من 
هذه: اجلار واملجرور متعلق بقوله  خال   اآليت، اهلا: بدل من اسم اإلشارة أو عطف بيان عليه أو 
نعت له قد: حرف حتقيق، خال: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل 

ما املوصولة، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول.
)2( إال أداة استثناء، الرباعي: منصوب عىل االستثناء، فام: الفاء عاطفة ما: اسم موصول معطوف 
عىل الرباعي، فوق: ظرف مبني عىل الضم يف حمل نصب، وهو متعلق بمحذوف صلة املوصول، 
العلم : بدل من الرباعى دون: ظرف متعلق بمحذوف حال من الرباعي، ودون مضاف، إضافة:  

مضاف إليه، إسناد: معطوف عىل إضافة، متم: نعت إلسناد.



ـ   	10   ـ

 وأشار بقوله : )َواْحُظاَل .. إلخ( إىل القسم الثاين، وهو: ما ليس مؤنًثا باهلاء، فذكر 
م إال بثالثة رشوط : أنه ال ُيَرخَّ

األول: أن يكون رَباعيَّا فأكثر .
الثاين: أن يكون َعَلاًم .

الثالث: أال يكون مركًبا: تركيَب إضافٍة، وال إسناٍد، وذلك كـ)ُعْثاَمَن، َوَجْعَفِر(؛ 
فتقول: )يا ُعْثم َ، ويا َجْعَف(  .

َوَخَرَج ما كان عىل ثالثة أحرف، كـ)زيد، وعمرو(، وما كان عىل أربعة أحرف 
َب  َب تركيَب إضافٍة كـ)عبد شمس(، وما ُركِّ َغرْيَ علٍم، كـ)قائم، وقاعد(، وما ُركِّ

تركيَب إسناٍد، نحو: )شاَب َقْرَناَها( فال ُيرخم شء من هذه .
ُم بحذف َعُجزه، وهو مفهوم من كالم املصنف؛ ا ما ُركِّب تركيَب َمْزٍج، فرُيخَّ  وأمَّ

ألنه مل خُيِْرْجُه، فتقول فيمن اسمه )معدي كرب(، )َيا مْعِدي(  .

]ما حيذف ألجل الرتخيم[
)1( *** الَوَمَع اآلِخِر اْحِذِف اّلذي َتال ُمَكمِّ َساكِنًا  لِينًا  ِزيَد  إْن  )ص( 

 *** ُقفيأْرَبَعًة َفَصاِعًدا، َواخُلْلُفـ   يف ـ  َفتٌح  هِباَِم  َوَياٍء  َواٍو     

)1( اإلعراب : مع: ظرف متعلق باحذف اآليت، ومع مضاف، اآلخر: مضاف إليه، احذف:  
فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت، الذي اسم موصول مفعول به ال حذف، 
ومجلة، تال:  وفاعله املسترت فيه ال حمل هلا صلة الذي، إن: رشطية، زيد: فعل ماض مبني للمجهول 
الفاعل،  نائب  من  حال  لينًا:  هو،  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  الرشط  فعل 
ساكنًا: نعت  لقوله، لينًا، مكماًل: نعت لقوله لينا أيضا، وفيه ضمري مسترت فاعله ألنه اسم فاعل 

يعمل عمل فعله. 
الفاء حرف عطف، صاعد: حال من  السابق، فصاعًدا:  البيت  به ملكمل يف  * أربعة: مفعول 
فاعل فعل حمذوف،  أي: فذهب عدد احلروف صاعدا، واخللف:  مبتدأ، يف واو: جار ومرور 
متعلق باخللف، وياء: معطوف عىل واو، هبام:  جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم فتح: 
مبتدأ مؤخر، ومجلة املبتدأ واخلرب يف حمل جر صفه لواو، وياء، قفي: فعل ماض مبني للمجهول، 
ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل اخللف، واجلملة الفعلية يف حمل رفع 

خرب املبتدأ. 
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)ش( أي: جيب أن حُيَْذَف مع اآلخر ما قبله إن كان زائًدا َليِّنًا، أي: حرَف لنٍي، ساكنًا، 
 رابًعا فصاعًدا، وذلك،نحو: )ُعْثاَمن، وَمنُْصور، وِمْسكنِي( فتقول: )يا ُعْثُم، يا منُص، 
ٍر)1(،  ويا ِمْسُك ( فإن كان غرَي زائٍد، كمختار، أو غرَي لنٍِي، َكقَمْطٍر،أو غري ساكن كَقنَوَّ
ي، وأَما  ، ويا َمِ أوغرَي رابٍع َكمجيٍد ـ مل جيْز حذُفه؛ فتقول: يا ُمْتا، ويا قَمط، ويا َقنوَّ
فِرَعْوُن َونحوه، وهو ما كاَن قبل واوه فتحة، أو قبل يائه فتحة كُغْرَنيق)2( ففيه خالف؛ 
اُء واجلْرمي أهنام يعامالن معاملة ِمْسكنِي َومنُْصور؛ فتقول: ـ عندمها ـ يا  فمذهب الَفرَّ
فِْرَع، ويا ُغـْرَن ومذهب غريمها من النحويني َعَدُم جواِز ذلك؛ فتقول: ـ عندهم ـ يا 

فِْرَعْو، ويا ُغْريَنْ .
]ترخيم املركب[ 

)ص(
)3( *** ٍب، َوَقّل َنَقْلَواْلَعُجَز اْحِذْف من َمركَّ َعْمٌرو  َوَذا  َلٍة،  مُجْ َتْرِخيُم   

ُم، وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف عجزه؛  َم أن املركب تركيَب َمْزٍج ُيَرخَّ )ش(  َتَقدَّ
َب تركيَب إسناٍد ال ُيَرّخُم، وذكر  َم أيًضا أن امُلَركَّ فتقول يف: ) معدي كرب ( يا َمْعِدي، وَتَقدَّ
هنا أنه يرخم قليال، وأن عمًرا ـ يعني سيبويه، وهذا اسمه، وكنيته: أبو برِْشٍ وسيبويه: 
َلَقُبهـ  َنَقَل ذلك عنهم، والذي َنصَّ عليه سيبويه يف باب الرتخيم: أن ذلك ال جيوز،وفهم 
ا(:   املصنف عنه من كالمه يف بعض أبواب النسب َجَواَز ذلك؛ فتقول يف: ) َتأبََّط رَشًّ

)يا تأّبَط( .
* * * 

)1( القنّور: الصعب اليابس من كل شء.
)2( الغرنيق: طائر من طيور املاء. 

فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل  احذف:  الحذف،  مقدم  مفعول  العجز:   : اإلعراب   )3(
ترخيم:  فعل ماض،  باحذف، وقل:  متعلق:  مركب: جار ومرور  أنت، من  تقديره:  وجوًبا 
فاعل قل، وترخيم مضاف، مجلة: مضاف إليه، وذا: اسم إشارة مبتدأ أول، عمرو: مبتدأ ثان، 
ومجلة، نقل: وفاعله املسترت فيه يف حمل رفع خرب املبتدأ الثاين، ومجلة املبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع 
خرب املبتدأ األول والعائد ضمري حمذوف كان أصله مفعوال لنقل. أي: وهذا عمرو نقله، وعمرو: 

اسم سيبويه شيخ النحاة. 
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]اللغات الواردة يف املرخم وإعرابه[
)ص(

)1( *** ُألِْفَوإِْن َنَوْيَت ـ   َبْعَد َحْذٍف ـ   َما ُحِذْف فِيِه  باَِم  اْسَتعِمْل  َفاْلَباِقَي   
*** ِّاَمَواْجَعْلُه ـ إْن مَلْ َتنِْو حَمُْذوًفا ـ َكاَم  مُت َوْضًعا  باآلِخِر  َكاَن  َلْو    

 *** َيا  ( َثُموَد:  يِف  ِل  األوَّ َعىَل  َثُمو ( و»َيا َثِمي« َعىَل الَثايِن بَِياَفُقْل 
م ُلغتان؛ إحدامها: أن ُينَْوى املحذوُف منه . والثانية: أالَّ ُينَْوى،  )ش( جيوز يف امْلُرخَّ

ويعرب عن األوىل بلغة َمْن ينتظر احلرف، وعن الثانية بلغة َمْن ال ينتظر احلرف .
َت عىل ُلغة َمْن ينتظر َترْكَت الباقَي بعد احلذف عىل ما كان عليه: من حركة،   فإذا َرمخَّ
)1( اإلعراب : إن: رشطية، نويت: نوى: فعل ماض فعل الرشط، وتاء املخاطب فاعله، بعد: 
ظرف متعلق بنويت، وبعد مضاف، حذف: مضاف إليه، ما: اسم موصول: مفعول به لنويت ومجلة 
حذف وهو ماض مبني للمجهول ونائب فاعله مسترت فيه، ال حمل هلا صلة، فالباقي: الفاء واقعة يف 
جواب الرشط، الباقي: مفعول مقدم الستعمل، استعمل: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا 
تقديره: أنت واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، بام: جار ومرور متعلق باستعمل، فيه: جار ومرور 
متعلق بألف، ألف: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو 

يعود إىل ما املوصولة واجلملة ال حمل هلا صلة ما املجرور حمال بالباء.   
* اجعله: اجعل : فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واهلاء، مفعول أول الجعل، 
إن: رشطية، مل: نافيه جازمة، تنو: فعل مضارع مزوم بلم، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 
أنت،  حمذوًفا: مفعول به لتنو، كام: الكاف جارة، ما: زائدة  لو: مصدرية، كان:  فعل ماض ناقص 
واسمه ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل الباقي يف البيت السابق، باآلخر جار ومرور 
متعلق بقوله متام اآليت، وضعا: منصوب عىل نزع اخلافض، أو عىل التمييز، متام: تم: فعل ماض مبني 
للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو، واجلملة يف حمل نصب خرب كان، ولو 
وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مرور بالكاف، والكاف ومرورها متعلق باجعله يف أول البيت وهو 

يف موضع نصب ألنه املفعول الثاين. 
* فقل: الفاء للتنويع، )قل(: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، عىل األول: 
جار ومرور متعلق بمحذوف حال من فاعل قل،  أي: جاريا عىل األول، يف نحو: جار ومرور متعلق 
بقل، يا ثمو: قصد لفظه: مفعول به لُِقل، هو مقول القول، ويا: حرف نداء، ثمي:  منادى مبني عىل 
ضم مقدر عىل آخره يف حمل نصب، ومجلة النداء يف حمل نصب، مقول قول حمذوف لداللة األول عليه، 
عىل الثاين: جار ومرور متعلق بمحذوف حال من فاعل القول املحذوف، بيا: جار ومرور متعلق 

بمحذوف حال من  يا ثمي.   
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أو سكون؛ فتقول يف )َجْعَفٍر(: يا َجْعَف ويف )حاِرٍث(: َيا َحاِر،ويف ) ِقَمْطٍر (: يا ِقَمْط.
ََت عىل ُلغة َمْن ال ينتظر َعاَمْلَت اآلِخَر بام ُيَعاَمُل به لو كان هو آِخَر الكلمِة  وإَذا َرمخَّ
: فتقول: )يا َجْعُف، ويا َحاُر،   َوْضًعا؛ َفَتبنيه عىل الضم، وتعامله معامَلَة االسِم التامِّ
ويا ِقَمُط( بضم الفاء والراء والطاء، وتقول يف )ثمود( عىل ُلغة َمْن ينتظـر احلـرف: 
)يا َثُمو( بواو ساكنة، وعىل ُلغة َمْن ال ينتظر تقول: )يا َثِمي( فتقلب الواو ياء والضمة 
، وال يوجد اسم معرب آخره واو  قبلها ضمة  كرسًة؛ ألنك تعامله ُمَعاَمَلَة االسِم التامِّ

إال وجيب قلب الواو ياء والضمة كرَسة .
]ترخيم املختوم بتاء التأنيث[

)1( *** َكُمْسلَِمْه يف  َل  األوَّ ِز اْلوْجَهنْيِ يف َكَمْسَلَمْهَواْلَتِزِم  َوَجوِّ )ص( 
َم ما فيه تاء التأنيث ـ للفرق بني املذكر واملؤنث، كُمسلمة ـ وجب  )ش( إذا ُرخِّ
 ترِخيُمُه عىل لغة َمْن ينتظر احلرف؛ فتقول: )يا ُمْسلَِم( بفتح امليم، وال جيوز ترخيمه عىل لغة 
 َمْن ال ينتظر احلرف ؛ فال تقول: ) يا ُمْسلُِم ( ـ بضم امليم ـ لئال يلتبس بنداء املذكِر، 
ا ما كانت فيه التاء ال للفرق، فرُيّخم عىل اللغتـني؛ تقـول يف : )َمْسـَلمُة( عـلاًم:  وأمَّ

)يا َمْسلُم( بفتح امليم وضمها .
* * *

 )1( اإلعراب: والتزم: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، األول: مفعول 
به ال لتزم، يف: حرف جر، كمسلمة: الكاف اسم بمعنى مثل مبني عىل الفتح يف حمل جر بفي، 
فعل  وجوز:  إليه،  مضاف  ومسلمة  مضاف  االسمية،  والكاف  بالتزم،  متعلق  واملجرور  واجلار 
به جلوز يف، كمسلمة:  مفعول  الوجهني:  أنت،  تقديره:  فيه وجوًبا  وفاعله ضمري مسترت  أمر، 

مثل السابق. 
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] ترخيم غري املنادى [
)1( *** نَِدا ُدوَن  َرمّخُوا  َدا َوالْضطَِراٍر  َما لِلنَِّدا َيْصُلُح نحو: َأمْحَ )ص( 

)ش( قد سبق أن الرتخيم حذُف أواِخِر الكلم يف النداء، وقد حُيَْذُف للرضورة آِخُر 
الكلمِة يف غري النداء، برشط كوهنا صاحلًة للنداء، كـ) أمْحََد (، ومنه قوُله :

)2( *** َناِرِه اْلَفَتى َتْعُشو إىل َضْوِء  وِع َواخَلرَصَْلنِْعَم  َطِريُف ْبُن َماٍل َلْيَلَة اجْلُ  
أي: طريف بن مالٍك.

* * *

)1( اإلعراب : والضطرار: الواو عاطفة، الضطرار: جار ومرور متعلق بقوله  رمخوا  اآليت، 
رمخوا: فعل وفاعل، دون: ظرف متعلق بمحذوف حال من، ما: اآليت، ودون مضاف، ندا: قرص 
للرضورة مضاف إليه، ما: اسم موصول: مفعول به لرمخوا، للندا: جار ومرور متعلق بيصلح 
اآليت،  يصلح:  فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما. واجلملة ال 
حمل هلا صلة، نحو: خرب ملبتدأ حمذوف، أي : وذلك نحو، مضاف، أمحدا: مضاف إليه، واأللف 

لإلطالق.
فتقصدها،  بعيد  من  ناره  ترى  تعشو:  اللغة:  الكندي.  حجر  بن  القيس  المرىء  البيت   )2(

اخَلرَص: بالتحريك: شدة الربد .
املعنى: يمدح طريف بن مالك بأنه رجل كريم، وأنه يوقد النريان ليال لرياها السائرون فيقصدون 
الناس  فيه  يضن  الذي  الوقت  وهو  الربد  واشتد  بالناس  القحط  نزل  إذا  ذلك  ويفعل  نحوها، 

ويبخلون، وهو إن فعل ذلك يف هذا الوقت فهو يف غريه أوىل بأن يفعله. 
اإلعراب: لنعم: الالم للتوكيد، نعم: فعل ماض  دال عىل إنشاء املدح، الفتى: فاعل نعم، تعشو: 
فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واجلملة يف حمل نصب حال من فاعل 
ونار  إليه،  مضاف  ناره:  من،  ونار  مضاف  وضوء  بتعشو،  متعلق  ومرور  جار  ضوء:  إىل  نعم، 
مضاف واهلاء مضاف إليه، طريف: خرب ملبتدأ حمذوف وجوًبا، أي : هو طريف، وجيوز أن يكون 
مبتدأ خربه مجلة نعم الفتى عىل ما تقدم يف إعراب املخصوص باملدح أو الذم، ابن: نعت لطريف، 
وابن مضاف، ومال: مضاف إليه، وأصله: مالك، فحذف آخره للرضورة، ليلة: ظرف زمان متعلق 

بتعشو، وليلة مضاف، واجلوع: مضاف إليه، واخَلرَص: معطوف عىل اجلوع .
الشاهدفيه: )مال(: حيث ُرخم من غري أن يكون منادى، مع اختصاص الرتخيم يف اصطالح 

النحاة باملنادى، وارتكب هذا لالضطرار إليه، والذي سهل هذا صالحية االسم للنداء .
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التطبيقات
1 ـ أعرب ما حتته خط فيام يأتى: 

) 1 (  نثڻ ڻ ڻ ۀ مث ) سورة الرمحن. اآلية: 31 (.
) 2 (   نث ی   یجئحئ مئ ىئ مث  ) سورة الزمر. اآلية: 		(.
) 3 (  ژ ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳ ژ 

) سورة مريم. اآلية: 44(.

*** مْت ائيِل أْيَن َيمَّ َذا السَّ ا يف َأْهِل َيْثرَب َمْوِعداأالَ َأ هيُّ َفإِنَّ هَلَ    ) 4 (
) 	 (   يا حسن بن عيل، أثابك اهلل.

اإلجابة
) 1 ( )أهيا الثقالن(: أيُّ : منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب، و)ها( للتنبيه.

الثقالن: نعت ألي،أو  بدل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثنى .
) 2 (  )يا حرستا(

 يا: حرف نداء )حرستا(: منادى منصوب إلضافته إىل ياء املتكلم، وعالمة نصبه 
فتحة مقدرة عىل ما قبل ياء املتكلم املنقلبة ألفا واألصل )يا حرستى( قلبت الياء ألًفا .

)3( )يا أبت(
 يا حرف نداء، أبت: منادى منصوب، ألنه مضاف إىل ياء املتكلم املحذوفة، والتاء 
عوض عنها: فهو منصوب وعالمة نصبه فتحة مقدرة عىل ما قبل ياء املتكلم املحذوفة.

أداة استفتاح. أي: منادى مبني عىل الضم يف حمل  السائيل(، أال  ) 4 ( )أال أهيذا 
نصب و)ها( للتنبيه )ذا( اسم إشارة مبني عىل السكون يف حمل رفع، السائيل: نعت 

السم اإلشارة، والياء مضاف إليه.
) 	 (   )يا حسن بن عيل( يا: حرف نداء )حسن(: منادى جيوز فيه البناء عىل الضم 

والفتح )ابن( صفة حلسن منصوب إلضافته إىل عيل.
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أسئلة
؟  ـ 1 ينقسم املنادى إىل قريب وبعيد ومندوب . فام أحرف النداء املوضوعة لكلٍّ

ومتى تستعمل )يا( للندبة؟ مثل ملا تذكر .
متى يمتنع حذف حرف النداء؟ ومتى يقل احلذف؟ بني ذلك مع التمثيل. ـ 2
متى يبنى املنادى؟ وعالم يبنى؟ وما حكم املنادى املبني قبل النداء؟ وما حكم  ـ 3

تابعه؟ مع التمثيل
متى جيب نصب املنادى؟ ومتى جيوز فيه الضم والفتح؟ مثل  ـ 4
إذا وصف املنادى العلم بـ )ابن( فمتى جيوز ضمه وفتحه؟ ومتى جيب ضمه؟  ـ 	

مثل ملا تذكر. 
متى جيوز يف تابع املنادى الرفع والنصب؟ مثل. ـ 	
به)أي(؟  ـ 	 الذي توصف  النداء؟ وما  ما حكم نعت )أي( واسم اإلشارة يف 
مثل.
إذا كان املنادى مبنيًّا، فمتى جيب نصب تابعه؟ مثل.  ـ 	
اجلاللة؟  ـ 	 اسم  نداء  كيفية  وما  )أل(؟  و  النداء  بني حرف  اجلمع  متـى جيوز 
مثل.

ـ 10   يأيت تابع املنادى عطف نسق، فمتى جيب ضمه؟ ومتى جيب نصبه؟ ومتى جيوز  
فيه الرفع والنصب؟ مثل ملا تقول .

ـ 11   يا غالم أقبل. أضف املنادى السابق إىل ياء املتكلم ، ثم بني األوجه اجلائزة فيه  
مع التعليل والتمثيل.

ـ 12 ومتى   الياء؟  ثبوت  جيب  فمتى  املتكلم،  ياء  إىل  مضاف  إىل  املنادى  يضاف   
جيب حذفها ؟ مثل ، وعلل .

13- ما األسامء السامعية التي الزمت النداء؟ مثل.

14- اذكر حكم حذف حرف النداء فيام يأيت:
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قال تعاىل:ژ گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ژ )سورة الكهف، اآلية 10(، ژ ەئ  ەئ   
وئ   وئۇئ  ژ  )سورة يوسف. اآلية 29(. 

ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ )سورة البقرة. اآلية 85(،   قال تعاىل:  
ژ ڎ  ڈ      ڈ   ژ ژ )سورة آل عمران. اآلية: 26(. ذا ارعواًء - أْصْبح ليُل - اشتدي 

أزمُة تنفرجي.

	1- املنادى يف اآليات اآلتية أيت مضافًا إيل ياء املتكلم. اذكر مع التوجيه حكم 

حذف الياء.

قال تعاىل:     ژ ۉ  ۉ  ې  ې ژ  )سورة إبراهيم. اآلية: 40(،     ژ ک  ک  
ک  گگ ژ )سورة مريم. اآلية: 44(، ژ ۀ  ۀ   ہ   ہ  ژ 

)سورة الزخرف، اآلية 68(.

16- بني حكم املنادى فيام حتته خط يف األبيات التالية:

إينَّ إَِذا َمــا َحـــدٌث ألَّـام
ا ـَذاِن َفرَّ َفيـا الُغـاَلَمـاِن اللَّ
َســالُم اهلل َيا َمَطــٌر َعَلْيها
ي وَيا شقيق نفيس َيا اْبَن ُأمِّ
َتِضــل منــه إبيل بِالَهْوَجِل

ـا ُهمَّ اللَّ يـا  الَلهـُمَّ  يـا  َأُقــوُل 
ا َشـــرَّ تْعقـَبـاَنا  أن  كـام  ـا  إيَّ

الِمُ السَّ َمَطُر  َيا  َعَلْيك  َوَلَيْس 
شِديد لدْهـر  ْفتني  َخـلَّ أْنـت 
ُفل عن  ُفالًنا  أْمِسـك  جَلـِة  يف 

***

***

***

***

***

َيا أَبتي َعلَّك أو َعَساَكا
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	1 ـ استخرج مما ييل تابع املنادى وأعربه.
 ) أ ( يا حممد ذا الفضل .                                        )ب( يا حممد وصاحب الدار .
)جـ( يا أبا سعيد وعبد العزيز .                             ) د ( يا علامء اإلسالم كلكم .
)هـ( يا طالب أمجعون .                                         ) و ( يا ذا الفضل وذا العلم .

) ز ( يا خالد املمسك بالكتاب .                           )حـ( يا هند أم عمرو .
)ط( يا هذا الفاضل.                                              )ي( يا رجال قوموا معه والشباب .

18- ) أ ( قال تعاىل:   ژ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ)سورة البقرة اآلية 		(
)ب( قال تعاىل: ژ ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ژ )سورة يوسف اآلية 	2(.

)جـ( قال الشاعر :
*** َسبِيِلَذا، اْرِعَواًء، َفلَيَس َبعَد اْشتَِعاِل الرَّ ِمْن  َبا  الصِّ إىل  َشْيًبا  ْأِس 

) د (وازيداه .
)هـ( أصبح ليُل  .

) و ( إياك أقبل .
) ز ( يالزيد .

بني حكم حذف حرف النداء ىف األمثلة السابقة مستدالًّ عىل ما تقول من قول 
ابن مالك اآلتى :

 *** ى َفاْعَلاَمَوَغرُي َمنُْدوٍب، َوُمْضَمٍر، َوَما َجا ُمْسَتَغاًثا َقْد ُيَعرَّ        
 *** ، َوَمْن َيْمنَْعُه َفاْنرُصْ َعاِذَلْهَوَذاَك يف اْسِم اجِلنِْس وامْلَشاِر َلْه َقلَّ

*** َعَلْيَها َمَطٌر  َيا  اهلل  اَلُمَساَلُم  السَّ َياَمَطُر  َعَلْيَك  َوَلْيَس          -1	
وردت كلمة )مطر( منادى مرتني يف البيت السابق: إحدامها منونة، واألخرى غري منونة،  

وضح ذلك مع التوجيه .
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20 - بني فيام يأتى املنادى، ونوعه، و التابع، ونوعه، واحلكم اإلعرايب لكل .
ألقيه  ملا  استمع  هيا  الغافل،  أهيا  بالنصيحة  العمل  ـ  بالنصيحة  العمل  أمهماًل 

عليك وتدبره .
كان للفضل بن عياض ابنة صغرية، يا هلا من ذكية! وجع كفها، فقال هلا: يابنيه 
ما حال كفك؟ فقالت: بخري يا أبتى العزيز ... فقال هلا أى بنيتى احلبيبة أرنى 
كفك فأرته، فقبله، ثم قال هلا : يا لِك من فتاة صبور، فقالت له: أى أبى هل 

حتبنى؟ قال اللهم نعم .
21- قال ابن مالك

*** الً ُتِصْبيِف َنْحِو:َسْعُد َسْعَد األْوِس َينْتِصْب َثاٍن، َوُضمَّ واْفَتْح أوَّ
) أ ( أعرب ما فوق اخلط .

)ب( كيف توجه نصب االسم الثاين مع ضم وفتح األول ؟
22 - بني موضع االستشهاد فيام يأيت يف باب النداء ، واالستغاثة ، والندبة .

قال تعاىل:   ژ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ ژ  )سورة الرمحن. اآلية: 31(، ژ ائ  ەئ   
ەئ  ژ )سورة احلرش. اآلية: 10(، ژ ٺ  ٿ  ٿژ  )سورة الفجر. اآلية: 	2(، 

ژ   ژ  ژ  ڑ  ڑک ژ )سورة سبأ. اآلية: 10(، ژ  ۀ  ہ  ہ  
ژ    ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ   ژ  اآلية: 3	(،  الزمر.  )سورة  ژ  ہ  ہ  

ژ )سورة طه.  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       ڱڱ  ژ   ، )سورة الفرقان. اآلية: 	2( 
اآلية: 4	(، ژ ىئ  ىئ   ی ژ  )سورة يس. اآلية: 	2(.

قال الشاعر: 
*** ُمغرتٌب الداِر  بعيد  ناٍء  يا للكهولِ وللشباِن من عجِبُيْبكِيَك 

قال الشاعر:
*** َفنَاُءفوا كبدا من حبِّ من ال حُيبُّني هلن  ما  اٍت  َعرَبَ ومن 

23-  عرف املندوب ، وبني ماجيوز ندبه ، وما يمتنع ندبه ، مع التمثيل .
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24-  استغث بام يأيت بصور االستغاثة التي مرت بك،  مع ذكر املستغاث من أجله ، 
ثم اندب الثالثة األخرية ،  مستوعًبا صور الندبة .

أحرار العامل  ـ رجال احلق ـ املستغلون واملحتكرون .
عمر بن اخلطاب ـ غالء األسعار ـ العلامء ـ الفقراء ـ طول الليل ـ  قرص النهار .

	2-  متى تكرس الم املستغاث؟ ومتى ُتفتح؟ مثِّل .

* * *
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االختَِصاُص والتحذير واإلغراء ، وأسامء األفعال واألصوات

األهداف:
بنهاية دراسة الدروس السابقة يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:

يعرف أسلوب االختصاص من خالل األمثلة.ـ 1
يوضح أنواع االسم املختص.ـ 2
يبني أوجه إعراب أسلوب االختصاص.ـ 3
يمثل ألوجه إعراب كل نوع من االسم املختص.ـ 4
يوضح أوجه االتفاق واالختالف بني املنادى واالسم املختص.ـ 	
يستخرج أساليب اختصاص يف األمثلة.ـ 	
يعرف أسلوب التحذير تعريًفا صحيًحا.ـ 	
حيدد عامل التحذير.ـ 	
يبني حكم عامل التحذير من حيث اإلظهار واإلضامر واحلذف.ـ 	
يوضح الشاذ يف أسلوب التحذير.ـ 10
يعرف أسلوب اإلغراء تعريًفا صحيًحا.ـ 11
يبني حكم حذف العامل يف اإلغراء.ـ 12
يستخرج أساليب إغراء من نصوص فصيحة.ـ 13
يميز بني التحذير واإلغراء ىف املعنى .ـ 14
حيدد املقصود بأسامء األفعال.ـ 	1
حيدد أقسام أسامء األفعال من حيث الفعل الذي تدل عليه.ـ 	1
يستخرج اسم فعل أصله ظرف.ـ 	1
يوضح احلكم اإلعرايب ألسامء األفعال. ـ 	1
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يميز بني ما ينون وما ال ينون من أسامء األفعال.ـ 	1
يستخرج اسم فعل منون من األمثلة.ـ 20
ُيمثل السم فعل غري منون.ـ 21
يكتب تعريًفا صحيًحا السم الصوت.ـ 22
يوضح احلكم اإلعرايب ألسامء األصوات.ـ 23
ُيمثل ألسامء أصوات بأمثلة صحيحة.ـ 24
يوضح املعنى الذي تدل عليه أسامء األفعال يف األمثلة.ـ 	2
يميز بني عالمة تنكري اسم الفعل وعالمة تعريفه.ـ 	2
يعلل لبناء أسامء األصوات واألفعال.ـ 	2
هيتم بدراسة أساليب االختصاص والتحذير واإلغراء.ـ 	2
يستشعر دور أسامء األصوات واألفعال يف فهم اللغة العربية.ـ 	2
ُيتقن قراءة ألفية ابن مالك.ـ 30

* * *
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ااِلْختَِصاُص
]تعريفه والفرق بينه وبني النداء، وحكمه [

 )ص(
)1(

*** يا ُدوَن  َكنَِداٍء  )اْرُجونَِيا(ااِلْختَِصاُص:  بِإْثِر  اْلَفَتى(  ا  َ كـ)َأهيُّ  
*** ( تِْلَو )َأْل( َكِمْثِل )َنْحُن اْلُعْرَب أْسَخى َمْن َبَذْل(َقُد ُيَرى َذا ُدوَن )أيٍّ

)ش( االختصاص)2( يشبه النداء لفًظا، وخُيالِفه من ثالَثِة أوُجٍه :
)1( اإلعراب : االختصاص: مبتدأ، كنداء: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، دون: 
الكاف  إليه، كأهيا:  يا: قصد لفظه مضاف  لنداء، ودون مضاف،  ظرف متعلق بمحذوف نعت 
جارة لقول حمذوف ـ كام عرفت مراًرا ـ وأي : مبني عىل الضم يف حمل نصب بفعل واجب احلذف، 
وإثر  أهيا  بمحذوف حال من  متعلق  بإثر: جار ومرور  نعت ألي،  الفتى:   تنبيه،  : حرف  وها 

مضاف، ارجونيا: قصد لفظه مضاف إليه. 
* قد: حرف تقليل، ُيرى: فعل مضارع مبني للمجهول، ذا: اسم إشارة نائب فاعل ُيرى، دون: 
ظرف متعلق بمحذوف حال من نائب الفاعل، ودون مضاف وأي مضاف إليه، تلو: مفعول ثان 
لريى، وتلو مضاف، أل: مضاف إليه، كمثل: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، 
وأي وذلك ـ  كائن كمثل، نحن: ضمري منفصل مبتدأ  اْلُعْرَب: مفعول به لفعل حمذوف وجوًبا، 
واجلملة من الفعل املحذوف وفاعله ومفعوله ال حمل هلا معرتضة بني املبتدأ وخربه، أسخى: خرب 
املبتدأ، وأسخى مضاف، َمْن: اسم موصول مضاف إليه ومجلة، بذل: من الفعل وفاعله املسترت فيه 

ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول. 
)2( مل يذكر الشارح - رمحه اهلل - تعريف االختصاص، وال الباعث عليه.

فأمـا تعريـفه يف اللغـة: فهو: مصدر اختص فــالن فالنــًا بكــذا وكــذا، أي: قصـــره عليــــه
يف االصطالح فهو: قرص حكم مسند لضمري عىل اسم ظاهر معرفة، يذكر بعده، معمول ألخص 

حمذوًفا وجوًبا. 
وأما الباعث عليه فأحد ثالثة أمور: 

ا الكريُم ُيْعَتمد.  األول: الفخر، نحو: َعيلَّ أهيُّ
والثاين: التواضع، نحو: أنا أهيا العبد الضعيف مفتقر إىل عفو اهلل.  

والثالث : بيان املقصود بالضمري، نحو :  نحن العرب أقرى الناس للضيف،  ومن شواهده قول 
الشاعر: 

 = *** َمْل اَن بأْطَراِف األََسْلَنْحُن َبنِي َضبَّة أْصَحاُب اجْلَ َننِْعي اْبَن َعفَّ    
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أحدها: أنه ال يستعمل َمَعُه َحْرُف نَِداٍء .
الثاين: أنه ال بدَّ أن يسبقه شء .

الثالث: أن تصاحبه األلف والالم .
ُجُل (، و) َنْحُن الُعْرَب أسَخى النَّاس(،أو   ا الرَّ وذلك كقولَك: )أَنا أْفَعُل َكَذا َأهيُّ
مضاف إىل مــا فيه األلف والــالم، كقــوله �:  ]َنْحُن َمَعارِشَ األَْنبِياِء ال ُنوَرُث، 

َما َتَرْكناه َصَدَقٌة[.
َمَعارِشَ  اْلُعْرَب، وَأُخصُّ  وهو منصوب بفعل مضمر وجوًبا، والتقدير: ) أُخصُّ 

األْنبَياِء(.
* * *

 *** َطاِرق  َبنَاِت  النَّامرقَنحُن  َعىَل  َنْميِش   = وقوهلم :    
وذلك ـ  إذا نصبت   بنات  بالكرسة نيابة عن الفتحة. فإن رفعته كان خرب املبتدأ ومل يكن من هذا 

الباب. 
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التحذيُر واإلغراُء
]تعريف التحذير، وصوره، وإعرابه[

)ص(
)1( *** َنَصْب ـ  َوَنْحوُه   َّ َوالرشَّ اَك  َوَجْبإِيَّ اْستَِتاُرُه  باَِم  ٌر  حُمَذِّ    

                *** ا اْنُسْب، َوَما َيْلَزَماَوُدوَن َعْطٍف َذا إِليَّ َلْن  فِعلِِه  َسرْتُ  ِسَواُه 
*** أوالتَّْكَراِر، اْلَعْطِف،  َمَع  اِري(إاِلَّ  يَِغَم َيا َذا السَّ ْيَغَم الضَّ َكـ)الضَّ

)ش( التحذيُر: تنبيه امُلَخاَطِب عىل أمر جيب االحرتاُز منه .

)1( مفهوم األبيات : إن كان التحذير بإياك وغريه . وجب إضامر الناصب ُوجد عطف أم ال، وكذا 
يلزم إضامر الناصب إن كان بغري إياك وأخواته وُوجد عطف أو تكرار، نحو: الضيغم الضيغم َيا 

اري.   ذا السَّ
اإلعراب: إياك والرش:  قصد لفظه: مفعول مقدم عىل عامله ـ وهو قوله نصب، ونحوه: الواو 
فعل ماض،  إليه، نصب:  واهلاء مضاف  . ونحو مضاف  به  املفعول  نحو معطوف عىل  عاطفة، 
واستتار مضاف  مبتدأ  استتار:  استتاره:  بنصب،  متعلق   بام جار ومرور  فاعل نصب،  حمذر: 
إىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  املسترت  والفاعل  الفعل  من  وجب:  ومجلة،  إليه،  مضاف  واهلاء 

استتاره يف حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه ال حمل هلا صلة ما املجرورة حمال بالباء. 
* دون: ظرف متعلق بانسب اآليت: ودون مضاف، عطف: مضاف إليه، ذا: اسم إشارة، مفعول 
انسب: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه  إليا: جار ومرور متعلق بانسب،  به مقدم النسب، 
وجوبا تقديره: أنت، وما:  موصول مبتدأ أول  سواه: سوى : ظرف متعلق بمحذوف صلة ما 
املوصولة وسوى مضاف والضمري مضاف إليه، سرت: مبتدأ ثان. وسرت مضاف وفعل من، فعله: 
مضاف إليه وفعل مضاف والضمري مضاف إليه، لن: نافيه ناصبة، يلزما: فعل مضارع منصوب 
بلن وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل سرت فعله، واأللف لإلطالق واجلملة من 

الفعل املضارع وفاعله يف حمل رفع خرب املبتدأ الثاين ومجلة املبتدأ الثاين وخربه خرب املبتدأ األول.   
العطف:  مضاف،  ومع  السابق،  البيت  يف  بيلزم  يتعلق  ظرف  مع:  ملغاة،  استثناء  أداة  إال:   *
لقول  جارة  الكاف  ْيَغم:   كالضَّ العطف،  عىل  معطوف  التكرار:   عاطفة،  أو:  إليه،  مضاف 
يا:  توكيد لألول،  الضيغم:  احذر،  تقديره:  بفعل حمذوف وجوًبا  الضيغم: منصوب   ، حمذوف 
حرف نداء، ذا: اسم إشارة: منادى مبني عىل الضم املقدر يف حمل نصب، الساري: بدل أو عطف 

بيان أو نعت السم اإلشارة. 
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إضامر  وجب  ـ  اُكنَّ  وإيَّ اُكْم،  وإيَّ اُكام،  وإيَّ اك  )إيَّ وهو:  ـ  وأخواته  بإياك  كان  فإن 
اك(:  )إيَّ فـ   ) والرَشَّ اَك  )إيَّ العطف،  مع  فمثُاله  ال؛  أم  عطٌف  ُوِجَد  سواء  الناصب: 
ُر، ومثاُله بدون العطف: ) إياك أن  اك ُأَحذِّ منصوٌب بفعل مضمر وجوًبا، والتقدير: إيَّ

َتْفَعل كَذا ( أي: إِياك من أن َتْفعل َكَذا .

اَك( وأخواته ـ وهو املراد بقوله: )وما ِسَواه( ـ فال جيب إضامُر  وإن كان بغري )إيَّ
َرأَسك  ِق  َماِزُن  يا  أي:  يَف(  والسَّ َرأَسك  )َماِز  كقولك:  العطف؛  مع  إال  الناصب 

ْيَغَم. ْيَغَم( أي: احَذِر الضَّ ْيَغَم الضَّ َواْحَذِر الّسيَف، و التكرار، نحو:)الضَّ

فإن مل يكن عطف وال تكرار جاز إضامُر الناصب وإظهاُره، نحو: )األَسَد( أي: 
احَذِر األََسَد، فِإِن ِشئَت َأظَهْرَت، وإن ِشئَت أضَمرت.

]ميء التحذيرللمتكلم والغائب[

)ص(
)1( *** أشذَّ اُه(  َو)إيَّ اَي(  )إيَّ َوَعْن َسبِيِل الَقْصِد َمْن َقاَس اْنَتَبْذوَشذَّ 

)ش( َحقُّ التحذير أن يكون للمخاَطِب، َوشذَّ ميئه للمتكلم يف قوله: )إيَّاي َوأن 
اُه  حَيِذَف َأَحُدُكُم األَرَنَب( وأشذُّ منه ميئه للغائب يف قوله: إذا بلغ الرجل الستني فإيَّ

، وال ُيَقاس عىل شء من ذلك. َوابِّ ا الشَّ وإيَّ
* * *

أيضا  لفظ  مقصود  إياه:  شذ،  فاعل  لفظه:  مقصود  إياي:  ماض،  فعل  شذ:  اإلعراب:   )1(
مبتدأ، أشذ: خرب املبتدأ، عن سبيل: جار ومرور متعلق بانتبذ اآليت، وسبيل مضاف، القصد: 
مضاف إليه، من: اسم موصول: مبتدأ ومجلة، قاس: وفاعله املسترت فيه ال حمل هلا صلة، ومجلة، 

انتبذ: وفاعله املسترت فيه يف حمل رفع خرب املبتدأ.
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]تعريف اإلغراء وصوره وإعرابه [ 
)1( *** اْجَعال ا  إيَّ باَِل  ر  اَلوَكُمَحذِّ ُمغًرى بِِه يِف ُكلِّ َما َقْد ُفصِّ )ص( 

)ش( اإلغراء: هو أمُر املخاطِب بلزِوم َما حُيَمُد بِِه.
َفاَل،  ناصبه، وإال  تكراٌر وجب إضامُر  أو  ُوِجَد عطٌف،  إن  أنه   هو كالتحذير: يف 

وال ُتستعمل فيه )إّيا(.
)َأَخاَك،  وقولك:  َأَخاَك(،  )َأَخاَك  قوُلك:  الناصب  إضامر  معه  جيب  ما  فمثال 

واإلحَساَن إَليه( أي: الزم أخاك.
ومثاُل ما ال يلزم معه اإلضامُر قولَك: )َأَخاَك( أي: الزم أخاك.

* * *

)1( اإلعراب: كمحذر: جار ومرور متعلق بقوله اجعل اآليت عىل أنه مفعول الثاين، بال إيا: 
 جار ومرور متعلق باجعال، اجعال: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة املنقلبة 
ألفا، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقدير أنت، مغرى: مفعول أول الجعل، به: جار ومرور 
متعلق بمغرى، يف كل: جار ومرور متعلق باجعل، وكل مضاف، ما: اسم موصول: مضاف 
إليه، قد: حرف حتقيق، ومجلة، فصال: من الفعل املبني للمجهول ونائب الفاعل املسترت فيه ال حمل 

هلا من اإلعراب صلة املوصول.
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 أسامء األفعاِل واألصواِت
]تعريف أسامء األفعال ومعانيها[

)ص(
)1(                                                                                                                                

 *** َكُثْر افَعل كـ)آِمنَي(  بمْعنَى  َوغرْيُه كـ)َوْي( َو)َهْيَهاَت( َنُزروما 
)ش( أسامء األفعال: ألفاٌظ تقوُم مقام األفعال: يف الداللة عىل معناها، ويف عملها.

بمعنى  و)آِمنَي(  اْكُفْف،  بمعنى  كـ)َمْه(  فيها،  الكثري  وهو  ـ  األمر  بمعنى  وتكون 
 ، َزْيٌدُ َشتَّاَن  تقول:  افرتق،  بمعنى  كـ)َشتَّان(،  املايض،  بمعنى  وتكون  اْسَتِجْب، 
وبمعنى  َبُعَد،  ومعناه  الَعِقيُق(  )َهْيهاَت  تقول:  َبُعَد،  بمعنى  و)َهْيَهاَت(  وعمرو، 

ُع، َو)َوْي( بمعنى َأْعَجُب، وكالمها َغرُي َمِقيٍس. ْه(، بمعنى أتوجَّ املضارع، كـ)أوَّ

بالعوامل  يتأثر  وال  املعنى  عىل  الداللة  يف  الفعل  معنى  عىل  يدل  الفعل  اسم  البيتني:  مفهوم   )1(
كالفعل، وله أقسامه: املايض مثل  َهْيَهات  وهو قليل، واملضارع مثل   َوْي  وهو أيضا قليل، واألمر 

وهو كثري مثل: َمْه؛َصه.
اإلعراب: ما: اسم موصول مبتدأ أول، ناب: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: 
هو يعود إىل ما واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، عن فعل: جار ومرور متعلق بناب، كشتان: 
جار ومرور متعلق بمحذوف حال من فاعل ناب، وصه: معطوف عىل شتان، هو: مبتدأ ثان، 
اسم: خرب املبتدأ الثاين واجلملة من املبتدأ الثاين وخربه خرب املبتدأ األول، واسم مضاف، فعل: 
مضاف إليه، وكذا  جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، أوه مبتدأ مؤخر، مه معطوف عىل 

أوه، وقد قصد اللفظ.
مضاف،  ومعنى  ما،  صلة  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  بمعنى:  مبتدأ،  موصول  اسم  ما:   *
ـ  أي وذلك  املحذوف،  املبتدأ  متعلق بمحذوف خرب  إليه، كآمني: جار ومرور  افعل: مضاف 
الواقعة مبتدأ،  فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما  كآمني، كثر: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت 
واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ ـ وهو ما املوصولة، غريه: غري مبتدأ وغري مضاف واهلاء مضاف 
ـ كوي، وهيهات:   أي وذلك  مبتدأ حمذوف،  متعلق بمحذوف خرب  إليه، كوي: جار ومرور 
معطوف عىل وي،  نزر: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل غريه، 

واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ ـ وهو   غري.

*** َوَصْه َكَشتََّاَن  فِْعٍل  َعْن  َناَب  َوَمْهَما  ْه  أوَّ َوَكَذا  فِْعٍل،  اْسُم  ُهَو 
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مبنيًّا  فِعٍل،  )َفَعاِل( اسم  أنه يقاس استعامُل  للنداء:  وقد سبق يف األسامء املالزمة 
ْب، وَنَزاِل، أي: اْنِزْل،  عىل الكرس، من كل فعل ثالثي؛ فتقول: َضاِب زيًدا، أي: اْضِ

وَكَتاِب أي: اكُتْب، ومل يذكره املصنف هنا؛ استغناء بذكره هناك.

 ]أقسام اسم الفعل باعتبار أصله [
)1( *** َعَلْيَكا أْساَمئِِه  من  إَلْيَكاواْلِفْعُل  َمْع  ُدوَنَك  َوَهَكَذا  )ص( 

 *** َناِصَبنْيِ َبْلَه  ُرَوْيَد  َوَيْعماَلِن اخَلْفَض َمْصَدَرْيِنَكَذا     
نحو:  بحرف،  مرور  هو  وما  َظْرٌف،  أصله  يف  هو  ما  األفعال  أسامء  من  )ش( 
، و)ُدوَنَك زيًدا( أي: ُخـْذُه، ومنهـا:  )َعَليَك َزْيًدا( أي: الـَزْمُه، و)إلْيـَك( أي: َتنَـحَّ

ما يستعمل مصدًرا واْسَم فعٍل كـ)ُرَوْيَد(، و)َبْلَه(.
إِمهاَلُه،  إْرَواَد زيٍد،أي:  ُرَوْيَد زيٍد أي:  انجرَّ ما بعدمها فهام مصدران، نحو:  فإن 

وهو منصوب بفعٍل مضمٍر، و)َبْلَه زيٍد( أي: َتْرَكُه.
وإن انتصـب مـا بعـدمهـا فهام اسـام فعـٍل، نحـو: )ُرَوْيَد زيًدا( أي: َأْمِهـْل زيًدا، 

َو)َبْلَه َعْمًرا( أي: اترْكُه.

ثم  مصدًرا،  أو  ظرًفا،  أو  ومروًرا،  ا  جارًّ األصل  يف  كان  ما  الفعل  اسم  من  البيتني:  مفهوم   )1(
نقل إىل استعامل آخر ليكون اسم فعل، فاملنقول من اجلار واملجرور عليك  بمعنى: الزم  وإليك  
بمعنى: ابتعد، والظرف نحو  دون  بمعنى الزم واملصدر رويد  بمعنى   أمهل، و  بله  بمعـنى: 
اتـرك واملنقول من املصدر ينصب ما بعده عىل املفعولية فيكون مبنيًّا، فإن جره فهو مصدر أضيف 

إىل مفعوله، ويكون معرًبا.
اإلعراب: والفعل: مبتدأ أول، من أسامئه: اجلار واملجرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، وأسامء 
مضاف والضمري مضاف إليه   عليكا: قصد لفظه: مبتدأ ثان تأخر عن خربه، واجلملة، من املبتدأ 
الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ األول، وهكذا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، 

دونك:  قصد لفظه مبتدأ مؤخر. مع: ظرف متعلق بمحذوف حال، إليكا: مضاف إليه. 
* كذا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم،  رويد: قصد لفظه: مبتدأ مؤخر، بله:  معطوف 
عىل رويد بعاطف مقدر، ناصبني: حال من الضمري العائد إىل املبتدأ وما عطف عليه املستكن يف 
اخلرب، ويعمالن:  فعل مضارع وألف االثنني فاعل، اخلفض:  مفعول به ليعمالن، مصدرين: 

حال من ألف االثنني الواقعة فاعاًل.
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]عمل اسم الفعل[
)1( *** ْر َما لِِذِي فِيِه اْلَعَمْلَوَما ملَِا َتنُوُب َعنُْه من َعَمْل ا، َوأخِّ هَلَ )ص( 

)ش( أي: يثبت ألسامء األفعال من العمل ما يثبت ملا تنوب عنه من األفعال، فإن 
كان ذلك الفعُل يرفُع فقط كان اسُم الفعِل كذلك، كـ )َصْه(: بمعنى اْسُكْت، وَمْه 
؛ ففي )َصْه وَمْه( ضمريان مسترتان، كام  بمعنى اْكُفْف، وَهْيَهاَت َزْيٌد: بمعنى َبُعَد َزْيٌدُ

ْيَهات كام ارتفع بَِبُعَد. يف اْسُكْت واْكُفْف، وزيد: مرفوع هَبَ
زيًدا(  كـ)َدَراكِ  كذلك،  الْفعِل  اسُم  كان  وينصب  يرفع  الفعل  ذلك  كان   وإن 
اِب( ضمريان مسترتان،  ْبُه، ففي )َدَراِك وَضَ اِب َعْمًرا( أي: اْضِ أي: أْدِرْكُه، و)َضَ

و)زيًدا وعمًرا( منصوبان هبام.
ْر َما لِِذي فِيِه الَعَمْل( إىل أن معموَل اسِم الفعِل جيُب تأخريُه  وأشار بقوله: )َوَأخِّ
وهذا  َدَراِك(  )َزْيًدا  تقوُل:  فال  عليه؛  تقديُمه  جيوز  وال  َزْيًدا(،  )َدَراِك  فتقوَل:  عنه؛ 

بخالف الفعل؛ إذ جيوز )َزْيًدا َأدِرْك(.
* * * 

املبتدأ،  ما   صلة  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  ملا:  مبتدأ،  موصول  اسم  ما:  اإلعراب:   )1(
تنوب: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل أسامء األفعال، واجلملة 
ملا  بيان  عمل:  من  بتنوب  متعلق  ومرور  جار  عنه:  بالالم،  حمال  املجرورة  ما:  صلة،  هلا  حمل  ال 
املوصولة الواقعة مبتدأ، هلا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، وأخر:  فعل أمر وفاعله 
ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، ما: اسم موصول، مفعول به ألخر، لذي: جار ومرور 
متعلق بمحذوف خرب مقدم، فيه: جار ومرور متعلق بقوله العمل اآليت، العمل: مبتدأ مؤخر 

واجلملة من املبتدأ وخربه ال حمل هلا صلة ما  املوصولة الواقعة مفعوالً به ألخر.
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]حكم ما ينَّوُن منها وما ال ينَّوُن [
)1( *** ُن ُينَوَّ اّلذي  بَِتنْكرِِي  ُواْحُكْم  َبنيِّ ِسَواُه  َوَتعِريُف  ِمنَها،  )ص( 

)ش( الدليُل عىل أن ما سمي بأسامء األفعال أسامء حَلاُق التنوين هلا؛ فتقول يف َصْه: 
ن منها كان نكرة،   َصٍه، ويف َحْيَهل: َحْيَهاًل، فيلحقها التنويُن للداللة عىل التنكري؛ فام ُنوِّ

ْن كان معرفة. وما مل ُينَوَّ
* * *

)1( اإلعراب: واحكم: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، بتنكري: جار 
ومرور متعلق باحكم، وتنكري مضاف و  الذي: اسم موصول مضاف إليه، ُينون: فعل مضارع 
الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل الذي، واجلملة ال  مبني للمجهول، ونائب 
حمل هلا من اإلعراب صلة الذي، منها: جار ومرور متعلق بقوله   ينون  السابق، تعريف: مبتدأ، 
وتعريف مضاف وسوى من، سواه: مضاف إليه، وسوى مضاف واهلاء مضاف إليه، بنّي: خرب 

املبتدأ.
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 ]تعريف أسامء األصوات وإعراهبا [
)ص(

    )1(                                                                                                                         
 

دالة عىل  هبا،  االكتفاء  األفعال يف  استعملت كأسامء  ألفاٌظ  األصوات:  أسامء  )ش( 
خطاب ماال َيْعِقل، أو عىل حكاية صوت من األصوات؛ فاألول كقولك: )َهاًل( لزجر 

اخليل، )وَعَدْس( لزجر البغل، والثاين كـ)َقْب( لوقوع السيف، و)َغاِق(: للغراب.
كلها  األصوات  وأسامء  األفعال  أسامء  أن  إىل  النوعني(  بنا  )والزم  بقوله:  وأشار 
باحلرف  لشبهها  مبنية؛  األفعال  أسامء  أن  واملبني  املعرب  باب  يف  سبق  وقد   مبنية، 
يف النيابة عن الفعل وعدم التأثر، حيث قال: )وكنيابة عن الفعل بال تأثر(، وأما أسامء 

األصوات فهي مبنية؛ لشبهها بأسامء األفعال.
 )1( مفهوم البيتني: اسم الصوت ما خوطب به ماال يعقل، أو حكي به صوت كاسم الفعل يف االكتفاء 

به واسم الفعل واسم الصوت مبنيان دائام.
اإلعراب: ما: اسم موصول: مبتدأ، به: جار ومرور متعلق بقوله   خوطب  اآليت، خوطب:  
فعل ماض مبني للمجهول ما: اسم موصول: نائب فاعل، واجلملة من خوطب ونائب فاعله ال 
حمل هلا صلة املوصول األول، ال: نافية، يعقل: فعل مضارع وفاعله مسترت فيه جواًزا تقديره: هو 
نائب  الواقعة  املوصولة.  ما   فاعل واجلملة ال حمل هلا صلة،  نائب  الواقعة  املوصولة  ما  إىل  يعود 
فاعل، من مشبه: جار ومرور بيان ما املوصولة األوىل، ومشبه مضاف واسم من، اسم الفعل: 
مضاف إليه واسم مضاف والفعل مضاف إليه، صوًتا: مفعول ثان ليجعل، تقدم عليه، جُيعل: 
مفعوله  وهو  هو،  جواًزا تقديره  فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول  مبني  مضارع  فعل 

األول، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو ما املوصولة الواقعة يف أول البيت.
* كذا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، الذي: اسم موصول: مبتدأ مؤخر، أجدي: 
فعل ماض وفاعله مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل الذي. واجلملة من أجدى وفاعله ال حمل 
هلا صلة، حكاية: مفعول به ألجدى، كَقْب: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مبتدأ حمذوف: 
أي وذلك كائن كقب، والزم: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترتفيه وجوًبا تقديره: أنت، بنا: قرص 
للتعليل، وهو:  الفاء  فهو:  إليه،  النوعني: مضاف  وبنا: مضاف،  به اللزم،  مفعول  للرضورة: 
جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  ماض،  فعل  وجب:  حتقيق،  حرف  قد:  مبتدأ  منفصل  ضمري 
تقديره: هو يعود إىل الضمري الواقع مبتدأ واملكني به عن بناء النوعني، واجلملة من وجب وفاعله 

يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو الضمري املنفصل.

*** َيعِقُل ماال  ُخوطَِب  بِِه  ِمْن ُمْشبِِه اسِم الِفْعِل َصْوًتا جُيَْعُلَوَما 
*** َوالَزْم بِنَا النَّْوَعنْيِ َفْهَو َقْد َوَجْبَكَذا اّلِذي أْجَدى ِحَكاَيًة، كـ )َقْب(
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التطبيقات
)1(

نموذج لإلعراب: 
إياك والكذَب:ـ  1

)إيا( مفعول به لفعل حمذوف وجوبـًا تقديره: )أحذر(، والكاف حرف خطاب، 
والكذَب: معطوف عىل إياك، وجيوز أن يكون معمواًل لعامل آخر حمذوف والتقدير: 

)أحذرك وأبغض الكذَب(.
إياك الكذَب:ـ  2

 )إيا( مفعول أول، والكاف حرف خطاب، )الكذَب(، مفعول ثان؛ ألن )أحذر( 
املحذوفة قد تتعدى الثنني، والتقدير: أحذرك الكذَب.

إياك من الكذِب:ـ  3
خطاب،  حرف  والكاف  أحذر،  تقديره:  وجوًبا  حمذوف  لفعل  به  مفعول   )إيا( 

من الكذب: جار ومرور متعلق بـ )أحذر( املحذوف.
ا الشواب:ـ  4 اُه وإيَّ إذا بلغ الرجل الستني َفإِيَّ

 )فإيا(: الفاء واقعة يف جواب إذا، و)إياه( مفعول به لفعل حمذوف تقديره: ليحذر، 
ثم حذف  فاعله  الفعل مع  الشواب، فحذف  نفسه وأنفس  ليحذر تالقي  واألصل: 
إياه،  عىل  معطوف  )وإيا(  وانتصب،  الضمري  فانفصل  )نفسه(،  حذف  ثم  تالقي 

)الشواب( مضاف إليه، والتحذير من ضمري الغائب شاذ.
اهللَ اهللَ يف أصحايب:ـ  	

)اسم اجلاللة( منصوب بفعل حمذوف وجوبـًا تقديره: )خافوا اهللَ(، )اهللَ ( الثاين: 
توكيد لفظي.



ـ   131   ـ

)ناقة اهللِ وسقياها(: ـ  	
)ناقة( مفعول به لفعل حمذوف وجوًبا تقديره: )اتركوا(، واسم اجلاللة: مضاف 

إليه )وسقياها( معطوف عىل )ناقة(.
: ـ  	 اجلدَّ اجلدَّ

( الثاين توكيد لفظي  ( مفعول به لفعل حمذوف وجوبا تقديره: )الزم(، )اجلدَّ )اجلدَّ
منصوب.

اجلدَّ والعزَم: ـ  	
( مفعول به لفعل حمذوف وجوبـًا تقديره: )الزم(، و)العزم( معطوف عليه  )اجلدَّ

منصوب.
 )الصالة َجامعًة(:ـ  	

منصوب  حال  )جامعًة(  )احرضوا(  تقديره  حمذوف  لفعل  به  مفعول  )الصالة( 
وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 )دونكم نرشَة األخباِر(:ـ  10
السم  به  مفعول  نرشَة:  خذوا(  أو  )اسمعوا،  بمعنى  أمر  فعل  اسم  )إليكم( 

الفعل،)األخبار( مضاف إليه مرور وعالمة جره الكرسة.
ا(:ـ  11  )هُلمَّ َجرَّ

(: اسم فعل أمر بمعنى )ائت( والفاعل مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت )جرا(  )َهُلمَّ
مفعول مطلق لفعل حمذوف تقدير جره( واملعنى: استمر عىل ذلك استمراًرا.

 َواًها عىل أيام الشباب:ـ  12
جار  أياِم(  )عىل  مسترت،  والفاعل  )أحترس(،  بمعنى  مضارع  فعل  اسم  )واها(: 

ومرور متعلق بـ )واها( ، و )الشباب( مضاف إليه
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 )هيت لك(:ـ  13
)هيت(: اسم فعل ماض بمعنى: هتيأت، لك الالم حرف جر، واجلار واملجرور 

متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: واخلطاب لك.
14-  الكلامت اآلتية منصوبة عىل املفعولية بأفعال حمذوفة، قدرها .

)مرحًبا وأهاًل وسهاًل( .
التقدير: وجدت مرحًبا، وأتيت أهاًل، ونزلت سهاًل.

)2(
. *** طارق بنات  النامرقنحن  عىل  نميش  ـ 

ـ  عينَك والنظر إىل ما ال حَيل.
ـ اإلرساَف والتبذيَر.

ـ  اللهم ساعدنا.
ـ أهيا اجلنود.

ـ السالم واحلرية.
ـ  نحن املرصيني أقدم األمم حضارة.

ـ  االعتداَل، فإنه أمان من سوء العاقبة ـ الربَد الربَد ـ يدك والسكنَي.
ـ  إياكم واالختالف ـ األدَب والشجاعَة ـ عقلك واخلرافاِت.

ـ  أخاك الذي يرعاك ـ الصالَة ـ الصالة والصيام.
ـ  االستعامر والصهيونية.

س: بني أنواع األساليب السابقة، ثم اذكر حكم حذف العامل يف كل منها.
)3(

*** فارعها نفسـك  مجيـالعليك  فعال  هلا  واكسب  ـ        
*** وجواريجاورت أعدائي، وجاور ربه جواره  بني  شتان  ـ        
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ـ  هاك درمًها ـ أمامك إن واتتك الفرصة ـ حي عىل الفالح.
ـ  رويد أخاك ـ بله األكف ـ هيهات أن ينجح الكسالن.

ـ  مكانك حتمدي، أو  تسرتحيي .
وبني  السابقة،  األمثلة  يف  التي  األفعال  أسامء  عليه  تدل  الذي  املعنى  اذكر  س: 

القيايس منها، ثم املنقول، واألصل الذي نقلت عنه.

أسئلة 
ما الفرق بني التحذير واإلغراء يف املعنى؟ـ  1
ما الصور التي يرد عليها أسلوب التحذير؟ مثل.ـ  2
متى جيوز ذكر العامل يف اإلغراء أو التحذير؟ ومتى جيب حذفه فيهام؟ وضح ـ  3

ذلك مع التمثيل.
ما االختصاص؟ وما صوره؟ وفيم خيالف االختصاص النداء؟ وفيم يوافقه؟ ـ  4

مثل. ملا تذكر.
ما معنى اسم الفعل؟ وإىل كم قسم ينقسم من جهة معناه؟ـ  	
عرف اسم الفعل املنقول واملرجتل. مع التمثيل.ـ  	
گ ـ  	 گ  نث  تعاىل:  قوله  يف  متعدًيا  جاء  وملاذا  الفعل؟  اسم  عمل  مـا 

)سورة األنعام. اآلية: 0	1(؟ وجاء الزًما يف قوله: نث ڍ ڌمث  ؟ 
گمث 

)سورة األحزاب. اآلية: 	1(

ما عالمة تنكري اسم الفعل وتعريفه؟ مثل ملا تذكر .ـ  	
ما احلكم إذا ُنّوَن اسم الفعل؟ مثلِّ .ـ  	

)ُرويدزيد(، )َبله األكف( 
جاءت كلمة )زيد( و)األكف( باجلر والنصب ىف املثالني السابقني، فكيف ـ  10

توجه ذلك؟.
 عرف اسم الصوت، وملاذا بنيت أسامء األفعال واألصوات؟ـ  11
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 اجعل األمثلة التالية أساليب اختصاص، بحيث تشمل كل صور  ـ 12
االختصاص، وأعرب االسم املختص.

 ) أ (   لنا تاريخ ميد .   
)ب(  نحن طليعة التحرير   
)ج (  علينا تربية النشء      

) د (  أنتن صانعات األبطال.
)هـ(  أنتم أمل العروبة .

وحكم  نوعه،  وبني  مناسب،  متص  باسم  اآلتية  األمثلة  أكمل    -13
حذف عامله:

) أ ( أنِت       ....................    مالك الرمحة.
)ب(  لنا        .................... حقوق عىل األبناء. 

)ج( عليكم   ....................  محاية الوطن .
) د ( نحن     ....................  نكشف احلقوق.

14- بني نوع األسلوب يف األمثلة التالية، وأعرهبا: 
) أ (   نحن العرب أكرم الناس .

)ب(  أنا أهيا املدرس دائم البحث . 
)ج (  عليكم أهيا الشباب ُيعتمد. 

) د (  إياك والكذب. 
)هـ(  اهلل اهلل يف أصحايب .

) و (  يا سيد أقبل .                               
) ز (  الصالة الصالة.
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ما ال ينرصف

أهداف باب ما ال ينرصف
بنهاية دراسة هذا الباب يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:

يكتب تعريًفا صحيًحا لالسم غري املنرصف.ـ 1
يميز بني أنواع املعرب من األسامء.ـ 2
حيدد العالمة اإلعرابية لالسم املنرصف.ـ 3
حيدد احلكم اإلعرايب للممنوع من الرصف.ـ 4
حيدد ما يمنع من الرصف لعلة واحدة.ـ 	
يوضح ما يمنع من الرصف لعلتني.ـ 	
يعرب نصوًصا مشتملة عىل أسامء ممنوعة من الرصف.ـ 	
يستخرج ممنوًعا من الرصف لعلة واحدة من األمثلة.ـ 	
يستخرج ممنوًعا من الرصف لعلتني من األمثلة.ـ 	
حيدد رشط منع الصفة من الرصف.ـ 10
يستخرج اساًم ممنوًعا من الرصف عىل صيغة منتهى اجلموع.ـ 11
يبني حكم منتهى اجلموع إذا كان معتل اآلخر، من حيث الرصف وعدمه.ـ 12
ُيبني احلكم اإلعرايب للشبيه بصيغة منتهى اجلموع، من حيث الرصف وعدمه.ـ 13
به لكونه ـ 14 املتناهى، أو  بام أحلق  إذا سمي باجلمع  املنع من الرصف  حيدد علة 

عىل زنته.
يعدد ما ُيمنع من الرصف للعلمية وعلة أخرى.ـ 	1
ُيمثل ملا ُيمنع من الرصف للعلمية وعلة أخرى.ـ 	1
حيدد مواضع منع االسم من الرصف للعلمية ،أو  شبهها والعدل.ـ 	1
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ما ال ينرصف
]عالمته، وإعرابه، وعلله[

َمْعنًى بِِه َيُكوُن االْسُم َأمَكنَا)1( ُف َتنِْويٌن َأَتى ُمَبـيِّـنـًا ***الرصَّ )ص( 
ي  )ش( االسم إن َأْشَبه احلرَف سمي مبنيًّا، وغرَي متمكن، وإن مَلْ ُيْشبِِه احلرف ُسمِّ

ُمْعرًبا ومتمكنًا.
ثم امُلْعَرب عىل قسمني:

ا: ما َأْشَبَه الفعَل، ويسمى غري منرصف، ومتمكنًا َغرْيَ َأْمَكَن. َأَحُدمُهَ
والثاين: َما مَلْ ُيْشبِِه الفعَل، ويسمى منرصًفا، ومتمكنًا َأْمَكَن.

والالم، وباإلضافة، وبدوهنام وأن  األلف  بالكرسة مع  جُيَرَّ  أن  املنرصِف:  وَعالَمُة 
َمْعنًى  عىل  الدالُّ   ، تعويض  أو   مقابلة،  لغري  الذي  التنويُن  وهو  ـ  الرصف  يدخله 
يستحق به االسُم أن يسمى َأْمَكَن، وذلك املعنى هو َعَدُم ِشبِهِه احلرف، نحو: )َمَرْرُت 

بُِغاَلٍم، وغالِم َزْيٍد، والغالِم(.
واحرتز بقوله )لغري ُمَقابلة( من تنوين )أْذِرَعاٍت( ونحوه؛ فإنه تنوين مجع املؤنث 
امرأة ـ وقد سبق  َعَلم  ـ  السامل، وهو يصحب غرَي املنرصِف: )كأْذِرَعاٍت، وهنَْداٍت 

الكالُم يف تسميته تنويَن املقابلة .
واحرتز بقوله )أو تعويض( من تنوين )َجَواٍر وَغَواٍش( ونحومها؛ فإنه ِعَوٌض من 
الياء، والتقدير: )َجَواِرٌي، وغواٌش(، وهو يصحب غري املنرصف، كهذين املثالني، 

ا املنرصف فال يدخل عليه هذا التَّنِْويُن . وأمَّ

)1( مفهوم البيت: الرصف هو التنوين الذي يدل عىل معنى يستحق به االسم أن يسمى أمكن.
اإلعراب: الرصف: مبتدأ، تنوين: خرب املبتدأ، أتى: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا 
تقديره: هو يعود إىل تنوين، واجلملة يف حمل رفع صفة لتنوين، مبينا: حال من الضمري املسترت يف 
متعلق  ومرور  جار  به:  ملبينا،  به  مفعول  معنى:  فاعله،  هو  جواًزا  مسترت  ضمري  مبني  ويف  أتى، 
بيكون اآليت، يكون: فعل مضارع ناقص، االسم: اسم يكون، أمكنا: خرب يكون، واجلملة من 

يكون واسمه وخربه يف حمل نصب صفة ملعنى.
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 وجير بالفتحة: إن مَلْ ُيَضْف، أو ملْ تدخل عليه )أل(، نحو: )َمَرْرُت  بَأمْحََد( فإن ُأِضيَف، 
أو دخلت عليه )أل( ُجرَّ بالكرسِة، نحو: )َمَرْرُت بَأمْحَِدُكم( و)باألمْحَِد(.

وإنام ُيْمنَُع االسُم من الرصِف: إذا ُوِجَد فيه ِعلتان من ِعَلٍل تسع، أو  واحدٌة منها 
تقوم مقام العلتني، والعلُل التسع جيمعها قوُله:

َتْركِيُب ُثمَّ  مَجٌْع،  ُثمَّ  َوُعْجَمٌة،  ***َعْدٌل، َوَوْصٌف، َوَتأنِيٌث، َوَمْعِرَفٌة

َتْقِريُب الَقْوُل  َوَهذا  فِْعٍل،  َوَوزُن  َألٌِف، َقْبلَِها  من  َزائدٌة  ***َوالنَّوُن 

وما يقوم مقام علتني منها اثنان؛ أحدمها: ألف التأنيث؛ مقصورة كانت، كـ)ُحْبىَل(، 
َراء( والثاين: اجلمُع املتنَاِهي، َكـ)َمَساِجَد( و)َمَصابِيِح( وسيأيت الكالم  أوممدودة كـ)مَحْ

ال . عليها ُمَفصَّ
]ما يمنع من الصرف أللف التأنيث[

َف الَّذي َحَواُه َكْيَفاَم َوَقْع)1( َصْ َمنَْع ُمطَلقـًا  التَّأنِيِث  ***َفألُِف  )ص( 
)ش( قد سبق أن ألف التأنيث تقوم مقام علتني ـ وهو املراد هنا ـ َفُيمنُع ما فيه ألُف 
َراَء(  التأنيِث مطلًقا، أي: سواء كانت األلف َمقُصورة، كـ) ُحْبىَل (، أوممدودة، كـ)مَحْ

َعَلام كان ما هي فيه، كـ)زكرياء(، أو غري َعَلم كام ُمثِّل .

)1(  اإلعراب: فألف: مبتدأ، وألف مضاف، التأنيث: مضاف إليه، مطلًقا: حال تقدم عىل صاحبه، 
 وهو الضمري املسترت يف قوله   منع  اآليت، منع: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره:

هو يعود عىل ألف التأنيث، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، صف: مفعول به ملنع، وصف مضاف، 
 الذي: اسم موصول: مضاف إليه حواه: حوى: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره:

هو يعود إىل الذي، واهلاء مفعول به واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، كيفام: اسم رشط، وقع:  
فعل ماض فعل الرشط، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ألف التأنيث وجواب 

الرشط حمذوف لداللة ما تقدم عليه، والتقدير: كيفام وقع ألف التأنيث منع الرصف.



ـ   	13   ـ

]الممنوع من الصرف للوصفية مع علة أخرى[
1ـ ]الصفة وزيادة األلف والنون[

ُختِْم )1( َتْأنِيٍث  بَِتاِء  ُيَرى  َأْن  ِمْن  َسلِْم َوْصٍف  َفْعاَلَن يف  ***َوَزائَِدا  )ص( 
)ش( أي: ُيْمنَُع االسُم من الرصِف للصفة وزيادة األلف والنون، برشط أالَّ يكون 
وَغْضَبان؛  وَعْطَشان،  َسْكَران،  نحو:  وذلك  التأنيث،  بتاء  متوًما  ذلك  يف  املؤنث 
فتقول: )هذا سكراُن، ورأيُت سكراَن، وَمَرْرُت بسكراَن(، فتمنعه من الرصف للصفة 
للمؤنثة: سكرانة، وإنام  تقول  فيه؛ ألنك ال  وزيادة األلف والنون، والرشُط موجوٌد 
وَغْضَبى(،  َعْطَشى،  )امـرأة  فتقـول:  وَغضـَْبان؛  َعْطَشان،  وكذلك  َسْكَرى،  تقول: 

وال تقول: َعْطَشانة، وال َغْضَبانة .
رجٌل  هذا  فتقول:  ْفَت؛  َصَ ـ  َفْعالنة  عىل  واملؤنث  َفْعاَلن،  عىل  امُلذكر  كان  فإن 
ألنك  فترصفه؛  َسيفاٍن،  برجٍل  وَمَرْرُت  َسْيَفاًنا،  َرُجاًل  ورأيت  طويل،  أي:  َسْيفاٌن، 

تقول للمؤنثة: َسْيَفاَنٌة، أي: طويلٌة .

)1( اإلعراب: وزائدا: معطوف عىل الضمري املسترت يف منع  بالبيت السابق، وجاز العطف عىل 
الضمري املسترت املرفوع للفصل بني املتعاطفني، وزائدا مرفوع وعالمة رفعه األلف  نيابة عن الضمة، 
وزائدا مضاف، فعالن: مضاف إليه، وهو ممنوع من الرصف للعلمية وزيادة األلف والنون، يف 
ماض،  فعل  سلم:   منه،  حال  أو  فعالن،  لزائدا  صفة  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  وصف: 
وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل وصف واجلملة يف حمل جر نعت لوصف، 
من: حرف جر، أن:  مصدرية، يرى:  فعل مضارع مبني للمجهول منصوب تقديًرا بأن، ونائب 
الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل وصف، وهو مفعوله األول، وأن وما دخلت 
عليه يف تأويل مصدر مرور بمن، واجلار واملجرور متعلق بسلم، بتاء:  جار ومرور متعلق بقوله: 
ختم اآليت، وتاء مضاف، تأنيث: مضاف إليه، ُختِم: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل 
ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل نائب فاعل يرى، واجلملة يف حمل نصب مفعول ثان 

لريى.
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2ـ ]الصفة األصلية ووزن أفعل[
َكَأْشَهاَل )1( بَِتا:  َتأنِيٍث  مَمْنُوَع  ***َوَوْصٌف َأْصىِلٌ َوَوْزُن َأْفَعاَل )ص( 

)ش( أي: ومتنع الصفة أيًضا، برشط كوهنا أصليًة، أي غرَي عارضٍة، إذا انَضمَّ إليها 
َر وَأْخرَضَ . َكْوهُنَا عىل وزن َأْفَعَل، ومل تقبل التاء، نحو: أمْحَ

َأْرَمٍل( أي: فقري، فترصفه، ألنك  َفْت، نحو: )َمَرْرُت برجٍل  التاء ُصِ َقبِلت  فإن 
َينْرصفان، إذ ُيقال للمؤنثة:  تقول للمؤنثة: َأرَملة، بخالف أمْحَر ـ وَأخرَض؛ فإهنام ال 

اء، وال يقال: أمَحَرٌة ـ وأخرَضٌة، َفمنعا للصفة ووزِن الفعل . َراء، وَخرْضَ مَحْ
]عارض الوصفية وعارض االسمية[

فإنه ليس صفًة يف األصل، بل اسُم عدد، ثم  ـ  وإن كانت الصفة عارضة كأْرَبٍع 
استعمل صفة ـ يف قوهلم: )َمَرْرُت بنسوٍة أرَبٍع( فال يؤثر ذلك يف منعه من الرصف، 

وإليه أشار بقوله:

اإلسِميَّْه َوعاِرَض  َكأْرَبٍع،  الوْصِفيَّْه َعاِرَض  ***َوَألِغنيَّ  )ص(  
اُفُه ُمنِْع يف األَْصِل َوْصَفـًا اَنرِصَ ***َفاألَْدَهُم الَقْيُد لَِكْونِِه ُوِضْع

)2(

امَلنَْعا َينَلَن  َوَقْد  وَفٌة،  َمرْصُ َوأْفَعى وَأْخَيٌل  ***َوَأْجَدٌل 

لوصف،  نعت  السابق، أصيل:  البيت  يف  فعالن   زائدا  عىل  معطوف  اإلعراب: وصف:   )1(
ووزن: معطوف عىل وصف، ووزن مضاف، أفعال: مضاف إليه، وممنوع: حال من أفعال وممنوع 
مضاف، تأنيث: مضاف إليه، بتا: جار ومرور متعلق بتأنيث، أو بمحذوف صفة له، كأشهال: 

جار ومرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، أي: وذلك ـ  كائن كأشهال.
 )2( مفهوم األبيات الثالثة: ال ُيلتفت إىل الوصفية العارضة كأربع، ألهنا اسم يف األصل كام ال ُيلتفت 
أجدل  األلفاظ:   وأما  الرصف،  من  فيمنع  صفة  األصل  يف  فهو  كاألدَهم؛  العارضة  االسمية  إىل 
وأخيل وأفعى  فهي مرصوفة، ألهنا أسامء يف األصل ويف احلال، وليست صفاٍت، وإن منعها قوٌم 

من الرصف لِتَخيل الصفة فيها.
اإلعراب: ألغني: ألغ: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد، وفاعله ضمري مسترت فيه 
إليه، كأربع:  الوصفية: مضاف  وجوًبا تقديره: أنت، عارض: مفعول به،عارض: مضاف، 
جار ومرور متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف، عارض: معطوف عىل عارض السابق وعارض 
مضاف، واالسمية مضاف إليه، وقد قطعت مهزة، االسمية مع أهنا مهزة وصل؛ ملراعاة الوزن.=
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هو  وإنام  بأصل،  ليس  صفًة  أْفَعَل  وزن  عىل  االسم  استعامُل  كان  إذا  أي:  )ش( 
عارض كـ)أربع( فألِغِه، أي: ال تعتد به يف منع الرصف، كام ال َتْعَتدَّ بُِعُروض االسمية 
فيام هو صفة يف األصل: كـ )َأْدَهم( للقيد، فإنه صفة يف األصل ليشء فيه سواد، ثم 
اسُتعمل استعامَل األسامِء؛ فيطلُق عىل كل َقيد أدهم، ومع هذا متنعه نظًرا إىل األصل .

ْقر،  وأشار بقولِِه: )وَأْجَدل .. إىل آخره( إىل أن هذه األلفاظ ـ أعني: أجدال للصَّ
وأخيال لطائر، وأْفعى للحيةـ  ليست بصفاٍت؛ فكان حقها أالَّ متنع من الرصف، ولكن 
)أخيل(  القوة، ويف  معنى  )أْجَدل(  َفَتَخيل يف  فيها،  الوصف  لتخيُّل  بعُضهم؛  منعها 
امُلَتخيَّلة،  والصفة  الفعل  لوزن  فمنعها  اخلبث؛  معنى  )أفَعى(  ويف  التخيل،  معنى 

قة . والكثرُي فيها الرصُف؛ إذ ال وصفية فيها حُمقَّ
* * *

= * فاألدهم: مبتدأ أول، القيد: عطف بيان له، لكونه: جار ومرور متعلق بمنع اآليت، وكون 
مضاف واهلاء مضاف إليه من إضافة املصدر الناقص السمه، ُوضع: فعل ماض مبني للمجهول ونائب 
 الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل األدهم، واجلملة، يف حمل نصب خرب كون الناقص،
يف األصل: جار ومرور متعلق بوضع، وصًفا: حال من الضمري املسترت يف وضع، انرصافه: 
للمجهول  مبني  ماض  فعل  منع:  إليه،  مضاف  واهلاء  مضاف  وانرصاف  ثان،  مبتدأ  انرصاف: 

واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الثاين، ومجلة املبتدأ الثاين، وخربه خرب املبتدأ األول.
عليه،  عطف  وما  املبتدأ  خرب  مرصوفة:  عليه،  معطوفان  وأفعى:  وأخيل  مبتدأ،  وأجدل:   *
النسوة  النسوة، ونون  بنون  السكون التصاله  ينلن: فعل مضارع مبني عىل  تقليل،  وقد: حرف 

فاعله، املنعا: مفعول به لينلن.
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3ـ ]ما يمنع للوصفية والعدل[
)1(                                                                                                              

َف االسم: العدُل والصفُة، وذلك يف أسامء العدد املبنية عىل ُفَعاَل  )ش( مما يمنع َصْ
َفُثالَث: معدولة عن ثالثة ثالثة، وَمْثنَى: معدولة عن اثنني  وَمْفَعَل. َكُثالَث َومثنَى؛ 

اثنني؛ فتقول: )جاء القوُم ُثاَلَث( أي: ثالثة ثالثة، و)َمْثنَى( أي: اثنني اثنني.
وثالثة  واثنني  َواحٍد  من  ـ  وَمْفَعل  ُفَعاَل،  أعنى:  ـ  الوزنني  هَذين  استعامُل  وُسِمَع 
وُسِمع  َوَمْرَبَع،  وُرَباَع  َومثَلَث،  َوُثاَلَث  َوَمْثنَى،  وُثنَاَء  َوَمْوَحَد،  ُأَحاَد  نحو:  وأربعة، 

أيًضا يف مخسة َوعرشة، نحو: مُخَاَس وَمْمَس، وُعَشاَر وَمْعرَش .
وزعم بعضهم أنه ُسمع أيضا يف: ستة وسبعة وثامنية وتِْسعة، نحو: ُسَداَس وَمْسدَس، 

وُسَباَع وَمْسبَع، وُثامَن وَمثمن، وُتساع وَمْتَسَع .
ُأَخَر(  بِنسوٍة  )َمَرْرُت   التي يف قولك:  )ُأَخُر(  للعدِل والصفة  ُيْمنَع من الرصف   ومما 

وهو معدول عن اآلَخر.
الزائدتني، ومع وزِن  والنون  الصفة متنع مع األلف  أن  املصنف؛  َص من كالم  وَتَلخَّ

الِفعل، ومع الَعْدِل.

بمحذوف  متعلق  ظرف  مع:   إليه،  مضاف  مضاف،عدل:  ومنع  مبتدأ،  منع:  اإلعراب:   )1(
صفة لعدل ومع مضاف، وصف:  مضاف إليه، معترب: خرب املبتدأ، يف لفظ: جار ومرور متعلق 

بمعترب، ولفظ مضاف، مثنى: مضاف إليه، ثالث، وُأخر: معطوفان عىل مثنى.
جار  كهام:  مثنى،  عىل  معطوف  ثالث:  إليه،  مضاف  مثنى:  مضاف،  وزن  مبتدأ،  ووزن:   *
واحد  من  نادر،  املنفصل  الضمري  عىل  الكاف  ودخول  املبتدأ  خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور 
ألربع: جاران ومروران متعلقان بمحذوف حال من الضمري املستكن يف اخلرب، فليعلام:  الالم 
الم األمر، يعلام: فعل مضارع مبني للمجهول مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة املنقلبة 

ألفا ألجل الوقف يف حمل جزم بالم األمر، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو.

يف َلْفِظ َمْثنَى َوُثاَلَث َوُأَخْر ***َوَمنُْع َعْدٍل َمَع َوْصٍف ُمْعَترَبْ

َفْلُيعَلاَم ألَْرَبٍع،  َواِحٍد  ِمْن  َكُهاَم وُثالَث  َمْثنَى  ***َوَوْزُن 
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]ما يمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع[
َكافاَِل)1( بَِمنٍْع  امَلَفاِعيَل  أو    َمَفاِعاَل، ُمْشبٍِه  ْمٍع  جِلَ ***َوُكن 

امُلتنَاِهي، وضابطه: كلُّ  الثانية التي تستقلُّ باملنع، وهي: اجلمُع  )ش( هذه هي العلة 
مجٍع بعَد ألِف تكسريه حرفان، أو ثالثة، أوَسُطها ساكٌن، نحو: َمساِجَد َومَصابِيَح.

 ونبَّه بقوله: )ُمشبٍه َمَفاِعاَل، أو املَفاِعيَل( عىل أنه إذا كان اجلمُع عىل هذا الوزن منَع، 
الثاين  حترك  فإن  ذلك،  يف  و)َقنَاِديُل(  )َضَواِرُب(،  فيدخل  ميم؛  أوله  يف  يكن  مل  وإن 

ف؛ نحو: َصَياِقلٍة)2(. ُصِ

]حكم املنقوص من صيغة منتهى اجلموع[ 
)ص(                                                                                                                  )3(              

)ش( إذا َكان هَذا اجلمُع ـ أعني صيغة منتهي اجلموع ـ معتلَّ اآلِخِر َأْجَرْيَتُه يف اجلر 
التنويُن  ويكوُن  ه،  َجرَّ أو  َرْفَعه،  ر  وُتقدِّ ُنه،  َفُتنوِّ كـ)َساِري(  املنُقوص  ُمْرى  والرفع 
كها بِالفْتح، بَِغري َتنْويٍن،  عوًضا عن الياِء املْحُذوفة، وأما يف النَّصب َفتْثبُت الَياء، وحُترِّ
 ،) فتقول: )َهؤالء َجَواٍر َوَغَواٍش، وَمَرْرُت  بَِجَواٍر َوَغَواٍش؛ ورأيُت َجَواِرَي َوَغَواِشَ

ض عنها التنوين.   واألصُل يف اجلر والرفع )جوارُي وغواُش( فحذفت الياُء وُعوِّ

)1( اإلعراب: كن: فعل أمر ناقص، واسمه ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، جلمع: جار 
ومرور متعلق بقوله: كافال  اآليت يف آخر البيت، ُمشبه: نعت جلمع، ويف مشبه ضمري مسترت جواًزا 
تقديره: هو، مفاعال: مفعول به ملشبه، أو املفاعيل:  معطوف عىل قوله مفاعال السابق، بمنع: 

جار ومرور متعلق بقوله: كافال اآليت، كافال: خرب كن.
)2( وكذا صيارفة وأشاعرة وأحامرة وعباقرة وأشاعثة، ومناذرة وغساسنة وأباطرة وبطاملة، وقد 
الذين يسريون عىل  ـ أي  الرجالة  أراملة ،وقالوا للصعاليك: عامرطة ،وجلامعة  قالوا للمحاويج: 

أرجلهم: عراجلة.
)3( اإلعراب: وذا: مفعول لفعل حمذوف يدل عليه قوله   أجره  اآليت، وذا مضاف، اعتالل: 
مضاف إليه، منه كاجلواري: جاران ومروران يتعلقان بمحذوف صلة لذا، أو حال منه، رفًعا: 
بنزع اخلافض، وجًرا: معطوف عىل قوله، رفًعا أجره:  أجر: فعل أمر وفاعله ضمري  منصوب 

مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واهلاء مفعول به، كساري: جار ومرور متعلق بأجره.

َكَساري َأْجِرِه  ا  َوَجرًّ َرْفَعـًا  ***َوَذا اْعتاَِلٍل ِمنُْه كاجْلـَواِري

)ص(
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]حكم الشبيه باجلمع[
امْلـَنِْع)1( ُعُموَم  اْقَتَض  َشَبٌه  َاجْلْمِع َذا  هِبَ اِويَل  ***َولرَِسَ )ص( 

من  امتنع  اجلموع  منتهى  كصيغة  صيغُتُه  كانت  ملا  اويل(؛  )رَسَ أن  يعني  )ش( 
الرصف لشبهه به، وزعم بعُضهم أنه جيوز فيه الرصف وتركه، واختار املصنف أنه ال 

ينرصف، وهلذا قال: )شبه اقتض عموم املنع( .

]استعمال اجلمع وامللحق به أسامء[
حَيِْق)2( منُعُه  اُف  َفااِلْنرِصَ بِِه  ْق حَلِ باَِم  ،أو  ي  ُسمِّ بِِه  ***َوإِْن  )ص( 

اِحيَل(  َي باجلمع املتناهي، أو باَم أحلق به لكونه عىل ِزَنتِِه. كـ)رَشَ )ش( أي: إذا ُسمِّ
ما  العربية  اآلحاد  يف  ليس  هذا  ألن  العجمة؛  وشبه  للعلمية  الرصف  من  يمنع  فإنه 
هو عىل زنته؛ فتقول: فيمن اسمه مساجد،أو  مصابيح، أو رساويل: )هَذا َمَساِجُد، 

ورأيت َمَساِجَد، وَمَرْرُت  بَِمَساِجَد( وكذا البواقي .

)1( اإلعراب: لرساويل: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم،  هبذا: جار ومرور متعلق 
بقوله: شبه اآليت، اجلمع:  بدل أو عطف بيان أو نعت السم اإلشارة،   شبه: مبتدأ مؤخر، اقتض: 
فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جوازًا تقديره: هو يعود إىل شبه، واجلملة يف حمل رفع صفة 

لشبه،  عموم: مفعول به القتض، وعموم مضاف،املنع:  مضاف إليه.
)2( مفهوم البيت: إذا سميت باجلمع أو بام أحلق به، فإنه يمنع من الرصف للعلمية وشبه العجمة.

وجاز  فاعل،  نائب  أنه  عىل  اآليت  ُسمي  بقوله:  متعلق  ومرور  جار  به:  رشطية،  إن:  اإلعـراب: 
يف  لكونه  تقديمه،  جاز  مروًرا  أو  جاًرا  أو  ظرفا  كان  إذا  الفاعل  نائب  أن  من  مّر  ملا  تقديمه 
بام: جار ومرور  أو: عاطفة،  الرشط،  للمجهول فعل  مبني  ي: فعل ماض  الفضلة، ُسمِّ صورة 
ما:   إىل،  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  ماض،  فعل  حلق:  به،  عىل  معطوف 
املوصولة املجرورة حمال بالباء، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، به: جار ومرور متعلق بلحق، 
فاالنرصاف: الفاء واقعة يف جواب الرشط، االنرصاف: مبتدأ أول، منعه: منعه: مبتدأ ثان، ومنع 
مضاف واهلاء مضاف إليه، حيق: فعل مضارع ، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود 
عىل منع واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ الثاين، ومجلة املبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ 

األول. ومجلة املبتدأ األول وخربه يف حمل جزم جواب الرشط.
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]الممنوع من الصرف للعلمية مع علة أخرى[
1ـ ]العلمية والرتكيب املزجي[

َتْركِْيَب َمْزٍج َنْحُو: )َمْعِد يكِرَبا()1( بـًا ُمَركَّ َفُه  َصْ اْمنَْع  ***َواْلَعَلَم  )ص( 
،) وَبعلَبكَّ يكرب،  نحو:)َمعد  والرتكيُب،  العلميُة  االسم:  صف  يمنع  مما   )ش( 

 فتقول: )هذا َمعِد يكرُب، ورأيت َمعد يكرَب، وَمَرْرُت بِمعِد يكرَب(؛ فتجعل إعرابه 
عىل اجلزء الثاين، ومتنعه من الرصف للعلمية والرتكيب املزجي، وقد سبق الكالم يف 

األعالم املركبة يف باب العلم.
2ـ ]العلمية وزيادة األلف والنون[

َوَكأْصَبَهاَنا)2( َكَغَطَفاَن،  ***َكَذاَك َحاوِي َزائَِدْي َفْعاَل َنا )ص( 
إذا كان علاًم، وفيه ألف ونون زائدتان،  ُيْمنَُع االسُم من الرصف  )ش( أي: كذلك 
َغَطَفاَن،  َوَرأْيُت  فتقول: هذا غطفاُن،  ـ  اهلمزة وكرسها  بفتح  ـ  وَأْصَبَهاَن  كغطَفان، 

وَمَرْرُت بَِغَطَفاَن، فتمنُعه من الرصف ؛للعلمية وزيادة األلف والنون)3(.

)1( اإلعراب: العلم: مفعول به لفعل حمذوف يدل عليه ما بعده، امنع: فعل أمر، وفاعله ضمري 
مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، صفه: صف: مفعول به ال منع، وصف مضاف واهلاء مضاف 
إليه، مركًبا: حال من العلم، تركيب: مفعول مطلق، وتركيب مضاف، مزج: مضاف إليه، نحو: 
خرب ملبتدأ حمذوف أي: وذلك،  نحو، نحو مضاف، معد يكرب: مضاف إليه، واأللف لإلطالق.

)2( اإلعراب: كذاك: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، حاوي: مبتدأ مؤخر، حاوي 
مضاف، زائدي: مضاف إليه، وزائدي مضاف، فعالنا:  مضاف إليه، كغطفان: جار ومرور 
متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير: وذلك كائن كغطفان، كأصبهانا: معطوف عىل 

غطفان.
)3( سواء أكان مفتوح األول، مثل: َنْجران وغطفان وسمعان، أم كان مضموم األول، مثل: ُعْثامن 

وُجرجان ومطران، أم كان مكسور األول، مثل :ِعْمران.
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3ـ ]العلمية والتأنيث[
ُط َمنِْع الَعاِر َكْوُنُه اْرَتَقى )1( َورَشْ ُمْطلًقا اٍء  هِبَ ُمؤنٌَّث  ***َكَذا  )ص(  

،أو  َزْيٍد: اْسَم امرَأٍة ال اْسَم َذَكْر ***َفْوَق الثَّاَلِث، أو َكُجوَر، أو  َسَقْر   

وُعْجَمًةـ  َكِهنَْدـ  َوامَلنُْعـ  َأَحّق ***َوْجَهاِن يِف العَاِدِم َتْذكرًِيا َسَبْق   
)ش( مما يمنع صفه أيًضا: العلميُة والتأنيُث.

امتنع من الرصف مطلًقا، أي: سواء كان علاًم ملذكر  باهلاء  الَعَلم مؤنًثا  فإن كان 
َكطلَحة ـ أو ملؤنث، كَفاطِمة، زائًدا عىل ثالثة أحرف كام مثل، أم مل يكن كذلك، كُثَبة 

وُقَلَة َعَلَمني.
 وإن كان مؤنًثا بالتعليق ـ أي بكونه َعَلم ُأْنثى ـ فإما أن يكون عىل ثالثة أحرف، 
َكَزْينََب،  الرصف،  من  امتنع  ـ  ذلك  من  َأْزَيَد  عىل  كان  فإن  ذلك؛  من  َأْزَيَد  عىل  أو  
بَِزْينََب( وإن كان  وَمَرْرُت   َزْينَب،  ، ورأيت  فتقول: )هذه زينُب  وُسَعاد )علمني(؛ 
َك الوسط ـ منع أيًضا َكَسَقَر، وإن كان ساكن الوسط؛  عىل ثالثة أحرف؛ فإن كان حُمرَّ
فإن كان أعجمًيا، كُجوَر ـ اسم بلد ـ ، أو  منقواًل من مذكر إىل مؤنث، كَزْيَد ـ اسَم 

امرأة ـ منع أيًضا.

)1( اإلعراب: كذا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، مؤنث: مبتدأ مؤخر، هباء: جار 
ومرور متعلق بمؤنث، مطلًقا: حال من الضمري املستكن يف اخلرب، رشط: مبتدأ، رشط مضاف، 
قبلها،  بالكرسة  استغناء  الياء  حذفت  ـ  إليه  مضاف  العار:  مضاف،  ومنع  إليه،  مضاف  ومنع: 
كونه: كون: خرب املبتدأ، وكون مضاف واهلاء مضاف إليه من إضافة املصدر الناقص إىل اسمه، 
ومجلة ارتقى: من الفعل وفاعله املسترت فيه جواًزا تقديره: هو يف حمل نصب خرب الكون الناقص.  
أو:  إليه،  مضاف  والثالث:  مضاف،  وفوق  السابق  البيت  يف  بارتقى  متعلق  ظرف  فوق:   *
السابق، سقر: معطوف عىل جور، أو  ارتقي   عاطفة، كجور: جار ومرور معطوف عىل حمل 
ال:  إليه،  مضاف  امرأة:  مضاف،  واسم  زيد،  من  حال  اسم:  أيضا،  جور  عىل  معطوف  زيد: 

عاطفة، اسم ذكر: معطوف بال عىل اسم امرأة ومضاف إليه.
* وجهان: مبتدأ، يف العادم: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، ويف العادم ضمري مسترت 
هو فاعله، تذكرًيا: مفعول به للعادم، سبق: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: 
تذكرًيا،  قوله  لتذكرًيا، وعجمة: معطوف عىل  نعت  تذكري واجلملة يف حمل نصب  إىل  يعود  هو 
ملبتدأ حمذوف والتقدير: وذلك كائن كهند، واملنع:  كهند: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب 

مبتدأ،  أحق: خرب املبتدأ.
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فإن مل يكن كذلك: بأن كان ساكَِن الوسِط، وليس أعجِميًّا، وال منقواًل من مذكر ـ 
ففيه وجهان: املنُع، والرصُف، واملنُع أوىل؛ فتقول: )هذه هنُد ، ورأيت هنَد، وَمَرْرُت  

هبنَد(.
4ـ ]العلمية والعجمة[

)ص(
ُفُه اْمَتنَْع)1( َزْيٍد َعىَل الثَّاَلِث ـ َصْ ***َوالَعَجِميُّ الَوْضِع َوالتَّعْريِِف، َمْع

 )ش( وَيمنُع َصَف االسم أيًضا: العجمُة )2( والتعريُف، َوَشـْرُطه: أن يكون علاًم 
)هذا  فتقول:  وإْسامعيل؛  كإبراهيم،  أحرف  ثالثة  وزائًدا عىل  األْعجمّي،  اللسان  يف 
إبراهيُم، ورأيُت إبراهيَم، وَمَرْرُت بإبراهيَم(، فتمنعه من الرصف للعلمية والعجمة.

فإن مل يكن األعجميُّ علاًم يف لسان الَعَجم، بل يف لسان العرب، أو كان نكرة فيهام، 
ْفَته؛ فتقول: )هذا جلاٌم، ورأيت جلاًما، وَمَرْرُت بلجاٍم(،  كلِجامـ  علاًم، أو غري َعَلٍمـ  َصَ
الوسط،  حُمرَك  كان  سواء  أحرف،  ثالثة  عىل  أعجمًيا  علاًم  كان  ما  ترصف  وكذلك 

كَشرَت، أوَساكِنَُه، َكنُوٍح وُلوٍط .
	ـ ]العلمية ووزن الفعل[

َوَيْعىَل)3( ٍد  َكَأمْحَ َغالٍِب:  أْو  ***َكَذاَك ُذو َوْزٍن خَيُصُّ الِفْعاَل )ص( 
)ش( أي: كذلك ُيْمنَع صف االسِم إذا كان علاًم، وهو عىل وزن خَيُصُّ الفعَل، 

)1( اإلعراب: والعجمي: مبتدأ أول، والعجمي مضاف، الوضع: مضاف إليه، والتعريف:  
معطوف عىل الوضع، مع: ظرف متعلق بمحذوف حال من الضمري املسترت يف العجمي، ألهنم 
يؤولونه باملشتق أي املنسوب إىل العجمة، ومع مضاف، زْيد: مضاف إليه، عىل الثالث: جار 
ومرور متعلق بزيد بمعنى زيادة، صفه: صف: مبتدأ ثان، وصف مضاف واهلاء مضاف إليه، 
امتنع: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل صفه، واجلملة من الفعل 

وفاعله يف حمل رفع خرب املبتدأ الثاين، ومجلة املبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ األول.
)2( تستطيع أن تعرف أعجمية االسم بأحد أمور منها: أن ينص عامل لغة عىل ذلك. ومنها: أن 
من  حرف  فيه  وليس  مثال  مخاسًيا  جتده  أن  ومنها:  كإبراهيم،  العربية  األوزان  عن  خارًجا  يكون 

حروف الذالقة، ومنها أن جيتمع فيه جيم وقاف مثل: صنجق وجرموق.
)3( اإلعراب: كذاك: كذا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم  والكاف حرف خطاب،= 
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أويغلب فيه. واملراد بالوزن الذي خيص الفعل: ما ال ُيوَجد يف غريه إال ندوًرا، وذلك 
ِمْن الرصف؛ فتقول: )هذا  َكلَّم منعته  َكَفعَّل وُفِعَل؛ فلو سميت رجاًل برُضَب، أو  

َب أو َكّلَم، وَمَرْرُت برُضَب أو َكلََّم(. ُم، ورأيت ُضِ ُب أو َكلَّ ُضِ
واملراد بام يغلب فيه: أن يكون الوزُن ُيوجد يف الفعل كثرًيا، أو  يكون فيه زيادة تدلُّ 

عىل معنى يف الفعل، وال تدل عىل معنى يف االسم. 
االسم  دوَن  الفعل  يف  يكثران  الصيغتني  هاتني  فإن  وإْصَبع؛  كإثِمد  فاألول: 
رجاًل  سميت  فلو  ثالثي؛  فعٍل  من  املأخوذ  األمر  من  ونحومها  واَسمع،  ْب،  كاْضِ
بإثِمد وإْصَبع منعته من الرصف؛ للعلمية ووزن الفعل؛ فتقول: )هذا إثمُد، ورأيَت 

إِثِمَد، وَمَرْرُت  بإِثِمَد(. 
والثاين: كأمْحََد، ويزيد، فإن ُكالًّ من اهلمزة والياء يدل عىل معنى يف الفعل ـ وهو 
التكلم والغيبة ـ وال َيُدلُّ عىل معنى يف االسم؛ فهذا الوزن غالٌب يف الفعل، بمعنى أنه 
به أْوىل؛ فتقول: )هذا أمحُد ويزيُد، ورأيت أمحَد ويزيَد ، وَمَرْرُت بأمحَد ويزيَد( فيمنع 

للعلمية ووزن الفعل.
 فإن كان الوزُن غرَي متصٍّ بالفعل، وال غالٍب فيه، مل يمنع من الرصف؛ فتقول 
يوجد  ألنه  ٍب(؛  برَضَ وَمَرْرُت  ًبا،  َضَ ورأيُت  ٌب،  َضَ )هذا  َب:  َضَ اسمه  رجل   يف 

َب. يف االسم: َكَحجٍر ويف الفعل: كرَضَ
* * *

= ذو: مبتدأ مؤخر وذو مضاف، وزن: مضاف إليه، خيص:  فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت 
فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل وزن، الفعال: مفعول به ليخص، واجلملة يف حمل جر صفة لوزن، 
أو: عاطفة، غالب: عطف عىل حمل خيص من باب عطف االسم الذي يشبه الفعل عىل الفعل، 
كأمحد،  كائن  ـ   وذلك  والتقدير:  حمذوف،  ملبتدأ  خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  كأمحد: 

ويعىل: معطوف عىل أمحد.
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	ـ ]العلمية وألف اإلحلاق[
ْف)1( اٍق َفَلْيَس ينْرَصِ ِزيَدْت إِلحْلَ ***َوَما َيِصرُي َعَلاًم من ِذي َألِْف )ص( 

)ش( أي: وُيْمنَع صُف االسمـ  أيًضاـ  للعلمية وألف اإلحلاق املقصورة، َكَعْلَقى، 
وأْرَطى؛ فتقول فيهام علمني: )هذا َعْلَقى، ورأيت َعْلَقى، وَمَرْرُت  بَِعْلَقى(.

فتمنعه من الرصف للعلمية وشبه ألف اإلحلاق بألف التأنيث، من جهة أن ما هي 
فيه واحلالة هذه ـ أعني حال كونه علاًم ـ ال يقبل تاء التأنيث؛ فال تقول فيمن اسمه 

َعْلَقى: )َعْلَقاَة( كام ال تقول يف ُحْبىَل: )ُحْباَلَة(.
ْفَته؛  فإن كان ما فيه ألف اإلحلاق غرَي علم، كَعْلَقى وأْرَطى ـ قبل التسمية هبام ـ َصَ
ألهنا واحلالة هذه ال تشبه ألف التأنيث، وكذا إن كانت ألُف اإلحلاق ممدودة كِعْلباء، 

فإنك ترصف ما هي فيه: َعَلاًم كان، أو نكرة.

* * *

)1( مفهوم البيت: يمنع االسم من الرصف إن كان علام بآخره ألف مقصورة لإلحلاق.
فيه  مسترت  ضمري  واسمه  ناقص،  مضارع  فعل  يصري:  مبتدأ،  موصول  اسم  ما:  اإلعراب: 
هلا  حمل  ال  وخربه  واسمه  يصري  من  واجلملة  يصري،  خرب  علاًم:  ما،  إىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا 
إليه    مضاف  ألف:  مضاف،  ذي:  يصري،  بقوله  متعلق  ومرور  جار  ذي:  من  املوصول،  صلة 
زيدت: زيد: فعل ماض مبني للمجهول والتاء للتأنيث، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا 
تقديره: هي يعود إىل ألف، واجلملة يف حمل جر صفة أللف، إلحلاق: جار ومرور متعلق بزيدت، 
فليس: الفاء زائدة   ليس  فعل ماض ناقص واسمه ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل 
ما املوصولة، ومجلة ينرصف: مع فاعله املسترت فيه يف حمل نصب خرب ليس، ومجلة ليس واسمها 
وخربها يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو ما املوصولة، وزيدت الفاء يف اجلملة الواقعة خرًبا، ألن 

املبتدأ موصول فهو يشبه الرشط.
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	ـ ]العلمية أو شبهها مع العدل[
َكُثَعال)1( أو  التَّْوكِيِد،  َكُفَعِل  ُعِدالَ إْن  َفُه  َصْ اْمنَْع  ***َواْلَعلَم  )ص( 

ُيْعَترَبْ َقْصًدا  التَّْعينُِي  بِِه  إَذا  ***والَعْدُل والتَّْعِريُف َمانَِعا َسَحْر

)ش( ُيْمنَُع صُف االسم للعلمية، ـ أو شبهها ـ وللَعْدل، وذلك يف ثالثة مواضع: 
العلمية  لشبه  الرصف؛  من  يمنع  فإنه  التوكيد؛  ألفاظ  من  ُفَعَل  عىل  كان  ما  األول: 
والَعْدِل، وذلك نحو: )جاء النساُء مُجَُع، ورأيت النساَء مُجََع، وَمَرْرُت بالنساء مُجََع( 
ف  واألصل: مَجَْعاوات؛ ألن مفرده مجعاء، فُعِدَل عن مَجْع مَجَْعاوات إىل مُجَع، وهو ُمَعرَّ
باإلضافة املقدرة ـ أي: مُجَعهن ، فأشبه تعريُفه تعريَف العلمية؛ من جهة أنه معرفة، 

وليس يف اللفظ ما يعرفه .
الثاين: الَعلم املعدول إىل ُفَعَل: َكُعَمَر، وُزَفَر، وُثَعَل، واألصل: عاِمر، وَزافِر، وثاِعل؛ 

فمنعه من الرصف للعلمية والعدِل .
فَسحُر  َسَحَر(  اجلمعة  يوَم  )جئتك  نحو:  بعينه،  يوم  به  أِريَد  إذا  )َسَحُر(  الثالث: 
ممنوع من الرصف، للعدل وشبه العلمية، وذلك أنه معدول عن السحر؛ ألنه معرفة، 
واألصل يف التعريف أن يكون بأل، َفُعِدَل به عن ذلك، وصار تعريفه ُمشبًها لتعريف 

ٍف . العلمية، من جهة أنه مل ُيْلَفْظ معه بمعرِّ

)1( اإلعراب: والعلم: مفعول لفعل حمذوف، امنع: فعل أمر والفاعل مسترت فيه وجوًبا تقديره 
مبنى  ماض  فعل  عدال:  رشطية،  إن:  عدال:  إن   ، إليه  مضاف  واهلاء  به،  مفعول  صفه:  أنت، 
حمذوف،  وجوابه  هو.  تقديره  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  الرشط،  فعل  للمجهول 
كُفعل: متعلق بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف وفعل مضاف و التوكيد: مضاف إليه أو: عاطفة 

كُثعال: جار ومرور معطوف عىل ُفعل التوكيد.   
والعدل: مبتدأ، والتعريف: معطوف عليه، مانعا: خرب املبتدأ، ومانعا مضاف، وسحر: مضاف 
إليه، إذا: ظرف زمان متعلق بامنعا ، به: جار ومرور متعلق بيعترب اآليت، التعيني:  نائب فاعل 
لفعل حمذوف يدل عليه يعترب اآليت، قصدا: حال من الضمري املسترت يف يعترب اآليت، يعترب: فعل 
التعيني  إىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني  مضارع 

واجلملة من الفعل الذي هو يعترب املذكور ونائب فاعله ال حمل هلا من اإلعراب مفرسة.
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]الرابع من املعدول[
ُجَشاَم)1( َنظرِْيُ  َوْهَو  ثـًا،  ُمؤنَّ ***َواْبِن َعىَل الَكرْسِ َفَعاِل َعَلاًم )ص( 

من ُكلِّ َما التَّْعِريُف فِيِه أ ثَّرا َرا َفْن َما ُنكِّ ***ِعنَْد مَتيٍم، َواْصِ      
)ش( أي: إذا كان علم املؤنث عىل وزن )َفَعاِل( ـ كحَذاِم، وَرَقاِش ـ فللعرب فيه 

مذهبان: 
أحدمها: وهو مذهُب أهل احلجاز ـ بناؤه عىل الكرس؛ فتقول: هذه َحَذاِم، ورأيت 

َحذاِم، وَمَرْرُت  بَحَذاِم .
والثاين: وهو مذهب بني متيم ـ إعراُبُه كإِعراب ما ال ينرصف للعلميَّة والَعْدِل، 
واألصل: َحاِذمة وَراِقشة، فُعِدل إىل َحَذاِم وَرَقاِش، كام ُعِدل ُعَمُر عن عاِمِر، وُجَشم 

عن َجاِشم، وإىل هذا أشار بقوله: )وهو َنظري ُجشام عند متيم(
]صف ما أزيلت علميته[

َفْن ما نكرا( إىل أن ما كان منعه من الرصف للعلمية وعلٍة  وأشار بقوله: )وَاْصِ
بعلة  وبقاؤه  الِعَلتني.  إحدى  لَِزوال  ف  ُصِ ـ  بتنكريه  العلمية  عنه  زالت  إذا  أخرى، 
وفاطمة،  وَغَطَفاَن،  يكرب،  معد  نحو:  وذلَك،  الرصف،  منع  يقتيض  ال  ـ  واحدة 
وإبراهيم، وأمحد، وَعلقى، وُعَمرـ أعالًما؛ فهذه ممنوعة من الرصف للعلمية وشء 
معد  )ُربَّ  فتقول:  ـ  العلمية  وهو  ـ  َسَبَبْيَها  أحد  لزوال  صفتها؛  رهتا  نكَّ فإذا  آخر؛ 

يكرٍب رأيت( بتنوين معد يكرب، وكذا الباقي.

تقديره: أنت، عىل الكرس:  فيه وجوًبا  أمر وفاعله ضمري مسترت  : وابن:  فعل  )1( اإلعراب 
جار ومرور متعلق بابن، فعال: مفعول به البن، علاًم حال من فعال، مؤنًثا حال ثانية، أو وصف 

لألوىل، وهو:  مبتدأ، نظري: خرب املبتدأ، ونظري مضاف، جشام: مضاف إليه.
* عند: ظرف متعلق بنظري وعند مضاف، متيم: مضاف إليه، واصفن: اصف: فعل أمر مبني 
موصول:  اسم  ما:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  وفاعله  التوكيد،  بنون  التصاله  الفتح  عىل 
فيه جواًزا  الفاعل ضمري مسترت  للمجهول، ونائب  مبني  به الصفن، نكرا: فعل ماض  مفعول 
 تقديره: هو يعود إىل ما، واجلملة ال حمل هلا صلة، ومن كل: جار مرور متعلق بمحذوف حال
من ما وكل: مضاف، و ما:  اسم موصول مضاف إليه، التعريف: مبتدأ، فيه: جار ومرور متعلق 
بأثر، أثر: فعل ماض، والفاعل مسترت: واجلملة خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ واخلرب ال حمل هلا صلة ما. 
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األلف  زيادة  ومع  الرتكيب،  مع  ف  الرصَّ متنع  العلمية  أن  كالمه:  من  َص  وَتَلخَّ
والنون، ومع التأنيث، ومع العجمة، ومع وزن الفعل، ومع ألف اإلحلاق املقصورة، 

ومع العدل .

]إعراب املنقوص املمنوع من الرصف[
َيْقَتِفي)1( َجَواٍر  هَنَْج  إْعَرابِِه  ***َوَما يُكوُن ِمنُْه َمنُْقوًصا َفِفي )ص( 

ُيعامل  الرصف  من  ممنوًعا  اآلِخر  الصحيح  من  نظريُه  كان  منقوٍص  كلُّ  )ش( 
الِعَوِض، وينصُب بفتحة من غري  تنويَن  الرفع واجلر  ُن يف  ُينَوَّ أنه  َمَعاَمَلة )َجَواٍر( يف 
تنوين، وذلك نحو: َقاٍض ـ علم امرأة ـ فإن نظريه من الصحيح ضارب ـ علم امرأة 
وهو ممنوع من الرصف للعلمية والتأنيث، فقاٍض كذلك ممنوع من الرصف للعلمية 
والتأنيث، وهو مشبه بـ )جوار( من جهة أن يف آِخِرِه ياء قبلها كرسة، فيعامل معاملته 
َجَواٍر،  )هؤالء  تقول:  كام   ) قايِضَ ورأيت  بقاٍض،  وَمَرْرُت   قاٍض،  )هذه  فتقول: 

وَمَرْرُت بَجَواٍر، ورأيت َجَواِرَي(.
* * *

)1( مفهوم البيت: كل منقوص كان نظريه من الصحيح ممنوًعا من الرصف يعامل معاملة املنقوص.
اإلعراب: وما: اسم موصول: مبتدأ، يكون: فعل مضارع ناقص، واسمه ضمري مسترت فيه جواًزا 
تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة الواقعة، مبتدأ، منه: جار ومرور متعلق بيكون، منقوًصا: خرب 
إعرابه:  ففي  املوصول،  صلة  اإلعراب  من  هلا  حمل  ال  وخربه  واسمه  يكون  من  واجلملة  يكون 
الفاء زائدة واجلار واملجرور متعلق بقوله يقتفي اآليت، واإلعراب مضاف واهلاء مضاف إليه، هنج: 
مفعول به مقدم ليقتفى، وهنج مضاف، وجوار: مضاف إليه، يقتفي: فعل مضارع، وفاعله ضمري 
مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة الواقعة مبتدأ يف أول البيت، واجلملة من الفعل 

الذي هو يقتفي وفاعله املسترت فيه ومفعوله املقدم عليه يف حمل رفع خرب املبتدأ. 
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]جواز صف ماال ينرصف ومنع املنرصف[
)ص(

ْف)1( وف َقَد اَل َينْرَصِ ُذو امَلنِْع، َوامْلَرْصُ ْف ***َواِلْضطَِراٍر، َأْو  َتنَاُسٍب ُصِ  
)ش( جيوز يف الرضورة صُف ما ال ينرصف، وذلك كقوله:

 )2(............................. ْ َخلِييِل َهْل َتَرى ِمْن َظَعائٍن؟ ***َتَبرصَّ

وهو كثري، وأمجع عليه البرصيون والكوفيون .
ُفُه، للتَّنَاُسب، كقوله تعاىل: نث ی ی جئ مث )سورة  َوَوَرَد أيًضا َصْ

اإلنسان. اآلية: 4(. 

فرصف )َساَلِسَل( ملناسبة ما بعده .
)1( اإلعراب: والضطراٍر: جار ومرور متعلق بقوله، صف: اآليت، أو تناسب: معطوف 
عىل اضطرار، ُصف: فعل ماض مبني للمجهول، ذو: نائب فاعل للفعل صف، وذو مضاف 
واملنع:  مضاف إليه، واملرصوف: مبتدأ، قد: حرف تقليل، ال: نافية، ينرصف: فعل مضارع، 
وفاعله مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل املرصوف واجلملة من ينرصف املنفي بال وفاعله يف 

حمل رفع خرب املبتدأ. 
)2( هذا صدر بيت يقع يف قصيدة المرئ القيس بن حجر الكندي، وعجزه:

* َسَوالك َنقَبا َبنْيَ َحْزَمي َشْعبعِب *
اللغة: تبرص: تأّمل وتعرف، ظعائن: مجع ظعينة، واملراد هبا هنا امرأة ، سوالك: مجع سالكة وهي 
السائرة، نقبا: هو الطريق يف اجلبل َحْزَمي: تثنية َحْزم ـ وهو ما غلظ من األرض شعبعب ـ بزنة 

َسْفرَجل. اسم موضع وقيل اسم ماء. 
منادى  خليل  خلييل:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل   : ْ َتبرصَّ اإلعراب: 
بحرف نداء حمذوف أي: يا خلييل، وخليل مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، هل: حرف استفهام، 
ترى: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة عىل األلف، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا 
تقديره: أنت من: حرف جر زائد، ظعائن: مفعول به لرتى منصوب بفتحة مقدرة عىل آخره منع 

من ظهورها اشتغال املحل بحركة حرف اجلر الزائد. 
الشاهد فيه: )ظعائن(: حيث صفه فجره بالكرسة ونون، مع أنه عىل صيغة منتهى اجلموع، والذي 

دعا إىل ذلك ـ احتياجه إلقامة وزن البيت، وهذا هو الرضورة، ونظريه قول الراعي:
مَتالعــًا   َفِقْلــَن  َملــحوًبا  جَتاوْزَن  ***َتَبرصَّ خلييل َهْل َترى ِمْن َظعائٍِن

وصدره هو صدر بيت امرىء القيس:      
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أما َمنُْع املنرصِف من الرصف للرضورة، فأجازه قوم، َوَمنََعُه آخرون، وهم أكثر 
الَبرْصيِّني، واستشهدوا ملنعه بقوله:

َّْن َوَلُدوا َعاِمُر ُذو الطُّوِل َوُذو اْلَعْرض )1( َومِم
فمنع )عامر( من الرصف، وليس فيه سوى العلمية، وهلذا أشاربقوله : 

)واملرصوف قد ال ينرصف( .

* * *

)1( البيت لذي اإلصبع العدواين: 
اللغة: ذو الطول وذو العرض  كناية عن عظم جسمه، وعظم اجلسم مما يمتدح العرب به . 

اإلعراب: ممن: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، ولدوا: فعل ماض وفاعله، واجلملة ال 
حمل هلا من اإلعراب صلة من املوصولة املجرورة حمالًّ بمن، والعائد ضمري منصوب بولد حمذوف، 
وتقدير الكالم: وعامر ممن ولدوه، عامر: مبتدأ مؤخر، ذو: نعت لعامر، وذو: مضاف، والطول: 
مضاف إليه، وذو: الواو: عاطفة، ذو: معطوف عىل ذو السابق، وذو مضاف، والعرض: مضاف إليه . 
الشاهد فيه: )عامُر(  بال تنوين، حيث منعه من الرصف مع أنه ليس فيه من موانع الرصف سوى 
العلمية، وهي وحدها غري كافية   يف املنع من الرصف، بل البد من انضامم علة أخرى إليها، ليكون 

اجتامعهام سبًبا يف منع االسم من الرصف.         
ومثل هذا البيت قول العباس بن مرداس: 

َمْمع يف  ِمْرَداَس  َيُفوَقاِن  ***َفاَم َكاَن ِحْصٌن والَ حابٌس 
حيث منع صف مرداس، وليس فيه سوى العلمية. 

ومن ذلك ـ أيًضا قول األخطل:  
َغُدوُر النُّفوِس  َغاَئلُة  بَِشبِيَب  ***َطلَب األزاِرق بالَكَتائِب إِْذ َهَوْت
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تطبيق
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  نث  تعاىل:  قال  )أ( 

ڳمث )سورة آل عمران. اآلية: 33(.
قال تعاىل:  نث ڄ ڄ ڄ ڄ مث )سورة األعراف. اآلية: 		(.

قال تعاىل: نث ڤڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ  مث )سورة املعارج. اآليتان: 	1، 	1(.
پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  نث  تعاىل:  قال 

 .)1	 ،1	 اآليتان:  الواقعة.  )سورة  مث  ڀ      
قال تعاىل: نث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                           مث )سورة البقرة. اآلية: 4	1(.
)ب( عرب اليمن ُينسُبون إىل َيْعرَب بن َقْحَطان، ومن أهم قبائل العرب ُمرَض.

)لندن وروما وبرلني(: من أهم املدن األوروبية .
وأما )دمشق، وينبع، وبغداد( فهم من أشهر املدن العربية.

س: استخرج املمنوع من الرصف يف األمثلة السابقة، وبني علة منعه، وإعرابه.  
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إجابةالتطبيق السابق

سبب منعهاالكلمةسبب منعهاالكلمة

صيغة منتهي اجلموعأباريقالعلمية والعجمةإبراهيم، مدين

العلمية ووزن الفعلينبعالعلمية ووزن الفعلآدم 

العلمية وزيادة األلف عمران، قحطان
العلمية والعدل عن ماضمرضوالنون

الوصيفة والعدل عن آخرُأخرالعلمية والتأنيثلظى

العلمية ووزن الفعلَيْعربالعلمية والتأنيثدمشق

روما، العلمية والتأنيثبغداد
 العلمية والعجمة لندن، برلني 
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أسئلة 
متى جيب منع االسم من الرصف لعلة واحدة؟: 1س

ما رشط منع االسم املزيد باأللف والنون من الرصف؟ مثل.: 2س

متى جيب منع االسم من الرصف للعلمية والتأنيث؟ ومتى جيوز فيه املنع : 3س
والرصف؟ مثل. 

التي يمنع فيها االسم من الرصف للعلمية مع علة أخرى. : 4س املواضع  اذكر 
مثل.

متى متنع ألف اإلحلاق االسم من الرصف؟ ومتى ال متنعه؟ مثل .: 	س

كيف تعرب االسم املمنوع من الرصف إذا كان منقوًصا؟ مثل.: 	س

ما حكم صيغة منتهى اجلموع إذا سمي هبا؟: 	س

ما رشط منع االسم من الرصف للوصفية ووزن أفعل؟ : 	س

صليت يف مساجَد كثرية ـ صليت يف مساجد القرية: 	س

اضبط ما حتته خط بالشكل فيام سبق، مع ذكر السبب .

ہ : 10س ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  نث  تعاىل:  قال   

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  
ۆ مث    )سورة فاطر اآلية: 1(.

استخرج من اآلية الكريمة ُكلَّ ممنوٍع من الرصف وأعربه .)أ( 

أعرب ما حتته خط يف اآلية السابقة.)ب( 
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: 11س

) أ ( قال تعاىل:   نث چ   چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  مث  
)سورة القمر اآلية: 34(.

جئتك يوم اجلمعة َسَحر.)ب( 
عني كلمة سحر غري املرصوفة فيام سبق، ثم بني سبب عدم صفها، وإعراهبا.

)أعجبت برجل َسْيفان ـ أمسكت برجل َسْكران( .: 12س
من  ممنوعة  واألخرى  مرصوفة،  إحدامها  جاءت  وسكران(  ـ  )سيفان  الكلمتان: 

الرصف، وضح ذلك مع ذكر السبب .
ليىلـ  شعبانـ  مخاسـ  مسدسـ  هندـ  أخيلـ  دعدـ  بورسعيدـ  ُزفر .: 13س

بني سبب منع الكلامت السابقة من الرصف، وما جيوز صفه منها .
: 14س

)أ( أسامء ـ وفاء ـ علقى ـ حسان .
ُأخر ـ مُجع ـ ُعمر ـ ُثنَاء ـ مثنى ـ سحر ـ رقاش .)ب( 

يف األمثلة )أ(: حتتمل الكلامت أن تكون ممنوعة من الرصف ، وأْن تكون مرصوفة، 
فكيف ذلك؟

العلة  هي  فام  أخرى،  وعلة  للعدل  الرصف  من  ممنوعة  كلامت  )ب(  األمثلة  ويف 
؟ وما املعدول عنه؟ األخرى يف كلٍّ

مساجد ـ أكثر ـ حماسن ـ أمحد .)ج( 
ضع الكلامت السابقة يف مجل ، بحيث تكون مرورة بالفتحة مرة، ومرورة بالكرسة 

مرة أخري .
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 يف األمثلة اآلتية أسامء مرورة بالفتحة فعينها، وبني العامل فيها، والسبب: 	1س
يف جرها بالفتحة:

قال تعاىل: نثڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  مث )سورة الصافات. اآلية: 122()أ( 

قال تعاىل: نث ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  مث  )سورة الربوج . اآليتان: 	1،	1()ب( 

قال تعاىل: نث ٻ  ٻ  ٻ ٻ پمث  )سورة األنعام . اآلية: 		()ج( 

قال تعاىل: نث ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  مث )سورة يوسف . اآلية: 20()د( 

ُفتَحت مرص يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب. )هـ(   
* * *
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إْعَراُب اْلِفْعِل

أهداف باب إعراب الفعل:
بنهاية دراسة باب  إعراب الفعل يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:

حيدد مواضع رفع الفعل املضارع.ـ 1
ُيمثل ملضارع مرفوع يف مجلة تامة.ـ 2
يعدد نواصب املضارع.ـ 3
يفرس معاين أدوات نصب املضارع.ـ 4
يميز بني َأْن املهملة َوَأْن الناصبة.ـ 	
ُيمثل ألَْن مهملة يف األمثلة.ـ 	
حيدد رشوط نصب املضارع بعد إذن.ـ 	
حيدد رشوط إضامر َأْن.ـ 	
يمثل ملضارع منصوب بعد واو املعية.ـ 	
يستخرح مضارًعا منصوًبا بعد فاء السببية.ـ 10
يبني حكم جزم املضارع يف جواب النهي.ـ 11
حيدد رشوط جزم املضارع يف جواب الطلب.ـ 12
حيدد مواضع جزم املضارع يف جواب طلب غري حمض.ـ 13
يستخرج مضارًعا منصوًبا حذفت قبله َأْن شذوًذا.ـ 14
يوجه رفع أو  نصب املضارع يف األمثلة.ـ 	1
يميز ىف األمثلة: بني املضارع الواجب اجلزم، واملضارع املمتنع اجلزم.ـ 	1
يميز بني أْن املخففة من الثقيلة وَأْن املصدرية.ـ 	1
يقبل عىل دراسة املضارع املعرب.ـ 	1
يميز  بني مواضع إضامر َأْن وجوًبا وإضامرها جواًزا.ـ 	1
يستخرج مضارًعا منصوًبا بأْن مضمرة وجوًبا.ـ 20
يستخرج مضارًعا منصوًبا بَأْن مضمرة جواًزا من األمثلة.ـ 21
 يستشِعر أمهية دراسة الفعل املضارع املعرب يف تذوق اللغة العربية وفهمها.ـ 22
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]رفع المضارع[
ِمْن َناِصٍب َوَجاِزٍم، َكـ )َتْسَعُد()1( ُد جُيَرَّ إَِذا  ُمَضاِرعـًا  ***اْرَفْع  )ص( 

واخُتلَف  ُرفَِع،  اجلزم  وعامل  النصب  عامل  عن  املضارُع  الفعُل  َد  ُجرِّ إذا   )ش( 
ُب( يف قولك:)َزْيٌد  يف رافعه؛ فذهب قوم إىل أنه ارتفع؛ لوقوعه موقع االسم، فـ)َيرْضِ
الناصب  من  ِدِه  لتجرُّ ارتفع؛  وقيل:  لذلك،  فارتفع  )ضارب(  موقع  واقع  ُب(  َيرْضِ

واجلازِم، وهو اختيار املصنف .
]نواصب المضارع[

)ص(
الَ َبْعَد ِعْلٍم، َوالَّتِي ِمْن َبْعِد   )2( بَِأْن َكَذا  َوَكْي،  انِصْبُه  ***َوبَِلْن   

ُمطَِّرْد َفْهَو   ، َأنَّ ِمْن  ِفيَفَها  خَتْ ْح، َواْعَتِقْد ْفَع َصحِّ ا، َوالرَّ ***َفاْنِصْب هِبَ

، وهو: )َلْن، َأْو َكْي، أْوأْن، أْوإَذْن(،  )ش( ُينَْصُب املضارُع إذا َصِحَبه حرُفٌ ناصُبٌ
َم، وُأِريُد أن َتُقوَم ، وإَذْن ُأكِرَمك يف جواب َمْن قال  نحو: َلْن أِضَب، وِجئُت َكي أَتَعلَّ

لك: آتيك.
 )1( اإلعراب: ارفع: فعل أمر ، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، مضارًعا: مفعول 
به الرفع، إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، جيرد: فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعل 
ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل مضارع، واجلملة من جيرد ونائب فاعله يف حمل جر 
بإضافة إذا إليها، وجواب الرشط حمذوف والتقدير: إذا جيرد فارفعه، من ناصب: جار ومرور 
متعلق بقوله جيرد السابق، وجازم:  معطوف عىل ناصب، كتسعد: جار ومرور متعلق بمحذوف 

خرب مبتدأ حمذوف، والتقدير: وذلك ـ كائن كتسعد، وقد قصد لفظ تسعد. 
)2( اإلعراب: بلن: جار ومرور متعلق بانصبه، انصبه: انصب: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت 
فيه وجوًبا تقديره: أنت واهلاء مفعول به، وكي: معطوف عىل لن، كذا، بأن: جاران ومروران 
والتقدير:  حمذوف،  آخر  ظرف  عىل  معطوف  ظرف  بعد:  عاطفة،  ال:  حمذوف،  بفعل  متعلقان 
بعد: جار  مبتدأ، من  إليه، والتي: اسم موصول  بعد غري علم البعد علم: مضاف  بأن  فانصبه 

ومرور صلة، وبعد مضاف و ظن:  مضاف إليه. 
* فانصب: الفاء زائدة، وانصب: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واجلملة 
خرب املبتدأ، وهو التي يف البيت السابق، هبا: جار ومرور متعلق بانصب، والرفع: مفعول مقدم 
وفاعله  أمر،  فعل  واعتقد:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  وفاعله  أمر،  فعل  للفعل، صحح: 
إليه، من أن:  ، واهلاء مضاف  به العتقد  تقديره: أنت، ختفيفها: ختفيف: مفعول  مسترت وجوًبا 

جار ومرور متعلق بتخفيف، فهو: الفاء للتعليل هو: ضمري منفصل مبتدأ، مطرد: خرب املبتدأ. 
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وأشار بقوله: ) ال َبْعَد ِعْلم( إىل أنه إْن وقعت )َأْن( بعد علم ونحوِه: ـ مما يدلُّ 
عىل اليقني ـ وجب َرْفُع الفعل بعدها، وتكون حينئٍذ ُمََفّفة من الثقيلة، نحو: َعلِْمُت 
«، وحذف اسمها، وبقي خربها، وهذه هي  ُه يُقوُم، فخففت »َأنَّ أْن َيُقوُم، والتقدير: َأنَّ
غري الناصبة للمضارع؛ ألن هذه ُثنَائية لفًظا، ثالثية وضًعا، وتلك ثنائية لفًظا ووضًعا.
ْجَحاِنـ  جاز يف الفعل بعدها وجهان : وإن وقعت بعد ظن ونحوهـ  مما يدل عىل الرُّ

أحدمها: النصب؛ عىل َجْعِل )َأْن( من نواصب املضارع .
الثاين: الرفع، عىل َجْعِل »َأن« )مففة( من الثقيلة .

ُه َيُقوُم ، فخففت  :ظننت َأنَّ فتقول: َظنَنُْت َأْن َيُقوُم، وأن َيُقوَم، والتقديرـ  مع الرفعـ 
( وحذف اسمها، وبقي خربها، وهو الفعل وفاعله . )أنَّ

]أن املهملة[
)ص( 

ْت َعَماَل )1( )َما( ُأْختَِها َحْيُث اسَتَحقَّ َعىَل مَحْاًل  )َأْن(  َل  َأمْهَ ***َوَبْعُضُهْم 

 )ش( يعني أن من العرب: َمْن مل ُيْعِمْل )أن( الناصبة للفعل املضارع، وإن وقعت بعد 
ما ال يدل عىل يقني ،أو ُرْجَحان؛ فرَيَفُع الفعل بعدها مَحْاًل عىل أختها )ما( املصدرية؛ 
َراِن باملصدر؛ فتقول: )ُأريُِد َأْن َتُقوُم (، كام تقول: )عجبُت مما  الشرتاكهام يف أهنام ُيَقدَّ

َتْفَعُل(.

)1( اإلعراب : وبعضهم: بعض: مبتدأ، وبعض مضاف والضمري مضاف إليه، أمهل: فعل ماض، 
وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل بعضهم، أن: قصد لفظها مفعول به ألمهل، واجلملة 
 من الفعل الذي هو أمهل وفاعله ومفعوله يف حمل رفع خرب املبتدأ، محاًل: منصوب عىل نزع اخلافض، 
ما: جار  إياها، عىل  والتقدير: حاماًل  أمهل،  املسترت يف  الضمري  من  الفاعل  اسم  بتأويل  أو حال 
ومرور متعلق بقوله محاًل، أختها: أخت بدل من ما أو عطف بيان، وأخت مضاف وضمري الغائبة 
العائد إىل أن املصدرية مضاف إليه، حيث: ظرف متعلق بأمهل مبني عىل الضم يف حمل نصب، 
استحقت: استحق فعل ماض، والتاء للتأنيث، وفاعل استحق ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: 
هو يعود إىل أن املصدرية، عماًل: مفعول به الستحقت، واجلملة من استحقت وفاعله ومفعوله يف 

حمل جر بإضافة حيث إليها .
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  ]إذن ورشط النصب هبا[
)ص( 

َرْت، َوالِفْعُل َبْعُد ُموَصاَل )1( إِْن ُصدِّ امُلْسَتْقَباَل بإَِذِن  ***َوَنَصُبوا   

َوَقَعا َعْطٍف  َبْعِد  ِمْن  )إَذْن(  إَِذا  ***َأْو  َقْبَلُه الَيِمنُي، َواْنِصْب َواْرَفَعا

َم أن من مجلة نواصب املَضارَع )إَِذْن(، وال ُينَْصُب هبا إال برشوط؛ )ش( َتَقدَّ
أحدها: أن يكون الفعل مستقباًل .

َرًة . الثاين: أن تكون ُمَصدَّ
الثالث: أالَّ يفصل بينها وبني منصوهبا .

وذلك نحو أن ُيقال: أنا آتيك؛ فتقول: )إَذْن ُأْكِرَمَك( .
فلو كان الفعُل بعدها حااًل مل ُينَْصب، نحوأْن يقال: أحبك؛ فتقول: )إذن أظنك 
ر، نحو: )َزْيٌد  صادًقا(؛ فيجب رفع )أظن(، وكذلك جيب رفع الفعِل بعدها إن مَل َتَتَصدَّ
إَذْن ُيكِرُمَك(؛ فإن كان املتقدُم عليها حرَف عطٍف جاز يف الفعل الرفُع، والنصُب، 
ُفِصَل بينها وبينه، نحو:  نحو: )َوإَذْن أكِرُمك(، وكذلك جيب رفع الفعل بعدها إن 

)َوإذْن َزْيٌد ُيْكِرُمَك( فإن َفَصلَت بالَقَسم َنَصَبت، نحو: )إَذْن َواهللِ أكِرَمَك( .

)1( اإلعراب: ونصبوا: فعل وفاعل، بإذن: جار ومرور متعلق بنصبوا، املستقبال: مفعول به 
لنصبوا،   إن: رشطية، صدرت: صدر: فعل ماض مبني للمجهول فعل الرشط، والتاء للتأنيث 
ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره هي، والفعل: الواو للحال، الفعل: مبتدأ، بعد: ظرف مبني 
عىل الضم يف حمل نصب، وهو متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، والتقدير: والفعل واقع بعد، أي بعد 

إذن، موصال: حال من الضمري املستكن ىف الفعل.
   أو: عاطفة، قبله: قبل: ظرف متعلق بمحذوف خرب مقدم، وقبل مضاف، وضمري الغائب العائد 
إىل الفعل مضاف إليه، اليمني: مبتدأ مؤخر، وانصب: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 
 أنت،   َواْرَفعا: معطوف عىل انصب إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، إذن: فاعل لفعل حمذوف يفرسه 
ما بعده والتقدير: إذا وقع إذن واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها، من بعد: جار ومرور متعلق 
فيه جواًزا  إليه، وقعا: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت  بوقع، وبعد مضاف، عطف: مضاف 

تقديره: هو يعود إىل إذن الواقع فاعاًل، واجلملة الفعلية ال حمل هلا مفرسة .
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]إظهار )َأْن( وإضامرها[
)ص(

ُعِدْم )1(        َوإْن  َناِصَبًة،  )َأْن(  إْظَهاُر  اْلُتِزْم َجرٍّ  َوالَِم  )الَ(  ***َوَبنْيَ 

أْضِمَرا َحْتاًم  َكاَن  َنفِي  َوَبْعد  ***)الَ( َفأْن اْعِمْل ُمْظَهًرا، أو ُمْضَمًرا

َمْوِضِعَها )َحتَّى( أِو )إاِلَّ( َأْن َخفي يِف َيْصُلُح  إَذا  )َأْو(  َبْعَد  ***َكَذاَك 

)ش( اختصت )َأْن( من بني نواصب املضارع بأهنا تعمل ُمْظَهَرًة، وُمْضَمَرًة .
َب  فتظهر ُوُجوًبا: إذا وقعت بني الم اجلر، وال النافية، نحو: )ِجْئُتَك لَِئالَّ َترْضِ

زيًدا(.
وتظهر جواًزا: إذا وقعت بعد الم اجلر ومل تصحبها ال النافية، نحو: )جئتك 

ألقرأ، وألْن أقرأ(، هذا إذا مل تسبقها )كان( املنفية. 
فإن سبقتها)كان( املنفية وجب إضامر)َأْن(، نحو:)ما كان زيد لَِيْفَعَل( وال تقول: 

)ألن يفعل(  قال اهلل تعاىل : نثائەئەئوئوئۇئمث  
)سورة األنفال . اآلية: 33(.
)1( اإلعراب: وبني: ظرف متعلق بالتزم اآليت، وبني مضاف، ال: مضاف إليه ، والم: معطوف 
عىل ال، والم مضاف، جر: مضاف إليه، التزم: فعل ماض مبني للمجهول، إظهار: نائب فاعل 
اللتزم، وإظهار مضاف وأن: قصد لفظه مضاف إليه، ناصبة: حال من أن، وإن: رشطية، ُعِدم: 

فعل ماض مبني للمجهول وهو فعل الرشط .
* ال: قصد لفظه: نائب فاعل ُعِدم  السابق، فأن: الفاء واقعة يف جواب الرشط وأن: قصد لفظه: 
واجلملة يف حمل جزم  أنت،  تقديره  وفاعله ضمري مسترت  أمر  فعل  مقدم ألعمل، أعمل  مفعول 
مظهًرا،  قوله  عىل  معطوف  مضمًرا  أو  مفعوالً،  الواقعة  أن  من  حال  ُمظَهًرا:  الرشط،  جواب 
وبعد: ظرف متعلق بقوله: أضمرا اآليت وبعد مضاف، نفي: مضاف إليه، ونفي مضاف، كان: 
قصد لفظه: مضاف إليه، حتاًم نعت ملصدر حمذوف أي إضامًرا حتاًم، أضمرا: فعل ماض مبني 

للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل أن واأللف لإلطالق.
* كذاك: جار ومرور متعلق بقوله خفي  اآلتى، أو متعلق بمحذوف نعت ملصدر حمذوف يقع 
مفعوالً مطلًقا خلفي، أي: خفي خفاء مثل ذلك  اخلفاء، بعد: ظرف متعلق بخفي، وبعد مضاف و 
أو: قصد لفظه مضاف إليه، إذا: ظرف متعلق بخفي أيًضا، يصلح: فعل مضارع، يف موضعها: 
فاعل  لفظه:  قصد  حتى:  إليه،  مضاف  وها:  مضاف  وموضع  بيصلح،  متعلق  واملجرور  اجلار 
يصلح، أو: عاطفة، إال: معطوف عىل حتى، أن: قصد لفظه: مبتدأ، خفي: فعل ماض، وفاعله 
ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل أن ، واجلملة من خفي وفاعله يف حمل رفع خرب املبتدأ 

وهو أن .
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]وجوب إضامر )أْن( بعد أو[
ر بحتى إذا كان الفعُل الذي  رة بحتَّى، أو إال؛ فتقدَّ وجيب إضامر )أن( بعد )أو( امُلَقدَّ

ر بإالَّ إن مل يكن كذلك، فاألول كقولِه : قبلها ممَّا ينقيض شيًئا فشيًئا، وتقدَّ
لَصابِِر)1( إالَّ  اآلَماُل  اْنَقاَدِت  َفاَم  ْعَب أو  ُأْدِرَك امْلُنَى  ***ألْسَتْسِهَلنَّ الصَّ

بعد  رة  املقدَّ بـ)أْن(  فـ)أدرك(: منصوب  امُلنَى؛  أْدِرك  ْعَب حتى  الصَّ أي: ألستسهَلنَّ 
)أو( التي بمعنى حتى، وهي واجبة اإلضامر، والثاين كقوله :

َتْسَتِقياَم)2(  أو   ا،  ُكُعوهَبَ ُت  َكرَسْ َقْوٍم َقنَاَة  َغَمْزُت  إَِذا  ***َوُكنُْت 

واجبَة  )أو(  بعد  )بَأْن(  منصوب  فـ)تستقيم(:  تستقيم،  أن  إال  كُعوهبا  كرست  أي: 
اإلضامِر.

)1( اإلعراب: ألستسهلن: الالم موطئة للقسم، والفعل املضارع مبني عىل الفتح التصاله بنون 
التوكيد الثقيلة، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنا، ونون التوكيد حرف مبني عىل الفتح 
ال حمل من اإلعراب، الصعب: مفعول به ألستسهل، أو: حرف عطف، ومعناه هنا حتى، أدرك: 
أنا،  بأن املضمرة وجوًبا بعد أو، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره:  فعل مضارع منصوب 
انقادت: فعل ماض، والتاء  نافية،  التعليل، ما:  الفاء حرف دال عىل  املنى: مفعول به ألدرك فام: 

للتأنيث، اآلمال:  فاعل انقاد، إال: أداة استثناء ملغاة، لصابر: جار ومرور متعلق بانقاد .
 الشاهد فيه: )أو أدرك(: حيث نصب الفعل املضارع الذي هو قوله أدرك بعد أو التي بمعنى حتى 

بأن مضمرة وجوًبا .
)2( هذا البيت لزياد األعجم .

اللغة: غمزت: الغمز جس باليد يشبه النخس، قناة: هي الرمح ، قوم :  رجال، كعوهبا: الكعوب: 
مجع كعب، وهو طرف األنبوبة .

املعنى: يريد أنه إذا اشتد عىل جانب قوم رماهم بالدواهي وقذفهم بالشدائد حتى يكفوا عن الفساد 
ويصلح حاهلم .

إذا: ظرف تضمن معنى الرشط،    املتكلم اسمه،  ناقص، وتاء  اإلعراب: كنت: كان: فعل ماض 
غمزت: فعل وفاعل، واجلملة يف حمل جر بإضافة إذا إليها، قناة: مفعول به لغمزت، قناة مضاف، 
واجلواب  الرشط  ومجلة  إذا،  جواب  واجلملة  وفاعله،  ماض  فعل  كرست:  إليه،  مضاف  وقوم: 
وها: مضاف  وكعوب: مضاف  به لكرست،  مفعول  كعوهبا: كعوب:  كان،  نصب خرب  يف حمل 
إليه، أو: عاطفة، وهي هنا بمعنى إال، تستقيام: فعل مضارع منصوب بأن املضمرة وجوًبا بعد أو، 

واأللف لإلطالق، والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل قناة قوم .
الشاهد فيه: )أو تستقيام(: حيث نصب الفعل املضارع ـ الذي هو تستقيم بأن مضمرة وجوًبا بعد 

أو التي بمعنى إال .
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]إضامر )أن( بعد حتى[
َحْتٌم كـ)ُجْد َحتَّى َترُسَّ َذا َحَزْن( )1( ***َوَبْعَد َحتَّى َهَكذا إِْضاَمُر )َأْن( )ص( 

الَبلَد(؛ فـ  َأْدُخَل  ُت َحتىَّ  )ش( ومما جيب إضامر )أْن( بعده: )َحتَّى(، نحو: )رِسْ
رة بعد )َحتَّى(، هذا إذا كان الفعل  )حتى(: حرُف جر، و)أْدُخَل( منصوب بأن امَلَقدَّ

بعدها مستقباًل.
اًل باحلال، وجب َرْفُعُه، وإليه اإلشارة بقوله : فإن كان حااًل، أو  ُمَؤوَّ

، َوْانِصِب امُلْسَتْقَباَل )2( بِِه اْرَفَعنَّ الً ُمَؤوَّ اْو  َحاالً  َحتَّى  ***َوتِْلَو  )ص( 
قلته وأنت داخل، وكذلَك  إن  بالرفع،  الَبَلَد(  َأْدُخُل  َحتَّى  فتقول: )رِسُت  )ش( 
ُت َحتَّى  إن كان الدخول قد َوَقَع، َوَقصْدَت به حكاية  تلك احلال، نحو: )ُكنُْت رِسْ

أدُخُلَها(. )3( 

)1( اإلعراب: و بعد: ظرف متعلق بقوله إضامر اآليت، وبعد مضاف، حتى: قصد لفظه مضاف 
املسترت يف اخلرب اآليت، إضامر:  الضمري  متعلق بمحذوف حال من  اجلار واملجرور  إليه، هكذا: 
مبتدأ وإضامر مضاف، أن: قصد لفظه: مضاف إليه، حتم: خرب املبتدأ، كجد: الكاف جارة لقول 
فيه وجوًبا تقديره: أنت، حتى: حرف جر بمعنى  حمذوف جد: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت 
تقديره:  مسترت  ضمري  وفاعله  حتى،  بعد  وجوًبا  مضمرة  بأن  منصوب  مضارع  فعل  ترس:  كي، 
أنت، ذا: مفعول به، وذا مضاف، حزن: مضاف إليه والفعل )ترس( يف تأويل مصدر بواسطة أن 

املضمرة واملصدر مرور بحتى .
)2( اإلعراب: تلو: مفعول مقدم عىل عامله ارفعن اآليت، تلو مضاف، حتى: قصد لفظه مضاف 
إليه، حاالً: منصوب عىل احلالية من تلو حتى، أو مؤوال: معطوف عىل قوله حاالً، به جار ومرور 
متعلق بقوله، مؤوال، ارفعن: ارفع: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله بنون التوكيد الثقيلة وفاعله 
ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، وانصب: فعل أمر وفيه ضمري مسترت وجوًبا تقديره: أنت 

فاعل، املستقبال: مفعول به النصب.
)3( حتى  يف حالة نصب ما بعدها تكون جارة، ومرورها املصدر املنسبك من أن املضمرة والفعل 
ويف حالة رفع ما بعدها تكون ابتدائية، فإن قيل: مل اشرتطنا االستقبال يف حالة النصب؟ قلنا: ألن 

الفعل ينصب بأن املضمرة، وأْن ال تنصب إال املستقبل .
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]إضامر )أْن( بعد فاء السببية[ 
َها َحْتٌم، َنَصْب )1( حَمَْضنْيِ )َأْن( َوَسرْتُ ***َوَبْعَد َفا َجَواِب َنفي، َأْو َطَلْب )ص( 

)ش( يعني أنَّ )أْن( تنصب ـ وهي واجبُة احلذف ـ الفعَل املضارَع بعد الفاء املجاِب 
َثنَا(، وقد قال اهلل تعاىل:   هبا َنفٌي حَمٌْض، أو َطلٌب حَمٌْض؛ فمثاُل النفي: )َما تأتينَا َفُتَحدِّ
نث ھ ھ ھ ے مث ) سورة فاطر . اآلية: 	3(، ومعنى كون النفي حمًضا: أن 
يكون خالًصا من معنى اإلثبات؛ فإن مل يكن خالًصا منه َوَجَب َرْفُع ما بعد الفاء، نحو: 
َتْأتِيِنَا َفُتّحِدُثنا()2(، ومثاُل الطلِب وهو يشمل: األمر، والنهي، والدعاء،  )ما َأْنَت إال 

واالستفهام، والَعْرَض، والتَّْحِضيض، والتمني .
فاألمر، نحو: )ائتِْنِي فأْكِرَمَك (، ومنه:

حَيا )3(  َفنَْســرَتِ ُســَلْيَمـاَن  إىَل  َفِسيًحا َعنًَقا  ِسرِيِي  ***َياَناُق 

)1( اإلعراب:   بعد: ظرف متعلق بقوله نصب اآليت يف آخر البيت، وبعد مضاف، فا: ُقصد 
نفي:  إليه وجواب مضاف،  وفا: مضاف، جواب مضاف  إليه،  لفظه وقرص للرضورة مضاف 
مضاف إليه، أو طلب:  معطوف عىل نفي، حمضني: نعت لنفي وطلب، أْن: قصد لفظه مبتدأ، 
وسرتها: الواو للحال، سرت: مبتدأ وسرت مضاف وها: مضاف إليه، حتم: خرب املبتدأ وهو سرت، 
واجلملة من املبتدأ وخربه يف حمل نصب حال، أو ال حمل هلا اعرتاضية بني املبتدأ وخربه، نصْب: 
فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل   أن  واجلملة خرب املبتدأ وهو   أْن  

والتقدير  أْن نصبت يف حال كون استتارها واجًبا بعد فا جواب نفي أو طلب حمضني .
 )2( هذا الرفع ُمسلَّم به فيام إذا انتقض النفي بإال قبل ذكر الفعل املقرتن بالفاء كام َمثََّل فأما إذا وقعت 

إالَّ بعد الفعل املضارع، فإن الفعل جيوز فيه الرفع والنصب نحو: ما تأتينا فتكلمنا إال بخري  .
)3( البيت أليب النجم الفضل بن قدامة العجيل. اللغة: عنقا  ضب من السري فسيًحا واسع اخلطى، 

وأراد رسيًعا .
اإلعراب: يا: حرف نداء، ناق: منادى مرخم، سريي: فعل أمر مبني عىل حذف النون، وياء املؤنثة 
املخاطبة فاعل، عنقا: مفعول عامله سريي، وأصله نعت ملحذوف، والتقدير: سريي سرًيا عنًقا، 
فسيًحا: صفة لعنق، إىل سليامن: جار ومرور متعلق بسريي، فنسرتحيا: الفاء للسببية، نسرتيح فعل 
مضارع منصوب بأن مضمرة وجوًبا بعد فاء السببية، واأللف لإلطالق، ويف نسرتيح ضمري مسترت 

وجوًبا تقديره: نحن .
الشاهد فيه: )فنسرتحيا(: حيث نصب الفعل املضارع الذي هو نسرتيح بأن مضمرة وجوًبا بعد 

فاء السببية يف جواب األمر .
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ڈ  ڈ  نثڻ  تعاىل:  قوله  ومنه  َفيرْضَبك(  زيًدا  ترضب  نحو:)ال  والنهى، 
ژ ژ ڑڑ  مث)1(.

يِن فال ُأْخَذَل(، ومنه: والدعاء، نحو: )َربِّ اْنرُصْ
َسنَْن)2( َخرْيِ  يِف  اِعنَي  السَّ َسنَِن  َعْن أْعِدَل  َفاَل  ْقنِي  َوفَّ ***َربِّ 

واالستفهام، نحو: )َهْل ُتْكِرُم َزْيًدا َفُيكِرَمك؟(، ومنه قولُه تعاىل: نثڦڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄمث )سورة األعراف . اآلية: 3	(.

والَعرُض، نحو: )أال َتنْزُل ِعنَْدَنا َفُتِصيَب خرًيا( ومنه قوُله:
ُثوَك َفاَم َراٍء َكَمْن َسِمَعا؟ )3( َقْد َحدَّ ***َيا اْبَن الكَِراِم أالَ َتْدُنو َفُتْبرِصَ َما

)1( سورة طه .اآلية: 1	 .
)2( اإلعراب: رب: منادى بحرف نداء حمذوف، وقد حذفت ياء املتكلم اجتزاء بكرس ما قبلها، 
والياء  للوقاية  والنون  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  دعاء،  فعل  وفق؛  وفقني: 
مفعول به، فال: الفاء فاء السببية، وال: نافية، أعدل: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوًبا بعد 
أنا، عن سنن: جار ومرور متعلق بأعدل،  فاء السببية، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 
وسنن مضاف، والساعني: مضاف إليه، يف خري: جار ومرور متعلق بالساعني، وخري: مضاف، 

ن للوقف . وسنن:  مضاف إليه مرورة بالكرسة الظاهرة وُسكِّ
الشاهد فيه: )فال أْعدَل(: حيث نصب الفعل املضارع ـ وهو قوله أعدل بأن املضمرة وجوًبا بعد 

فاء السببية يف جواب الدعاء .
)3( اإلعراب: يا: حرف نداء، ابن: منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، وابن مضاف، 
املقدرة  الضمة  تدنو: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه  أداة عرض،  أال:  إليه،  والكرام: مضاف 
الفاء  فتبرص:  أنت،  تقديره:  فيه وجوًبا  الثقل، وفاعله ضمري مسترت  الواو، منع مع ظهورها  عىل 
فاء السببية تبرص: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوًبا بعد فاء السببية، وفاعله ضمري مسترت 
نصب،  حمل  يف  السكون  عىل  مبني  لتبرص  به  مفعول  موصول  اسم  ما:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه 
قد: حرف حتقيق، حدثوك: فعل وفاعل: ومفعول به أول، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة 
املوصول، والعائد ضمري منصوب بحدثوا عىل أنه مفعول ثان له، والتقدير: حدثوك إياه، فام: الفاء 
للتعليل ما: نافية، راٍء: مبتدأ، كمن: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، سمعا: سمع: فعل 
املوصولة  َمْن  عىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  والفاعل  لإلطالق،  واأللف  ماض 

املجرورة حمالًّ بالكاف ـ واجلملة ال حمل هلا صلة َمْن .
فاء  بعد  وجوًبا  املضمرة  بأن  ُتبرِصَ  وهو  ـ  املضارع  الفعل  نصب  حيث  )َفُتبرَص(:  فيه:  الشاهد 

السببية يف جواب الَعْرض .
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َثنا( ومنه قولُه تعاىل: نثٴۇ ۋ      ۋ ۅ  والتَّْحِضيُض، نحو: )َلْواَل تأتينا َفُتَحدِّ

َق  ۅ ۉ ۉ ې ېمث)1(، والتمني، نحو: )َليَت يل َماالً فأتصدَّ
ِمنُْه( ومنه قوُله تعاىل: نثۅۅۉۉېېمث)2(

ومعنى: )أن يكون الطلُب حَمًْضا(، أالَّ يكون َمْدُلوالً عليه باْسِم فِْعٍل، وال بِْلفِظ اخلرب؛ 
نحو:)َصْه  الفاء،  َبعد  ما  َرْفُع  َوَجَب  املذكورين  هذين  بأحد  عليه  مدلواًل  كان  فإن 

َفُأْحِسُن إَلْيَك، َوَحْسُبَك احلِديُث َفينَاُم النَّاُس(. )3( 
]إضامر )أن( بعد واو املعية[

َكاَل َتُكْن َجْلًدا َوُتْظِهَر اْلـَجَزْع )4( ***َواْلَواُو َكالفَا، إِْن ُتِفْد َمْفُهوَم َمْع )ص( 

)ش( يعني أن املواضع التي ُينَْصُب فيها املضارُع بإضامر )أْن( وُجُوًبا بعد الفاء ُينَْصُب 

َها بـ)أْن( ُمْضَمرًة وُجُوًبا بعد الواو إذا ُقِصَد هبا امُلَصاحبة، نحو: نثڀ ٺ  فيها ُكلِّ

ٺ ٺ ٺ       ٿ ٿ ٿمث )سورة آل عمران. اآلية: 142(

)1( سورة املنافقون . اآلية: 10.
)2( سورة النساء . اآلية: 3	 .

)3( فالفعل مرفوع بعد الفاء لوقوعها يف جواب طلب غري حمض، كام يرفع الفعل بعدها إن كانت 
غري سببية، مثل قوله تعاىل: نث ڻۀۀہ مث )سورة املرسالت . اآلية: 3	(.

)4( اإلعراب: والواو: مبتدأ، كالفا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب املبتدأ، إن: رشطية، 
الواو،  إىل  يعود  هي  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  والفاعل  الرشط  فعل  مضارع  فعل  تفد:  
مفهوم: مفعول به لتفد، ومفهوم مضاف، مع: مضاف إليه، كال: الكاف جـارة لقـول حمـذوف 
ال : ناهية، تكن: فعل مضارع ناقص مزوم بال الناهية واسمه ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 
أنت، جلًدا: خرب تكن، تظهر: الواو واو املعية، تظهر: فعل مضارع منصوب بأن املضمرة وجوًبا 
به لتظهر منصوب  املعية وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، اجلزع: مفعول  بعد واو 
بالفتحة الظاهرة وُسكّن ألجل الوقف، ولك أن تقول: منصوب بفتحة مقدرة عىل آخره منع من 

ظهورها سكون الوقف. 
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وقول الشاعر :
َداِعَياِن)1(  ُينَاِدَي  َأْن  لَِصْوٍت  ***َفُقْلُت: اْدِعي َوَأْدُعَو؛ إِنَّ أْنَدى

وقوله:
َعظِيُم)2(  فَعْلَت  إَذا  َعَلْيَك  َعاٌر  ِمْثَلُه َوَتْأيِتَ  ُخُلٍق  َعْن  ***الََتنَْه 

وقوله:
واإلَخـاُء )3(؟  ُة  امَلـَودَّ َوَبْينَُكُم  َبْينِي َوَيُكوَن  َجاَرُكْم  أك  ***َأمَلْ    

)1( البيت لدثار بن شيبان. 
اللغة: أندى: أفعل تفضيل من النَّدى ـ بفتح النون ـ وهو بعد الصوت. 

اإلعراب: فقلت: فعل وفاعل، ادعي: فعل أمر مبني عىل حذف النون، وياء املخاطبة فاعل، 
وأدعو:  الواو واو املعية، أدعو: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوًبا بعد واو املعية، وفاعله 
الالم  أندى: اسم إن، لصوت:  : حرف توكيد ونصب  إنَّ أنا،  تقديره:  فيه وجوًبا  ضمري مسترت 
زائدة، وصوت: مضاف إليه، أن: مصدرية، ينادي: فعل مضارع منصوب بأن وأن وما دخلت 
عليه يف تأويل مصدر مرفوع خرب إن، داعيان: فاعل ينادي، وتقدير الكالم: إن أجهر صوت مناداة 

داعيني. 
الشاهد فيه: )وَأْدُعَو(: حيث نصب الفعل )أدعو(  بأن مضمرة وجوًبا بعد واو املعية يف جواب األمر.

)2( البيت أليب األسود الدؤيل .
اإلعراب: ال: ناهية، تنه: فعل مضارع مزوم بال الناهية، وعالمة جزمه حذف األلف والفتحة 
قبلها دليل عليها، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، عن خلق: جار ومرور متعلق 
وفاعله  املعية،  واو  بعد  وجوًبا  مضمرة  بأن  منصوب  مضارع  وتأيت  املعية:  واو  الواو  وتأيت:  بتنه، 
ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، مثله: مثل مفعول به لتأيت، واهلاء مضاف إليه، عار: خرب 
الرشط  معنى  تضمن  ظرف  إذا:  بعار،  متعلق  ومرور  جار  عليك:  عار،  ذلك  أي  حمذوف  ملبتدأ 
واجلملة بعده رشط إذا وجوابه حمذوف يدل عليه ما قبله، واجلملة من الرشط وجوابه معرتضة بني 

الصفة وموصوفها ال حمل هلا من اإلعراب، عظيم: صفة لعار .
 الشاهد فيه: )وتأيت(: حيث نصب الفعل املضارعـ  وهو قوله تأيت بأن مضمرة وجوًبا بعد واو املعية 

يف جواب النهي.
)3( هذا البيت للحطيئة .

اللغة: جاركم  يطلق اجلار يف العربية عىل عدة معاٍن منها: املجري واملستجري واحلليف، والناص .
اإلعراب: أمل: اهلمزة للتقرير مل نافية جازمة، أك: فعل مضارع مزوم بلم وعالمة جزمه سكون 
أنا، جاركم: جار: خرب أك،  النون املحذوفة للتخفيف، واسمه ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 
وجار مضاف وضمري املخاطبني مضاف إليه، ويكون:  الواو واو املعية يكون فعل مضارع ناقص 
منصوب بأن املضمرة وجوًبا بعد واو املعية، بيني: بني : ظرف متعلق بمحذوف خرب يكون تقدم= 
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الترشيك بني  أَرْدَت  ُتِفْد ذلك، بل  مل  إذا  َمْع( عام  َمْفُهوَم  ُتِفْد  )إِْن  بقوله:  واحرتز 
الفعل والفعل، أو أردت َجْعَل ما بعد الواو خرًبا ملبتدأ حمذوف؛ فإنه ال جيوز حينئذ 
النصُب، وهلذا جاز فيام بعد الواو يف قولك: )ال تأكل السمك وترشب اللبَن( ثالثُة 
ِب  وَترْشَ السمك  تأكل  )ال  نحو:  الفعلني،  بني  الترشيك  عىل  اجلزُم  فاألول:  أوُجٍه: 
َبَن( أي:  اللبن( والثاين: الرفُع عىل إضامر مبتدأ، نحو: )ال تأكل السمك وَترَشُب اللَّ
نحو:  بينهام،  اجلمع  عن  النهي  معنى  عىل  النصُب  والثالث:   )1( اللبَن  َترَشُب   وأنَت 
َب اللَبَن أي : ال يكن منك أن تأكل السمك وأن ترَشَب اللبن؛  )ال تأكل السمك وترْشَ

فينصب هذا الفعل بأن مضمرة . 
]سقوط الفاء وقصد اجلزاء[

إِْن َتْسُقِط اْلَفا َواجْلَزاُء َقْد ُقِصْد )2( ***َوَبْعَد َغرْيِ النَّفِي َجْزًما اْعَتِمْد )ص( 
)ش( جيوز يف جواب غري النفي، من األشياء التي َسَبَق ذكرها، أن جتزم إذا سقطت 
الفاء وُقِصَد اجلزاء، نحو: )ُزْريِن َأُزْرَك( وكذلَك الباقي، وهل هو مزوم برشط مقدر، 
أي: )ُزْرين فإن َتُزْريِن أُزْرَك(، أو  باجلملة قبله؟ قوالن )3(، وال جيوز اجلزم يف النفي؛ 

ْثنَا( . فال تقول: )ما تأتينا حَتدِّ
املودة: اسم  بيني،  إليه، وبينكم: معطوف عىل  املتكلم مضاف  = عىل اسمه، وبني مضاف، وياء 

يكون تأخر عن خربه، اإلخاء: معطوف عىل املودة.
الشاهد فيه : )ويكون(: حيث نصب الفعل يكون بأن املضمرة وجوًبا بعد واو املعية يف جواب 

االستفهام.
)1( أي أن الواو لالستئناف ، وترشب خرب مبتدأ تقديره: أنت، أي ال تأكل السمك، وأنت ترشُب 

اللبن، ويكون املعنى أن النهي لألول ال غري والثاين ُمباح .
إليه،  مضاف  وغري:  مضاف،  وبعد  اآليت،  اعتمد   بقوله  متعلق  ظرف  وبعد:  اإلعراب:   )2(
وفاعله  أمر  فعل  اعتمد:  العتمد،  مقدم  مفعول  جزًما:  إليه،  مضاف  النفي:  مضاف،  وغري 
الفا:  الرشط،  فعل  مضارع  فعل  تسقط:  رشطية،  إن:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري 
حتقيق،  حرف  قد:  مبتدأ،  اجلزاء:  احلال،  واو  الواو  اجلزاء:  تسقط،  فاعل  للرضورة  قرص 
يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  للمجهول،  مبني  ماض  فعل  ُقِصد: 
. حال  نصب  حمل  يف  وخربه  املبتدأ  ومجلة  املبتدأ  خرب  رفع  حمل  يف  الفعلية  واجلملة  اجلزاء،  إىل 

)3( ذهب اجلمهور إىل أن اجلازم بعد الطلب هو رشط مقدر، وذهبوا أيًضا إىل أنه جيب تقدير 
إْن، من بني أدوات الرشط، وذهب قوم إىل أن اجلازم هو نفس اجلملة السابقة وهؤالء عىل فريقني: 
فريق قال: تضمنت اجلملة معنى الرشط فعملت عملها، كام عمل ضًبا يف نحو قولك: ضًبا زيًدا  

عمل اضب حني تضمن معناه، وفريق قال: بل العامل اجلملة؛ ألهنا نائبة عن أداة الرشط. 
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]رشط اجلزم عند سقوط الفاء بعد النهي[
اُلٍف َيَقْع)1( )إْن( َقْبَل )الَ( ُدوَن خَتَ ُط َجْزٍم َبْعَد هَنٍْي َأْن َتَضْع ***َورَشْ )ص( 

)ش( ال جيوز اجلزُم عند سقوط الفاء بعد النهي، إال برشط أن يصح املعنى بتقدير 
)تسلْم(؛ بجزم  َتْسَلْم(  األسد  من  َتْدُن  )ال  فتقول:  )ال(؛  الرشطية عىل  )إن(   دخول 

إذ يصح )إن الَ تْدُن ِمن األَسِد َتْسَلْم(، وال جيوز اجلزم يف قولك: )ال َتْدُن من األسد يأُكُلَك(؛ 
ال  أنه  عىل  بناء  ذلك،  الكسائي  وأجاز  يأُكْلَك(،  األسد  من  َتْدُن  ال  )إن  يصح  ال  إْذ 

ُيشرَتط عنده دخول )إْن( عىل )ال(؛ فجزمه عىل معنى )إن َتْدُن من األسد يأُكْلَك(. 
* * *

 )1( اإلعراب: ورشط: مبتدأ، رشط مضاف، جزم : مضاف إليه، بعد: ظرف متعلق برشط، 
أو بجزم، وبعد مضاف، هنى: مضاف إليه، أن: مصدرية، تضع: مضارع منصوب بأن، وسكن 
للوقف، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، وأن املصدرية، وما دخلت عليه يف تأويل 
وقبل  بتضع،  متعلق  ظرف  قبل:  لتضع،  به  مفعول  لفظه  قصد  أن:  املبتدأ،  خرب  مرفوع  مصدر 
مضاف، وال: قصد لفظه مضاف إليه، دون: ظرف متعلق بمحذوف حال من، إن: السابق، ودون 
مضاف، ختالف: مضاف إليه، يقع: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود 

إىل ختالف واجلملة نعت لتخالف .
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]جزم املضارع يف جواب طلب غري حمض[
َتنِْصْب َجَواَبُه، َوَجْزَمُه اْقَباَل )1( ***َواألَْمُر إْن َكاَن بَِغرْيِ اْفَعْل َفاَل )ص( 

)ش( قد سبق أنه إذا كان األمُر مدلواًل عليه باسم فِعل، أو  بلفظ اخلرب، مل جيز َنْصبُه 
َح بذلك هنا، فقال: متى َكان األْمُر بغري صيغة اْفَعْل ونحوها َفاَل  بعد الفاء، وقد َصَّ
ينتصب جواُبه، ولكن لو أسقْطَت الفاء َجَزْمَتُه كقولك: )َصْه ُأحِسْن إلْيَك، وَحْسُبَك 

احلديُث َينَِم النَّاُس(، وإليه أشار بقوله: )َوَجْزَمُه اْقَباَل( .
* * *

واسمه  الرشط،  فعل  ناقص  ماض  فعل  كان:  رشطية،  إن:  مبتدأ،  واألمر:  اإلعراب:   )1(
خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  بغري:  األمر،  إىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري 
كان، وغري مضاف، وافعل:  مضاف إليه، فال: الفاء لربط اجلواب بالرشط ال: ناهية، تنصب: 
تقديره: أنت، جوابه: جواب:  فيه وجوًبا  الناهية، وفاعله ضمري مسترت  فعل مضارع مزوم بال 
جواب  جزم  حمل  يف  تنصب  ومجلة  إليه،  مضاف  واهلاء  مضاف،  وجواب  لتنصب،  به  مفعول 
الرشط ومجلة الرشط وجوابه يف حمل رفع خرب املبتدأ، وجزمه: الواو عاطفة أو لالستئناف، جزم: 
الفتح  عىل  مبني  أمر  فعل  اقبال:  إليه،  مضاف  واهلاء  مضاف،  وجزم  اآليت،  القبال  مقدم  مفعول 
التصاله بنون التوكيد اخلفيفة املنقلبة ألًفا للوقف، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت.
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]حكم املضارع املقرون بالفاء بعد الرجاء[
َكنَْصِب َما إىَِل التَّمنِّي َينَْتِسْب)1( َجا ُنِصْب ***َواْلِفْعُل َبْعَد اْلَفاِء يف الرَّ )ص( 
جوابه  فينصب  التمني،  ُمَعاَملَة  الرجاء  ُيَعامل  أن  قاطبة  الكوفيون  أجاز  )ش( 
املقرون بالفاء، كام نصب جواب التََّمنِّي وتابعهم املصنف، ومما َوَرَد منه قوُلُه تعاىل: 
نثگ گ گ گ   ڳ    ڳ ڳمث )2( يف قراءة من نصب 

)أطلَع( وهو حفص عن عاصم .
]نصب املضارع املعطوف عىل اسم خالص[

َتنِْصُبُه )َأْن( َثابًِتا، أو ُمنَْحِذْف)3( ***َوإْن َعىَل اْسٍم َخالٍِص فِْعٌل ُعطِْف )ص( 
)ش( جيوز أن ينصب بأن حمذوفًة، أو مذكورًة، بعد عاطٍِف تقدم عليه اسٌم خالٌص: 

أي غرُي مقصود به معنى الفعل وذلك كقوله :
ُفوِف )4( الشُّ ُلْبِس  إيِّل من  أَحبُّ  َعْينِي َوَتَقرَّ  َعَباَءٍة  ***َوُلْبُس 

)1( اإلعراب: والفعل: مبتدأ، بعد: ظرف متعلق بمحذوف حال من الضمري املسترت يف قوله، 
نصب: وبعد مضاف، الفاء: مضاف إليه، يف الرجا: قرص للرضورة، جار ومرور متعلق بقوله، 
نصب: اآليت، ُنِصْب: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: 
بمحذوف  متعلق  املبتدأ، كنصب: جار ومرور  رفع خرب  الفعل. واجلملة يف حمل  إىل  يعود  هو 
يقع نعًتا ملصدر حمذوف أي ُنصب نصًبا كائنًا كنصب ... إلخ ونصب مضاف، ما اسم موصول 
مضاف إليه، إىل التمني: جار ومرور متعلق بينتسب اآليت، ينتسب: فعل مضارع وفاعله مسترت 

فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة، واجلملة الفعلية ال حمل هلا صلة، ما: املوصولة .
)2( سورة غافر . اآلية: 	3 .

نعت  خالص:  اآليت،  عطف  بقوله  متعلق  ومرور  جار  اسم:  عىل  رشطية،  إن:  اإلعراب:   )3(
السم، فعل: نائب فاعل لفعل حمذوف يفرسه ما بعده، وتقدير الكالم: وإن ُعطِف فعٌل، ُعطِف: فعل 
ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو، واجلملة ال حمل هلا مفرسة، 
َتنصبه: تنصب: فعل مضارع وهو جواب الرشط واهلاء مفعول به، أْن: قصد لفظه فاعل تنصب، 

ثابًتا: حال من أن، أو: عاطفة، منحذف: معطوف عىل ثابًتا منصوب، وسكن ألجل الوقف. 
)4( البيت مليسون زوج معاوية بن أيب سفيان أم ابنه يزيد .

اللغة: عباءة: ُجبة من الصوف ونحوه: تقر عيني  كناية عن سكون النفس، الشفوف: ثياب رقيقة .
فعل=  تقر:  للعطف  الواو  وتقّر:  إليه،  مضاف  وعباءة:  مضاف،  لبس  مبتدأ  ولبس:   اإلعراب: 
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صحًيا،  اساًم  قبله  ألن  احَلْذِف؛  جائزُة  وهي  حمذوَفًة،  )بأْن(  منصوب   ) )َتَقرَّ  فـ 
وهو )ُلْبُس(، وكذلَك قوله :

الَبَقُر )1( َعاَفِت  مَلَّا  ُب  ُيرْضَ َكالثَّْوِر  َأْعِقَلُه ُثمَّ  ُسَلْيًكا  َوَقْتيل  ***إيِنَّ 

فـ)أعِقَلُه( منصوٌب )بأْن(، وهي جائزُة احلذِف؛ ألن قبله اساًم صحًيا، وهو )َقْتيل(. 
وكذلك قوله :

َتَرِب)2(  َعىَل  إْتَراًبا  ُأوثُِر  ُكنُْت  َما  فُأْرِضَيُه ُمْعرَتٍّ  ُع  َتَوقُّ ***َلْوالَ 

التقدير بالفعل،  = مضارع منصوب بأن مضمرة جواًزا بعد الواو العاطفة عىل اسم خالص من 
املبتدأ، إيّل: جار ومرور  عيني: عني: فاعل وعني مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، أحب: خرب 
والشفوف: مضاف  ولبس مضاف،  أيًضا،  بأحب  متعلق  لبس: جار ومرور  من  بأحب،  متعلق 

إليه .
الشاهد فيه: )وتقر(: حيث نصب الفعل املضارع ـ تقر ـ بأن مضمرة جواًزا بعد واو العطف التي 

تقدمها اسم خالص من التقدير بالفعل وهو  ُلْبس  .
)1( البيت ألنس بن مدركة اخلثعمي .

اللغة ُسليًكا أحد شعراء العرب، وكان من حديثه أنه مر ببيت من خثعم، فرأي امرأة شابة بضة: 
ديته، عافت:  أدى  أي:  القتيل  : مضارع عقل  أعقله   ، فقتله  فأدركه  أنس،  فعلم هبذا  منها،  فنال 
امتنعت، وأراد: أن البقر إذا امتنعت عن ورود املاء مل يرضهبا راعيها ألهنا ذات لبن وإنام يرضب 

الثور فترشب .
املعنى: يشبه نفسه أنه إذا قتل سليكا ثم أّدى ديته بالثور، يرضبه الراعي لترشب اإلناث من البقر .

اإلعراب: إين: إن : حرف توكيد ونصب، وياء املتكلم اسمه، وقتيل: الواو عاطفة، قتل: معطوف 
عىل اسم إّن، وقتل مضاف وياء املتكلم مضاف إليه من إضافة املصدر لفاعله، سليكا: مفعول به 
لقتل، ثم: حرف عطف، أعقله: أعقل: فعل مضارع منصوب بأن حمذوفة جواًزا، وفاعله ضمري 
إن،  متعلق بمحذوف خرب  به، كالثور: جار ومرور  أنا واهلاء مفعول  تقديره:  فيه وجوًبا  مسترت 
يعود  تقديره: هو  فيه جواًزا  الفاعل ضمري مسترت  للمجهول ونائب  مبني  ُيرضب: فعل مضارع 
إىل الثور واجلملة الفعلية يف حمل نصب حال من الثور، ملا: حرف ربط، عافت: عاف: فعل ماض 

والتاء للتأنيث، والبقر: فاعل عاف .
الشاهد فيه: )ثم أعقله(: حيث نصب الفعل املضارع بأن مضمرة جواًزا بعد ثم العاطفة بعد اسم 

خالص من التقدير بالفعل، وهو القتل .
)2( اللغة: توقع  انتظار وترقب ، معرَت هو الفقري الذي يتعرض للمسألة وال يسأل ، أوثر أفضل 

وأرجح ، إتراًبا من ترب بمعنى الفقر والعوز، واإلتراب لصوق يده بالرتاب. 
املعنى يقول: لوال أنني أرتقب أن يتعرض يل ذو حاجة فأقضيها له ما كنت أفضل الغنى عىل الفقر .
 اإلعراب: لوال:حرف يقتيض امتناع اجلواب لوجود الرشط، توقع: مبتدأ وخربه حمذوف وجوًبا،=
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الفاء؛ ألن قبلها اساًم صحًيا: وهو  فـ)ُأْرِضَيُه(: منصوب بأن حمذوَفًة جواًزا بعد 
ُع(، وكذلك قوُله تعاىل: نثىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  )َتَوقُّ
يئ جب حب خبمث )1(، فـ)ُيرسَل(: منصوب بـ)َأْن( اجلائزة احلذف، ألنَّ قبله 

)َوْحَيا( وهو اسم صيح.
فإن كان االسُم غرَي صيح ـ أي : مقصوًدا به معنى الفعل ـ مل جيز النصب، نحو: 
)َطائر(  عىل  معطوف  ألنه  رفعه؛  جيب  فـ)َيْغَضُب(:  َباُب(  الذُّ َزْيٌد  َفَيْغَضُب  )الطَّائُِر 
وهو اسٌم غرُي صيٍح؛ ألنه واقٌعُ َموقَع الفعِل من جهة أنه صلة ألَْل، وَحقُّ الصلِة أن 
تكون مجلًة، فوضع )طائر( موضع )يطري( ـ واألصل: )الذي يطري( فلام جيء بأل ـ 

ُعِدَل عن الفعل )إىل اسم الفاعل( ألجل َأْل؛ ألهنا ال تدخل إال عىل األسامء )2(  
* * *

=والتقدير: لوال توقع معرت موجود، وتوقع مضاف، ومعرت: مضاف إليه من إضافة املصدر ملفعوله، 
فأرضيه: الفاء عاطفة، أرىض فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جواًزا بعد الفاء العاطفة وفاعله 
ناقص  فعل ماض  كان  نافية، كنت:  ما:  به،  مفعول  واهلاء  أنا،  تقديره:  فيه وجوًبا  ضمري مسترت 
والتاء اسمه، أوثر: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنا، واجلملة الفعلية يف 
حمل نصب خرب كان، ومجلة كان واسمها وخربها جواب لوال ، إتراًبا: مفعول به ألوثر، عىل ترب: 

جار ومرور متعلق بأوثر .
الشاهد فيه: )فأرضيه(: حيث نصب الفعل أريض ـ بأن مضمرة جواًزا بعد الفاء العاطفة التي 

ع  . تقدم عليها اسم صيح وهو قوله: تـوقُّ
)1( سورة الشورى . اآلية: 1	.

)2( إعراب املثال: الطائر: مبتدأ الذباب خربه، فيغضب: معطوف عىل الطائر؛ ألن كلمة الطائر 
اسم مؤول بالفعل وأصله الذي يطري والفعل يغضب: مرفوع وزيد: فاعل.
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]حذف أْن وبقاء عملها شذوًذا[
)ص(

َرَوى )1( َعْدٌل  َما  ِمنُْه  َفاْقَبْل   ، َمرَّ َما  ***َوَشذَّ َحْذُف   )أْن( وَنْصٌب يف ِسَوى

)ش( ملا َفَرَغ من ذكر األماكن التي ُينَْصب فيها )بَأْن( حمذوَفًة ـ إما وجوًبا، وإما 
جواًزا ـ ذكر أنَّ َحْذَف )أْن( والنَّصَب هبا يف غري ما ذكر شاذ ال يقاس عليه.

قوهلم: ومنه  حيفرها،  أن  مره  أي:  )حيِفر(  بنصب   ) حِيِفَرَها  )ُمْرُه  قوهلم:   ومنه 
)ُخْذ الّلصَّ َقْبَل َيْأُخَذَك( أي: قبل أن يأخَذك، ومنه قوُله:

اِت، َهْل َأْنَت ُمْلِِدِي )2( َوَأْن أْشَهَد اللَّذَّ اْلَوَغى َأْحرُضَ  اِجِري  الزَّ َذا  َ َأهيُّ ***َأالَ 

( أي: َأْن أحرَض . يف رواية من نصب )أْحرُضَ
أن: قصد لفظه: مضاف  )1( اإلعراب: وشَذ: فعل ماض، حذف: فاعل، وحذف مضاف، 
إليه، نصب: معطوف عىل حذف، يف سوى: جار ومرور متعلق بنصب، وسوى مضاف، وما: 
اسم موصول مضاف إليه )مر(: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل 
ما املوصولة واجلملة ال حمل هلا صلة، فاقبل: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 
أنت، منه: جار ومرور متعلق باقبل، ما: اسم موصول مفعول القبل، عدل: مبتدأ، روى: فعل 
ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو، واجلملة خرب املبتدأ، واجلملة من املبتدأ واخلرب 
ال حمل هلا صلة املوصول الواقع مفعوالً به، والعائد ضمري منصوب بروى، والتقدير: فاقبل الذي 

رواه عدٌل  .
)2( البيت من معلقة طرفة بن العبد .

اللغة: الزاجري: الذي يزجرين، أي يكفني ويمنعني، الوغى: القتال واحلروب، وهو يف األصل 
اجللبة واألصوات، ملدي: أراد هل تضمن يل اخللود ودوام البقاء إذا أحجمت عن القتال ومنازلة 

األقران؟ ينكر ذلك ـ عىل من ينهاه عن اقتحام املعارك، ويأمره بالقعود واإلحجام .
تنبيه، وذا: اسم  نداء حمذوف، وها: حرف  منادى بحرف  تنبيه، أهيذا: أي:  أداة  اإلعراب: أال: 
إشارة نعت ألي، مبني عىل السكون يف حمل رفع، الزاجري:  الزاجر: بدل أو عطف بيان من اسم 
الفاعل إىل مفعوله، أحرض:  اسم  إليه من إضافة  املتكلم مضاف  اإلشارة، والزاجر مضاف وياء 
املحذوفة  وأن  أنا،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  حمذوفة،  بأن  منصوب  مضارع  فعل 
الوغى:  يزجرين عن حضور،  أي  تأويل مصدر مرور بحرف جر حمذوف:  وما دخلت عليه يف 
املصدرية، وفاعله  بأن  به ألحرض وأن: مصدرية، أشهد: فعل مضارع منصوب  الوغى: مفعول 
ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنا، اللذات: مفعول به ألشهد، هل: حرف استفهام، أنت:  مبتدأ، 
ملدي: ملد: خرب املبتدأ، وملد مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، من إضافة اسم الفاعل ملفعوله.

الشاهد فيه: )أحرض(: حيث نصب الفعل أحرض، بأن حمذوفة يف غري موضع من املواضع السابق 
أشهد  وأن  قوله:  يف  ـ  وذلك  البيت  يف  آخر  ملضارع  ناصبة  أن   وجود،  ـ  لذلك  ل  سهَّ وإنام  ذكرها، 
اللذات.  واعلم أن البيت يروى بوجهني يف قوله: أَحرُض أحدمها: الرفع، وهي رواية البرصيني وعىل 

رأسهم سيبويه رمحه اهلل، وثانيها النصب، وهي رواية الكوفيني .
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تطبيقات
س1: قال تعاىل: ژ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںژ )سورة احلرش . اآلية : 	(،

ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئژ )سورة األنفال  .اآلية : 33(.
* أعرب ما حتته خط ىف اآليتني السابقتني .

إجابة  السؤال السابق
- )كى( حرف مصدرى ونصب ال: نافية ، )يكون( فعل مضارع منصوب بكى ، 
واسم يكون ضمري مسترت )دولة( خرب يكون، وكى وما دخلت عليه ىف تأويل مصدر 

مرور بالم حمذوفة، والتقدير: لعدم كونه دولة .
- )وما( ما: نافية )كان( فعل ماض ناقص )اهلل( اسم اجلاللة اسمها )ليعذهبم(، 
الالم حرف جر، يعذب: فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوًبا بعد الم اجلحود 
والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره هو، واهلاء: ضمري مبنى يف حمل نصب مفعول 
متعلق  واملجرور  واجلار  بالالم  مرور  عليه  دخلت  وما  أْن  من  املؤول  واملصدر  به، 

بمحذوف خرب كان .

النساء. )سورة  ېژ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ   ژ   تعاىل:  قال  س2: 
ۀ  ژ    ،)13  : اآلية   . احلجرات  )سورة  ژچ چ  ڇ  ڇژ  اآلية:3	(، 

ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ژ   ،)13	  : اآلية   . النساء  )سورة  ژ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ژ   ىئ  ىئ     ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ   ڑژ )سورة طه . اآلية 1	(، 

ىئ  يئ   جب  حب   خبژ  )سورة الشورى . اآلية : 1	(.
ـ َوُلْبُس َعَباَءة َوَتَقرَّ َعْينِي .
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* بني يف األساليب السابقة : ما تضمر فيه )أْن( وجوًبا ، وما تضمر فيه جواًزا؟ مع 
التوجيه.

س3: قال تعاىل: ژ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ ژ  )سورة املائدة.اآلية : 1	(، ژ  ې  
)سورة البقرة. اآلية : 214(،  ژ      ەئوئ    ەئ    ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې  

ژ پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ    )سورة اإلرساء. اآلية : 		(، ژۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭژ )سورة البقرة. اآلية : 233(.

* جاءت القراءة ىف اآليات السابقة برفع املضارع ونصبه ، فبامذا توجه الرفع والنصب 
يف كل مثال ؟

س4 :  )أ( ال تفش رس الصديق ، تكسب مودته .
                  ال تفش رس الصديق ، يغضب منك .

* أعرب ما فوق اخلط فيام سبق ، مع التوجيه .
)ب( اغفر هفوة الصديق فيغفر لك .
          اغفر هفوة الصديق يغفر لك .

وضح ؟  الثاين  يف  سقوطها  أثر  وما  ؟  األول  املثال  يف  الفاء  وجود  أثر  ما   * 
ما تقول .

* * *
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أسئلة
س1 : متى ينصب املضارع بعد )أْن( وجوًبا؟ ومتى يرفع بعدها وجوًبا؟ ومتى 

جيوز الوجهان ؟
س2 : ما الفرق بني )أن( املخففة من الثقيلة ، و)أْن( املصدرية ؟ مثل .

تضمر  ومتى  ؟  الالم  بعد  وجوًبا  تضمر  فمتى  )أْن(  بـ  املضارع  ينصب   : س3 
جواًزا ؟ مثل .

س4 : ما رشوط نصب املضارع بعد )إذن( ؟ ومتى يرفع املضارع بعدها وجوًبا ؟ 
ومتى يرفع جواًزا ؟ مثل ملا تقول .

س	 : كيف تفرق بني الم اجلحود والم التعليل ؟ مثل .
جواب يف  اجلزم  رشط  وما  ؟  الطلب  جواب  يف  املضارع  جيزم  متى   س	: 

النهى ؟ مثل .
س	 : عني الشاهد ، ووجه االستشهاد ، فيام يأتى :

َعظِيُم فَعْلَت  إَذا  َعَلْيَك  َعاٌر  ِمْثَلُه َوَتْأيِتَ  ُخُلٍق  َعْن  ***الََتنَْه  ) أ  ( 
حَيا َفنَْســرَتِ ُســَلْيَمـاَن  إىَل  َفِسيًحا َعنًَقا  ِسرِيِي  ***َياَناُق  )ب( 
لَصابِِر إالَّ  اآلَماُل  اْنَقاَدِت  َفاَم  ْعَب أو  ُأْدِرَك امْلُنَى  ***ألْسَتْسِهَلنَّ الصَّ )جـ( 

ُفوِف  الشُّ ُلْبِس  من  إيِّل  أَحبُّ  َعْينِي َوَتَقرَّ  َعَباَءٍة  ***َوُلْبُس  ) د ( 

س	 :  أ - قال تعاىل:   ژ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ژ )سورة النساء. اآلية : 	13(.

    ب - قال تعاىل:  ژ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ 

)سورة النساء. اآلية : 		1(.

           جـ - قال تعاىل: ژ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ )سورة األنعام. اآلية : 1	(
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حيث  من  حكمه  واذكر  السابقة،  اآليات  يف  خط  حتته  فيام  النصب  عامل  بني 
اإلظهار واإلضامر، مستدالً عىل ما تقول بقول ابن مالك اآلتى :

ُعِدْم  َوإْن  َناِصَبًة،  )َأْن(  إْظَهاُر  اْلُتِزْم َجرٍّ  َوالَِم  )الَ(  ***َوَبنْيَ 

أْضِمَرا   َحْتاًم  َكاَن  َنفِي  َوَبْعد  ***)الَ( َفَأِن اْعِمْل ُمْظَهًرا، أو ُمْضَمًرا        
س	: أعرب الفعل املضارع يف األمثلة اآلتية ، مع ذكر العامل يف كلٍّ .

صه فأحسن إِليكـ  صه أحسن إليكـ  ما أنت إال تأتينا فتحدثناـ  ما تأتينا فتحدثنا 
ـ ما تأتينا حتدثنا ـ حسبك احلديث فينام الناس ـ حسبك احلديث ينم الناس ـ ال تأكل 
السمك وترشب اللبن .ال تدُن من األسد ـ يأكلك ... لعلك جتتهد َفُتِصب خرًيا ـ ال 

تبخل فتندم .
س10 : عالم يستشهد النحويون باآليت يف باب إعراب الفعل ونواصبه؟

قال تعاىل:
ٺ  ٺ  ژٺ   ،)23  : اآلية  احلديد.  )سورة  ژ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ژ 
األنعام.  )سورة  ژ  مسحص  خس  حس  جس  ژمخ   ،)		  : اآلية  طه.  )سورة  ژ  ٿ  ٿ  ٺ 
 ،)		  : اآلية  اإلرساء.  )سورة  ٺمث  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  نث   ،)2	  : اآلية 

ھ  ھ  ھ  214(،ژ   : اآلية  البقرة.  )سورة  ېېېژ  ژې 
ژ ڻ  ۀ ۀہژ )سورة املرسالت. اآلية  ے ژ )سورة فاطر. اآلية : 	3(، 
 : اآلية  اإلنعام.  )سورة  ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ   ،)3	  :

ژڭ  ڭۇ  ۇژ )سورة اإلنعام. اآلية : 1	(، ژ ۀ  ہ    ،)1	1

ژ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ،)1		  : اآلية  النساء.  )سورة  ژ  ہ  ہ ہ  
ۅژ. )سورة طه. اآلية : 1	(
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11 - بني نوع »أن« يف األمثلة اآلتية ، وأعرب املضارع بعدها :
) أ ( قال تعاىل:    ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  ژ )سورة املزمل. اآلية : 20( .
)ب( قال تعاىل:   ژ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئژ )سورة البقرة. اآلية : 0	2(

)جـ( ظننت أن يقوم زيد .
12 - قال الشاعر :

لَصابِِر  إالَّ  اآلَماُل  اْنَقاَدِت  َفاَم  ْعَب أو  ُأْدِرَك امْلُنَى  ***ألْسَتْسِهَلنَّ الصَّ                         
َتْسَتِقياَم أو   ا،  ُكُعوهَبَ ُت  َكرَسْ َقْوٍم َقنَاَة  َغَمْزُت  إَِذا  ***َوُكنُْت  وقال آخر :     

ما حتته خط ورد منصوًبا بعامل حمذوف ، فام حكم حذفه ؟ ، وملاذا ؟  مسرتشًدا 
بقول ابن مالك اآلتى :

َمْوِضِعَها )َحتَّى( أو )ْاالَّ( َأْن َخفي يِف َيْصُلُح  إَذا  )َأْو(  َبْعَد  ***َكَذاَك 

13 - بأي اعتبار جيوز رفع ونصب املضارع يف )رست حتى أدخل البلد( .
14 - علل ملا يأيت :

) أ (  جزم املضارع يف »التدن من األسد تسلم« ورفعه يف »ال تدن من األسد يأكلك« .
) ب (  جزم املضارع يف »صه أحسن إليك« ، ورفعه يف »صه فأحسن إليك« .

) جـ (  نصب املضارع الذى حتته خط بأن مضمرة. جواًزا يف قوله تعاىل : 
ژ  ىئ  ىئ    ىئ   ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   ژ   
)سورة الشورى. اآلية : 1	(  ونصب املضارع بأن مضمره وجوًبا ىف قوله تعاىل: ژ ائ  

ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئژ )سورة األنفال. اآلية : 33(.

) د (  نصب املضارع بأن مضمرة شذوًذا ىف قوهلم : مرة حيفرها
	1 - يقول ابن مالك 

ْت َعَماَل )َما( ُأْختَِها َحْيُث اسَتَحقَّ َعىَل مَحْاًل  )َأْن(  َل  َأمْهَ ***َوَبْعُضُهْم 

ارشح قول ابن مالك السابق ممثاًل ملا تذكر .
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عوامل اجلزم

أهداف باب عوامل جزم املضارع
بنهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:

ُيميز بني األدوات اجلازمة لفعل واحد، واألدوات اجلازمة لفعلني.ـ 1
ُيمثل ملضارع مزوم بأدة جتزم فعاًل واحًدا.ـ 2
يستخرج مضارًعا مزوًما بأداة جتزم فعلني.ـ 3
حيدد مجلتي الرشط واجلزاء يف األمثلة.ـ 4
يميز بني أنواع الرشط واجلواب إن كانا فعلني.ـ 	
يوضح مواضع جواز رفع جواب الرشط.ـ 	
يستخرج مضارًعا جيوز رفعه وجزمه.ـ 	
يمثل ملضارع جيوز فيه الرفع والنصب.ـ 	
حيدد مواطن اقرتان جواب الرشط بالفاء.ـ 	
يمثل جلواب رشط أقيمت فيه إذا الفجائية مقام الفاء.ـ 10
يستخرج مضارًعا جيوز فيه الرفع والنصب واجلزم.ـ 11
يستخرج مضارًعا جيوز فيه النصب واجلزم.ـ 12
يوضح مواضع جواز حذف جواب الرشط، واالستغناء بالرشط عنه.ـ 13
يستخرج جزاًء للرشط استغني به عن فعل الرشط.ـ 14
ُيمثل الجتامع الرشط والقسم يف مجلة.ـ 	1
يوضح احلكم اإلعرايب إذا اجتمع الرشط والقسم وتقدم ذو اخلرب.ـ 	1
يعرب مجاًل فعلية تشتمل عىل فعل الرشط وجوابه.ـ 	1
يميز بني مل وملا اجلازمتني.ـ 	1
يفرق بني جواب القسم والرشط إذا اجتمعا يف مجلة.ـ 	1
م فيها القسم عىل الرشط وكان اجلواب للرشط.ـ 20 ُيمثل جلملة َتقدَّ
يتقن قراءة أبيات ألفية ابن مالك.ـ 21
هيتم بدراسة إعراب الفعل املضارع.ـ 22
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َعَواِمُل الـَجْزِم
ا  )1( َولمَّ بَِلْم  َهَكَذا  اْلِفْعِل،  يِف  ***باَِل َواَلٍم َطالبـًا َضْع َجْزَمـًا )ص( 

َما إِْذ  أْيَن  اَن  أيَّ َمَتى  أّي  َوَمْهاَم َوَما  َوَمْن  بإْن  ***َواْجِزْم   
أْساَم    األَدَواِت  وَباِقي  كإْن  َما إِْذ  َوَحْرٌف  َأنَّى،  ***َوَحْيُثاَم 

)ش( األدوات اجلازمة للمضارع عىل قسمني:

)لَِيُقْم  نحو:  األمر،  عىل  الدالة  الالم  وهو:  واحًدا،  فعاًل  جيزم  ما  أحدمها: 
النهي،  عىل  الدالة  و)ال(  نثٹٹڤمث)2(،  نحو:  الدعاء،  عىل  أو  َزْيٌد(، 
نحو:  الدعاء،  عىل  أو  نثۇۆۆۈۈمث)3(،  تعاىل:  قوله  نحو: 
ـا( ومها للنفي، وخيتصان باملضارع، َوَيْقلَِباِن  نثېېېمث)4(، )ومل( و)لـمَّ
، نحو: )مل َيُقْم زيد، ومَلَّا َيُقْم عمرو(، وال يكون النفي بَِلامَّ إال متصاًل  معناُه إىل امُليِضِّ

باحلال.

بقوله ضع اآليت، والم: معطوف عىل ال، طالًبا: حال  )1( اإلعراب: بال: جار ومرور متعلق 
من فاعل ضع املسترت فيه، ضع: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، جزما: 
مفعول به لَِضْع، يف الفعل: جار ومرور متعلق بضع، هكذا بلم: جاران ومروران يتعلقان بفعل 

حمذوف دلَّ عليه املذكور قبله أي: ضع كذا بلم، وملَّا: معطوف عىل مل.
* واجزم: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، بإن: جار ومرور متعلق باجزم، 
ومن، وما، ومهام، وأي، ومتى، وأيان، وأين، إذما: كلهن معطوفات عىل إن بعاطف مقدر 

يف بعضهن، ومذكور يف الباقي .
لفظه:  قصد  إذما:  مقدم،  خرب  وحرف:  السابق،  البيت  يف  إن  عىل  معطوفان  أّنى:  وحيثام،   *
مبتدأ مؤخر، كإْن: جار ومرور متعلق بمحذوف نعت حلرف، وباقي: مبتدأ، وباقي مضاف، 

األدوات: مضاف إليه، أسام:  خرب املبتدأ، وقرص للرضورة، وأصله: أسامء مجع اسم.
)2( سورة الزخرف. اآلية: 		 .

)3( سورة التوبة . اآلية: 40.
)4( سورة البقرة . اآلية: 		2.
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والثاين: ما جيزم فعلني، وهو )إْن(، نحو: نث ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ   
ڌ  ڎ ڎ   ڈ مث)1(، و)َمْن(، نحو: نثڦڦڄڄڄمث)2(، 

نثڤ  نثٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹمث)3(، و)َمْهاَم(، نحو:  و)َما(، نحو: 
نحو:   ،) و)أيٌّ ڄمث)4(،  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

نثک گ گ گ گ ڳمث)	(، و)َمتى( كقوله:
ِعنَْدَها َخرْيُ ُموِقِد)	( َناٍر  جَتِْد َخرْيَ  َناِرِه َضْوِء  إىَل  َتْعُشو  َتْأتِِه  ***َمَتى 

)1( سورة البقرة. اآلية: 4	2.
)2( سورة النساء. اآلية: 123.
)3( سورة البقرة. اآلية: 		1.

)4( سورة األعراف. اآلية: 132.
)	( سورة اإلرساء. اآلية: 110.

)	( البيت للحطيئة يف املدح.
أراد  أنه  ثابت، خريموقد : حيتمل  اللغة: تعشو: أي جتيئه عىل غري هداية، أو جتيئه عىل غري برص 
الغلامن الذين يوقدون، يريد كثرة إكرامهم للضيفان وحفاوهتم بالواردين عليهم، وحيتمل أنه يريد 
املمدوح نفسه، إنام جعله موقًدا ـ مع أنه سيد ـ ألنه اآلمر باإليقاد، فجعله فاعاًل لكونه سبب الفعل 
كام يف قوله تعاىل: نثککککمث )سورة غافر . اآلية: 3	( وكام يف قوهلم: هزم األمري اجليش 

وهو يف قرصه وبنى األمري احلصن، وما أشبه ذلك.
اإلعراب: متى: اسم رشط جازم جيزم فعلني األول فعل الرشط والثاين جوابه وجزاؤه، وهو ـ 
مع هذا ـ ظرف زمان مبني عىل السكون يف حمل نصب بتجد، تأته: تأت: فعل مضارع فعل الرشط 
مزوم  وعالمة جزمه حذف الياء وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واهلاء مفعول به، 
تعشو: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدرة عىل الواو، وفيه ضمري مسترت وجوًبا تقديره: 
أنت فاعل، واجلملة يف حمل نصب حال، إىل ضوء: جار ومرور متعلق بقوله تعشو، وضوء مضاف 
ونار من، ناره: مضاف إليه، واهلاء مضاف إليه، جتد: فعل مضارع جواب الرشط وجزاؤه مزوم 
وعالمة جزمه السكون، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، خري: مفعول واخلرب لتجد 
وخري مضاف، ونار: مضاف إليه، عندها: عند: ظرف متعلق بمحذوف خرب مقدم، وعند مضاف 
املبتدأ واخلربيف  وها مضاف إليه، خري: مبتدأ مؤخر، وخري مضاف، وموقد: مضاف إليه، ومجلة 
حمل جر صفة لنار ، وذلك ألن )جتد( من وجد بمعنى )لقي( ال بمعنى )علم( وهي تتعدى ملفعول 

واحد .
 الشاهد فيه: )َمَتى تْأتِِه .. جَتْد .. إلخ(: حيث جزم بمتى فعلني ومها قوله: تأته وهو فعل الرشط، 

والثاين قوله جتد وهو جواب الرشط وجزاؤه.



ـ   		1   ـ

و )أّيان( كقوله:
مَلْ ُتْدِرِك اأْلَْمَن ِمنَّا مَلْ َتَزْل َحِذرا)1( وإَِذا َنا  َغرْيَ َتْأمن  نْؤمنَك  اَن  ***أيَّ

و)َأْينَاَم( كقوله:
مَتِْل)2( مُتَيِّْلَها  يُح  الرِّ َأْينَاَم  ...........................***

)1( اللغة: نؤمنك  نعطك األمان حذرا  خائفا َوجال.
اإلعراب: أيان: اسم رشط جازم، وهو مبني عىل الفتح يف حمل نصب عىل الظرفية، وعامله قوله:   
 تأمن  الذي هو جواب الرشط، نؤمنك: نؤمن: فعل مضارع فعل الرشط مزوم بالسكون وفاعله مسترت 
فيه وجوًبا تقديره: نحن، والكاف مفعول به، تأمن: فعل مضارع جواب الرشط وفيه ضمري مسترت 
وجوًبا تقديره: أنت فاعل، غرينا: غري: مفعول به لتأمن، غري مضاف ونا: مضاف إليه، وإذا: ظرف 
تضمن معنى الرشط، مل: نافية جازمة، تدرك: فعل مضارع مزوم بلم، وفاعله ضمري مسترت فيه 
وجوًبا تقديره: أنت، األمن: مفعول به لتدرك واجلملة من تدرك املنفي بلم وفاعله املسترت يف حمل 
جر بإضافة إذا إليها، منا: جار ومرور متعلق بتدرك مل: نافية جازمة تزل: فعل مضارع ناقص مزوم 
بلم، واسمه ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، حذرا: خرب تزل، ومجلة تزل حذرا جواب إذا .
الشاهد فيه: )أيان .. نؤمنك تأمن إلخ(: حيث جزم بأيان فعلني، أحدمها فعل الرشط وهو قوله: 

نؤمنك، والثاين جوابه وجزاؤه ـ وهو قوله   تأمن ـ عىل ما بيناه يف اإلعراب. 
)2( هذا عجز بيت لكعب بن جعيل، وصدره: َصْعَدٌة َنابَِتٌة يف َحائِِر.

اللغة: َصْعدة  هي القناة التي تنبت مستوية؛ فال حتتاج إىل تقويم وال تثقيف ويقولون: امرأة صعدة 
أي: مستقيمة القامة مستوية، عىل التشبيه بالقناة، كام يشبهوهنا بغصن البان وباخليزران حائر هو 

املكان الذي يكون وسطه منخفًضا، وحروفه مرتفعة عالية.
املعنى: شبه امرأة بقناة مستوية لدنة، قد نبتت يف مكان مطمئن الوسط،والريح تعبث هبا ومتيلها 

وهي متيل مع الريح.
اإلعراب: أينام: أين اسم رشط جازم جيزم فعلني، وهو مبني عىل الفتح يف حمل نصب عىل الظرفية 
وعامله قوله: متل الواقع جوابا للرشط، وما: زائدة، الريح: فاعل بفعل حمذوف يقع فعال للرشط 
يفرسه ما بعده والتقدير: أينام متيلها الريح، ومتيلها: مجلة ال حمل هلا مفرسة للفعل املحذوف، متل:  
إىل  يعود  هي  تقديره:  جواًزا  مسترت  ضمري  وفيه  بالسكون  مزوم  الرشط  جواب  مضارع  فعل 

الصعدة.
الشاهد فيه: )أينام ... متيلها متل(: حيث جزم بأينام فعلني أحدمها ـ وهو الذي يفرسه قوله: متيلها 

ـ فعل الرشط، والثاين: وهو قوله، متل  جواب الرشط وجزاؤه.



ـ   		1   ـ

و)إْذ ما(، نحو: قوله:
آتَِيا )1( َتْأُمُر  اُه  إيَّ َمْن  ُتْلِف  بِِه  آِمٌر أْنَت  َما  َتْأِت  َما  إْذ  ***َوإنََّك 

و)َحْيُثاَم(، نحو: قوله:
األَْزَماِن )2( َغابِِر  يف  َنَجاًحا  اهللُ  َلَك ْر  ُيَقدِّ َتْسَتِقْم  ***َحْيُثاَم       

(، نحو: قوله: و)أينَّ
َأخـًا َغرْيَ َما ُيْرِضيُكاَم الَ حُياوُل )3( َتَأتَِيا َتَأتَِيايِن  َأنَّى  ***َخلِييَلَّ       

 )1( املعنى: إنك إذا فعلت اليشء الذي تأمر غريك به وجدت املأمور آتيا به  يريد أن األمر باملعروف 
ال يؤيت ثمره إال إن كان اآلمر مؤمتًرا به ليقتدي املأمور به.

جيزم  جازم  رشط  حرف  ما:  إذ  اسمها،  والكاف  ونصب،  توكيد  إن:حرف  وإنك:  اإلعراب: 
فعلني: األول: فعل الرشط والثاين جوابه وجزاؤه، تأت: فعل مضارع فعل الرشط مزوم بحذف 
الياء وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، ما: اسم موصول مفعول به لتأت أنت: ضمري 
منفصل مبتدأ، آمر: خرب املبتدأ به: جار ومرور متعلق بآمر، واجلملة من املبتدأ وخربه ال حمل هلا 
من اإلعراب صلة املوصول، ُتلف: فعل مضارع جواب الرشط مزوم بإذما، وعالمة جزمه حذف 
الياء، وفيه ضمري مسترت وجوًبا تقديره: أنت فاعل، َمْن: اسم موصول: مفعول أول لتلف، إياه:  
ضمري منفصل مفعول مقدم عىل عامله وذلك ـ  العامل هو تأمر اآليت، تأمر:  فعل مضارع وفاعله 
ضمري مسترت فيه وجوًبا. تقديره: أنت واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة َمْن املوصولة، آتيا: 

مفعول ثان لتلف.
الشاهد فيه: )إذ ما تأت .. تلف(: حيث جزم بإذ ما فعلني. أحدمها قوله: تأت فعل الرشط.

والثاين قوله: تلف جواب الرشط وجزاؤه. 
)2( اللغة: تستقم: تعتدل وتأخذ يف الطريق السوي، نجاًحا: ظفًرا بام تريد، ونواالً ملا تأمل، غابر: باق.
جوابه  والثاين:  الرشط،  فعل  األول  فعلني:  جيزم  جازم،  رشط  اسم  حيث:  حيثام:  اإلعراب: 
وجزاؤه، وهو مبني عىل الضم يف حمل نصب عىل الظرفية، وما: زائدة، تستقم:  فعل مضارع فعل 
الرشط مزوم بالسكون، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، يقدر: فعل مضارع جواب 
الرشط وجزاؤه، مزوم وعالمة جزمه السكون، لك: جار ومرور متعلق بيقدر، اهلل: فاعل يقدر، 
واألزمان:  مضاف،  وغابر  أيضا،  بيقدر  متعلق  ومرور  جار  غابر:  يف  ليقدر،  به  مفعول  نجاًحا: 

مضاف إليه.
الشاهد فيه: )حيثام تستقم يقدر ... إلخ(: حيث جزم بحيثام فعلني: أحدمها ـ وهو قوله )تستقم( 

ـ فعل الرشط، والثاين ـ وهو قوله يقدر جواب الرشط وجزاؤه.
مثنى،  قبلها ألنه  ما  املفتوح  بالياء  نداء حمذوف منصوب  منادى بحرف  )3( اإلعراب: خلييل: 
وهو مضاف وياء املتكلم املدغمة يف ياء التثنية مضاف إليه،أنَّى: اسم رشط جازم جيزم فعلني: = 
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ا أسامء، إال )إْن، وإْذ َما( فإهنام حرفان، وكذلك  وهذه األَدَواُت التي جتزم فعلني ُكلهُّ
ا حروٌف. األدوات التي جتزم فعاًل واحًدا ُكلهُّ

]اقتضاء أدوات الرشط مجلتني[
ُوِساَم )1( َوَجَواًبا  اجَلَزاُء،  َيْتُلو  َما ٌط ُقدِّ ***فِْعَلنْيِ َيْقَتِضنَي: رَشْ )ص( 

وأنَّى(  قوله:  إىل  ـ  بإْن  )واجِزْم  قوله:  يف  املذكورة  األدواِت  هذه  أن  يعني  )ش( 
ـ  املتأخرة  ـ وهي  والثانية  ـ تسمى رشًطا،  املتقدمة  ـ وهي  يقتضني مجلتني: إحدامها 
فاألْصُل  الثانية  ا  وأمَّ فِعلية،  تكون  أن  األوىل  اجلملة  وَجَزاًء، وجيب يف  تسمى جواًبا 
َزْيٌد أكرمته، وإن جاء  فيها أن تكون فعلية، وجيوز أن تكون اسمية، نحو: )إْن َجاء 

َزْيُد َفَلُه الَفْضُل(.

= األول فعل الرشط، والثاين جوابه وجزاؤه، وهو ظرف مبني عىل السكون يف حمل نصب بجواب 
الرشط الذي هو تأتياين: تأتيا: فعل مضارع فعل الرشط مزوم بحذف النون، وألف االثنني فاعل 
النون  بحذف  مزوم  الرشط  جواب  مضارع،  فعل  تأتيا:  به  مفعول  املتكلم  وياء  للوقاية  والنون 
م عىل  تقدَّ به  الظاهرة، غري: مفعول  بالفتحة  لتأتيا منصوب  به  فاعل، أخا: مفعول  االثنني  وألف 
عامله وهو قوله ال حياول اآليت، وغري مضاف، وما: اسم موصول مضاف إليه، يرضيكام: يريض: 
فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود عىل ما املوصولة، والضمري البارز 
املتصل مفعول به لرييض، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة املوصول، ال: نافية، حياول: فعل 
الفعلية يف حمل  يعود إىل قوله أخا، واجلملة  تقديره: هو  فيه جواًزا  مضارع وفاعله ضمري مسترت 

نصب صفة لقوله أخا .
الشاهد فيه: )أنى تأتياين تأتيا..إلخ(: حيث جزم بأنَّى فعلني أحدمها، وهو: تأتياين  فعل الرشط 

والثاين، وهو قوله تأتيا جواب الرشط وجزاَؤه.
)1( اإلعراب: فعلني: مفعول مقدم عىل فاعله قوله يقتضني، يقتضني: فعل مضارع مبني عىل 
كونه  مع  به  االبتداء  وساغ  مبتدأ،   : رشط  فاعل،  النسوة  ونون  النسوة،  بنون  التصاله  السكون 
للمجهول، واأللف لإلطالق،  مبني  التفصيل، قدما: قدم: فعل ماض  لوقوعه يف معرض  نكرة 
ونائب الفاعل ضمري مسترت تقديره: هو يعود إىل الرشط، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، يتلو: 
فعل مضارع، اجلزاء: فاعل يتلو، وجواًبا:  مفعول ثان تقدم عىل عامله وهو قوله ُوسام اآليت، 
وِسام: ُوسم: فعل ماض مبني للمجهول واأللف لإلطالق، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا 

تقديره: هو يعود إىل اجلزاء وهو املفعول األول. 
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]أنواع الرشط واجلواب إن كانا فعلني[
ُتْلِفيِهـــاَم، أو ُمَتَخالِفـَــنْيِ )1( ، أو ُمَضاِرَعــنْيِ ***َوَماِضَيــنْيِ )ص( 

)ش( إذا كان الرشط واجلزاء مجلتني فعليَّتنِي فيكونان عىل أربعة أنحاء:

األول: أن يكون الفعالن ماضيني، نحو: )إْن َقاَم َزْيٌد قام عمٌرو( ويكونان يف حَمَل 
َجْزٍم، ومنه قولُه تعاىل: نثھےےۓمث)2( .

َيُقْم زيٌد يقْم َعْمرو(، ومنه قوُله تعاىل:  والثاين: أن يكونا مضارعني، نحو: )إن 
نثڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈمث )3( .

والثالث: أن يكون األول ماضًيا والثاين مضارًعا، نحو: )إْن َقاَم َزْيٌد َيُقْم عمٌرو( 
ومنه قولُه تعاىل: نثڃ ڃڃچچچچڇڇڇمث)4(

والرابع: أن يكون األول مضارًعا، والثاين ماضًيا، وهو قليل، ومنه قوُله:
َوالَوِريِد )	( َحْلِقِه  َبنْيَ  َجا  َكالشَّ ِمنُْه ُكنَْت  بَِسيٍِّئ  َيكِْديِن  ***َمْن 

)1( اإلعراب: وماضيني: مفعول ثان تقدم عىل عامله ـ وهو قوله: تلفيهام اآليت ـ أو: عاطفة، 
وفاعله ضمري  فعل مضارع،  تلفي:  تلفيهام:  السابق،  ماضيني  قوله:  مضارعني: معطوف عىل 
مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت،والضمري البارز املتصل مفعول تلفي األول، أو: عاطفة، متخالفني: 

معطوف عىل قوله: مضارعني.
)2( سورة اإلرساء. اآلية: 	.

)3( سورة البقرة. اآلية: 4	2.
)4( سورة هود. اآلية: 	1.

)	(  البيت أليب زبيد الطائي.
اللغة: يكدين من الكيد أي : خيدعني ويمكر يب. الشجا: ما يعرتض احللق كالعظم.

املعنى: يرثي ابن أخته، ويعدد حماسنه؛ فيقول: كنت يل بحيث إن من أراد أن خيدعني ويمكر يب، 
فإنك تقف يف طريقه، وال متكنه من نيل مآربه، كام يقف الشجا يف احللق فيمنع وصول شء إىل 

اجلوف، وهو كناية عن انتقامه.
اإلعراب: من: اسم رشط جازم جيزم فعلني: األول: فعل الرشط، والثاين: جوابه وجزاؤه وهو 
بالسكون،  الرشط مزوم  فعل  فعل مضارع  يكد  يكدين:  مبتدأ،  رفع  السكون يف حمل  مبنـي عىل 
والنون للوقاية، والياء مفعول به، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل اسم الرشط،= 
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َم ِمْن َذْنبِه«. وقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »َمْن َيُقْم َلْيَلَة القْدر ُغِفَر َلُه َما َتقدَّ
]حكم رفع جواب الرشط[

َوَهْن )1( ُمَضاِرٍع  َبْعد  َوَرْفُعُه  ***َوَبْعَد َماٍض َرْفُعَك اجَلَزا َحَسْن )ص( 
وَرْفُعه،  املضارع  َجْزُم  جاز  مضاِرًعا،  واجلزاء  ماضًيا،  الرشط  كان  أي:إذا  )ش( 

وكالمها َحَسٌن: فتقول: )إْن َقاَم َزْيٌد َيُقْم عمرو، ويقوُم عمرو(. ومنه قوله:
َحِرُم )2( َغائٌِب َمايِل َوالَ  َيَقوُل: الَ  َمْسَألٍة َيْوَم  َخلِيٌل  َأَتاُه  ***َوإِْن              

 = بسيئ: جار ومرور متعلق بيكدين، كنت: كان فعل ماض ناقص مبني عىل الفتح املقدر يف حمل 
بمحذوف   يتعلقان  ومروران  جاران  كالشجا:  منه:  اسمه،  املخاطب  وتاء  الرشط،  جواب  جزم 
خرب كان، بني: ظرف متعلق باخلرب، وبني مضاف وحلق من، حلقه: مضاف إليه، وحلق: مضاف 

واهلاء مضاف إليه، والوريد: معطوف عىل حلقه.
الشاهد فيه:  )من يكدين  .. كنت إلخ(: حيث جزم بـ من الرشطية فعلني: أحدمها ـ يكدين وهو 
فعل الرشط، والثاين ـ كنت  ـ وهو جواب الرشط وجزاؤه، وأوهلام فعل مضارع وثانيهام فعل ماض.

)1( اإلعراب: بعد: ظرف متعلق بقوله حسن اآليت، وبعد: مضاف وماض: مضاف إليه، رفعك: 
رفع: مبتدأ رفع مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة املصدر إىل فاعله،  اجلزا:  قرص للرضورة: 
مفعول به للمصدر، حسن: خرب املبتدأ، ورفعه: رفع: مبتدأ ورفع مضاف واهلاء مضاف إليه من 
إضافة املصدر ملفعوله، بعد: ظرف متعلق بقوله: وهن اآليت، وبعد مضاف ومضارع: مضاف 
إليه، وهن: فعل ماض والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل رفعه، ومجلة  وهن  

يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو رفعه .
)2( البيت لزهري بن أيب سلمى.

اللغة: خليل فقري حمتاج؛ مأخوذ من اخللة ـ بفتح اخللة ـ وهي الفقر واحلاجة، مسألة  طلب العطاء 
واسرتفاد   املعونة، حِرم بوزن كتف ـ أي: ممنوع.

املعنى: يقول : إن هذا املمدوح كريم جدا، وسخي يبذل ما عنده؛ فلو جاء فقري حمتاج يطلب نواله 
فِد عطاءه، مل يعتذر إليه بغياب ماله ، ومل يمنعه إجابة سؤاله. وَيْسرَتْ

اإلعراب: إْن: حرف رشط جازم جيزم فعلني، أتاه: أتى: فعل ماض مبني عىل فتح مقدر يف حمل 
جزم فعل الرشط، واهلاء مفعوله، خليل: فاعل أتى، يوم: ظرف زمان متعلق بقوله: أتاه، ويوم: 
مضاف، ومسألة: مضاف إليه، يقول: فعل مضارع جواب الرشط، ال: نافية عاملة عمل ليس، 
غائب: اسم ال مرفوع هبا، مايل: مال فاعل لغائب سد مسد خرب ال، ومال مضاف وياء املتكلم 
مضاف إليه، وال: الواو عاطفة ال: زائدة لتأكيد النفي، حرم: معطوف عىل غائب، وأفضل منه أن 
يقال يف اإلعراب: خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير: وال أنت حرم، فتكون الواو قد عطفت مجلة عىل 

مجلة.= 
= الشاهد فيه: )يقول(: حيث جاء جواب الرشط مضارعا مرفوعا، وفعل الرشط ماضيا وهو 



ـ   0	1   ـ

وإن كان الرشط مضارًعا واجلزاء مضارًعا وَجَب اجلزُم فيهام، وَرفُع اجلزاء ضعيٌف 
كقوله:

ُع )1( ُترْصَ َأُخوَك  ْع  ُيرْصَ إْن  إنََّك  أْقَرُع َيا  َحابٍِس  ْبَن  أْقَرُع  ***َيا                  
]وجوب اقرتان اجلواب بالفاء[

َها، مَلْ َينَْجِعْل )2( ًطا إلْن، َأْو َغرْيِ رَشْ ***َواْقُرْن بَِفا َحْتاًم َجَواًبا َلْو ُجِعْل )ص( 
)ش( أي: إذا كان اجلواُب ال يصلح أن يكون رشًطا وجب اقرتانه بالفاء، وذلك 
كاجلملة االسمية، نحو: )إْن َجاَء َزْيٌد َفُهَو حُمِسٌن(، وكفعل األمر، نحو: )إن جاء زيٌد 
ْبُه(، وكالفعلية املنفية بـ)ما(، نحو: )إن جاء زيٌد َفاَم أِضُبُه( ، أو )َلْن(، نحو:  فاْضِ

)إْن َجاَء َزْيٌد َفلْن َأِضَبُه(.
 فإن كان اجلواُب يصلح أن يكون رشًطا كاملضارع الذي ليس منفًيا بام، وال بلن، 

قوله: أتاه  وذلك ـ عىل إضامر الفاء عند الكوفيني واملربد أي: إن أتاه فيقول ... إلخ.
)1( البيت من رجز لعمرو بن خثارم، أنشده يف منافرة أمام األقرع بن حابس قبل إسالمه.

اإلعراب: يا: حرف نداء، أقرع: منادى مبني عىل الضم يف حمل نصب وابن: نعت ألقرع بمراعاة 
حمله وابن مضاف وحابس: مضاف إليه، يا أقرع: توكيد لفظي للنداء األول، إنَّك: إن حرف توكيد 
ونصب والكاف ضمري املخاطب اسمه، إْن: رشطية، ُيرصع: فعل مضارع مبني للمجهول فعل 
الستة، وأخو  األسامء  الضمة ألنه من  نيابة عن  بالواو  مرفوع  فاعل  نائب  أخو:  أخوك:  الرشط، 
الرشط،  جواب  للمجهول  مبني  مضارع  فعل  ترصع:  إليه،  مضاف  املخاطب  وكاف  مضاف، 

ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه، ومجلة الرشط واجلواب خرب إن.
الرشط  وفعل  مرفوًعا،  مضارًعا  الرشط  جواب  وقع  حيث  ترصع(:  يرصع.  )إن  فيه:  الشاهد 
مضارع، وذلك ـ  ضعيف واٍه، وهل خيتص بالرضورة الشعرية ؟ اجلواب: أنه ال خيتص برضورة 
الشعر، بدليل وقوعه يف القرآن الكريم يف قراءة طلحة بن سليامن: )أينام َتُكوُنوا ُيْدرُكُكم امْلوُت( 

برفع   يدرك .
)2( اإلعراب: اقرن: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، بفا: قرص للرضورة جار 
ومرور متعلق باقرن،  حتاًم  حال بتأويل اسم الفاعل أي: حامتًا، جواًبا:  مفعول به القرن، لو: حرف 
 رشط غري جازم، ُجعل: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: 
ثان جلعل،  الفاعل هذا هو مفعول جعل األول، رشًطا: مفعول  يعود إىل، جواب: ونائب  هو 
إلن: جار ومرور متعلق بمحذوف صفة لقوله رشًطا، أو: عاطفة،غريها: غري: معطوف عىل 
إن، وغري مضاف، وها: مضاف إليه، مل: نافية جازمة، ينجعل: فعل مضارع مزوم بلم وفاعله 
نصب  حمل  يف  وجواهبا  ورشطها  ولو  لو،  جواب  واجلملة  هو،  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري 

لقوله: جواًبا.
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ِف الذي هو غرُي مقروٍن بَقد مل  وال مقروًنا بحرف التنفيس، وال بقد، وكاملايض املترَصِّ
جيب اقرتانه بالفاء، نحو: )إْن َجاَء َزْيٌد جَيِىء عْمٌرو، أو  َقاَم عْمٌرو(.

]نيابة إذا الفجائية عن الفاء[
ُمَكاَفَأْه )1( َلنـَا  إًذا  ْد  جَتُ َكإْن  ُلُف الَفاَء إَذا اْلـُمَفاَجَأْه ***َوخَتْ )ص( 

)إذا(  إقامة  وجيوز  بالفاء،  اقرتانُه  وجب  اسميًة  مجلًة  اجلواُب  كان  إذا  أي:  )ش( 
الُفَجائية ُمَقاَم الفاء، ومنه قوُله تعاىل:

املصنف  يقيد  ومل  نثڇڇڇڇڍڍڌڌڎمث)2(، 
اجلملة بكوهنا اسمية؛ استِْغناء بَِفْهِم ذلَك من التمثيل، وهو: إْن جَتْد إًذا َلنَا ُمَكاَفأْة.

]العطف عىل اجلواب بالفاء، أو الواو[
َقِمْن )3( بَِتْثليٍث  اْلَواِو  أِو  بِاْلَفا،  ْن ***َوالِفْعُل ِمْن َبْعِد اجَلَزا إْن َيْقرَتِ )ص( 

جاز  الواو  أو  بالفاء،  مقرون  مضارٌع  فعٌل  الرشط  جزاء  بعد  وقع  إذا  )ش( 
تعاىل:  قوُله  بالثالثة  قرىء  وقد  والنصب،  والرفع،  اجلزم،  أوجه:  ثالثة   فيه 

ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڇ  نث 
)1( اإلعراب: ختلف: فعل مضارع، الفاء: مفعول به لتخلف، إذا: قصد لفظه: فاعل ختلف، 
لقول  جارة  الكاف  كإن:  املدلول،  إىل  الدال  إضافة  من  إليه  مضاف  املفاجأة:  مضاف،   وإذا 
تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  الرشط،وفاعله  فعل  مضارع  فعل  رشطية، جتد:  إن:  حمذوف، 
أنت، إذا: رابطة للجواب بالرشط، لنا: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب مقدم، مكافأة: مبتدأ 

مؤخر واجلملة من املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جْواب الرشط.
)2( سورة الروم . اآلية: 	3 .

)3( مفهوم البيت: إذا جاء بعد اجلواب فعل مضارع مقرون بالفاء أو الواو، جيوز فيه ثالثة أوجه: 
اجلزم بالعطف عىل فعل الرشط، والنصب بأن مضمرة بعد فاء السببية، والرفع عىل االستئناف؛ 

ألن اجلملة قد انتهت واسُتؤنِف كالم جديد.
مضاف،  وبعد  اآليت  يقرتن  بقوله،  متعلق  ومرور  جار  بعٍد:  من  مبتدأ،  الفعل:  اإلعراب: 
وفاعله  الرشط،  فعل  مضارع  فعل  يقرتن:  رشطية،  إْن:  إليه،  مضاف  للرضورة،  قرص  اجلزاء: 
ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل الفعل، بالفاء: قرص للرضورة: جار ومرور متعلق 
بقوله يقرتن،   أو الواو: معطوف عىل الفاء، بتثليث: جار ومرور متعلق بقوله َقِمْن اآليت، قمن: 

خرب املبتدأ وهو قوله   الفعل وجواب الرشط حمذوف يدل عليه سابق الكالم.
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ڑمث )1(
بجزم َيغفر، ورفعه، ونصبِه)2( وكذلَك ُرِوَي بالثالثة قوُله:

احَلَراُم َوالبَلُد  النَّاِس  َربِيُع  هَيْلِْك َقاُبوَس  أُبو  هَيْلِْك  ***َفإْن 

َسنَاُم )3(  َلُه  َلْيَس  الظِّْهِر  أَجبِّ  َعْيٍش بِِذَناِب  َبْعَدُه  ***َونْأُخْذ 

ُرِوَي بجزم )نأخذ(، وَرْفِعِه، َوَنْصبِِه.
]العطف عىل الرشط بالفاء، أو الواو[

)1( سورة البقرة . اآلية: 4	2 .
)2( يغفر باجلزم عطفا عىل جواب الرشط، وبالرفع عىل أن الفاء استئنافية، ويغفر: مضارع مرفوع 
لتجرده من الناصب واجلازم، والنصب عىل أن الفاء فاء السببية، ويغفر: منصوب بأن مضمرة بعد 

فاء السببية.
)3( البيتان للنابغة الذبياين.

اللغة: هيلك: يموت، أبو قابوس: كنية النعامن بن املنذر، وقابوس: يمتنع صفه للعلمية والعجمة، 
ربيع الناس: ُكنى به عن اخلصب والنامء وسعة العيش، وجعل النعامن ربيًعا؛ ألنه سبب ذلكـ  البلد احلرام 
 كنى به عن أمن الناس وطمأنينتهم، وراحة باهلم وذهاب خوفهم وجعل النعامن ذلكـ  ألنه كان سببا فيه، 
إذ إنه كان جيري املستجري ويؤمن اخلائف، ذناب عيش: ذناب كل شء عقبه وآخره أجب الظهر 
أي مقطوع السنام، شبه احلياة بعد النعامن والعيش يف ظالل غريه، وما يالقيه الناس بعده من املشقة 
وصعوبة املعيشة وعرسها، ببعري قد أضمره اهلزال، وقطع اإلعياء والنصب سنامه، تشبيًها مضمًرا 
يف النفس، وطوى ذكر املشبه به وذكر بعض لوازمه وقوله ليس له سنام: فضل يف الكالم وزيادة 

يدل عليها سابقه.
 اإلعراب: إن: رشطية، هيلك: فعل مضارع فعل الرشط، أبو: فاعل هيلك وأبو مضاف، وقابوس:  
مضاف إليه، هيلك: جواب الرشط، ربيع الناس: فاعل هيلك ومضاف إليه، والبلد: معطوف عىل 
ربيع، احلرام: نعت البلد.ونأخذ: يروى باجلزم فهو معطوف عىل جواب الرشط، ويروى بالرفع 
فالواو لالستئناف، والفعل مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، ويروى بالنصب فالواو للمعية، 
والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة، وإنام ساغ ذلك مع أن رشط النصب بعد واو املعية أن تكون 
واقعة بعد نفي أو استفهام أو نحومها ـ ألن مضمون اجلزاء مل يتحقق وقوعه، لكونه معلقا بالرشط، 
فأشبه الواقع بعد االستفهام ، بعده: بعد ظرف متعلق بنأخذ، وبعد مضاف وضمري الغائب مضاف 
إليه بذناب: جار ومرور متعلق بنأخذ وذناب مضاف، وعيش: مضاف إليه، أجب: صفة لعيش 
إليه، ليس: فعل ماض ناقص، له:  مرورة بالكرسة الظاهرة، وأجب: مضاف، والظهر: مضاف 
جار ومرور متعلق بمحذوف خرب ليس مقدم، سنام: اسم ليس تأخر عن خربها، واجلملة من 

ليس واسمها وخربها يف حمل جر صفة ثانية لعيش.
الشاهد فيه: )ونأخذ(: حيث روى باألوجه الثالثة املوضحة باإلعراب.



ـ   3	1   ـ
ْمَلَتنِي اكَتنََفا )1( باجْلُ اْن  َواٍو  أو  ***َوَجْزٌم، اْو َنْصٌب لِِفْعٍل إِثَر َفا )ص( 

)ش( إذا وقع بني فعل الرشط واجلزاء فعٌل مضارٌع مقرون بالفاء، أو الواو جاز 
نصبه وجزمه، نحو: )إْن َيقْم َزْيُد، وخَيُْرج خالٌد، ُأْكِرْمَك( بجزم )خيرج( ونصبه، ومن 

النصب قوُله:
َوالَ خَيَْش ُظْلاًم َما َأَقاَم َوالَ َهْضاَم )2( ُنْؤِوِه َوخْيَضَع  ِمنَّا  ْب  َيْقرِتَ ***َوَمْن 

* * *

)1( اإلعراب: جزم: مبتدأ، أو: عاطفة، نصب: معطوف عىل جزم، لفعل: جار ومرور متعلق 
بمحذوف خرب املبتدأ، إثر: ظرف متعلق بمحذوف صفة لفعل، وإثر مضاف، فا: قرص للرضورة: 
متعلق  باجلملتني: جار ومرور  إن: رشطية،  فا،  أو: عاطفة، واو: معطوف عىل  إليه،  مضاف 

باكتنفا اآليت، اكتنفا:  فعل ماض فعل الرشط وجواب الرشط حمذوف.
)2( اللغة: يقرتب يدنو، ويقرب وخيضع، نؤوه: ننزله عندنا، هضام: ظلام، وضياعا حلقوقه.

اإلعراب: من: اسم رشط جاز م جيزم فعلني، األول فعل الرشط والثاين جوابه وجزاؤه، وهو 
مبني عىل السكون يف حمل رفع مبتدأ، يقرتب: فعل مضارع فعل الرشط مزوم بالسكون، وفاعله 
ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود عىل من الرشطية، منا: جار ومرور متعلق بقوله يقرتب، 
وخيضع: الواو واو املعية، خيضع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد واو املعية، نؤوه: جواب 
الرشط مزوم بحذف الياء، والفاعل مسترت فيه وجوًبا تقديره: نحن، واهلاء مفعول به، وال: الواو 
الرشط مزوم بحذف األلف وفاعله  نافية، خيش: فعل مضارع معطوف عىل جواب  عاطفة، ال 
به ليخش، ما:  َمْن الرشطية أيضا، وظلاًم: مفعول  ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود عىل 
مصدرية ظرفية، أقام: فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه، وما املصدرية الظرفية مع ما دخلت 
عليه يف تأويل مصدر مرور بإضافة اسم الزمان إليه، والتقدير: مدة إقامته، وال: الواو عاطفة، ال: 

نافية، هضاًم: معطوف عىل قوله ظلام.
الشاهد فيه: )وخيضع(: فإنه منصوب، وقد توسط بني فعل الرشط وجوابه.
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]جواز حذف الرشط، أو اجلزاء[
َواْلَعْكُس َقْد َيْأيِت إِِن امَلْعنَى ُفِهْم )1( ُط ُيْغنِي َعْن َجَواٍب َقْد ُعلِْم ْ ***َوالرشَّ )ص( 

)ش( جيوز َحذُف جواِب الرشط، واالستغناء بالرشط عنه، وذلك ِعندما يدلُّ دليٌل 
ظامل(  )أنت  لداللة  الرشط  جواب  فحذف  َفَعْلَت(  إِْن  َظامِلٌ  نحو:)أْنَت  حذفه،  عىل 

عليه، والتقدير: )أْنَت َظامِلٌ، إْن َفَعْلَت فأنت ظامل(، وهذا كثري يف لساهنم.
وأما عكسه ـ وهو حذف الرشط واالستغناء عنه باجلزاء ـ فقليٌل، ومنه قوُله:

َساُم )2( احْلُ َمْفِرَقَك  َيْعُل  َوإالَّ  بُِكْفٍء ا  هَلَ َفلْسَت  ***َفَطّلْقَها 

أي : وإالَّ تطلقها َيْعُل َمفرَقَك احُلَساُم.

)1( اإلعراب: الرشط: مبتدأ، يغني: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو 
يعود إىل الرشط واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، عن جواب: جار ومرور متعلق بيغني، قد: 
حرف حتقيق، علم: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: 
تقليل،  قد: حرف  مبتدأ،  واجلملة يف حمل جر صفة جلواب، والعكس:  يعود عىل جواب،  هو 
يأيت: فعل مضارع وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، 
إن: رشطية، املعنى: نائب فاعل لفعل حمذوف يفرسه ما بعده، فهم: فعل ماض مبني للمجهول 
ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل املعنى: واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب 

مفرسة وجواب الرشط حمذوف.
)2( البيت ملحمد بن عبد اهلل األنصاري املعروف باألحوص من أبيات يقوهلا يف زوج امرأة حيبها 

واسمه مطر اللغة: بكفء: نظري مكايفء، مفرق: وسط الرأس، احلسام: السيف.
، ها: مفعول  أنت  تقديره:  فيه وجوًبا  أمر، وفاعله ضمري مسترت  اإلعراب: طلقها: طلق: فعل 
الفاء تعليلية، ليس: فعل ماض ناقص، والتاء اسمه هلا: جار ومرور متعلق بقوله:  به، فلست: 
الواو عاطفة  املقدرة وإال:  بالفتحة  ليس منصوب  زائدة، كفء: خرب  الباء  كفء اآليت، بكفء: 
إن: رشطية أدغمت يف ال النافية، وفعل الرشط حمذوف يدل عليه ما قبله، أي وإال تطلقها، يعل: 
فعل مضارع جواب الرشط مزوم بحذف الواو، مفرقك: مفرق: مفعول به ليعل ومفرق مضاف 

وضمري املخاطب مضاف إليه، احلسام: فاعل يعل. 
الشاهد فيه: )وإال يعل(: حيث حذف فعل الرشط، ومل يذكر يف الكالم إال اجلواب، وقد ذكر 

تقديره. 
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]اجتامع الرشط والقسم[ 
رَت َفْهَو ُمْلَتَزْم )1( َجَواَب َما أخَّ ٍط َوَقَسْم ***واْحِذْف َلَدى اْجتاَِمِع رَشْ )ص( 

 )ش( كلُّ َواِحٍد من الرشط والَقَسم َيْسَتْدِعي جواًبا، وجواب الرشط: إما مزوم، 
د  ُأكِّ بمضارع،  َرة  ُمَصدَّ مثبتة  فعلية  مجلة  كان  إن  الَقَسم  َوَجواُب  بالفاء،  مقرون  أو 
َوقد)2(،  بالالم  اْقرتَن  َرت بامٍض  َوإن ُصدِّ َوالنون، نحو: )َواهلل ألْضَبنَّ زيًدا(  بالالم 

نحو: )َواهلل لقد َقاَم زْيٌد(. 
وإن كان مجلة اسمية فبإنَّ والالم، أو الالم وْحَدها، أو بإنَّ َوْحَدها، نحو: )َواهلل إنَّ 
َلَزيٌد قائٌم(، و)َواهلل إنَّ زيًدا قائٌم(. وإن كان مجلة فعلية نفي بام،   زْيًدا لقائم(، و)اهلل 
أو ال، أو إْن، نحو: )واهلل ما يقوم زيد، وال يقوم زيٌد، وإْن َيقوُم زيٌد( واالسمية كذلك.

ر منهام؛ لداللة جواب األول عليه؛  فإذا اجتمع رشط وقسم ُحِذَف َجواُب املتأخِّ
فتقول: )إْن َقاَم َزْيٌد واهللِ َيُقْم َعْمٌرو(؛ فتحذف جواَب القسم؛ لداللة جواب الرشط 
لداللة  الرشِط؛  جواَب  فتحذف  عمرو(  لَيُقوَمنَّ  زيد  َيُقْم  إْن  )واهلل  وتقول:  عليه، 

جواب القسم عليه.

فيه وجوًبا تقديره: أنت، لدى: ظرف  )1( اإلعراب: احذف: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت 
ورشط:  مضاف  واجتامع  إليه،  مضاف  اجتامع:  مضاف،  ولدى  باحذف،  متعلق  عند  بمعنى 
مضاف إليه، وقسم: معطوف عىل رشط، جواب: مفعول به الحذف، وجواب مضاف، وما: 
اسم موصول مضاف إليه، أخرت: أخر: فعل ماض والتاء ضمري املخاطب فاعله واجلملة ال حمل 
هلا صلة والعائد ضمري منصوب بأخرت حمذوف والتقدير: ما أخرته  فهو الفاء للتعليل، هو: مبتدأ 

ضمري منفصل، ملتزم: خرب املبتدأ.
)2( وربام حذفت الالم وقد مجيًعا، وذلك ـ إن طالت مجلة القسم، وذلك ـ نحو قوله تعاىل : نث ڀ 
ڀ ڀ   مث   فإن هذه اجلملة جواب القسم الذي يف أول السورة وهو فعل ماض مثبت وليس 
معه الم وال قد، ثم إن الذي يقرتن بالالم وقد مًعا هو املايض املترصف فأما اجلامد فيقرتن بالالم 

وحدها نحو: واهلل لعسى زيٌد أْن يقوم، واهلل لنعم الرجُل زيٌد .   
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]اجتامع الرشط والقسم،وتقدم ذي اخلرب[
ْح ُمْطَلًقا باَِل َحَذْر )1( َط َرجِّ ْ َفالرشَّ َخرَبْ ُذو  َوَقْبُل  َتَواَليـَا  ***َوإِْن  )ص( 

َجَواُب  وُحِذَف  منها،  السابُق  أجيَب  والَقَسُم  الرشُط،  اجتمع  إذا  أي:  )ش( 
َح الرشُط مطلًقا،  ؛ فإن تقدم عليهام ُذو َخرَبٍ ُرجِّ املتأخر، هذا إذا مل يتقدم عليهام ُذو َخرَبٍ
القسم، فتقول:  َفُيَجاب الرشط وحيذف جواب   أي: سواء كان متقدًما، أو متأخًرا؛ 

)َزْيٌد إْن َقاَم واهللِ ُأْكِرْمُه(، و)َزْيٌد واهللِ إْن َقاَم ُأْكِرْمُه(.
]ترجيح جواب الرشط مع تقدم القسم الذي مل يسبقه مبتدأ[

ٍم )2( ُمَقدَّ َخرَبٍ  ِذي  باَِل  ٌط  رَشْ َقَسٍم َبْعَد  َح  ُرجِّ اَم  ***َوُربَّ )ص( 
م الَقسِم  )ش( أي: وقد جاء قليال ترجيح الرشط عىل الَقَسِم عند اجتامعهاَم، وَتَقدُّ

وإن مل يتقدم ذو خرب، ومنه قوُله:
)3(

َننَْتِفُل  الَقْوِم  ِدَماِء  َعْن  ُتْلِفنَا  الَ  َمْعَرَكٍة َعْن ِغبِّ  بِنَا  ُمنِيَت  ***َلئِْن             
)1( اإلعراب: إن: رشطية، تواليا: تواىل: فعل ماض فعل الرشط، وألف االثنني فاعل، وقبل: 
الواو واو احلال، قبل: ظرف متعلق بمحذوف خرب مقدم، ذو: مبتدأ مؤخر، وذو مضاف، خرب: 
املبتدأ واخلرب يف حمل نصب حال من ألف االثنني يف تواليا، فالرشط:  إليه، واجلملة من  مضاف 
الفاء واقعة يف جواب الرشط، الرشط: مفعول تقدم عىل عامله وهو رجح، رجح: فعل أمر وفاعله 
ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت واجلمـلة يف حمـل جـزم جـواب الشـرط،  مطلًقا: حـال، 

بال حذر: جار ومرور ومضاف إليه.
)2( اإلعراب: ربام: رب: حرف تقليل، ما: كافة، رجح:  فعل ماض مبني للمجهول، بعد: 
جار  بال:  ُرجح،  فاعل  نائب  إليه، رشط:   مضاف  مضاف، قسم:  وبعد  برجح،  متعلق  ظرف 
نعت لذي  إليه، مقدم:  إليه، وذي مضاف، خرب: مضاف  برجح، ذي: مضاف  متعلق  ومرور 

خرب.
)3( البيت لألعشى: ميمون قيس.

 اللغة: منيت: ابتليت، عن غب: عنـ  هناـ  تؤدي املعنى الذي تؤديه بعد، وغب كذا أي عقبه، التلفنا: 
ال جتدنا ننتفل نتملص ونتخلص.

ُمنيت: مني: فعل ماض مبني  إْن رشطية،  ـ  لئْن  للقسم، أي: واهلل  الالم موطئة  لئن:  اإلعراب: 
للمجهول فعل الرشط، وتاء املخاطب نائب فاعل )بنا( جار ومرور متعلق بمنيت، عن غب: جار 
ومرور متعلق بمنيت أيضا، وغب: مضاف، و معركة: مضاف إليه، )ال( نافية، تلفنا: تلف: فعل 
مضارع جواب الرشط مزوم بحذف الياء، والفاعل ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، نا:=  
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ٌط، وجواُبه  ـ و)إْن(: رَشْ َلئِْن  ـ والتقدير: واهلل  لقسٍم حمذوٍف  ُمَوّطَئة  )لئن(  َفاَلُم 
)ال ُتْلِفنَا( وهو مزوم بحذف الياء، ومل جُيَِب الَقَسُم، بل حذف جوابه؛ لداللة جواب 
الرشط عليه، ولو جاء عىل الكثري ـ وهو إجابة القسم لتَقدُِّمه ـ لقيل: الَ ُتْلِفينَا؛ بإثبات 

الياء؛ ألنه مرفوع.
* * *

= مفعول أول، عن دماء: جار ومرور متعلق بقوله ننتفل اآليت، ودماء مضاف، والقوم:  مضاف 
إليه، ننتفل: فعل مضارع، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: نحن، واجلملة يف حمل نصب 

مفعول ثان لتلفي.
الشاهد فيه: )ال تلفنا(: حيث أوقعه جواب الرشط مع تقدم القسم عليه، وحذف جواب القسم 
لداللة جواب الرشط عليه، ولو أنه أوقعه جواًبا للقسم جلاء به مرفوًعا، ال مزوًما. كام جاء بالرشح.
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تطبيقات
ڻ     ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ڳ  نث  يأيت:  ما  أعرب  1ـ 
ڻ مث : )إّن( حرف توكيد ونصب والضمري اسمها، )من( اسم رشط جازم 
العلة،  حرف  حذف  جزمه  وعالمة  مزوم  الرشط  فعل  مضارع  فعل  )يتق(:  مبتدأ، 
والفاعل مسترت فيه جواًزا تقديره هو، )ويصرب( باجلزم الواو حرف عطف، يصرْب:فعل 
مضارع معطوف عىل يتق مزوم وعالمة جزمه السكون، وأما بالنصب فالواو  واو 
إن،  خرب  الرشط  ومجلة  املعية،  واو   بعد  وجوًبا  مضمرة  بأن  منصوب  يصرَب:  املعية، 
 : ال  يضيع(  )ال   ، إن  اسم  اجلاللة(  اسم  )اهلل  الرشط،  جواب  يف  واقعة  الفاء  )فإن( 
نافية يضيع: فعل مضارع مرفوع والفاعل مسترت جواًزا تقديره هو، )أجر(: مفعول 
به، )املحسنني(: مضاف إليه مرور وعالمة جره الياء، ألنه مجع مذكر سامل، واجلملة 

الفعلية يف حمل رفع خرب إن، ومجلة إن واسمها وخربها يف حمل جزم جواب الرشط.

وإن أك ذا عتبى فمثلك يعتب ظلمته فعبد  مظلوًما  أك  ***فإن  2ـ  
)الفاء( حسب ما قبلها، )إْن( حرف رشط جازم لفعلني، )أك( فعل مضارع ناسخ 
فعل الرشط مزوم وعالمة جزمه السكون عىل النون املحذوفة، واسمه ضمري مسترت 
فيه وجوًبا تقديره: أنا، )مظلوًما( خرب كان منصوب وعالمة نصبه الفتحة، )فعبد(: 
الفاء واقعة يف جواب الرشط، )عبد(: خرب ملبتدأ حمذوف تقديره فأنا عبد،واجلملة يف 
حمل جزم جواب الرشط، )ظلمته(: مجلة، فعلية من فعل وفاعل وهو التاء، ومفعول 

وهو اهلاء الضمري، واقعة يف حمل رفع صفة لعبد. 
ناسخ فعل  أداة رشط جتزم فعلني، )أك(فعل مضارع  )إْن(  الواو:عاطفة،  )وإن( 
الرشط مزوم بالسكون عىل النون املحذوفة، واسمه ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره 
)عتبى(  الستة،  األسامء  من  ألنه  األلف  نصبه  وعالمة  منصوب  أك  خرب  )ذا(:  أنا، 
مضاف إليه مرور وعالمة جره الكرسة املقدرة عىل األلف املقصورة )فمثلك( الفاء 
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مبني،  ضمري  إليه  مضاف  الكاف:  و  مرفوع  مبتدأ  مثل:  الرشط،  جواب  يف  واقعة 
)يعتب( مضارع مرفوع والفاعل مسترت تقديره هو، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب 

إن، ومجلة فمثلك يعتب يف حمل جزم جواب الرشط.
3ـ     )ما أنس ال أنس اجلزيرة ملعَبا(:

ما: اسم رشط جازم مبني عىل السكون يف حمل نصب مفعول مقدم ألَنَس )أنس(: 
فعل الرشط مزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره 
)أنا( ، )ال أنس(، ال نافية، أنس: فعل مضارع جواب الرشط مزوم وعالمة جزمه 
به  مفعول  )اجلزيرة(:   ، )أنا(  تقديره  مسترت  ضمري  والفاعل  العلة،  حرف  حذف 

منصوب، )ملعبا(: متييز.
* * *
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تدريب
)1( قال تعاىل: نثۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆمث )سورة املائدة.اآلية:101(، 

نثٹ  ٹ ڤمث )سورة الزخرف. اآلية: 		(، نثڦڦڄڄڄمث )سورة 
النساء. اآلية: 123(. ال تغضب والديك تنل رضامها .

* بني املجزوم وجازمه فيام سبق، واذكر عالمة اجلزم.
نث چچڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  تعاىل:  قال   )2(

ڈ  ڈ  ژ مث  )سورة آل عمران . اآلية   : 0	1(، نثەئوئوئۇئۇئۆئمث
)سورة آل عمران. اآلية: 	11 (.

- إن يعدل احلاكم فسوف تستقيم األمور .

* استخرج مما سبق جواب الرشط، واذكر سبب اقرتانه بالفاء.
ن  ـ حسِّ الناس  إىل  إن أحسن  املرء حمبوب  ـ  أطع ربك وإال يغضب عليك   )3(

لسانك وإال يقطعك حده.
ـ قدرِّ املحذوف، وبنيِّ نوعه، وسبب حذفه فيام سبق، مع التوجيه.

)4( نث       ڇڇڇڍڍڌڌ   ڎڎ مث

                                                                                         )سورة يوسف. اآلية : 32(.

اآلباء ـ وايمن اهلل ـ إن أمهلوا تربية أوالدهم يندموا. إن تتعود الصدق واهلل تسلْم.

* بني اجلواب فيام سبق موضًحا ، هل هو للرشط أو للقسم؟ مع التوجيه.
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)	(

ـ إن تكثر الصناعة واهلل يف بالدنا ...........................
ـ تاهلل إن أحسنت يف عملك ................................
ـ اإلنتاج واهلل إن تتقنه .....................................
ـ اآلباء إن حتسن إليهم واهلل ...............................

* أكمل الفراغات السابقة بجواب مناسب . مع ذكر السبب.

أسئلة
1 - ما الفرق بني مل ولـامَّ اجلازمتني ؟ مع التمثيل ملا تذكر .

 2 - ما حكم املضارع املقرتن بالفاء ، أو الواو ، إذا توسط بني الرشط واجلواب ،
أو تأخر عنهام ؟ مثل ملا تقول .

3 - متى جيوز رفع جواب الرشط اجلازم ؟ ومتى جيب اقرتان اجلواب بالفاء ؟
4 - متى جيوز حذف فعل الرشط ، أو جوابه ؟ ومتى جيب حذف اجلواب ؟ مثل.

	 - إذا اجتمع رشط وقسم فألهيام يكون اجلواب ؟ وكيف تفرق بني جواب 
الرشط وجواب القسم ؟

يكون فمتى   ، للرشط  اجلواب  ويكون   ، الرشط  عىل  القسم  يتقدم  قد   -  	 
ذلك ؟ مثل

	- عني الشاهد ، وبني وجه االستشهاد فيام يأتى:
َناٍر ِعنَْدَها َخرْيُ ُموِقِد  جَتِْد َخرْيَ  َناِرِه َضْوِء  إىَل  َتْعُشو  َتْأتِِه  ***َمَتى  )  أ (  

َحِرُم َمايِل َوالَ  َغائٌِب  َيَقوُل: الَ  َمْسَألٍة َيْوَم  َخلِيٌل  َأَتاُه  ***َوإِْن  )ب(  

َساُم احْلُ َمْفِرَقَك  َيْعُل  َوإالَّ  بُِكْفٍء ا  هَلَ َفلْسَت  َفَطّلْقَها  )ج(     * **  
َننَْتِفُل الَقْوِم  ِدَماِء  َعْن  ُتْلِفنَا  الَ  َمْعَرَكٍة ِغبِّ  َعْن  بِنَا  ُمنِيَت  ***َلئِْن  )د(    
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	- لئن اجتهدت لتنجحن
قدم الرشط، وأخر القسم وغري ما يلزم

	 - مل وجب اقرتان اجلواب بالفاء فيام يأتى:

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ژڤ  تعاىل:  قال   -
ڄژ.

- قال تعاىل: ژ ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ژ .
- إن جاء زيد فأكرمه .

- إن جاء زيد فام أضبه .
- إن جاء زيد فلن أضبه .

10 - قال الشاعر : 
ُع ُترْصَ َأُخوَك  ْع  ُيرْصَ إْن  إنََّك  أْقَرُع َيا  َحابٍِس  ْبَن  أْقَرُع  ***َيا 

قال الشاعر : 
َحِرُم َغائٌِب َمايِل َوالَ  َيَقوُل: الَ  َمْسَألٍة َيْوَم  َخلِيٌل  َأَتاُه  ***َوإِْن    

- أتى ما حتته خط يف البيتني السابقني مرفوًعا، فام حكم رفعه فيهام،  استشهد عىل 
ما تقول من قول ابن مالك اآلتى :

َوَهْن ُمَضاِرٍع  َبْعد  َوَرْفُعُه  َزا َحَسْن ***َوَبْعَد َماٍض َرْفُعَك اجْلَ

11 - قال تعاىل: ژ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    
ڈڈ  ژ  ژ  ڑ ژ .

ذكر ابن عقيل أن الفعل )يغفر( ، جيوز جزمه ، ورفعه ، ونصبه. فكيف توجه 
ذلك ؟

12 - إن تذاكر وجتتهد تنجح .
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إن تذاكر تنجح وتنل اجلائزة .
بني األوجه اإلعرابية اجلائزة فيام حتته خط .

13 - عني احلرف اجلازم فيام يأتى وبني معناه :

قال تعاىل: ژ  ٹ    ٹ  ڤژ .
قال تعاىل: ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ .

قال تعاىل: ژ  ې  ې  ې ژ .
14 - مل يقم حممد ـ وملا يقم عمرو .

اذكر الداللة املستفادة من حريف اجلزم ىف املثالني السابقني.
	1 - أينام الريح متليها متل

بني أركان أسلوب الرشط السابق ، وأعرب ما فوق اخلط .
	1 - قال الشاعر :

َننَْتِفُل الَقْوِم  ِدَماِء  َعْن  ُتْلِفنَا  الَ  َمْعَرَكٍة َعْن ِغبِّ  بِنَا  ُمنِيَت  ***َلئِْن 

يقال إن هذا البيت مل يأت موافًقا للمشهور من كالم العرب، وضح ذلك مستدالً 
عىل ما تقول من البيت نفسه .

	1 - مثل ملا يأتى ىف مجل مفيدة :
) أ ( أسلوب رشط جوابه ماض .

)ب( مجلة اسمية وقعت جواًبا للرشط وربطت بغري الفاء .
)جـ( أسلوب رشط حذف فعله وجوابه.

)د( أسلوب رشط حذف فعله .
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َفْصُل َلْو

أهداف باب لو
بنهاية دراسة هذا الباب يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:

حيدد استعامالت لو. ـ 1
يميز بني لو املصدرية والرشطية. ـ 2
حيدد عالمة لو املصدرية. ـ 3
يستخرج لو الرشطية يف األمثلة. ـ 4
يميز بني جواب لو إذا كان مثبًتا، وإذا كان منفيًّا. ـ 	
. ـ 	 يمثل لـ )لو( جواهبا منفىٌّ
حيدد نوع الفعل املذكور بعد أما. ـ 	
حيدد استعامالت )لوال ولوما(. ـ 	
يمثل الستعامالت لوال ولوما. ـ 	
يعرب مجاًل تشتمل عىل لوال ولوما. ـ 10
يوجه دخول لوال ولوما عىل األفعال. ـ 11
ُيبني حكم دخول الالم عىل جواب لو. ـ 12
ُيبني حكم حذف )لو( يف األمثلة. ـ 13
يوضح أحوال جواب )لو(. ـ 14
ُيميز بني كثرة، وقلة، وامتناع اقرتان جواب لو بالالم. ـ 	1
حيدد مواضع حذف جواب لوال ولوما.  ـ 	1
حيدد مواضع دخول لوال ولوما عىل اجلملة الفعلية. ـ 	1
حيدد مواضع دخول )لوالو لوما( عىل اجلملة االسمية. ـ 	1
يوضح حكم اقرتان جواب أما بالفاء. ـ 	1
حيدد مواضع حذف الفاء من جواب أما. ـ 20
هيتم بدراسة باب لو. ـ 21
يستشعر أمهية »لو« يف دراسة اللغة وفهمها. ـ 22
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ُقبِْل)1( َلكِْن  ُمْسَتْقَباًل،  إْياَلُؤَها  ٍط يف ُميِضٍّ َوَيِقَل ***»َلْو« َحْرُف رَشْ )ص( 

)ش( لو تستعمل استعاملني: 
أحدمها: أن تكون َمْصَدِرّية، وعالمتها: صحُة وُقُوع )أْن( َمْوِقَعَها، نحو:)َوِدْدُت 

لو َقاَم زيٌد( أي: ِقَيامه،وقد سبق ِذْكُرَها يف باب املوصول. )2(
قال:  وهلذا  معنًى،  ماٍض  إال  ـ  غالًبا  ـ  يليها  وال  رشطية،  تكون  أن  الثاين: 
َها  َ وَفرسَّ َلُقْمُت(،  َزْيٌد  َقاَم  )َلْو  قولك:  نحو  وذلك،   ) ُميِضٍّ يف  رَشٍط  َحْرُف  )َلْو 
امتناع  حرف  بأهنا  ُه  َغرْيُ َها  وَفرسَّ غريه،  لوقوع  سيقع  كان  ملا  َحْرف  بأهنا:  سيبويه 
ما  بعدها  يقع  وقد  أصح،  واألوىل  املشهورة،  هي  األخرية  العبارة  وهذه  المتناع، 
تعاىل:  قوُله  ومنه  مستقباًل(  إيالؤها  )ويقل  بقوله:  أشار  وإليه  املعنى،  مستقبل  هو 
النساء.  )سورة  چچمث  نثڄڄڃڃڃڃچچ   

اآلية: 	( .

وقول الشاعر:
َوَصَفائُِح َجنَْدٌل  وَدُويِن  َعيَلَّ  َسلََّمْت األْخيليََّة  َلْيىَل  َأنَّ  ***َوَلٌو 

َإلْيَها َصًدى ِمْن َجانِِب القرْبِ َصائُِح)3( ْمُت َتْسلِيَم الَبَشاَشِة، أو َزَقا ***َلَسلَّ

 )1( اإلعراب: لو: قصد لفظه: مبتدأ، حرف: خرب املبتدأ، وحرف مضاف، ورشط: مضاف إليه، 
يف ميض: جار ومرور متعلق بمحذوف  نعت لرشط، ويقل: فعل مضارع، إيالؤها: إيالء: فاعل يقل، 
وإيالء مضاف، وها: مضاف إليه من إضافة املصدر إىل مفعوله األول، مستقبال: مفعول ثان للمصدر، 
 لكن: حرف استدراك، ُقبل: فعل ماض مبني للمجهول، وفيه ضمري مسترت جواًزا تقديره: هو يعود 

إىل إيالؤها، وهو نائب الفاعل.
)2( قد أنكر مجاعة من النحاة ميء لو مصدرية.

)3( البيتان: لتوبة بن احُلَمرّي بضم احلاء وفتح امليم وتشديد الياء.
اللغة: جندل أي: حجر، صفائح: هي احلجارة العراض التي تكون عىل القبور، البشاشة: طالقة 

الوجه، زقا: صاح، الصدى ذكر البوم أو ما تسمعه يف اجلبال كرتديد الصوت. 
املعنى: يريد أن ليىل لو سلمت عليه بعد موته، وقد حجبته عنها اجلنادل واألحجار العريضة، لسلم 

عليها وأجاهبا تسليم ذي البشاشة، أو لناب عنه يف حتيتها صدى يصيح من جانب القرب. 
امتناع المتناع، أّن: حرف توكيد ونصب، ليىل: اسم أن، األخيلية: نعت  اإلعراب: لو: حرف 
ليىل، سلمت: سلم: فعل ماض والتاء للتأنيث، والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هي  =  
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]دخول لو عىل الفعل وغريه[
ا َقْد َتْقرِتْن )1( ( هِبَ َلكِنَّ )َلْو( )َأنَّ ***َوْهَي يف ااِلْختَِصاِص بِالِفْعِل َكإْن )ص( 

)إْن(  أنَّ  كام  االسم،  عىل  تدخل  فال  بالفعل؛  ختتصُّ  الرشطيَّة  )لو(  أن  يعني  )ش( 
زيًدا  أّن  )َلْو  نحو:  وخربها،  واسمها  )أّن(  عىل  )َلْو(  تدخل  لكن  كذلك،  الرشطية 
 ) قائٌم لُقْمُت(، واختلف فيها، واحلالُة هذه؛ فقيل: هي باقية عىل اختصاِصَها، و)أنَّ
وما دخلت عليه يف موضع رفع فاعُل بفعل حمذوف، والتقدير: لو َثبَت َأن زيًدا قائم 
لقمُت، أي: لو ثبَت قياُم زيٍد، وقيل: زاَلْت عن االختصاص، وَأنَّ وما دخلت عليه 
يف موضِع رفٍع مبتدأ، واخلرُب حمذوٌف والتقدير ـ : )لو َأنَّ زيًدا قائٌِم َثابٌِت لُقْمُت( أي: 

)لو ِقياُم زيٍد َثاِبٌت(، وهذا مذهب سيبويه.

، وأنَّ وما دخلت عليه يف تأويل مصدر إما فاعل لفعل  =يعود إىل ليىل، واجلملة يف حمل رفع خرب أنَّ
حمذوف والتقدير: لو ثبت تسليم ليىل، وإما مبتدأ خربه حمذوف. والتقدير: ولو تسليم ليىل حاصل، 
مثال. وقد بني الشارح هذا اخلالف قريبا. وعىل أية حال فهذه اجلملة هي مجلة الرشط ، عيّل: جار 
ومرور متعلق بسلمت، ودوين: الواو واو احلال دون ظرف متعلق بمحذوف خرب مقدم، ودون 
مضاف وياء املتكلم مضاف إليه، جندل: مبتدأ مؤخر واجلملة من املبتدأ وخربه يف حمل نصب حال.
التي تقع يف جواب لو، سلم: فعل ماض والتاء ضمري املتكلم فاعل، تسليم   لسلمت: الالم هي 
منصوب عىل املفعولية املطلقة. وتسليم: مضاف، والبشاشة: مضاف إليه، أو: عاطفة، زقا: فعل 
ماض معطوف عىل سلمت املايض، إليها: جار ومرور متعلق بزقا، صدى: فاعل زقا، من جانب: 
جار ومرور متعلق بقوله صائح اآليت، وجانب مضاف، والقرب: مضاف إليه، صائح: َنْعت لصدى 

مرفوع بالضمة.
الشاهد فيه: )وقوع الفعل املستقبل يف معناه بعد لو(: وهذا قليل.

اخلرب  به  يتعلق  بام  متعلق  مبتدأ، يف االختصاص: جار ومرور  اإلعراب: وهي: ضمري   )1(
خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  كإن:  باالختصاص،  متعلق  ومرور  جار  بالفعل:  اآليت، 
املبتدأ، لكن: حرف استدراك ونصب، لو: قصد لفظه: اسم لكن، أن: قصد لفظه أيضا: مبتدأ، 
وفاعله  مضارع،  فعل  تقرتن:  تقليل،  حرف  قد:  اآليت،  تقرتن  بقوله:  متعلق  ومرور  جار  هبا: 
ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هي يعود إىل أن، واجلملة من الفعل تقرتن وفاعله املسترت فيه يف 

حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل رفع خرب لكن.
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]نوع جواب لو واقرتانه بالالم[
، َنْحَو: َلْو َيِفي َكَفى )1( إىَِل امُليِضِّ َفا ُصِ َتاَلَها  ُمَضارٌع  ***َوإْن  )ص( 

)ش( قد سبق أن )لو( هذه ال يليها ـ يف الغالب ـ إال ما كان ماضًيا يف املعنى، وذكر 
هنا أنَّه إْن وقع بعدها مضارٌع فإهنا َتْقلُِب معناه إىل امليّض، كقوله:

يبُكوَن من َحَذِر الَعَذاِب ُقُعوَدا ْم َعِهْدهُتُ والذيَن  َمْدَيَن  ***ُرْهَباُن       
َوُسُجوَدا)2( ًعا  ُركَّ ة  لَِعزَّ وا  َخرُّ ***َلْو َيْسَمُعُوَن َكاَم َسِمْعُت َكاَلَمَها      

)1( اإلعراب: إن: رشطية، مضارع: فاعل لفعل حمذوف يفرسه ما بعده، تالها: تال: فعل ماض 
 والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل مضارع، وها: مفعول به واجلملة الفعلية ال حمل 
هلا مفرسة، صف: صفا: فعل ماض مبني للمجهول، وهو جواب الرشط، ونائب الفاعل ضمري 
مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل املضارع  السابق  واأللف لإلطالق، إىل امليض: جار ومرور 
متعلق برصف، نحو: خرب مبتدأ حمذوف أي ذلك ـ  نحو، لو: حرف رشط غري جازم، يفي: فعل 
مضارع فعل الرشط، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو، كفى: جواب الرشط، ومجلة 

الرشط وجوابه يف حمل جر بإضافة   نحو  إليه عىل تقدير مضاف، أي: نحو قولك لو يفي كفى.
)2( البيتان لكثري عزة، يتحدث فيهام عن تأثري عزة عليه ومنشئه.

اللغة: رهبان مجع راهب، وهو عابد النصاري مدين قرية بساحل الطور قعودا  مجع قاعد، مأخوذ 
من قعد األمر، أي اهتم له واجتهد فيه.

اإلعراب: رهبان: مبتدأ، ورهبان مضاف، ومدين: مضاف إليه مرور بالفتحة نيابة عن الكرسة 
ألنه ممنوع من الرصف للعلمية والتأنيث، والذين: اسم موصول معطوف عىل رهبان، عهدهتم: 
عهد: فعل ماض، وتاء املتكلم فاعل مبني عىل الضم يف حمل رفع، وضمري مجاعة الغائبني العائد 
عىل الذين مفعول به لعهد، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب صلة الذين، يبكون: فعل مضارع واو 
اجلامعة فاعل، والنون عالمة الرفع واجلملة يف حمل نصب حال من املفعول يف عهدهتم، من حذر: 
جار ومرور متعلق بقوله يبكون، وحذر مضاف، والعذاب: مضاف إليه، قعودا: حال منصوب.   
فاعل،  اجلامعة  وواو  النون،  بثبوت  مرفوع  مضارع  فعل  يسمعون:  المتناع،  امتناع  حرف  لو: 
واجلملة رشط لو، ال  حمل هلا من اإلعراب، كام: الكاف جارة ما: مصدرية، سمعت:  فعل وفاعل، 
بالكاف، واجلار واملجرور متعلق بمحذوف نعت  تأويل مصدر مرور  وما  وما دخلت عليه يف 
الفعالن قبله، وكان منهام يطلبه  تنازعه  ملصدر حمذوف، أي: سامعا مثل سامعي، كالَمها: كالم: 
مفعوال، وكالم مضاف، وها: مضاف إليه، خروا: خر: فعل ماض وواو اجلامعة فاعل، واجلملة 
جواب لو ال حمل هلا من اإلعراب، ومجلتا الرشط واجلواب يف حمل رفع خرب املبتدأ الذي هو رهبان،  
لعزة: جار ومرور متعلق بقوله: خروا  السابق، ركعا: حال من الواو يف خروا، وسجودا: معطوف 

عىل قوله ركعا. 
الشاهد فيه: )لو يسمعون(: حيث وقع املضارع بعد َلْو  فرصفت معناه إىل املايض:   فهو يف معنى 

قولك: لو َسِمعوا.
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أو  ماٍض،  فعٌل  إما  وجواهُبا:  جواب،  من  هذه  )َلْو(  لـِ  ُبدَّ  وال  سمُعوا،  لو  أي: 
ُمْثَبًتا، فاألكثُر اقرتاُنه بالالم، نحو: )لو قاَم زيٌد  مضارٌع منفي بلْم، وإذا كان جواهبا 

لقاَم عمرٌو( وجيوز َحْذُفَها؛ فتقول: )لو قاَم زيٌد قاَم عمرٌو(. 
 وإن كان منفًيا بـ)مل(، مل تصحبها الالم؛ فتقول: )لو قام زيٌد مَلْ يقْم عمرٌو(، وإن 
ُدُه من الالم، نحو:)لو قام زيٌد َما َقاَم عمرٌو(، وجيوز اقرتاُنه هبا،  رُّ نفي بـ)ما( فاألكثر جَتَ

نحو:)لو قاَم زيٌد ملا قاَم عمرٌو()1(.

ا، ولوال، ولَوما[ ]أمَّ
ا ( معنى ) أمَّ

ُألَِفا )2( ـ  َوُجوًبا  تْلِوَها  لِتِْلِو  ا َكَمْهاَم َيُك ِمْن َشٍء، َو)َفا( ***َأمَّ )ص( 

وهلذا  الرشِط؛  وفعِل  الرشِط،  َأداِة  َمَقاَم  قائمة  وهي  تفصيٍل،  حرُف  ا:  َأمَّ )ش( 
لزمته  فلذلك  الرشِط؛  جواُب  بعدها  واملذكور  شء،  من  َيُك  بمهام  سيبويه  َها  َ َفرسَّ
ا(  الفاء، نحو:َأّما َزيٌد َفُمنَْطلٌِق واألْصُل: )مهام َيُك من شء َفَزْيٌد منَطلٌق( فُأنِيَبْت )أمَّ
ا َفَزْيٌد منطلٌق، ثم ُأخرْت اٌلَفاُء إىل اخلرِب، فصار  ُمنَاَب )مهام َيُك من شء(؛ فصار أمَّ

ا َزْيٌد فمنطلق(؛ وهلذا قال: )َوَفا لتلو تلوها َوجوًبا ألِفـًا(. )أمَّ

مَلَا اْفرَتْقنَا. واعلم أن لو وإن الرشطيتني يتفقان يف أن كلتيهام للرشط،  )1( ومنه: َلو ُنعَطى اخلياَر 
َلْو  )َلْو( غري جازمة و)إْن( جازمة، وأن  أنَّ    األفعال، ويفرتقان يف  بالدخول عىل  وأهنام خيتصان 
تدخل عىل الرشط املايض وهو الغالب فيها بخالف إْن فإهنا دائام للمستقبل، وأنَّ لو تدخل عىل أن 

واسمها وخربها بخالف إْن .
)2( اإلعراب: أما:  قصد لفظه مبتدأ، كمهام يك من شء: املقصود حكاية هذه اجلملة التي 
مبتدأ،   للرضورة،  قرص  وفا:  املبتدأ،  خرب  بمحذوف  متعلق  واملجرور  واجلار  اجلارة  الكاف  بعد 
لتلو: جار ومرور متعلق بقوله، ألفا اآليت يف آخر البيت، وتلو: مضاف، وتلو: من تلوها مضاف 
إليه وتلو مضاف وها مضاف إليه، وجوًبا: حال من الضمري املسترت يف ألًفا  اآليت، ألفا: ألف: فعل 
الواقع  الفاعل ضمري مسترت فيه جوازا تقديره: هو يعود إىل، فا:  ماض مبني للمجهول، ونائب 

مبتدأ واأللف لإلطالق واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ.
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ا[ ]حذف الفاء من جواب أمَّ
ُنبَِذا )1( َقْد  َمَعَها  َقْوٌل  َيُك  مَلْ  ***َوَحْذُف ِذي اْلَفا َقلَّ  يف َنْثٍر، إَذا )ص(  
ْكِر، وقد جاء َحْذُفَها يف الشعر، كقوله: )ش( قد َسَبَق أن هذه الفاء ملَتزمُة الذِّ

ا يف ِعَراِض امْلََواكِِب )2( َوَلكِنَّ َسرْيً َلَدْيُكُم ِقَتَال  ال  اْلقتَِاُل  ا  ***َفَأمَّ       

قرص  الفا:  إليه،  مضاف  إشارة  اسم  وذي:  مضاف،  حذف  مبتدأ.  حذف:  اإلعراب:   )1(
للرضورة بدل أو عطف بيان من اسم اإلشارة، قّل فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا 
تقديره: هو يعود إىل حذف واجلملة من قل وفاعله يف حمل رفع خرب املبتدأ، يف نثر: جار ومرور 
متعلق بقوله، َقل: السابق، إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، مل: نافية جازمة، يك: فعل مضارع 
ناقص مزوم  بلم، وعالمة جزمه سكون النون املحذوفة للتخفيف، قول: اسم يك ، معها: مع: 
ظرف متعلق بقوله نبذ اآليت ومع مضاف وها مضاف إليه، قد: حرف حتقيق، ُنبذا: فعل ماض 
إىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري  الفاعل  ونائب  لإلطالق  واأللف  للمجهول  مبني 
قول، واجلملة  من الفعل ونائب الفاعل يف حمل نصب خرب يك، ومجلة يك واسمه وخربه يف حمل 
جر بإضافة إذا إليها وهي مجلة الرشط، واجلواب حمذوف يدل سابق الكالم عليه، والتقدير: إذا مل 

يكن قول فحذف الفاء قليل.
)2( البيت مما ُهجي به بنو أسد بن أيب العيص قدياًم، وهو من كالم احلارث بن خالد املخزومي 

وقبله: 
املنَاكِِب ِعظاُم  ُسوَداٌن  ون  ُقَمدُّ وأْنُتُم بالفرار،  ُقَريًشا  ***َفَضْحُتم 

به  أراد  سودان:  الضخم،  العنق  الطويل  وقيل  الطويل  وهو  ُعُتل  بزنة:  قمد  مجع  قمدون  اللغة: 
األرشاف، وقيل: هو مجع سود، وهو مجع أسود، وهو أفعل تفضيل من السيادة عراض مجع ُعرض 
ـ بضم العني بمعنى الناحية ، املواكب  اجلامعة ركبانا أو مشاة، وقيل: ركاب اإلبل للزينة خاصة. 
ا: حرف يتضمن معنى الرشط والتفصيل، القتال: مبتدأ، ال: نافية للجنس، قتال: اسم   اإلعراب: أمَّ
ال مبني عىل الفتح يف حمل نصب، لديكم: لدى: ظرف متعلق بمحذوف خرب ال، ولدى مضاف 
املبتدأ،  خرب  رفع  حمل  يف  وخربه  واسمه  ال  من  واجلملة  إليه،  مضاف  املخاطب  ضمري  والكاف 
العموم الذي يف اسم ال. كذا قيل. ورده اجلمهور، واستظهر  املبتدأ واخلرب هو  والرابط بني مجلة 
مجاعة منهم أن الرابط هنا إعادة املبتدأ بلفظه، فهو كقوله تعاىل: نث ے      ۓ ۓ ڭ     مث ، ولكن: 
حرف استدراك ونصب، واسمه حمذوف أي: ولكنكم، سرًيا: مفعول مطلق لفعل حمذوف أي: تسريون 
سريا، ومجلة هذا الفعل املحذوف مع فاعله يف حمل رفع خرب لكن، وجيوز أن يكون قوله سريا هو اسم لكن، 
وخربه حمذوف والتقدير: ولكن لكم سريا ... إلخ، يف عراض: جار ومرور متعلق بالفعل املحذوف عىل 

األول وبقوله سرًيا عىل الثاين، وعراض مضاف، واملواكب: مضاف إليه. 
الشاهد فيه: )ال قتال لديكم(: حيث حذف الفاء من جواب أما، مع أن الكالم ليس عىل تضمن 

قول حمذوف، وذلك للرضورة.
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القول  َحْذِف   عند  فالكثرة  وبقلة،  بكثرة،  أيًضا:  النثر  يف  وُحِذَفْت  قتال:  فال  أي: 
ې  ۉ   ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  نثٴۇ  تعاىل:  كقوله  معها، 
َأَكَفْرُتْم  َفيقال هلم:  ې ې ې ىمث )سورة آل عمران. اآلية: 	10(، أي: 
ا َبْعُد َما َباُل ِرجاٍل َيشرتُطوَن  بعد إيامنكم، والقليل ما كان بخالفه، كقوله ملسو هيلع هللا ىلص: ]َأمَّ
رُشوًطا َليست يف كَتاب اهلل[، هكذا وقع يف صحيح البخاري )َماَباُل( بحذف الفاء، 

ا َبْعُد َفاَم َباُل ِرَجاٍل(، فحذفت الفاء. واألصُل: )َأمَّ
]استعامل لوال، ولوما[

َعَقَدا )1( بُِوُجوٍد  اْمتِنَاًعا  إَذا  االبتَِدا َيْلَزَماِن  َوَلْوَما  ***َلْوالَ  )ص( 
)ش( للوال ولوما استعامالن: 

بقوله:  املراد  وهو  غريه،  لوجود  اليشء  امتناع  عىل  دالني  يكونا  أن   أحدمها: 
)إَذا اْمتناًعا بُِوُجوٍد َعَقَدا(، ويلزمان حينئذ االبتداء؛ فال يدخالن إال عىل املبتدأ، ويكون 
غالًبا،  م  بالالَّ ُقِرن  ُمْثَبًتا  كان  هلام من جواب،فإن  بعدمها حمذوًفا وجوًبا، والُبدَّ  اخلرب 
بـ)مَلْ( مل يقرتن هبا، نحو:َلْوالَ  منفًيا  بـ)ما( جترد عنْها غالًبا، وإن كان  منفًيا  وإن كان 
َزيد ألْكَرْمُتك، وَلْوَما َزيد ألْكَرْمُتك، ولوما َزيد َما َجاَء َعْمٌرو، وَلْو َما َزيد مَلْ جيىء 
َعمٌرو(؛ فزيٌد ـ يف هذه امُلُثل ونحوها: مبتدأ، وخربه حمذوف وجوًبا، والتقدير: لوال 

زيٌد َمْوُجود، وقد سبق ذكر هذه املسألة يف باب االبتداء. 

مضارع  فعل  يلزمان:  لوال،  عىل  معطوف  ولوما:  مبتدأ،  لفظه:  قصد  لوال:  اإلعراب:   )1(
به  مفعول  االبتدا:  املبتدأ،  خرب  رفع  حمل  يف  واجلملة  فاعل،  االثنني  وألف  النون  بثبوت  مرفوع 
ليلزمان، إذا: ظرف تضمن معنى الرشط، امتناًعا: مفعول به تقدم عىل عامله وهو قوله، عقدا: 
االثنني  وألف  ماض،  فعل  عقد:  عقدا:  أيضا،  اآليت  بعقد  متعلق  ومرور  جار  بوجود:  اآليت، 

فاعل، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل جر بإضافة إذا إليها.
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اْلِفْعـاَل )1( َوأْولَِينَْهــا  َأاَل   ، أالَّ ***َوهِباَِم التَّْحِضيَض ِمْز، َوَهاَل )ص( 

عىل  الداللة  وهو  وَلْوَما،  لَِلْوال  الثاين  االستعامل  إىل  البيِت  هذا  يف  أشار  )ش(  
ْبَت َزْيًدا، وَلْو َما َقْتلت َبْكًرا(  التحضيض، وخيتصان حينئٍذ بالفعل، نحو:)َلْو ال َضَ
التوبيَخ كاَن الفعُل َماضًيا، وإن َقَصْدَت هبام احلثَّ عىل الفعل كان  فإن َقَصْدَت هبام 

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  نث   تعاىل:  األمر، كقوله  فعل  بمنزلة  مستقباًل 
لَِينْْفر، وبقية أدواِت التحضيِض حكمها  ۈئمث  )سورة التوبة اآلية: 132(.أي: 

كذلك، فتقول: )هالَّ َضْبَت زيًدا، وأالَّ َفْعلَت َكَذا(،  وَأاَل مففة كأالَّ املشّددة.       

]دخول أدوات التحضيض عىل األسامء[
ـِر )2( ُمَؤخَّ بَِظاِهــٍر  َأْو  ُعلِّـَق،  ***َوَقْد َيلِيَها اْسٌم بِِفْعٍل ُمْضَمِر )ص( 

 )ش( قد سبق أن أدوات التحضيض ختتصُّ بالفعل، فال تدخل عىل االسم، وذكر 
ِر  يف هذا البيت أنه قد يقع االسُم بعدها، ويكون َمْعُموال لفعل ُمْضَمِر، أو لفعل ُمَؤخَّ

عن االسم؛ فاألول كقوله: 

اآليت،  ِمز  بقوله:  متعلق  ومرور  جار  هبام:  لالستئناف  أو  عاطفة  الواو  وهبام:  اإلعراب:   )1(
تقديره:  فيه وجوًبا  أمر، وفاعله ضمري مسترت  فعل  ِمْز:  تقدم عليه،  ملز  به  التحضيض: مفعول 
أنت، وهال: معطوف عىل الضمري املجرور حمال بالباء، يف قولـه: هبام، أاّل، أاَل: معطوفان أيضا 
عىل الضمري املجرور حمال بالباء بعاطف مقدر، وأولينها: أول: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله 
بنون التوكيد اخلفيفة، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، ونون  التوكيد حرف ال حمل 

ل، الفعال: مفعول ثان. له من اإلعراب، وها: مفعول َأوَّ
 . )2(  مفهوم البيت: إذا َويِل أدواِت التحضيض اسٌم، ُأعرَب مْعمواًل لِفعل حمذوف أو لفْعٍل مؤخرَّ
وها:  الياء  عىل  مقدرة  بضمة  مرفوع  مضارع  فعل  ييل:  يليها:  تقليل،  حرف  وقد:  اإلعراب: 
نعت  مضمر:  اآليت  علق  بقوله:  متعلق  ومرور  جار  بفعل:  ييل،  فاعل  اسم:  لييل،  به  مفعول 
لفعل، علق: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود 
إىل اسم واجلملة يف حمل رفع نعت السم أو عاطفة، بظاهر: معطوف عىل قوله بفعل السابق مع 

مالحظة منعوت حمذوف، أي: أو بفعل ظاهر.. إلخ   مؤخر نعت لظاهر.
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ِصَحاُح)1( َواْلقُلوُب  ُم  التََّقدُّ َهالَّ  .............................***

ُم( ومثُله قوُله: ُم( مرفوٌع بفعٍل حمذوٍف وتقديره: )َهالَّ ُوِجَد التَّْقدُّ فـ ) التََّقدُّ
َبنِي َضْوَطرى، َلْوالَ اْلَكِميَّ امْلَقنَّعا )2( َن َعْقَر النِّيِب أْفَضَل َمِْدُكْم ***َتُعدوُّ

)1( هذا عجز بيت ال يعرف قائله، وصدره: 
اآلن َبْعَد جَلاَجتي َتْلُحوَننِي 

اللغة: جلاجتي بفتح الالم مصدر جلج يف األمر من باب َتعَب إذا الزمه، وواظب عليه وداوم عىل 
فعله تلحونني تلومونني ، وصحاح مجع صحيح أي: والقلوب خالية من الغضب واحلقد والضغينة.    
املعنى: يقول: أبعد جلاجتي وغضبي وامتالء قلوبنا بالغل واحلقد تلومونني وتعذلونني وتتقدمون 
إيّل بطلب الصلح وغفران ما قدمتم من اإلساءة، وهال كان ذلك منكم قبل أن متتىلء القلوب إحنة، 

وحتمل الضغينة عليكم بسبب سوء عملكم. 
اإلعراب: اآلن: اهلمزة لإلنكار، واآلن: ظرف زمان متعلق بقوله: تلحونني اآليت، بعد: ظرف 
إليه، وجلاجة مضاف  السابق، بعد مضاف وجلاجة من، جلاجتي: مضاف  الظرف  زمان بدل من 
وياء املتكلم مضاف إليه، تلحونني: تلحو: فعل مضارع وواو اجلامعة فاعل، والنون عالمة الرفع 
والنون الثانية للوقاية؛ وياء املتكلم مفعول به، هاّل: أداة حتضيض التقدم:  فاعل بفعل حمذوف أي 
هال حصل، التقدم والقلوب: الواو للحال القلوب مبتدأ، صحاح: خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه 

يف حمل نصب حال. 
لفعل  فاعاًل  هنا  فيجعل  مرفوع،  اسم  التحضيض  أداة  ويل  حيث  التقُّدم(:  )هالَّ  فيه:  الشاهد 
حمذوف ألن أدوات التحضيض مصوصة بالدخول عىل األفعال، وهذا الفعل ليس يف الكالم فعل 
آخر يدل عليه، كام يف، نحو: زيًدا أكرمتُه .                                                                                                                                     

)2( البيت: جلرير، من قصيدة له هيجو فيها الفرزدق. 
اللغة: تعدون  حتسبون  ، عقر  مصدر قولك عقر الناقة أي: ضب قوائمها بالسيف ، النيب مجع 
ناب وهي الناقة املسنة ، مدكم عزكم ورشفكم، ضوطرى هو الرجل الضخم اللئيم الذي ال غناء 
فيه،  املسترت  املتكمي يف سالحه، أي:  الشجاع  الكمي   ، املرأة  احلمقاء  أيًضا:  عنده، والضوطرى 

املقنعا: بصيغة اسم املفعول الذي عىل رأسه البيضة واملغفر. 
املعنى: يقول: إنكم تعدون ضب قوائم اإلبل املسنة التي ال ينتفع هبا وال ُيرجى نسلها بالسيف، 

أفضل عزكم ورشفكم، هال تعدون قتل الفرسان أفضل مدكم؟ 
أول،  مفعول  فاعل، عقر:  اجلامعة  وواو  النون،  بثبوت  مرفوع  فعل مضارع  تعدون:  اإلعراب: 
مدكم:  من،  ومد  مضاف  وأفضل  ثان،  مفعول  أفضل:  إليه،  مضاف  والنيب:  مضاف،  وعقر 
حمذوف  نداء  بحرف  منادى  بني:  إليه،  مضاف  املخاطب  وكاف  مضاف،  ومد:  إليه،  مضاف 
منصوب بالياء؛ ألنه مجع مذكر سامل، وبني مضاف، وضوطرى: مضاف إليه، لوال: أداة حتضيض، 
الكمي: مفعول أول لفعل حمذوف يدل عليه ما قبله عىل تقدير مضاف، أي: لوال تعدون قتل  =  
= الكمي، املقنعا: صفة  للكمي واملفعول الثاين حمذوف يدل عليه الكالم السابق، والتقدير: لوال 
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والثاين  امُلقنََّع،  الَكِميَّ  تعدون  لوال  والتقدير:  حمذوف،  بفعل  مفعوٌل   ) )فالَكِميَّ
ْبَت(. ْبَت( فزيًدا: مفعول لـ )َضَ كقولك: )َلْوالَ َزْيًدا َضَ

* * *

تعدون قتل الكمي املقنع أفضل مدكم. 
الشاهد فيه: )لوال الكمي املقنعا(: حيث ويل أداة التحضيض اسم منصوب فجعل منصوًبا بفعل 

حمذوف، ألن أدوات التحضيض مما ال جيوز دخوهلا إال عىل األفعال.
ونحب أن ننبهك إىل أن العامل يف االسم الواقع بعد أدوات التحضيض عىل ثالثة أقسام تفصيال: 

أوهلا: أن يكون هذا الفعل العامل يف ذلك االسم متأخرا عن االسم نحو: هالَّ زيًدا ضبت . 
وثانيهام: أن يكون هذا العامل حمذوًفا مفرًسا بفعل آخر مذكور بعد االسم نحو: أال خالًدا أكرمته  

وتقدير هذا الكالم: أال أكرمت خالًدا أكرمته. 
وثالثها: أن يكون هذا الفعل العامل حمذوًفا، وليس يف اللفظ فعل آخر يدل عليه، ولكن سياق 

الكالم ينبئ عنه، فيمكنك أن تتصيده منه نحو قوله: 
َتبيُت              حَمصلة،  َعىَل  َيُدلُّ  ا ***أالَ َرُجــاًل َجــَزاُه اهلل َخـرْيً

 فإن رجال منصوب بفعل حمذوف، وهذا الفعل املحذوف ليس يف الكالم فعل يفرسه، وتقدير الكالم:
أال تعرفونني أو نحو ذلك.
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تطبيقات
1ـ أعرب ما يأيت:

ـ أما بعد فقد  قال تعاىل: نث ٱٻٻٻٻپپ پپ   مث  1
)سورة احلجرات. اآلية: 	(.

اإلجابة
1- )أما( بمعنى: مهام يكن من شىء، فهو عوض عن أداة الرشط وفعله »بعد« 
ظرف متعلق بفعل الرشط املحذوف، والفاء واقعة يف جواب الرشط، ومجلة قد قال 
 ، تعاىل  اهلل  قال  فقد  بعد،  شىء  من  يكن  مهام  والتقدير:  الرشط،  جواب  تعاىل  اهلل 
الفعلية(  أن واسمها، وخـربها )اجلملة  امتناع المتناع، )أهنم صربوا(:   )لو( حرف 
يف تأويل مصدر فاعل لفعل حمذوف ، تقديره ثبت، أي: لو ثبت صربهم، )حتى(: 
حتى،  بعد  وجوبا  مضمرة  بأن  منصوب  مضارع  فعل  )خترج(:  إىل،  بمعنى  حرف 
والفاعل ضمري مسترت تقديره: أنت، )لكان(: الالم واقعة يف جواب لو، )كان(: فعل 
ماض ناقص، واسمه مسترت، وخربه: خرًيا، واجلملة ال حمل هلا جواب لو، )هلم( جار 

وجرور متعلق بام قبله.

2 ـ  قال تعاىل: 

نثڄڄڃڃڃڃچچچچمث 
)سورة النساء. اآلية: 	(.

اإلجابة
2ـ )َوْلَيْخَش(الالم الم األمر، خيش: فعل مضارع مزوم بالم األمر، وعالمة جزمه 
حذف األلف، )الذين(: فاعل، )لو(: حرف رشط بمعنى إن )تركوا(: فعل وفاعل، 
برتكوا،  متعلق  ومرور  جار  خلفهم(.  )من  للو  رشط  واجلملة  يرتكون(:  )لو  أي: 
)ذرية(: مفعول لرتكوا، )ضعاًفا(: صفة لذرية، )خافوا(: فعل وفاعل )عليهم(: جار 

ومرور متعلق بخافوا، واجلملة جواب الرشط.

3ـ  قال تعاىل: نث ىئيئجبحبمث )سورة سبأ. اآلية: 31(
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اإلجابة
تقديره:  وجوبـًا  حمذوف  واخلرب  مبتدأ   :) )أنتم  لوجود،  امتناع  حرف  لوال:  3ـ 
موجودون، )لكنا(: الالم واقعة يف جواب لوال، )كنا(: كان واسمها )نا(: )مؤمنني( 

خربها.

4ـ قال تعاىل: نثڎڎڈڈژژڑ ڑمث

)سورة البقرة. اآلية: 	2(

اإلجابة
4ـ أما: حرف رشط وتفصيل، )الذين(: مبتدأ، )آمنوا(: فعل وفاعل واجلملة صلة 
الذين، )فيعلمون(: الفاء واقعة يف جواب أما، يعلمون: فعل مضارع مرفوع وعالمة 
مفعويَلْ  مسّد  سدت  رهبم(:  من  احلق  )أنه  ومجلة،  فاعل،  والواو  النون  ثبوت  رفعه 

يعلمون، ومجلة يعلمون خرب الذين.

	ـ قال تعاىل: نثڌڌڎڎڈڈ ژژمث

) سورة احلجر.اآلية: 	(

اإلجابة
مفعوله  )نا(  مسترت،  والفاعل  مضارع،  فعل  )تأيت(  حتضيض،  حرف  )لوما(  	ـ 

)باملالئكة( جار ومرور متعلق بتأيت. 
)2(

الواقعة. )سورة  نثٴۇۋۋۅمث  ۀمث،  نثڻڻڻ 
األغنياء  بخل  لو   .)  112 اآلية:  األنعام.  مث)سورة  چ  چ  چ  چ  ڃ   نث  اآلية:0	(، 

بامهلم مل حيرتمهم الفقراء ـ لو ُنعطى اخليار ملا افرتقنا.
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الالم عىل جواب )لو( وحكم حذفها يف األمثلة  س: بني حكم دخول 
السابقة. 

ـ   نثٴۇۋۋۅۅۉۉمث 
)سورة آل عمران. اآلية: 	10 (.

ولكن سريا يف عراض املواكب لديكم القتال  القتال  ***فأما  ـ   
س: بني حكم حذف الفاء فيام تقدم، ثم أعرب ما حتته خط.

أسئلة
ما أقسام )لو(؟ وما املعنى الذي تفيده يف كل قسم؟ وهل هي متصة بالفعل؟  ـ 1

وضح ذلك. 
إذا وقع بعد لو اسم، أو أن ومعموالها، فكيف تعرب هذا االسم، وما إعراب  ـ 2

املصدر املؤول من أن وصلتها؟ مثل ملا تقول. 
متى يكثر اقرتان جواب )لو( بالالم؟ ومتى يقل؟ ومتى يمتنع؟ مثل ملا تذكر. ـ 3
 ما الذي تدل عليه )لوال، ولوما(؟ ومتى خيتصان بالدخول عىل اجلملة الفعلية، ـ 4

أو عىل اجلملة االسمية؟ ومتى حيذف جواهبام؟ 
هذه  ـ 	 حذف  جيب  ومتى  بالفاء؟  جواهبا  اقرتان  حكم  وما  ا(؟  )أمَّ معنى  ما 

الفاء؟ مع التمثيل ملا تذكر.
أعرب البيت اآلتى، ووضح الشاهد فيه، وارشحه رشًحا أدبًيا. ـ 	

والنَّفُس لو أنَّ َما يف األرِض ِحيَز هلا ***            َما كان إْن هي ملْ َتْقنَع بَِكافِْيَها  
بنيِّ فيام يأتى األدوات التى وردت يف هذا الباب ، ومعناها ، وموضع إعراب ما حتته خط:  ـ 	

أراد سيدنا عمر  أن يرجع اجَلْيش من الشام لـاّم بلغه أن هبا طاعوًنا؛ فقال له أبو عبيدة: 
أال فكرت ىف غري هذا؟ أفراًرا من َقدر اهلل؟ فقال له عمر لو غريك قاهلا يا أبا عبيدة. نعم من قدر 
اهلل إىل قدر اهلل، نظرة حكيمة، لو تدبرها القادة لظفروا باحلسنيني؛ إهنا احلرص عىل سالمة 
اجليش مع اإليامن الصادق بالقدر، فهال  اختذهتا خطة! وهال ذكروا قدرة اهلل وقضاءه أما 

واهلل لو فعلوا لفازوا برضاء اهلل والناس .
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اإلخبار بالذى واأللف والالم

أهداف باب اإلخبار بالذى واأللف والالم :
بنهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا عىل أن : 

1 - ُيَبنيِّ امُلْخرَب وامُلْخرَب عنه بالذى أو باأللف والالم .
2 - يتعرف املقصود باإلخبار بالذى أو باأللف والالم .

3 - يبني حكم مطابقة املوصول للمخرب عنه .
4 - يعدد رشوط االسم املخرب عنه بالذى .

	 - يبني عام خُيرَب عنه بالذى ، وعام خُيْرَب عنه باأللف والالم .
	 - يوضح رشوط اإلخبار باأللف والالم .

	 - يفرس حكم الوصف الواقع صلة ألل إن رفع ضمرًيا .
	 - يستشعر أمهية دراسة اإلخبار بالذى واأللف والالم ىف اللغة العربية .
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]اإلخبار بالذي واأللف والالم[
اْسَتَقْر )1( َقْبُل  أ  ُمْبتَدً الَِّذِي  َعِن  ***َما ِقيَل أْخرِبْ َعنُْه باّلِذي َخرَبْ )ص( 

التَّْكِمَلْه ُمْعطِي  َخَلُف  َعائُِدَها  ِصَلْه ْطُه  َفَوسِّ ا  ِسَوامُهَ ***َوَما   
ْبُت َزْيًدا( َكاَن َفاْدِر امْلْأَخَذا  )َضَ ْبُته ْزْيٌد؛ َفَذا ***َنْحُو: )اّلِذي َضَ

باب  وضعوا  كام  وَتْدِريِبِِه،  الطالب  المتحان  النحويون  َوَضَعه  الباب  هذا  )ش( 
التمرين يف الترصيف لذلك:

فإذا قيل لك: أخرب عن اسم من األسامء بـ)الذي(؛ فظاِهُر هذا اللفظ أنك جتعل 
)الذي( خرًبا عن ذلك االسم، لكن األمر ليس كذلك، بل املجعوُل خرًبا هو ذلك 
الباء يف )بالذي( بمعنى  َسَتْعرفه، فقيل: إن  إنام هو )الذي( كام  االسم، واملخرب عنه 

)عن( فكَأنه قيل: أخرب عن الذي. 

)1( اإلعراب: ما: اسم موصول: مبتدأ، قيل: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري 
مسترت واجلملة ال حمل هلا صلة، أخرب: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت وجوًبا تقديره: أنت، عنه 
بالذي: جاران ومروران يتعلقان بالفعل أخرب، ومجلة مقول القول، خرب: خرب املبتدأ، عن الذي: 
جار ومرور متعلق بقوله خرب السابق، مبتدأ: حال من الذي السابق، قبُل: ظرف متعلق بقوله، 
استقر: اآليت مبني عىل الضم يف حمل نصب متعلق بمحذوف حال ثانية، ومجلة استقر مع فاعله 

املسترت فيه جوازا ال حمل هلا صلة املوصول املجرور حمال بمن.
* وما: اسم موصول: مبتدأ، وسوامها: سوى: ظرف متعلق بمحذوف صلة ما، وسوى مضاف 
وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل  ووسط:  زائدة  الفاء  ْطُه:  َفَوسِّ إليه،  مضاف  والضمري 
تقديره: أنت، واهلاء مفعول به ، واجلملة يف حمل رفع خرب املبتدأ، ودخلت الفاء يف مجلة اخلرب لشبه 
املوصول الواقع مبتدأ بالرشط، صلة: حال من اهلاء الواقعة مفعوال به يف قوله فوسطه، عائدها: 
مضاف،  وخلف  املبتدأ  خرب  خلف:  إليه،  مضاف  الغائب  وضمري  مضاف  وعائد  مبتدأ،  عائد 
ومعطى: مضاف إليه، ومعطى مضاف،التكملة: مضاف إليه من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله، 
* نحو: خرب ملبتدأ حمذوف: أي: وذلك نحو، الذي: اسم موصول مبتدأ، ضبته: فعل وفاعل 
ومفعول به، واجلملة ال حمل هلا صلة املوصول، زيد: خرب الذي الواقع مبتدأ، فذا: الفاء للتفريع  
ذا اسم إشارة مبتدأ، ضبت زيًدا: صلة فعل وفاعل ومفعول، وقد قصد لفظه، وهو خرب مقدم 
لكان، كان: فعل ماض ناقص واسمه ضمري مسترت، ومجلة كان واسمها وخربها يف حمل رفع خرب 
املبتدأ الذي هو اسم اإلشارة، فادر: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت وجوًبا تقديره: أنت، املأخذا: 

مفعول به الدر،  واأللف لإلطالق.
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واملقصود أنه إذا قيل لك ذلك؛ فجْئ بالذي َواْجَعْلُه مبتدأ، واجعل ذلك ااِلسَم 
ْطَها بني الذي وبني خربه،  خرًبا عن الذي، َوُخِذ اجلملة التي كان فيها ذلك االسم َفَوسِّ
املوصول  الذي  عىل  العائَِد  واجعل  الذي،  ِصَلَة  اجلملة  واجعل  االسُم،  ذلك  وهو 

ته خرًبا.  ضمرًيا، جتعله عوًضا عن ذلَك االسم الذي َصريَّ
بُت زيًدا(؛ فتقول: )الذي ضبته  فإذا قيل لك: أخرِبْ عن )زيد( من قولك: )َضَ
زيد( فالذي مبتدأ، وزيد َخرَبُه، وضبته: صلة الذي، واهلاء يف )ضبته( َخَلٌف عن 

)زيد( الذي جعلته خرًبا، وهي عائدة عىل )الذي(.
]مطابقة املوصول للُمخرب عنه[

امْلـُْثَبِت )1( ِوَفاَق  ُمَراِعًيا  َأْخرِبْ  والَّتِي والَِّذيَن  َذْيِن  ***َوباللَّ )ص( 
مثنى  باملوصول  فجئ  مثنى  ـ  عنه  أخرب  لك  قيل  الذي  ـ  االسُم  كان  إذا  أي:  )ش( 
كاَللذْيِن، وإن كان مموًعا فجئ به كذلك كالذيَِن، وإن كان مؤنًثا فجىء به كذلك كالَّتي. 

عنه،  خرب  ألنه  به؛  عنه  املخرَب  لالسم  املوصول  مطابقة  من  الُبد  أنه  واحَلاِصُل: 
والُبد من مطابقة اخلرب للمخرب عنه: إن مفرًدا فمفرد، وإن مثنى فمثنى، وإن مموًعا 

فمجموع، وإن مذكًرا فمذكر، وإن مؤنًثا فمؤنث. 
)اللذان  قلت:  يَدْيِن(،  الزَّ ْبُت  )َضَ من  ْيَدْين(  )الزَّ عن  أخرب  لك:  قيل  فإذا 
قلت:  الزيديَن(،  )ضبت  من  ْيدين(  )الزَّ عن  أخرب  قيل:  وإذا  ْيَداِن(،  الزَّ ْبُتُهام  َضَ
قلت:  ِهنًْدا(  ْبُت  )َضَ من  )ِهنٍد(  عن  أخرب  قيل:  وإذا  الزيُدوَن(  ْبُتُهُم  َضَ )اّلِذيَن 

ْبُتَها ِهنٌْد(. )التِّي َضَ

)1( اإلعراب: وباللذين: الواو عاطفة أو لالستئناف: وباللذين جار ومرور متعلق بقوله: أخرب 
اآليت،  والذين: والتي: معطوفان عىل اللذين  السابق، أخرب: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه 
وجوًبا تقديره: أنت، مراعًيا: حال من فاعل أخرب، ويف قوله، مراعًيا: ضمري مسترت هو فاعله ألنه 
اسم فاعل، وفاق: مفعول به لقوله مراعًيا، ووفاق مضاف، املثبت: مضاف إليه. ومثل اللذين  
والذين والتي: اللتان، والاليت والالئي، واأليل. وليس احلكم قاًصا عىل األسامء الثالثة التي ذكرها 

يف البيت.
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]رشوط االسم املخربعنه بالذي[
ُحتاَِم )1( َقْد  َهُهنَا  َعنُْه  ُأْخرِبَ  لَِما َوَتْعريٍف  َتْأِخرٍي  ***َقُبوُل  )ص( 

ٌط َفَراِع َما َرَعوا  بُِمْضَمٍر رَشْ ،َأْو بَِأْجنَبِيٍّ  َعنُْه  اْلِغنَى  ***َكَذا 

وٌط: )ش( ُيْشرَتط يف االسم امُلْخرَب عنه بالذي رُشُ
كأسامء  الكالِم؛  َصْدُر  َلُه  َعامَّ  بالذي  خيرب  فال  للتأخري؛  قاباًل  يكون  أن  أحدها: 

الرشط واالستفهام، نحو:َمْن، َوَما.
الثاين: أن يكون قاباًل للتعريف؛ فال خُيْرب عن احلال والتمييز.

الرابط  الضمري  عن  خُيْرب  فال  بأجنبي؛  عنه  لالستغناء  صاحًلا  يكون  أن  الثالث: 
ْبُتُه(.  للجملة الواقعة خرًبا، كاهلاء يف: )َزْيٌد َضَ

دون  املوصوف  عن  خُيْرَبُ  فال  بُِمْضَمِر،  عنه  لالستغناء  صاحًلا  يكون  أن  الرابع: 
صفته، وال عن املضاف دون املضاف إليه؛ فال خترب عن )رجل( َوْحَده، من قولك: 
بُت َرُجاًل َظِريًفا(؛ فال تقول: الذي ضبته ظريًفا رجل؛ ألنك لو أخربت عنه  )َضَ
وال  ُيوَصُف،  ال  والضمري  الضمري،  وصف  يلزم  وحينئٍذ  ضمرًيا،  مكانه  لوضعت 
املحذور،  املوصوِف مع صفته جاز ذلك؛ النتفاء هذا  فلو أخربت عن  به؛  ُيوَصُف 

ْبُتُه َرُجٌل َظِريٌف(.  كقوله: )الذي َضَ
عىل  معطوف  وتعريف:  إليه،  مضاف  تأخري:  مضاف،  وقبول  مبتدأ،  قبول:  اإلعراب:   )1(
للمجهول، عنه: جار  مبني  فعل ماض  اآليت،أخرب:  بقوله حتام  متعلق  ملا: جار ومرور  تأخري، 
ومرور متعلق بأخرب عىل أنه نائب فاعل أخرب، واجلملة ال حمل هلا صلة ما املجرورة حمال بالالم، 
ههنا ها: حرف تنبيه، وهنا: ظرف متعلق بقوله حتام اآليت، قد: حرف حتقيق، ُحتاَِم: ُحتِم: فعل 
ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل  قبول تأخري 
وتعريف  واأللف لإلطالق، واجلملة من الفعل الذي هو حتم ـ ونائب فاعله املسترت فيه يف حمل 

رفع خرب املبتدأ. 
ومروران  جاران  بأجنبي:  عنه  مبتدأ،  الغنى:  اآليت،  رشط  بقوله  متعلق  ومرور  جار  كذا: 
متعلقان بقوله الغنى السابق، أو:عاطفة، بمضمر: معطوف عىل قوله   بأجنبي  السابق، رشط: 
خرب املبتدأ، فراع: الفاء حرف دال عىل التفريع راع : فعل أمر مبني عىل حذف الياء وفاعله ضمري 
مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، ما: اسم موصول مفعول به لراع، رعوا: فعل ماض، وواو اجلامعة 
ضمري  والعائد  به،  مفعوالً  الواقعة  ما  صلة  هلا  حمل  ال  وفاعله  املايض  الفعل  من  واجلملة  فاعله 

منصوب برعوا حمذوف أي: فراع ما رعوه .
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ْبُت  وَكذلك ال خترب عن املضاف َوْحَده؛ فال خترب عن )غالم( وْحَده من قولك: )َضَ
غالَم زيٍد(؛ ألنك تضع مكانه ضمرًيا كام تقرر، والضمري ال يضاف؛ فلو أخربت عنه 

مع املضاف إليه جاز ذلك؛ النتفاء املانع؛ فتقول: )الذي ضبته ُغاَلُم زيٍد(.
]اإلخبار باأللف والالم[

َتَقّدَما )1( َقْد  اْلِفْعُل   فِيه  َيُكوُن  ***َوأْخرَبُوا ُهنَا بَِأْل َعْن َبعِض َما )ص( 
َكَصْوِغ )َواٍق( ِمْن )َوَقى اهللُ اْلَبَطْل(  ***إْن َصحَّ َصْوُغ ِصَلٍة منُه ألْل

اإلخبار  يف  فتقول  فعلية؛  أو  اسمية،  مجلة  يف  الواقع  االسم  عن  بالذي  خُيْرَب   )ش( 
عن )زيد( من قولك )زيد قائم(: )الذي هو قائم زيد(، وتقول يف اإلخبار عن )زيد( 

من قولك: )ضبت زيًدا(: )الذي ضبته زيد(. 
 وال خيرب باأللف والالم عن االسم، إال إذا كان واقًعا يف مجلة فعلية، وكان ذلك الفعُل 

مما يصح أن ُيصاغ منه صلة األلف والالم، كاسم الفاعل واسم املفعول.
الواقع  الواقع يف مجلة اسمية، وال عن االسم  وال خيرب باأللف والالم عن االسم 
يف مجلة فعلية فعُلها غرُي مترصف: كالرجل من قولك: )نِْعَم الرجُل(؛ إذ ال يصح أن 

يستعمل من )نِْعَم( صلة األلف والالم. 
)1( اإلعراب: وأخربوا: فعل وفاعل هنا: ظرف مكان متعلق بأخربوا، بأل عن بعض: جاران 
 ومروران متعلقان بأخربوا أيضا، وبعض مضاف، ما: اسم موصول مضاف إليه مبني عىل السكون 
يف حمل جر، يكون: فعل مضارع ناقص، فيه: جار ومرور متعلق بقوله تقدما اآليت، الفعل: اسم 
يكون، قد: حرف حتقيق، تقدما: تقدم: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو 
يعود عىل الفعل الواقع اسام ليكون، واأللف لإلطالق، واجلملة من الفعل الذي هو تقدم وفاعله 
املسترت فيه يف حمل نصب خرب يكون، ومجلة يكون واسمه وخربه ال حمل هلا من اإلعراب صلة  ما 

املجرورة حمال باإلضافة .
صح  فاعل  صوغ:  الرشط،  فعل  جزم  حمل  يف  الفتح  عىل  مبني  ماض  فعل  صح:  رشطية،  إن: 
وصوغ مضاف، صلة: مضاف إليه، منه: جار ومرور متعلق بصوغ، ألل: جار ومرور متعلق 
كائن كصوغ،  أي وذلك    ملبتدأ حمذوف،  بمحذوف خرب  متعلق  بصلة، كصوغ: جار ومرور 
قولك، من  والتقدير  حمذوف،  ومروره  جر  حرف  من:  إليه،  مضاف  واق:  مضاف،   وصوغ 
أو أن مجلة، وقى اهلل: قصد لفظها؛ فهي مرورة تقديًرا بمن، واجلار واملجرور متعلق بقوله صوغ 

البطل: مفعول به. 
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وخترب عن االسم الكريم من قولك: )َوَقى اهللُ الَبَطَل( فتقول: الَواقي الَبَطَل اهللُ، 
وخترب أيًضا عن )البطل(؛ فتقول: )الواقيه اهللُ البطُل(.

]ضمري صلة أل العائد عىل أل أو غريها[
َواْنَفَصْل )1( ُأبنَي  َها  َضِمرَي َغرْيِ ***َوإِْن َيُكْن َما َرَفَعْت ِصَلُة َأْل )ص( 

)ش( الوصُف الواقُع ِصَلًة ألل، إن رفع ضمرًيا: فإما أن يكون عائًدا عىل
األلف والالم، أو عىل غريها؛ فإن كان عائًدا عليها استرت، وإن كان عائًدا عىل غريها 
التاء  عن  أخربت  فإن  رسالًة(  الَعْمِريَن  إىل  ْيَديِن  الزَّ ِمْن  ْغُت  )َبلَّ قلت:  فإن   اْنَفَصَل؛ 
ضمرٌي  )املبلغ(  ففي  أنا(؛  رسالًة  الَعْمريَن  إىل  ْيَديِن  الزَّ من  ُغ  )امُلَبلِّ قلت:  )َبلَّْغُت(  يف 

عائد عىل األلف والالم؛ فيجب استتاره. 
وإن أخربت عن )الذْيَدْيِن( من املثال املذكور. قلت:)امُلَبَلغُّ أنا منهام إىل العْمِريَن 
املراد  بـ)امَلبلغ( وليس عائًدا عىل األلف والالم؛ ألن  فـ)أنا( مرفوع  الزيدان(  رسالًة 

باأللف والالم هنا ُمثنَّى، وهو املخرب عنه؛ فيجب إبراز الضمري. 
َديِن إليهم  ُغ أنا من الَزيَّ وإن أخربت عن )الَعْمِريَن( من املثال املذكور، قلت: )املبلَّ

ِرَسَالة الَعْمُروَن(؛ فيجب إبراز الضمري، كام تقدم. 
املراد  امَلْذُكور؛ ألن  املثال  من  )رسالة(  إذا أخربت عن  الضمري  إبراز  وكذا جيب 
باأللف والالم هنا الرسالة، واملراد بالضمري الذي ترفعه ِصَلُة )أل( املتكلُم؛ فتقول: 

ْيدْيِن إىل الَعْمِريَن ِرَساَلٌة(. )املبَّلُغَها أَنا من الزَّ

)1( اإلعراب: وإن: رشطية، يكن:  فعل مضارع ناقص، فعل الرشط مزوم بالسكون، ما: اسم 
موصول: اسم يكن، رفعت: رفع: فعل ماض، والتاء عالمة التأنيث، صلة: فاعل رفعت، وصلة 
مضاف وأل: مضاف إليه، واجلملة من الفعل الذي هو رفعت وفاعله ال حمل هلا صلة املوصول، 
إليه، وغري مضاف، وها مضاف  ضمري: خرب يكن وضمري مضاف وغري من، غريها: مضاف 
إليه، أبني: فعل ماض مبني للمجهول جواب الرشط مبني عىل الفتح يف حمل جزم، ونائب الفاعل 
الواو  وانفصل:  يكن،  اسم  الواقعة  املوصولة  ما  إىل  يعود  هو  تقديره:  جواًزا  فيه  مسترت  ضمري 
عاطفة، انفصل: فعل ماض وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل ما املوصولة أيضا، 

والفعل يف حمل جزم معطوف عىل، أبني: الذي هو جواب الرشط .
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العدد
أهداف باب العدد

بنهاية دراسة هذا الباب يتوقع أن يكون الطالُب قادًرا عىل أْن:
يوضح حكم إحلاق التاء يف العدد من )3 ـ10( إًذا كان املعدود هبا مذكًرا.ـ 1
ُيمثل إلحلاق التاء لألعداد من )3 ـ10(.ـ 2
حيدد رشوط املضاف إىل العدد.ـ 3
ُيميز أقسام العدد من حيث التذكري والتأنيث.ـ 4
ُيميز بني إضافة )ثالثة ـ عرشة ـ مائة ـ ألف( إىل املعدود.ـ 	
يستخرج أعداًدا مفردة، وأخرى مركبة يف مجل. ـ 	
يبني حكم متييز العدد املركب.ـ 	
يمثل لعدد مركب )13ـ 	1(.ـ 	
يوضح حكم األعداد املركبة )11ـ 12( من حيث التذكري والتأنيث.ـ 	
يبني حكم متييز العدد املفرد واملضاف.ـ 10
يوضح آراء النحاة يف حكم إضافة األعداد املركبة إىل غريها.ـ 11
يوضح حكم الصدر والعجز من حيث التذكري والتأنيث يف األعداد املركبة.ـ 12
حيدد إعراب األعداد املركبة )13ـ 	1(.ـ 13
يبني حكم األعداد )20 ـ0	( من حيث التذكري والتأنيث.ـ 14
يميز بني أقسام أسامء األعداد.ـ 	1
ُيمثل ألقسام أسامء األعداد.ـ 	1
يستخدم األعداد التي ُيصاغ منها عىل وزن فاعل.ـ 	1
يستخرج أعداًدا مصوغة عىل وزن فاعل من األمثلة.ـ 	1
حيدد استعامالت )فاعل( املصوغ من اسم العدد.ـ 	1
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ُيمثل الستعامالت )فاعل(املصوغ من اسم العدد.ـ 20
يبني حكم استعامل )فاعل ـ فاعلة( مركبة مع العرشة.ـ 21
حيدد معنى استعامل )فاعل ـ فاعلة( مركبة مع العرشة.ـ 22
يوضح صور بناء فاعل من اسم العدد.ـ 23
يكتب أعداًدا كتابًة عربيًة ويضبط متييزها.ـ 24
ُيميز  بني متييز )10( مروًرا ومنصوًبا.ـ 	2
 يستعمل العدد )اثنني( يف مجلتني؛ بحيث يكون مفرًدا منصوًبا يف األوىل ومركًبا    ـ 	2

         مرفوًعا يف الثانية.
يعدد كنايات العدد.ـ 	2
يبني معنى كم االستفهامية ومتييزها.ـ 	2
يبني معنى كم اخلربية ومتييزها.ـ 	2
ُيمثل لكم اخلربية يف مجلة مفيدة.ـ 30
يفرق بني كم االستفهامية واخلربية.ـ 31
يستخرج كم االستفهامية من األمثلة.ـ 32
يستخرج كم اخلربية من األمثلة.ـ 33
يوضح استعامالت كذا وكأين.ـ 34
يمثل الستعامالت كذا، وكأين.ـ 	3
يوضح الفرق بني كم وكذا ومتييزمها.ـ 	3
يعرب مجاًل تشتمل عىل كم اخلربية، وكم االستفهامية.ـ 	3
هيتم بدراسة باب العدد، وحل تدريباته.ـ 	3
يتقن قراءة أبيات ألفية ابن مالك.ـ 	3
هيتم باستخراج القواعد من ألفية ابن مالك.ـ 40
يدرك أمهية دراسة العدد يف فهم اللغة العربية وتذوقها.ـ 41



ـ   	22   ـ

]العدد من 3: 10 تذكريه، وتأنيثه، ومتييزه [
)1( *** لِْلَعرَشْه ُقْل  بِالتَّاِء  َرْهَثاَلَثًة  ُمَذكَّ آَحاُدُه  َما  َعدِّ  يِف  )ص( 

 *** ْد، وامُلَميَِّز اْجُرِر دِّ َجرِّ ٍة يف األَْكَثِريِف الضِّ ًعا بَِلْفِظ ِقلَّ مَجْ
هبام  املعدود  كان  إن  عرشة،  إىل  بعدمها  وما  وأربعة،  ثالثة،  يف:  التاء  تثبت  )ش( 
وأْرَبُع  ِرَجاٍل،  َثاَلَثُة  نحو:ِعنْدي  مجع،  إىل  وُيَضاف  مؤنًثا،  َكاَن  إن  وتسقط  مذكًرا، 

نساٍء، وهكذا إىل عرشة.
ِقلَّة  ُع  مَجْ له  كان  إن  هبا  املعدود  أن  إىل  األكَثر(  يف  ِقلَّة  بَِلْفظ  ًعا  )مَجْ بقوله:  وأشار 
وَكثرة مل ُيَضِف الَعَدُد يف الغالب إال إىل مجع الِقلة؛ فتقول: )عندي َثالَثُة أْفُلٍس، وَثالُث 

أْنُفٍس(، ويقّل:)ِعنِْدي َثاَلَثُة ُفُلوٍس، وَثالُث ُنُفوٍس(. 

 ومما جـاء عىل غري األكثر قـوله تعاىل: نثڃڃ چچ
الكثرة، مع وجود مجع  َفأَضاَف )ثالثة( إىل مجع  اآلية: 	22(؛   البقرة.  چمث )سورة 

القلة، وهو )َأْقَراء( )2( 
ُع َكْثَرٍة مل ُيَضْف إال إليه، نحو:َثالَثُة ِرَجاٍل. فإن مل يكن لالسم إال مَجْ

 )1( اإلعراب: ثالثة:  بالنصب: مفعول مقدم عىل عامله، وهو قوله:   قل  اآليت: املتضمن معنى اذكر، 
أو بالرفع: مبتدأ، بالتاء: جار ومرور متعلق بمحذوف حال من ثالثة، قل: فعل أمر وفاعله ضمري 
باالبتداء،  إذا رفعته  املبتدأ، وهو ثالثة  فيه وجوًبا تقديره: أنت، واجلملة يف حمل رفع خرب  مسترت 
والرابط ضمري منصوب حمذوف، والتقدير: ثالثة قله، للعرشة يف عد: جاران ومروران متعلقان 
بقوله قل السابق، وعّد مضاف، و ما: اسم موصول مضاف إليه مبني عىل السكون يف حمل جر،  
املبتدأ  من  واجلملة  املبتدأ  خرب  مذكره:  إليه،  مضاف  واهلاء  مضاف  وأحاد  مبتدأ  أحاد:  آحاده: 

وخربه ال حمل هلا صلة املوصول املجرور حمال باإلضافة.
يف الضد: جار ومرور متعلق بقوله جرد اآليت، جرد: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا 
تقديره: أنت، واملميز: مفعول به مقدم عىل عامله وهو قوله اجرر  اآليت، اجرر: فعل أمر، وفاعله 
ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، مجًعا: حال من املميز، بلفظ: جار ومرور متعلق بقوله: 

مجًعا السابق، ولفظ مضاف، وقلة: مضاف إليه،  يف األكثر: جار ومرور متعلق بقوله: قلة.
آخر  عدد  مع  مركبة  كانت  لو  أما  املعدود،  فتخالف  مفردة،  كانت  متى  العدد  يف  داخلة  العرشة 

فليست داخله يف هذا احلكم.
)2( األصل يف مجع قرء ـ بفتح القاف وسكون الراء ـ أن يكون عىل أْفُعٍل، نظري: َفْلس وأفلس، 
واملستعمل من مجع هذا اللفظ ـ وهو أقراء ـ شاذ بالنسبة إليه، وإذا كان مجع القلة شاًذا، أو قليل 

االستعامل، فهو بمثابة غري املوجود، وهذا هو رس استعامل مجع الكثرة يف اآلية الكريمة..
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]إضافة املائة واأللف ومضاعفاهتا[
)1( *** َوِماَئٌة بِاجَلْمِع َنْزًرا َقْد ُردْفَوِماَئًة َواألْلَف لِْلَفْرِد َأِضْف )ص( 

 )ش( قد سبق أن )ثالثة( وما بعدها إىل عرَشة ال تضاُف إال إىل مجع، وذكر هنا 
أن )مائة( و )ألفا( من األعداد املضافة، وأهنام ال يضافان إال إىل مفرد، نحو: )عندي 
محزة  قراءة  ومنه  قلياًل،  مجع  إىل  إضافة)مائة(  َوَوَرد  درهٍم(،  وألُف  رجٍل،  مائُة 
 .)2	 اآلية:  الكهف.  )سورة  نثڭۇۇۆۆۈمث  والكسائي: 

بإضافة مائة إىل سنني)2(. 

واحلاصل: أن العدد الُمَضاَف عىل قسمني:  
أحدمها: ما ال يضاف إال إىل مَجع، وهو ثالثة إىل عرشة. 

)ِماَئَتا  نحو:  وتثنيتهام،  وألف،  مائة،  وهو:  مفرد،  إىل  إال  يضاف  ال  ما  والثاين: 
درهٍم، َوألَفا ِدْرَهٍم(، وأما إضافة )مائٍة( إىل مجٍع فقليٌل.

)1(  اإلعراب: مائة: مفعول مقدم عىل عامله وهو قوله: )أضف(  اآليت، واأللف: معطوف 
عىل مائة، للفرد: جار ومرور تعلق بقوله أضف اآليت: أضف: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت 
فيه وجوًبا تقديره: أنت، مائة: مبتدأ، باجلمع: جار ومرور متعلق بقوله ردف  اآليت، نزًرا: حال 
من الضمري املسترت يف قوله  ُردف، ردف: فعل ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل ضمري مسترت 
فيه جواًزا تقديره: هو: يعود إىل )مائة(  الواقع مبتدأ واجلملة من الفعل الذي هو ردف ـ ونائب 

فاعله املسترت فيه يف حمل رفع خرب املبتدأ. 
)2( ُقِرىء يف هذه اآلية الكريمة بإضافة مائة إىل سنني؛ فسنني: متييز، ويف ذلكـ   شذوذ عن القياس 
قبله يف  الذي  آحاد  منهام عرشة من  أن كل واحد  بالعرش، يف  املائة  من جهة واحدة، وسهله شبه 
املرتبة، فالعرشة واملائة كل واحد منهام عرشة من أحاد املرتبة التي قبله، وقرىء بتنوين مائة، فيجب 
أن يكون سنني بدال من ثالثامئة أو بياًنا له، وال جيوز جعله متييزا، ألنك لو جعلته متييًزا القتض أن 
يكون كل واحد من الثالثامئة سنني، فتكون مدة لبثهم تسعامئة سنة عىل األقل، وليس ذلك ـ  بمراد 

قطًعا.
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]العدد املركب ومتييزه [
)1( *** بَِعرَشْ َوِصَلنُْه  اْذُكْر،  َذَكْرَوأَحَد  َمْعُدوٍد  َقاِصَد  بـًا  ُمَركِّ    )ص( 

*** ْه ْهَوُقْل َلَدى التَّْأنِيِث إْحَدى َعرْشَ َكرْسَ مَتِيٍم  َعْن  فِْيَها  نُي  َوالشِّ
*** وإْحَدى َأَحٍد  َغرْيِ  َما َمْعُهاَم َفَعْلَت َفاْفَعْل َقْصدَاَوَمَع 
*** َوَما َوتِْسَعٍة  َماَولَِثالَثٍة  ُقدِّ َما  َبا   ُركِّ إْن  َبْينَُهاَم 

مع  )عرشٌة(  ُب  فريكَّ املركَّب؛  العدَد  َذَكَر  املضاف،  العدد  ِذْكِر  من  فرغ  ملا   )ش( 
 ) ـ  إىل َتْسَعَة عرَشَ ، وأْرَبَعَة َعرَشَ ، وَثاَلَثَة َعرَشَ ، واْثنَا َعرَشَ  ما دوهنا إىل واحد، نحو:)أَحَد َعرَشَ

)1( اإلعراب: َأحد: مفعول مقدم عىل عامله وهو قوله: اذكر، اذكر: فعل أمر، وفاعله  ضمري 
مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، وصلنه: الواو عاطفة، صل: فعل أمر مبني عىل الفتح التصاله 
لصل،  به  مفعول  واهلاء  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  والفاعل  اخلفيفة،  التوكيد  بنون 
بعرش: جار ومرور متعلق بصل، مركًبا: حال من الضمري املسترت يف قوله: صله السابق، قاصد:  
حال ثانية قاصد مضاف، معدود: مضاف إليه، من إضافة اسم الفاعل إىل مفعوله، ذكر: صفة 

ملعدود.
* قل: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، لدى:  ظرف متعلق بقل، ولدى 
مضاف، التأنيث: مضاف إليه، إحدى عرشة:  قصد لفظه: مفعول به لقل، الشني:  مبتدأ أول، 
فيها  عن متيم:  جاران ومروران متعلقان بمحذوف خرب مقدم، كرسه:  مبتدأ ثان مؤخر واجلملة 

من املبتدأ الثاين وخربه يف حمل رفع خرب املبتدأ األول 
* مع:  ظرف متعلق بقوله: افعل اآليت، ومع مضاف، غري:  مضاف إليه، وغري مضاف، أحد: 
مضاف إليه، إحدى: معطوف عىل أحد، ما: مفعول مقدم عىل عامله وهو قوله افعل اآليت، معهام: 
مع ظرف متعلق بقوله، فعلت: اآليت ومع مضاف والضمري مضاف إليه، فعلت: فعل وفاعل، 
واجلملة من هذا الفعل وفاعله ال حمل هلا صفة، والعائد ضمري منصوب حمذوف، والتقدير: افعل 
من  أنت، قصًدا: حال  تقديره:  فيه وجوبا  وفاعله ضمري مسترت  أمر  فعل  فافعل:  فعلته،  الذي 

الضمري املسترت فيه افعل عىل التأويل بمشتق هو اسم فاعل: أي قاصًدا . 
اسم  وما:  ثالثة،  عىل  معطوف  تسعة:  مقدم،  خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  لثالثة:   *
موصول معطوف عىل ثالثة أيضا، بينهام: بني: ظرف متعلق بمحذوف صلة ما املوصولة، وبني 
مبني عىل  للمجهول  مبني  إليه،إن: رشطية، ركبا: ركب: فعل ماض  مضاف والضمري مضاف 
الفتح يف حمل جزم فعل الرشط، وألف االثنني نائب فاعله ما اسم موصول: مبتدأ مؤخر، قدما: 
قدم: فعل ماض مبني للمجهول واأللف لإلطالق، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: 
هو يعود إىل ما املوصولة الواقعة مبتدأ، واجلملة من قدم ونائب فاعله ال حمل هلا صلة املوصول، 

وجواب الرشط حمذوف، ومجلة الرشط وجوابه ال حمل هلا اعرتاضية.
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َة، وَأْرَبَع  َة، َوَثاَلَث َعرْشَ َة، واْثنََتا َعرْشَ هذا للمذكر، وتقول يف املؤنث: )إْحَدى َعرْشَ
َة( فللمذكر: َأَحٌد واْثنَا، وللمؤنث، إْحَدى واْثنََتا.  َة ـ إىل تِْسَع َعرْشَ َعرْشَ

وأما )ثالثة( وما بعدها إىل )َتْسَعَة( فحكمها بعد الرتكيب كحكمها قبله؛ َفَتْثُبت 
التاُء فيها: إن كان املعدود مذكًرا، وتسقط إن كان مؤنًثا.

مذكًرا،  املعدود  كان  إن  منه؛  التاء  فتسقط  ـ  األخري  اجلزء  وهو  ـ  )َعرَشة(  وأما 
َثاَلَثَة َعرَشَ  وتثبت إن كان مؤنًثا ـ عىل العكس من )َثاَلَثة( فام بعدها؛ فتقول:عندى 
ـ  واثنني  وإحدى،  ـ  أحد  مع  )عرشة(  حكم  وكذلك  اْمَرَأًة(،  َة  َعرْشَ َوَثاَلَث  َرُجاًل، 
التاء، وتقول: إحدى  بإسقاط  َرُجاًل، واْثنَا َعرَشَرُجاًل(  َعرَشَ  فتقول: )أَحَد  واثنتني؛ 
املؤنث  مع  )عرشة(  شني  يف  وجيوز  التاء.  بإثبات  امرأة(  َة  َعرْشَ واْثنَتا  امرأًة،  َة  َعرْشَ

ها، وهي ُلغة متيم. التسكنُي، وجيوز أيًضا َكرْسُ
]العدد املركب تذكريه أوتأنيثه،وإعرابه [

)1( *** ا اْثنََتْي،وَعرْشَ َة  َعرْشَ َذَكَراَوأْوِل  ،أو   َتَشا  ُأْنَثى  إَذا  اْثنَْي  )ص( 
 *** ْفِع، َواْرَفْع بِاألَلِْف ا ُألِْفَواْلَيا  لَِغرْيِ الرَّ َوالَفْتُح يف ُجزَءْي ِسَوامُهَ

)ش( قد سبق أنه يقال يف العدد املركب: )عرش( يف التذكري و)عرشة( يف التأنيث، 
وسبق أيًضا أنه يقال )َأَحَد( يف املذكر، و)إْحَدى( يف املؤنث، وأنه يقال: )ثالثة، وأربعة 

ـ إىل تسعة( بالتاء للمذكر، َوُسُقوطِها للمؤنث. 
الياء، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره:  )1( اإلعراب: أْوِل: فعل أمر مبني عىل حذف 
أنت، عرشة: مفعول أول ألول، اثنتي: مفعول ثان، وعرشا: معطوف عىل املفعول األول، اثني: 
معطوف عىل املفعول الثاين، إذا: ظرف تضمن معنى  الرشط، انثى: مفعول به لقوله، تشا: قرصت 
للرضورة اآليت، تشا: فعل مضارع ، وفاعل ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واجلملة من تشا 

وفاعله يف حمل جر بإضافة إذا إليها، أو: عاطفة، ذكرا: معطوف عىل أنثى. 
املبتدأ، وغري مضاف،  * اليا: قرص للرضورة: مبتدأ، لغري: جار ومرور متعلق بمحذوف خرب 
الرفع:  مضاف إليه، وارفع: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، باأللف: 
جار ومرور متعلق بقوله ارفع: السابق، والفتح، مبتدأ، يف جزأي: جار ومرور متعلق بقوله 
ألف اآليت،  وجزءي  مضاف وسوى من سوامها:  مضاف إليه، وسوى مضاف والضمري مضاف 
إليه، ألف: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود 

إىل الفتح الواقع مبتدأ واجلملة من ألف ونائب فاعله املسترت فيه يف حمل رفع خرب املبتدأ. 
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در والَعُجز، نحو: )عندي  ( للمذكر، بال تاء يف الصَّ وذكر هنا أنه ُيقال: )اْثنَا َعرَشَ
َوَنبَّه  والَعُجز.  در  الصَّ بتاء يف  للمؤنث  امرًأة(  )اْثنََتا عرشَة  وُيقال:  َرُجاًل(،  َعرَشَ  اْثنَا 
َها مبنية: َصْدَرها وَعُجزَها، وُتْبنَى  بقوله: )واليا لغري الرفع( عىل أن األعداد املركبة كلَّ

( بفتح اجلْزءين، و)َثالَث َعرْشَة( بفتح اجلزءين. عىل الفتح، نحو: )َأَحَد َعرَشَ
، واثنََتا عرَشَة(؛ فإن َصْدَرَها يعرب باأللف)1( رفًعا،  َعرَشَ )اْثنَا  ويستثنى من ذلك 
ا، كام يعرب املثنَّى، وأما َعُجُزها، فيبنى عىل الفتح؛ فتقول: )جاء اْثنَا  وبالياء نصًبا وجرًّ
َة  َعرَشَ َرُجاًل، ورأيُت اْثنْي َعرَشَ َرُجاًل، وَمَرْرُت باثنْي َعرَشَ َرُجاًل ، وجاءِت اْثنََتا َعرْشَ

َة امرأًة. َة َاْمَرأًة، وَمَرْرُت  باْثنََتْي َعرْشَ َاْمَرأة، َوَرأْيُت اْثنََتْي َعرْشَ

]متييز العدد املفرد: وتذكريه أو تأنيثه [
)2( *** للتِّْسِعينَا يَن  اْلِعرْشِ ِحينَاَوَميِِّز  َكَأْرَبِعنَي  بَِواِحٍد،  )ص( 

ٌب، وذكر هنا العدد املفرد، وهو من )عرشين(  )ش( قد سبق أن العدد ُمَضاٌف وُمَركَّ
إىل )تسعني( ويكون بلفظ واحد للمذكر واملؤنث، وال يكون مميزه إال مفرًدا منصوًبا، 
وَن اْمَرأة( وُيْذَكر قبله النَّّـيُِّف، ويعطف هو عليه؛ فيقال:  وَن َرُجاًل، وِعرْشُ نحو: )ِعرْشُ
بعد  ما  بالتاء يف )ثالثة(، وكذا  واْثنَان وِعرْشوَن، وَثالَثٌة وِعرْشوَن(  أَحٌد وِعرْشوَن، 
وعرشون،  واثنتان  وعرشون،  )إحدى  للمؤنث:  ويقال  للمذكر،  التسعة  إىل  الثالثة 

وثالث وعرشون( بال تاء يف )ثالث(، وكذا ما بعد الثالث إىل التسع.
ص مما سبق، ومن هذا، أن أسامء العدد عىل أربعة أقسام: مضافة، ومركبة،  َوَتَلخَّ

ومفردة، ومعطوفة. 

)1( اعلم أن اثني عرش  واثنتي عرشة   معربا الصدر كاملثنى باأللف رفًعا وبالياء نصًبا وجًرا، إهنام 
ملحقان باملثنى عىل ما تقدم يف بيان إعراب املثنى وما أحلق به يف باب املعرب ، ومها مبنيا العجز عىل 
الفتح لتضمنه معنى واو العطف وال حمل له من اإلعراب، ألنه واقع موقع النون من املثنى يف نحو: 

الزيدين،  وليس الصدر مضاًفا إىل العجز قطًعا.
)2( اإلعراب: ميز: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، العرشين: مفعول 
متعلق  ومرور  جار  كأربعني:   بميز،  متعلقان  ومروران  جاران  بواحد:   للتسعني   مليز،  به 
بمحذوف خرب ملبتدأ حمذوف: أي: وذلك ـ كائن كأربعني، حينا: متييز ألربعني منصوب بالفتحة. 
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]متييز العدد املركب وإعرابه [
)1( *** َما بِِمْثِل  ًبا  ُمَركَّ َينُْهاَمَوَميَُّزوا  َفَسوِّ وَن   ِعرْشُ ُميَِّز  )ص( 

منصوًبا،  مفرًدا  فيكون  وأخواته؛  )عرشين(  كتمييز  املركب  العدد  أي:متييز  )ش( 
َة امرأًة(. نحو:)أَحَد َعرَشَ َرُجاًل، وإِْحَدى َعرْشَ

]إضافة العدد املركب وإعرابه[
)2( *** َيْبَق البِنَا ، َو َعُجٌز َقْد ُيْعَرُبَوإْن ُأِضيَف َعَدٌد ُمَركَُّب )ص( 

فإنه   ) َعرَشَ )اْثنَي  عدا  ما  مميزها،  غري  إىل  إضافتها  املركبة  األعداد  يف  جيوز   )ش( 
َك(. ال يضاف؛ فال يقال: )اثنا َعرَشَ

بنائهام؛ فتقول: يبقى اجلزآن عىل  أنه  البرصيني  املركُب: فمذَهُب  العدُد   وإذا أضيَف 
َك( بفتح آخر اجلزءين. َك، وَمَرْرُت  بخْمَسَة َعرْشَ )هِذِه مَخَْسَة َعرْشَ

ْدِر عىل بنائه؛ فتقول: )هِذِه مَخَْسَة َعرِشَك ورأيت مَخَْسَة  وقد ُيْعَرُب العجز مع بقاء الصَّ
َك()3(. َعرِشَك، وَمَرْرُت بخْمَسَة َعرْشِ

)1( اإلعراب: ميزوا: فعل ماض وفاعله، مركًبا: مفعول به مليزوا، بمثل: جار ومرور متعلق 
بقوله ميزوا ومثل مضاف، و ما: اسم موصول: مضاف إليه، ُميز: فعل ماض مبني للمجهول، 
عرشون: نائب فاعل مليز، واجلملة من ميز املبني للمجهول ونائب فاعله ال حمل هلا صلة املوصول، 
الفتح  عىل  مبني  أمر  فعل  سو:  فّسوينهام:  به،  ميز  الذي  بمثل  الكالم:  وتقدير  حمذوف  والعائد 
البارز  والضمري  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  اخلفيفة،  التوكيد  بنون  التصاله 

مفعول به.
نائب  للمجهول، فعل الرشط، عدد:   مبني  )2( اإلعراب: إن: رشطية، أضيف: فعل ماض 
فاعل،  مركب:  نعت لعدد،  يبق:  فعل مضارع جزاء الرشط مزوم بحذف األلف،  البنا:  قرص 
للرضورة فاعل يبق،  وعجز:  مبتدأ،  قد:  حرف تقليل،  يعرب:  فعل مضارع مبني للمجهول، 
ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل عجز الواقع مبتدأ، واجلملة من يعرب 

املبني للمجهول ونائب فاعله املسترت فيه يف حمل رفع خرب املبتدأ.
)3( اعلم أواًل أن العدد مطلًقا قد يضاف إىل غري مميزه، سواء أكان مفرًدا نحو: ثالثة ونحو عرشين 
أم كان مركبا ـ إال اثنى عرش ـ كخمسة عرش، فإنه جيوز أن تقول: ثالثة زيد وثالثتنا، وأن تقول: 
عرشوك وعرشو زيد، ثم اعلم أنك إذا أضفت العدد إىل غري مميزه، وجب أال تذكر التمييز بعد 
ذلكـ  أصال، وهذا من أجل أنك ال تقول: عرشو زيد  وال ثالثة زيد  إال ملن يعرف جنسها، فليست 
به حاجة إىل ذكر التمييز، ثم اعلم أن اثني عرش واثنتي عرشة  مل جتز إضافتها إىل غري املعدود، ألن=   
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]صياغة العدد عىل وزن فاعل [
)1( *** إىل َفْوُق  َفام  اْثنَنْيِ  ِمَن  َفَعاَلَوُصْغ  ِمْن  َكَفاِعٍل  ٍة  َعرَشَ )ص( 

 *** ْرَت َفاْذُكْر َفاِعاًل بَِغرْيِ )َتا(واْختِْمُه يف التَّْأنِْيِث بالتَّا، َوَمَتى َذكَّ  
)َفَعَل(  من  يصاغ  كام  لفاعل،  مَواِزٌن  اسٌم  )عرشة(  إىل  )اثنني(  من  ُيَصاغ  )ش( 
َب، َفُيَقالُ:ثاٍن، وثالٌث، ورابٌع ـ إىل عارش، بال تاء يف التذكري،  نحو:ضارب من َضَ

وبتاء يف التأنيث.
]استعامل فاعل غري املفرد من العدد وإعرابه [

*** َِوإِْن ُتِرْد َبْعَض الَِّذي ِمنُْه ُبنِي َبنيِّ َبْعٍض  ِمْثَل  إلْيِه  ُتِضْف  )2()ص( 

 *** َفْوُق َفُحْكَم َجاِعٍل َلُه اْحكاَمَوإِْن ُتِرْد َجْعَل األَقلِّ ِمثَل َما   

= عرش  فيهام واقع موقع نون املثنى، وهذه النون ال جتامع اإلضافة ، ولو أنك حذفت  عرش  كام 
حتذف نون املثنى عند اإلضافة فقلت : اثنا زيد اللتبس بإضافة االثنني وحدمها.

اثنني: جار  فيه وجوًبا تقديره: أنت، من  أمر وفاعله ضمري مسترت  )1( اإلعراب: صغ: فعل 
ومرور متعلق بصغ، فام:  الفاء عاطفة، ما: اسم موصول معطوف عىل اثنني، فوق:  ظرف متعلق 
متعلق  بُصغ، كفاعل: جار ومرور  متعلق  املوصول إىل عرشة: جار ومرور  بمحذوف صلة 
بمحذوف صفة ملوصوف حمذوف يقع مفعوال به لصغ، أي: صغ وزنا مماثال لفاعل، من فعال:  

جار ومرور متعلق بفاعل. 
به،    مفعول  واهلاء  أنت؛  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  فاعله  و  أمر،  فعل  اختم:  *اختمه:   
بالتا:  قرص  السابق،  اختمه  قوله  اهلاء يف  من  بمحذوف حال  متعلق  التأنيث: جار ومرور  يف 
للرضورة: جار ومرور متعلق بقوله اختمه السابق، ومتى: اسم رشط جازم جيزم فعلني، وهو 
مبني عىل  فعل ماض  اآليت، ذكرت: ذكر:  باذكر  السكون يف حمل نصب  مبني عىل  ظرف زمان 
الفتح املقدر يف حمل جزم فعل الرشط، وتاء املخاطب فاعله، فاذكر: الفاء واقعة يف جواب الرشط، 
واذكر: فعل أمر، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت واجلملة يف حمل جزم جواب الرشط، 
فاعال: مفعول به الذكر،  بغري: جار ومرور متعلق بمحذوف نعت لقوله فاعال السابق و غري 

مضاف، تا: قرص للرضورة مضاف إليه. 
ضمري  وفاعله  بالسكون،  مزوم  الرشط  فعل  مضارع  فعل  ترد:  رشطية،  إن:  اإلعراب:   )2(
مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، بعض مفعول به لرتد، وبعض مضاف و  الذي: اسم موصول 
مضاف إليه،  منه: جار ومرور متعلق بقوله،  بني: اآليت ُبني: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب 
 الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل الذي، واجلملة من بني ونائب فاعله املسترت =
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)ش( لـ)فاعل( امَلُصوِغ من اسم العدد استعامالن: 

أحدمها: أن ُيفَرَد؛ فيقال: ثاٍن، وثانية، وثالث، وثالثة، كام َسَبَق. 
ُيْسَتْعَمل  أن  وإما  منه،  اْشُتقَّ  َما  َمَع  ُيْسَتْعَمل  أن  إما  ، وحينئٍذ:  ُيفرد  أالَّ   والثاين: 

مع ما َقْبل ما اْشُتقَّ منه.

ففي الصورة األوىل جيب إضافُة فاعل إىل ما بعده؛ فتقول يف التذكري: )ثاين اثننِي، 
وثالُث ثالثٍة، ورابُع أربعٍة ـ إىل عارِشِ عرشٍة( وتقول يف التأنيث: )ثانيُة اثنتنِي، وثالثُة 

 .) ثالٍث، ورابعُة أربٍع ـ إىل عارِشِة َعرْشٍ

واملعنى: أحُد اثنني، وإحدى اثنتني،وأحُد عرٍش، وإْحَدى عرشٍة(. 

وهذا هو املراد بقوله: )وإن ترد َبْعَض الذي ... البيت( أي: وإن ترد بفاعل املُصوغ 
من اثنني فام فوق إىل عرشة بعَض الذي ُبنَِي فاعٌل منه: أي: واحًدا مما اْشُتقَّ منه، فأضف 

إليه مثَل بعٍض، والذي يضاف إليه، هو الذي اشتقَّ منه. 

ويف الصورة الثانية جيوز وجهان:
أحدمها: إضافة )فاعل( إىل ما يليه.

= ال حمل هلا صلة، تضف:  فعل مضارع جواب الرشط، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 
أنت، ومفعوله حمذوف  إليه:  جار ومرور متعلق بتضف، مثل: حال من مفعول تضف املحذوف، 
ومثل مضاف،   وبعض:  مضاف إليه   بني:  نعت لبعض، والتقدير: وإن ترد بعض اليشء الذي 

بني اسم الفاعل منه تضف إليه الفاعل حال كونه مماثاًل لبعض، أي: يف معناه. 
وإن: رشطية، ترد: فعل مضارع، فعل الرشط مزوم بالسكون، وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا 
تقديره: أنت، جعل: مفعول به لرتد، وجعل مضاف، األقل: مضاف إليه من إضافة املصدر إىل 
مفعول األول، مثل: مفعول ثان جلعل منصوب بالفتحة، ومثل مضاف، ما: اسم موصول: مضاف 
إليه مبني عىل السكون يف حمل جر، فوق: ظرف متعلق بمحذوف صلة املوصول،  فحكم: الفاء 
واقعة يف جواب الرشط، حكم: مفعول به مقدم عىل عامله، وهو قوله احكام اآليت، وحكم مضاف، 
جاعل:  مضاف إليه، له: جار ومرور متعلق باحكم اآليت، احكام: احكم: فعل أمر مبني عىل 
الفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفة املنقلبة ألفا للوقف، والفاعل ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: 

)أنت(، ونون التوكيد املنقلبة ألًفا: حرف ال حمل له من اإلعراب.
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زيٍد،  نحو:)ضارُب  الفاعل،  باسم  ُيفَعُل  كام  به،  يليه  ما  تنوينُُه ونصُب  والثاين: 
ورابٌِع  ثالثٍة،  ورابُع  اثنني،  وثالٌث  اثننِي،  ثالُث   ( التذكري:  فتقول يف  زيًدا(  وضارٌب 

ثالثًة(، وهكذا إىل )عارِشِ تسعٍة، وعارِشٌ تسعًة(.

وتقول يف التأنيث :)ثالثُة اثنتني، وثالثٌة اثنتني، ورابعُة ثالٍث، ورابعٌة ثالًثا( وهكذا 
إىل )عارشِة تسٍع، وعارشٍة تسًعا( .

واملعنى: جاعل االثننِي ثالثًة والثالثة أربعًة. 
َفوُق(، أي: وإن ترد بفاعل  ِمثَل ما  َجْعَل األقلِّ  ُتِرْد  املراد بقوله: )وإْن  وهذا هو 
ـ امَلُصِوِغ من اثنني فام فوقه ـ جعَل ما هو أقلُّ عدًدا مثَل ما فوقه، فاحكم له بحكم 

جاعل: من جواِز اإلضاَفِة إىل مفعوله، وتنوينِِه ونصبِه. 

]استعامل فاعل مركبة مع العرشة[
)1( *** اْثنَنْيِ َثايِن  ِمْثَل  أَرْدَت  كِيَِبنْيَِوإْن  برَِتْ َفِجْئ  بـًا  ُمَركَّ )ص( 
)2( *** أِضِف بَحاَلَتْيِه  َفاِعاًل  َيِفيَأْو  َتنِْوي  باِم  ٍب  ُمركَّ إىَل 

)1( مفهوم البيت: تأيت برتكيبني إن أتيت بفاعل كواحد من العدد املركب، وصدر األول فاعل أو فاعله. 
به،  مفعول  مثل:  فاعل،  والتاء  الرشط  فعل  ماض  فعل  أراد  أردت:  رشطية،  إن:  اإلعراب: 
جواب  يف  واقعة  الفاء  فجئ:  حال،  مركًبا:  إليه،  مضاف  اثنني:   ثاين  مضاف،  ومثل  ألردت 
الرشط  جىء  فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، برتكيبني:  جار ومرور 

متعلق بقوله :جىء.  
اآليت،  أضف  قوله:  وهو  عامله  عىل  مقدم  مفعول  فاعاًل:  عطف،  حرف  أو:  اإلعراب:   )2(
ألنه  مضاف  بالياء  املجرور  وحالتي  فاعال،  قوله  نعت  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  بحالتيه: 
مثنى، وضمري الغائب العائد إىل فاعل مضاف إليه، أضف: فعل أمر معطوف بأو عىل جىء يف 
أنت، إىل مركب: جار ومرور متعلق  تقديره:  فيه وجوًبا  السابق، وفاعله ضمري مسترت  البيت 
بقوله أضف السابق، بام: جار مرور متعلق بقوله يفي اآليت، تنوي:  فعل مضارع وفاعله ضمري 
ضمري  والعائد  بالباء،  حمال  املجرورة  ما  صلة  هلا  حمل  ال  واجلملة  أنت  تقديره:  وجوبا  فيه  مسترت 
ضمري  وفاعله  مضارع  فعل  يفي:  تنويه،  بالذي  الكالم:  وتقدير  لتنوي،  به  مفعوالً  يقع  حمذوف 

مسترت فيه جواًزا تقديره: هو إىل مركب، واجلملة من يفي وفاعل يف حمل جر صفة ملركب.
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)1(

*** ا َ َوَنْحِوِه، وَقْبَل )ِعرْشْيَن( َاْذُكَراَوَشاَع االْستِْغنَا بَِحاِدي َعرَشَ
)2( اْلَعَدْد َلْفِظ  ِمْن  اْلَفاِعَل  ُيْعَتَمْدَوَبابِِه  َواٍو   َقْبَل  بَِحاَلَتْيِه 

 )ش( قد سبق أنه ُيْبنَى َفاِعٌل من اسم العدد عىل وجهني؛ أحدمها: أن يكون مراًدا 
به بعُض ما اْشُتقَّ منه، كثاين اثنني ، والثاين: أن ُيراد به جعُل األقلِّ مساوًيا ملا َفْوَقُه، 

كثالث اثنني.
 َوَذَكَر هنا أنه إذا أريد بناء فاعل من العدد املركب للداللة عىل املعنى األول ـ وهو 

أنه بعُض ما اْشُتقَّ منه ـ جيوز فيه ثالثة أْوُجه: 
أحدها: أن جتيء برتكيبني: َصْدُر أوهلام )فاعٌل( يف التذكري، و)فاعَلٌة( يف التأنيث، 
التذكري:  الثاين منهام يف  التأنيث، وَصْدُر  التذكري، و)عرشة( يف  ا )عرش( يف  َوَعُجُزمُهَ
أحد، واثنان، وثالثة ـ بالتاء ـ إىل تسعة(، ويف التأنيث: )إحدى، واثنتان، وثالث بال 
 ،) ( وهكذا إىل )تاِسَع َعرَش تِْسَعَة َعرَشَ ََثاَلَثَة َعرَشَ تاء ـ إىل تسع(، نحو:)َثالَِث َعرَشَ 
َة (، وتكون الكلامُت األْرَبُع  تِْسَع َعرَشَ َة  تاِسَعَة َعرَشَ و)َثالثَة عرشَة ثالَث عرشة، إىل 

مبنيًة عىل الفتح. 
الثاين: أن ُيْقَترَصَ عىل صدر املركب األول، َفُيْعَرُب ويضاُف إىل املركب الثاين باقًيا 

َة (. ، َوهِذِه ثالَِثُة َثاَلَث َعرْشَ الثاين عىل بناء ُجْزَءْيِه، نحو: )َهَذا ثالُِث َثاَلَثَة َعرَشَ

عرشا:  بحادي  لشاع،  فاعل  للرضورة:  قرص  االستغنا:  ماض،  فعل  شاع:  اإلعراب:   )1(
ونحو  عرش،  حادي  عىل  معطوف  نحو:  عاطفة،  الواو  ونحوه:  باالستغنا،  متعلق  ومرور  جار 
مضاف والضمري مضاف إليه، وقبل:  ظرف متعلق بقوله، اذكر: اآليت، وقبل مضاف و  عرشين  
مضاف إليه، اذكرا: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، واأللف منقلبة عن 

نون التوكيد اخلفيفة.
)2( مفهوم البيت: يأيت فاعل وفاعلُه من العدد قبل الواو مع ألفاظ العقود: عرشينـ  ثالثني ...إلخ. 
الذكر  به  مفعول  والفاعل:  السابق،  البيت  يف  عرشين  قوله  عىل  معطوف  بابه:   اإلعراب: 
تقديره:  الفاعل حمذوف  لقوله  بنعت  أو  باذكر  متعلق  لفظ: جار ومرور  السابق، من  البيت  يف 
الفاعل املصوغ من لفظ، ولفظ مضاف، والعدد: مضاف إليه، قبل: ظرف متعلق بمحذوف حال 
من الفاعل، وقبل مضاف، واو: مضاف إليه، قصد لفظه، يعتمد: فعل مضارع مبني للمجهول، 
ونائب الفاعل ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل واو، واجلملة من يعتمد ونائب فاعله 

يف حمل جر صفة لواو.
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ُيْقَترَص عىل املركَّب األول، باقًيا عىل بناِء صدره َوَعُجزه، نحو: َهَذا  الثالث: أن 
َة (، وإليه أشار بقوله: )وشاع االستغنا بحادي عرَشا، ونحوه(،  ، وثالَِثَة َعرْشَ  ثالَِث َعرَشَ
وال يستعمل فاعل من العدد املركب للداللة عىل املعنى الثاين ـ وهو أْن يراُد به َجْعُل 
( وكذلك اجلميع؛ وهلذا مل  األقلِّ مساوًيا ملا فوقه ـ فال يقال: )رابع عرَش ثالثَة َعرَشَ

يذكره املصنف، واقترص عىل ذكر األول.)1(
الِمهام،  بعد  فاءمها  جعلوا  واحدة،  مقلوب  وحادية:  واحد،  مقلوب   وحادي: 
ة(،  )َعرَشَ مع  إال  )حادية(  تستعمل  وال  )َعرَش(،  مع  إال  )حادي(  يستعمل  وال 
ويستعمالن أيًضا مع )ِعرْشيِن( وأخواهتا، نحو: )حادي وتسعون، وحادية وتسعون(. 
وأشار بقوله: )َوَقْبَل ِعرْشينـ  البيت( إىل أن فاعال امَلُصوَغ من اسم العدد ُيْسَتْعَمل 
قبل العقود، وُيْعَطف عليه العقود، نحو: )حادي وعرشون، وتاسع وعرشون ـ إىل 

التسعني(. 
أنه  َسَبَقَتا، وهو  اللتني  العقود باحلالتني  أنه ُيستعمل قبل  وقوله: )بحالتيه( معناه 

يقال: )فاعل( يف التذكري، )وفاعلة( يف التأنيث.
* * *

)1( هذا الذي ذكره الشارح من أنه ال يستعمل فاعل من املركب للداللة عىل جعل األقل مساوًيا 
ذلك،  جيوز  أنه  سيبويه   ومذهب  البرصيني .  وأكثر  الكوفيون  إليه  ذهب  الذي  هو  لألكثر 
ومستنده يف ذلك القياس، ولك حينئذ يف ذلك ـ وجهان: أوهلام: أن تأيت بمركبني صدر أوهلام أكرب 
من صدر ثانيها بواحد فتقول: رابع عرش ثالثة عرش  وجيب يف هذا الوجه إضافة املركب األول إىل 

املركب الثاين: ألن تنوين األول ونصب الثاين غري ممكن. 
الوجه  رابع ثالثة عرش،  وجيوز لك يف هذا  فتقول  املركب األول:  أن حتذف عجز  الثاين:  الوجه 

إضافة األول إىل الثاين وتنوين األول ونصب الثاين حمالًّ به.
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أسئلة
ما األعداد التي ختالف املعدود تذكرًيا وتأنيًثا؟ وما األعداد التي توافق املعدود ـ  1

تذكرًيا وتأنيًثا ؟
متى يأيت متييز العدد »10« مروًرا؟ ومتى يأيت منصوًبا؟ وضح باألمثلة.ـ  2
أعرب اجلمل اآلتية :ـ  3

)هذا خامس رجل، وهؤالء مخسة عرش رجاًل، وهذا رابع ثالثة، وهذا هو الرجل 
السابع والعرشون(.

كل ـ  4 معنى  وما  )فاعل(؟  استعامل  أوجه  فام  )فاعل(  وزن  عىل  العدد  يصاغ 
وجه؟. مثل ملا تذكر.

العدد ) اثنان( استعمله يف مجلتني، بحيث يكون يف األوىل مفرًدا منصوًبا، ويف ـ  	
الثانية مركًبا مرفوًعا.

اقرأ التواريخ اآلتية ، وعرب عن األعداد بكلامت عربية ، وأعطها ما تستحق ـ  	
من متييز وإعراب .

تم جالء آخر جندى بريطانى من منطقة قناة السويس ىف 	1 يونيه سنة 			1م ـ  	
وأممت قناة السويس ىف 	2 يوليه سنة 			1م ، وكان االعتداء الثالثى الغاشم 
عىل بورسعيد ىف 	2 أكتوبر سنة 			1م ، ثم كان االعتداء عىل مرص 	 يونيه 

سنة 			1م.
اآلتية ىف عبارات عربية، بحيث تكون معرفة مرة، وخالية من ـ  	 ضع األعداد 

التعريف مرة أخرى ، مع اختالف موقعها ىف اإلعراب: )11 ـ 12 ـ 20 ـ 	2 
ـ 100 ـ 	11 ـ 	12 ـ 300(

اكتب األعداَد اآلتيَة بألفاٍظ عربية مع الضبط بالشكل هلا ولتمييزها إْن ُوِجَد: ـ  	
َلَقُب األخفِش ُيْلحُق بكثرٍي ِمَن العلامِء السابقني، حتى إنَّ عدَدهم يزيُد )أ(  
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األكرب  األخفش  )3(، وهم:  التاريخ  وأشهُرهم يف   ، عىل )	1( رجل 
امُلَتَوىفَّ سنة )		1( من اهلجرة، واألخفش  أبو اخلطاب بن عبد املجيد 
األوسط ـ وهو أشهرهم ـ سعيد بن مسعدة امُلَتَوىفَّ ـ عىل ما قيل ـ سنة 
سنة  امُلَتَوىفَّ  سليامن  بن  عيل  األصغر  واألخفش  اهلجرة،  من   )210(
املعلومات إىل )11( كتاب،  )	31( من اهلجرة، وقد رجعُت يف هذه 
وبحث  كتاب  كل  ويف  علمية،  مالت   )	( يف  منشورة  بحوث  و)	( 

قرأُت ما يزيُد عىل )12( صفحة، وخلصُت من كل ذلك )	( سطور.
يوم، )ب(    )30( والشهر  شهر،   )12( أيًضا  وهي  يوم،   )3		( السنة 

واألسبوع )	( يوم، واليوم )24( ساعة، والساعة )0	( دقيقة، وربع 
الساعة )	1( دقيقة.

مثِّل ملا يأيت يف مجٍل مفيدة مع الضبط بالشكل : ـ  10
عدد مركب يتَّحد مع متييزه تذكرًيا وتأنيًثا .)أ(  
عدد متييُزه مجٌع مرور . )ب(  
عدد متييُزه مروٌر بـ ) ِمْن ( .)جـ(  
عدد ُيلَحق بجمع املذكر السامل يف إعرابه .)د(  
عدد مركب ُيعَرب صدُره وُيبنى عجُزه .)هـ(  
عدد متييُزه مفرد مرور .)و(  
عدد متييُزه مفرد منصوب .)ز(  

ة، بنيِّ موضَعها ثم اذكْر صواهَبا مع التوجيه :ـ  11 فيام يأيت أخطاٌء َنْحويَّ
نجح اثنان وستني طالًبا، وواحد وعرشون طالبًة.)أ(  
أنفقُت ألفني جنيِه يف السوق.)ب(  
اشرتيت هذا الكتاَب بثالثِة جنيه.)جـ(  
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حصلت يف االمتحان عىل سبعَة عرشَة درجٍة .)د(  
يأيت اخلرُب عىل ثالثة وجوه .)هـ(  
اكتب مخسة سطور عن الِعْلم .)و(  
أجب عن ثالث أسئلة مما يأيت .)ز(  
اذكر ثالَث استعامالٍت لـ) كان ( .)حـ(  
أكرمت الطالبَة اخلامَس عرشَة .)ط(  
شاهدت احلْلقة اخلامسَة عرَش .)ي(  
اذكر ثالث أمثلة متلفة للخرب .)ك(  
بلغ مموع ما أنفقُته تسع وتسعون جنيًها .)ل(  
هذا األمُر حتكُمه اثنان قاعدتان .)م(  
جتولُت يف اثنتا عرش دولَة .)ن(  

* * *
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مترينات وتطبيقات
1ـ  اكتب األعداد اآلتية باحلروف العربية واضبط متييزها.

) أ (  معي 	3 جنيه ، 12 قرش،  وعندي 10 كتب ، و	 منديل،  وقرأت 	1 
رسالة و33 كتاب، سنة 2		1.

)ب( يف املصنع 3 عامل، و 	 نسوة ، و12 فتاة، و	1 ولد ، و11 مهندس.
اإلجابة

وثامنية  كتٍب،  عرشة  عندي  ـ  قرًشا  عرش  واثنا  جنيًها،  وثالثون  مخسة  معي   ) أ   (
ومخسني  اثنتني  سنة  كتاًبا،  وثالثني  وثالثًة  رسالًة،  عرشة  ستَّ  وقرأت  منـاديَل. 

وتسعامئة وألٍف.
ولًدا،  فتاًة، ومخسة عرَش  واثنتا عرشَة  نسوٍة،  ثالثة عامل، ومخُس  املصنع  )ب( يف 

وأحَد عرَش مهندًسا.
2ـ  يقال: هذا رابع أربعة، وهذا خامس أربعة.

بني معنى كل من اجلملتني، السابقتني، ثم اجعل اإلشارة يف اجلملة الثانية للمفردة 
املؤنثة.

اإلجابة
)هذا رابُع أربعة(: يفيد أنه بعض مما اشتق منه فيضاف إليه.

)هذا خامس أربعٍة( أي بمعنى: جاعل ومكمل، فيضاف لألقل منه.
واإلشارة إىل هذا املثال باملفردة املؤنثة: )هذه خامسة أربٍع(.

* * *
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كنايات العدد: »كم. وكأين. وكذا«
])كم( االستفهامية: معناها ومتييزها [

)1( *** يَن، َكَكْم َشْخًصا َساَمَميِّز يف االْستِْفَهاِم )َكْم( بِِمْثِل َما َميَّْزَت ِعرْشِ )ص( 
 *** ُمْضَمَرا )ِمْن(  ُه  رَّ جَتُ أْن  إِْن َولَيْت )َكْم( َحْرَف َجرٍّ ُمْظَهَراَوَأِجْز   

)َعىَل  قوهلم:  ومنه  عليها،  اجلر  حرِف  دخوُل  ذلك  عىل  والدليُل  اسٌم،  )َكْم(  )ش( 
فَت َبْيَتَك(، وهي اسٌم لعدٍد ُمْبهٍم، والُبدَّ هلا من متييز؛ نحو:)َكْم َرُجاًل  َكْم ِجْذٍع َسقَّ

ِعندك؟( وقد حُيَْذُف للداللة، نحو: )َكْم ُصْمَت؟( أي: كْم يوًما ُصْمت؟
مميُزها  يكون  واالستفهامية  سيذكرها،  فاخلربية  وخربيًة،  استفهاميًة،  وتكون 
ا َقبْضَت؟ وجيوز  كمميز )عرشين( وأخواته؛ فيكون مفرًدا منصوًبا، نحو: َكْم ِدرمَهً
ْيَت َهَذا؟(  ، نحو: )بَِكْم ِدْرَهٍم اْشرَتَ ه بـ)ِمن( ُمْضَمرة، إن َولَِيْت )كم( حرَف َجرٍّ َجرُّ

أي: بكم ِمْن ِدْرَهٍم، فإن مل يدخل عليها حرُف جرٍّ وَجَب َنْصُبه .

االستفهام:  يف  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  أمر  فعل  ميز:  اإلعراب:   )1(
جار ومرور متعلق بميز، كم: قصد لفظه: مفعول به مليز، بمثل: جار ومرور متعلق بميز، ومثل 
وفاعل،  فعل  ميزت:  جر،  حمل  يف  السكون  عىل  مبني  إليه،  مضاف  موصول  اسم  ما:  مضاف، 
عرشين: مفعول به مليزت، واجلملة من الفعل والفاعل واملفعول ال حمل هلا صلة املوصول، والعائد 
ضمري مرور حمذوف، وهو مرور بحرف مثل احلرف الذي جر املضاف إىل املوصول: أي ميزت 
به عرشين، ككم: حرف جر لقول حمذوف، وكم: اسم استفهام مبتدأ، شخًصا: متييز لكم، سام:  
فعل ماض، وفاعله ضمري مسترت فيه جواًزا تقديره: هو يعود إىل كم الواقعة مبتدأ، واجلملة من سام 

وفاعله يف حمل رفع خرب املبتدأ، ومجلة املبتدأ وخربه يف حمل نصب مقول القول املحذوف.  
وأجز: الواو عاطفة أو لالستئناف أجز: فعل أمر وفاعله ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، 
لتجر، من: قصد لفظه:  به  بأن، واهلاء مفعول  أن: مصدرية، جتره: جتر: فعل مضارع منصوب 
فاعل جتر، وأن املصدرية وما دخلت عليه يف تأويل مصدر مفعول به ألجز، مضمًرا: حال من 
من، إن: رشطية، وليت: ويل: فعل ماض والتاء للتأنيث، كم: قصد لفظه: فاعل وليت، حرف:  
مفعول به لوليت، وحرف مضاف، جر: مضاف إليه، مظهرا:  نعت حلرف جر، وجواب الرشط 

حمذوف يدل عليه سابق الكالم. 
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]كم اخلربية: معناها ومتييزها [ 
)1( *** ْه َكَعرَشَ ا  ُمْرِبً ،أو  ِماَئٍة: َكَكْم ِرَجاٍل ،َأْو  َمَرْهَواْسَتْعِمْلنََها  )ص( 

 *** ، َوَكَذا، َوَينَْتِصْب مَتْيِيُز َذْيِن،أوبِِه ِصْل )ِمْن( ُتِصْبَكَكْم َكأيٍّ
)ش( تستعمل )كم( للتكثري، َفَتمّيُز بجمٍع مرور كعرشة، أو بمفرٍد مروٍر كامئة، 
ملكت،  الغلامن  من  كثرًيا  واملعنى:  َأْنفقُت(  ِدرَهٍم  وَكْم  َمَلْكُت،  ِغْلاَمن  )َكْم  نحو: 

وكثرًيا من الدراهم أنفقُت. 
مروٌر  منصوٌب،أو  وممّيُزَها   ) وكأيٍّ )كذا،  التكثري  عىل  الداللة  يف  )َكْم(  ومثل: 
بمن ـ وهو األكثر ـ نحو: قوله تعاىل: نثھےےۓۓمث )سورة آل عمران 
ا(، وتستعمل )كذا( مفردة كهذا املثال، ومركبة، نحو:  اآلية: 	14( و)َمَلْكُت َكذا ِدْرمَهً

ا(  )َمَلْكُت َكَذا َكَذا ِدْرمَهً
ا(. و)كم( هلا َصْدُر الكالِم:  ـ ومعطوًفا عليها مثُلها، نحو: )َمَلْكُت َكَذا وَكَذا ِدْرمَهً
ًة؛ فال تقول: )َضْبُت َكْم َرُجاًل( وال )َملكت َكْم غلامن(،  يَّ استفهاميًّة كانت، أو َخرَبِ

ا( .  وكذلك )كأي( بخالف )كذا( نحو: )َمَلْكُت َكَذا ِدْرمَهً

مفرًدا  أو  »عرشة«  كتمييز  باإلضافة  مروًرا  مجعا  متييزها  يأيت  اخلربية  »كم«  البيتني:  مفهوم   )1(
مروًرا باإلضافة كتمييز »مائة« نحو »كم رجاٍل، أو كم امرأِة« ومثل »كم« يف الداللة عىل الكثرة 

كلمة »كأي« ومتييزها مرور بمن وهو األكثر، أو منصوب. 
وكلمة »كذا« ومتييزها منصوب عىل األرجح، وجيوز جره باإلضافة أو بمن. 

الفتح  عىل  مبني  أمر  فعل  واستعمل:  لالستئناف،  أو  عاطفة  الواو  واستعملنها:  اإلعراب: 
به  مفعول  وها:  أنت،  تقديره:  وجوًبا  فيه  مسترت  ضمري  وفاعله  اخلفيفة،  التوكيد  بنون  التصاله 
الستعمل، مربا: حال من فاعل استعمل، كعرشة: جار ومرور متعلق بمحذوف نعت ملصدر 
حمذوف يقع مفعوال مطلًقا، أي: واستعملنها استعاماًل كائنًا كاستعامل عرشة، أو: عاطفة، مائة: 
معطوف عىل عرشة، ككم: الكاف جارة لقول حمذوف، »وكم« خربية بمعنى الكثري مبتدأ خربه 
حمذوف والتقدير كثري عندي، مثال، وجيوز أن يكون كم مفعوال به لفعل حمذوف وتقديره:: رأيت 

كثرًيا، أو نحو ذلك، وكم مضاف، رجال: مضاف إليه »أو« عاطفة، مره: معطوف عىل رجال.
عىل  معطوف  وكذا:  مؤخر،  مبتدأ  كأي:  مقدم،  خرب  بمحذوف  متعلق  ومرور  جار  ككم: 
ينتصب، متييز: مضاف،  ينتصب: فعل مضارع، متييز: فاعل  الواو عاطفة  »كأي«، وينتصب: 
ذين: مضاف إليه »أو« عاطفة، به: جار ومرور متعلق بقوله صل اآليت، صل: فعل أمر وفاعله 
ضمري مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت، من: قصد لفظه: مفعول به لصل، تصب: فعل مضارع 

مزوم يف جواب األمر الذي هو قوله صل، وفاعله مسترت فيه وجوًبا تقديره: أنت. 
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) كم ( اخلربية واالستفهامية
كلٌّ منهام يقُع يف مواقِع اإلعراِب التي يقُع فيها اآلخُر : 

فيكوُن كلٌّ منهام مروَر املحلِّ :
إْن دخل عليه حرُف جرٍّ ، نحو: ) بَكْم جنيًها اشرتيَت الثوب؟(، )إىل َكْم بلٍد  	

سافرُت(.
أو دخل عليه مضاٌف، نحو: )غالُم َكْم رجٍل عندك؟(، )ابَن َكْم أمرٍي صادقُت(.  	

ويكوُن كلٌّ منهام يف حملِّ نصٍب إْن مل يتقدْمه حرُف جرٍّ ، أو مضاٌف، وكان كنايًة 
عن مصدٍر أو ظرٍف. 

فإْن كان كنايًة عن مصدٍر فهو مفعوٌل مطلٌق نحو: ) َكْم حلبًة حلبَت؟(، )َكْم  	
سؤاٍل سألَت، وَكْم إجابٍة أجبُت(. 

)َكْم  	 صمَت؟(،  يوًما  َكْم   ( نحو:  فيه  مفعوٌل  فهو  ظرٍف  عن  كنايًة  كان  وإْن 
يوٍم صمُت(، ومن ذلك قوله تعاىل: نث ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ٴۇمث )سورة البقرة. اآلية: 		2 (.
 ويكوُن كلٌّ منهام يف حملِّ نصٍب مفعوالً به إذا وليه فعٌل متعدٍّ مل يستوِف مفعوَله  	

تعاىل:   قوله  ذلك  وِمْن  أكرمُت(،  رجٍل  )َكْم  أكرمَت؟(،  رجاًل  َكْم   ( نحو: 
نثڱ  ڱ ڱ  ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ مث

)سورة األنعام. اآلية: 	(. 	

ويكوُن كلٌّ منهام يف حملِّ رفٍع مبتدأ يف احلاالت اآلتية : 	
إذا وقع بعدمها فعٌل متعـدٍّ رافٌع لضمرِي )َكْم(، نحو: ) َكْم رجاًل أكرَم عمًرا؟(،  	

نث ڌ ڌ ڎ  تعاىل:  قوله  تَِك(، ومن ذلك  ِشدَّ أعاَنك يف  )َكْم صديٍق 
ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ مث )سورة البقرة. اآلية: 	24(.

ى  	 إذا وقع بعدمها فعٌل متعدٍّ رافٌع السٍم ظاهٍر مضاٍف إىل ضمرِي )َكْم(، وُيسمَّ
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بالسببّي، نحو : )َكْم رجاًل ضب أخوه بكًرا؟(، )َكْم رجٍل أعانك أخوه(.
إذا وقَع بعدمها فعٌل الزٌم ، نحو: ) َكْم طالًبا قام؟(، ) َكْم طالٍب خرَج(. 	
يف  	 كتاٍب  )َكْم  دارَك؟(،  يف  رجاًل  )َكْم  نحو:  أصاًل،  فعٌل  بعدمها  يقـْع  مل  إذا 

مكتبتي(.

* * *
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أسئلة

ما املعنى الذي تفيده )كم( االستفهامية، و)كم( اخلربية؟ وما حكم متييز كل ـ  1

منهام؟

ما معنى )كذا(؟ وما أو جه استعامهلا ؟ وما حكم متييزها ؟ مثل ملا تقول .ـ  2

ما معنى )كأي(؟ وما حكم متييزها؟ مثل ملا تقول.ـ  3

بني نوع )كم( وإعراهبا يف األمثلة اآلتية وحكم متييزها: ـ  4

كم كتٍب قرأت ـ كم جنيهـًا صفت ـ كم من مساجد صليت فيها ـ كم صديقـًا 

لك؟ ـ كم درمًها صفته؟ كم نبيـًّا أرسل للناس؟

ما املوقع اإلعرايب لـ ) َكْم ( فيام يأيت ؟ـ  	

ـ عىل كم جذٍع بيُتَك مبنيٌّ ؟                ـ قصة َكْم مؤلًِّفا يف مكتبتك ؟ 

ـ َكْم كتاٍب دخل يف مكتبتي . ـ َكْم صديٍق أعانك يف شدتك . 

ـ َكْم يوًما صمَت يف هذا الشهر ؟           ـ َكْم فقرًيا أطعمت ؟

اٍر قد هزمت .               ـ غالم َكْم رجٍل أطعمت . ـ َكْم جيٍش جرَّ
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ما نوع ) َكْم ( فيام يأيت :ـ  	
قوله تعاىل: نث ٱ ٻ ٻ ٻ      ٻ پ پ پ مث)أ(  

)سورة البقرة. اآلية: 211(.  
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ     گ   نث  تعاىل:  قوله  )ب(  

ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ مث  )سورة املؤمنون. اآليتان: 112، 113(
قوله تعاىل: نث ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ مث.   )جـ(  
)سورة مريم. اآلية: 4	(  

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  نث  تعاىل:  )د(  قوله 
مث               ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ 
)سورة البقرة. اآلية: 	24(

ما األمور التي تشرتك فيها ) َكم ( االستفهاميُة مع اخلربية ؟ وما األمور التي ـ  	

خيتلفان فيها ؟ وضح إجابتك باألمثلة والضبط بالشكل .

مل ُحكَِم باخلطأ عىل األساليب اآلتية ؟ـ  	

ْن رجٍل أكرمني . ـ رأيَت َكْم رجاًل يف املسجد ؟         ـ َكأيِّ  

ـ جاءين كذا رجٍل .          ـ كذا رجاًل زارين .  

ـ قرأُت كذا وكذا ِمْن كتاٍب .               ـ حدث يف املحاضة كيَت .  

* * *
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نامذج لإلعراب
1 ـ )َكْم كتابا قرأته( ؟.

 )كم( اسم استفهام مبتدأ مبني عىل السكون يف حمل رفع، ألن بعدها فعاًل متعدًيا 
الظاهرة )قرأته(: فعل  الفتحة  استوىف مفعوله :)كتابا( متييز منصوب وعالمة نصبه 

وفاعل ومفعول، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ.
2 ـ    نثڦڄڄڄڄڃ ...مث )سورة األعراف. اآلية: 4(

قرية( من  السكون يف حمل رفع )من  مبني عىل  مبتدأ  بمعنى كثري:   )كم( خربية 
بيانية، وقرية: متييز لكم مرور )أهلكناها( فعل وفاعل )نا( ومفعول )ها( واجلملة يف 
حمل رفع خرب املبتدأ وهو )كم(، والتقدير: كثري  من القرى أهلكناها )فجاءها بأسنا( 
بأس:  نصب  حمل  يف  مبني  ضمري  به  مفعول  وها:  ماض،  فعل  جاء:  عاطفة،  الفاء: 
فاعل مرفوع، ونا: مضاف إليه ضمري مبني عىل السكون يف حمل جر. واجلملة الفعلية 

معطوفة عىل مجلة )أهلكناها( يف حمل رفع.

ـ نثںڻڻڻڻ ۀۀہ...مث )سورة العنكبوت.اآلية:0	(  3
) َكَأيِّن ( اسم بمعنى كثري، مثل )كم( اخلربية مبتدأ مبني عىل الكرس يف حمل رفع 

)من(: حرف جر )دابة( متييز مرور بمن.
)ال حتمل رزقها(.

 ال: نافية حتمل: فعل مضارع مرفوع والفاعل مسترت فيه جوازا تقديره هي، رزقها: 
مفعول به منصوب وها: ضمري مبني عىل السكون يف حمل جر مضاف إليه، واجلملة 
الفعلية يف حمل رفع خرب املبتدأ وهو )كأين(، وجيوز أن تكون صفة لدابة يف حمل جر، 

ومجلة )اهلل يرزقها( التي تأيت بعدها يف اآلية يف حمل رفع خرب املبتدأ )َكَأيِّن(.
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تطبيقات عىل املنهج
تدريب )1(

خيلص  فمن  اإلنسان،  هبا  يتحىل  أن  جيب  صفة  فهو  اإلخالص،  اإلخالص  1ـ 
تنفعوا  العلم  حتصيل  يف  أخلصوا  الطالب  أهيا  وأنتم  الثواب،  ينل  وعمله  قوله،  يف 

أوطانكم، واحذروا التهاون يف أموركم. 
) أ ( استخرج من العبارة السابقة ما ييل: 

أسلوب رشط ذاكًرا أركانه.  	
مضارًعا مرفوًعا، وآخر منصوًبا.  	
منادى مبينًا حكم حذف أداته.  	
حمذًرا منه مبينًا حكم حذف عامله.  	
مغرى به، وأعربه.  	

)ب( أعرب ما حتته خط يف العبارة السابقة.
2ـ ) أ ( 1ـ يا صالح صالح الدين.  2ـ يا حممد ابن قريتنا.     3ـ يا قارًئا الكتاب 

متهل. 
أعرب ما فوق اخلط يف األمثلة السابقة. معلاًل ملا تقول. 

*** َأَلـامَّ َحَدٌث  َما  إَِذا  ُهامَّإيِنِّ  اللَّ َيا  ُهمَّ  اللَّ يا  َأُقوُل:  )ب( 1ـ 

ُفوِف الشُّ ُلْبِس  إيِّل من  أَحبُّ  َعْينِي َوَتَقرَّ  َعَباَءٍة  ***َوُلْبُس           2ـ 
عني الشاهد يف كل بيت من البيتني السابقني مع التوجيه. 

3ـ  ) أ ( 1ـ الوحدة الوحدة يا أمة العرب 
               2ـ علينا أمة العرب أن نتحد. 

بني نوع األسلوب فيام فوق اخلط، وأعربه.
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)ب( 1ـ قال تعاىل: نث ائ ەئ ەئ وئ    وئ ۇئۇئ مث

)سورة األنفال. اآلية: 33(.

2ـ  قال تعاىل: نث ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤڤ مث )سورة الزخرف. اآلية: 		(.

3ـ  قال تعاىل: نث ڭ ڭ ۇ ۇ مث )سورة األنعام. اآلية: 1	(.

املضارع  إعراب  وما  السابقة؟  اآليات  يف  املضارع  بالفعل  املقرتنة  الالم  نوع  ما 
بعدها؟ 

2ـ يا حممد أبا عبد اهلل.  4ـ ) أ ( يا حممد صاحب عيل.  

ما نوع التابع يف املثالني السابقني؟ وما إعرابه؟ 

)ب( قال تعاىل: نث ھ ے ے ۓۓ مث )سورة اإلرساء. اآلية: 	(.

السابقة؟ وما  اآلية  الرشط واجلزاء يف  فعال  التي جاء عليها  الصورة  ما 
إعراهبام؟

تدريب )2( 
م املعروَف وخُتِفِه ُتؤَجر أجًرا عظياًم، ونحن نشكرَك ألنك  1ـ يا رجل الرِب: إن ُتَقدِّ
للكسول:  ونقول  نعمل  الفقراء  ونحن  اإلحسان،  اإلحسان  ُعَمر،  املسكني  املكِرم 

عليَك عملك. 
استخرج من القطعة السابقة ما يأيت: 

 ) أ ( أسلوب اختصاص، وبني االسم املختص، وأعربه.
)ب( أسلوب إغراء، وبني املغرى به، وأعربه. 

)جـ( أسلوب نداء، وبني نوع املنادى، وحكمه. 
) د ( تابًعا جيب إعرابه عطف بيان مع التعليل. 
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)هـ( اسم فعل، وبني معناه، ومعموله. 
) و ( ممنوًعا من الرصف، وبني علة املنع، وعالمة إعرابه. 

) ز ( مضارًعا جيوز فيه وجهان، اذكرمها )دون تعليل( 
)حـ( مجلة رشطية، وبني أجزاءها.

) ط ( نعًتا.
) ي ( توكيًدا. 

التمثيل مع  املقطوع؟ ومتى جيوز؟  النعت  العامل يف  متى جيب حذف   ) أ   (  2ـ  
ملا تذكر. 

        )ب( متى متنع الصفة التي عىل وزن »أفعل« من الرصف؟ وضح ذلك بإجياز، 
مع التمثيل. 

3  ـ ) أ ( بني حكم حذف حرف النداء، مع التعليل يف املثالني اآلتيني: 
       *  وا من حفر بئر زمزماه. 
       *  عبد اهلل ساعد الفقراء. 

       )ب( بني نوع )أم( مع التعليل يف األمثلة اآلتية: 
       * أَعليًّا شكرت أم حممًدا؟ 

       * إهنم لرجال أم نساء. 
       * سواء عندي حرضأم غاب . 

4ـ  ) أ (  اكتب األعداد اآلتية باحلروف، وغري ما يلزم: 
االمتحان يتكون من )12( ورقات، فيها )	( سؤال، والسؤال من )10( درجة.

)ب( أعرب ما يأيت: 
       * اجَتِهْد تربح.



ـ   0	2   ـ

)جـ( قال صاحب األلفية:
*** وهنوَبعَد ماٍض رفعك اجلزا حسن مضارع  بعد  ورفعُه 

* بعد قراءتك بيت األلفية السابق، أجب عام يـأيت: 
يرفع جواب الرشط والرفع جائز، وضح، ومثل.  ـ 1
يرفع جواب الرشط، والرفع ضعيف، وضح ، ومثل. ـ 2
قال الشاعر: ـ 3

*** يــوم مسألة أتـاه خليـل  يقول ال غالب مايل وال حرموإن                
رفع اجلواب يف هذا البيت جائز أم ضعيف، وضح، مع التعليل.

تدريب )3(
1ـ  يا طالب األزهر: عليك االنتظام يف الدراسة، احلضور احلضور، َفَمْن حيافظ 
عىل دروسه يتفوق، وإننا أولياء األمور نحث أوالدنا مجيعهم أال يتغيبوا عن َمَعاِهِدهم 

العامرة. 
* استخرج من العبارة السابقة ما ييل: 

) أ ( أسلوب اختصاص، وبني االسم املختص، وأعربه. 
)ب( أسلوب نداء، وبني نوع املنادى، وحكمه.  

)جـ( أسلوب إغراء، وبني املغرى به، وأعربه. 
) د ( أسلوب رشط، وبني فعيل الرشط.  

)هـ( توكيًدا، وبني نوعه. 
) و ( نعًتا، وبني نوعه.    ) ز ( اسم فعل، وبني معناه. 
)حـ( مضارًعا منصوًبا، وبني ناصبه، وآخر مرفوًعا. 

2ـ  ) أ ( متى جيوز يف املنادى الضم والفتح؟ وضح ذلك بالتفصيل، مع التمثيل. 
      )ب( لـَِم كان النعت باملصدر عىل خالف األصل؟ وما رشطه؟ مثل ملا تذكر. 

     )جـ( اذكر بإجياز ما يمنع صفه لعلة واحدة، مع التمثيل. 
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3ـ   بني حكم املضارع الذي حتته خط فيام يأيت، مع التعليل. 
 ) أ ( إن احرتمت أستاذك تفلح. 

)ب( إن حترتم أستاذك تفلح. 
)جـ( ال ترضب أخاك يقدرك أبوك. 

) د ( قولك الصدق وحتافظ عليه أمر مجيل. 
4ـ  ) أ ( أعرب ما يأيت: 

         *   مررت بفتاة صالح أبوها. 
       )ب( قال صاحب األلفية: 

*** متصل رفع  ضمري  عىل  عطفت فافصل بالضمري املنفصلوإن 
بعد قراءتك بيت األلفية أجب عام يأيت: 

هات مثااًل يوضح القاعدة السابقة )دون رشح(.  ـ 1
إذا قيل )أنت وحممد ناجحان( هل يندرج هذا املثال حتت القاعدة الواردة يف  ـ 2

بيت األلفية أو ال؟ علل ملا تقول. 

تدريب )4(
 1ـ يا مصلًيا حافظ عىل أداء صالة اجلامعة تنل خرًيا عظياًم، ال تتأخر عن الصالة، 

وعن قراءة القرآن كله، عليك عبادتك، إياك والتكاسل عن أدائها. 
استخرج من العبارة السابقة ما ييل: 

 ) أ ( أسلوب حتذير، وبني حكم إضامر عامله، مع التعليل. 
)ب( أسلوب نداء، وبني نوع املنادى، وحكمه. 

)جـ( اسم فعل، وبني معناه، ومعموله. 
) د ( نعًتا، وبني نوعه، ومنعوته. 
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)هـ( توكيًدا، وبني نوعه، ورشطه. 
) و ( معطوًفا، وبني حرف العطف واملعطوف عليه. 

) ز ( مضارعني مزومني، مع بيان علة جزمهام. 
2ـ بني يف األمثلة التالية املحذوف، وبني حكم حذفه، مع التعليل: 

) أ ( هؤالء َذاكُِروا. 
)ب( العلَم العلَم. 

)جـ( أنت ناجح إن ذاكرت. 
) د ( يوسف أِعن أخاك. 

 . )هـ( لئن حرضت الدرس لتستفيدنَّ
إعرابه يف  يشرتط  وماذا  التمثيل،  مع  الرصف؟  من  املمنوع  إعراب  ما   ) أ   (  3ـ  

حالة اجلر؟ 
)ب(  )أم( العاطفة قسامن، اذكرمها، وكيف تستدل عليهام؟ مع التمثيل. 

4ـ  ) أ ( اكتب األعداد اآلتية باحلروف وغري ما يلزم: 
)يف الفصل 4 طالب، ومعهم 12 كتب، و	1 كراسة، و21 أقالم( 

)ب( أعرب ما يأيت: )مات الناس حتى األنبياء(. 
)جـ( يقول صاحب األلفية: 

َتنِْصْب َجَواَبُه، َوَجْزَمُه اْقَباَل ***َواألَْمُر إْن َكاَن بَِغرْيِ اْفَعْل َفاَل

بعد قراءتك للبيت السابق أجب عام يأيت: 
ما املقصود بعبارة )واألمر إن كان بغري افَعل(؟ ـ 1
مع ـ 2 سقوطها،  ومع  الفاء  وجود  مع  السابق  األمر  بعد  املضارع  حكم  بني 

التمثيل. 
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تدريب )	(
1ـ )األرسة لبنة يف تكوين املجتمع، ولقد نظم اإلسالم العالقة بني أفرادها أمجعني، 
بحيث يتحقق بينهم التكافل واملحبة، فيا فتية اإلسالم اتبعوا دينكم تسعدوا، وبكم 
معارش الشباب تنهض األمة، وعىل سواعدكم الفتية ُيبنى مستقبلها، وإياكم والشقاق، 

فهيهات أن تنهض ُأمة تسودها الفرقة(. 
* استخرج من العبارة السابقة ما ييل: 

 ) أ ( نعًتا. 
)ب( توكيًدا. 

)جـ( أسلوب اختصاص وبني إعراب االسم املختص. 
) د ( مضارًعا مرفوًعا. 

)هـ( مضارًعا مزوًما وبني سبب جزمه. 
) و ( مضارًع منصوًبا. 

) ز ( أسلوب حتذير، وبني حكم إضامرعامل النصب فيه. 
2ـ اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني ، معلاًل سبب اختيارك 

فيام يأيت: 
) أ ( ذهب حممد وحرض بكر العاقالن. النعت يف املثال: 

)جيب قطعه ـ جيب إتباعه ـ جيوز فيه القطع واإلتباع(
ا(  ا ـ ال يصح نحويًّ )ب( قوموا كلكم، املثال:   )يصح نحويًّ

)جـ( جئتك بسحر، لفظ )سحر( يف املثال: 
)جيب منعه من الرصف ـ جيب صفه ـ جيوز فيه الرصف واملنع( .
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) د ( صه فأحسن إليك، الفعل )أحسن( يف املثال: 
)مرفوع ـ منصوب ـ مزوم( .

)هـ( إن نجح حممد فهو متهد، اقرتان جواب الرشط بالفاء يف املثال: 
)جائز ـ واجب(.

3ـ   ) أ (  ما رشط توكيد ضمري الرفع املتصل بالنفس والعني؟ مثل ملا تذكر. 
       )ب(  بَِم ختتص الواو العاطفة ؟ مثل ملا تذكر. 

       )جـ(  ما رشوط منع االسم األعجمي من الرصف؟ مثل ملا تذكر. 
4 ـ  ) أ (  )إن جتتهد تنجح فتسعد ـ ما أنت إال تأتينا فتحدثنا(

اضبط املضارع املقرون بالفاء يف كال املثالني السابقني بام يمكن، مبينًا سبب الضبط. 
)ب( )يف الساعة 	 ، أذهب إىل املعهد، فأقف يف طابور الصباح 	1 دقيقة، ويدير 

اإلذاعة 3 طالب، ومعهم مرشف اإلذاعة(.
استبدل يف العبارة السابقة األرقام بألفاظ عربية وغري ما يلزم. 

)جـ( أعرب ما يأيت: 
        *  )نجح حممد املجتهد(. 

تدريب )	(
ثواهبا وتستفد  تنل  هلا  استمع  اخلطبة،  أثناء  الكالم  اجلمعة صه عن  يا مصليًّا  1ـ 
من نصحها، اإلنصات اإلنصات، ولئن حرض إىل املسجد كل مصل خياف َربَّه مبكًرا 

لينالن األجَر كلَّه كاماًل. 
استخرج من العبارة السابقة ما يأيت : 

 ) أ ( رشًطا وقساًم اجتمعا، وبني ملن اجلواب. مع بيان السبب. 
)ب( توكيًدا، وبني نوعه، ورشوطه. 
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)جـ( نعًتا، وبني نوعه، ورشوطه. 
) د ( حرف عطف، وبني املعطوف واملعطوف عليه. 

)هـ( اسم فعل، وبني معناه، واذكر حكمه من جهة القياس والسامع. 
) و ( منادى وبني نوعه، وحكمه. 

) ز ( أسلوب إغراء، وبني نوعه، وحكمه. 
)حـ( مضارًعا مزوًما، وبني سبب اجلزم، وعالمته، مع التعليل. 

2ـ قال ابن مالك:
*** َخَلْتَوبِاْنِقَطاٍع وبَِمْعنَى )َبْل( َوَفْت بِه  ُقيَِّدْت  َّا  مِم َتُك  إْن 

عىل ضوء فهمك للبيت السابق أجب عام ييل: 
ما حرف العطف املقصود يف البيت؟ وما نوعه؟ وما معناه؟ وكيف يقدر؟ وكيف 

يعرف؟ وهل ُيعدُّ يف هذه احلالة من حروف العطف؟ هات مثااًل يوضح ما ذكرت. 
3ـ  ) أ ( ما إعراب االسم املمنوع من الرصف؟ وما رشطه؟ مثل ملا تقول، ومتى 

جير بالكرسة مع التمثيل. 
      )ب( متى جيوز اجلمع بني حرف النداء وأل؟ مع التمثيل. 

4ـ ) أ ( بني احلكم اإلعرايب ملا حتته خط مع التعليل فيام يأيت: 
1ـ حرض املدرُس وملا يرشح الدرس. 

2ـ أنت تسعى إىل اخلري. 
3ـ علمت أن حترض. 

4ـ ال تكذب عىل الناس حيبوك. 
        )ب( )منزلنا مكون من 12 طوابق، والطابق به 	 شقة، والشقة هبا 	1 نافذة( 

اكتب األعداد السابقة باحلروف وغري ما يلزم. 
ا تكرم أكرم(.        )جـ( أعرب ما يأيت: )أيًّ
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تدريب )	(
يا رشطي املرور راقب الطريق املزدحم ينتظم املرور. الصرب يا قائد السيارة، هيهات 

الطريق  آداب  راعيت  ولئن  مهلكة،  ففيه  والتسابق،  إياك  مزدحم.  والطريق  السري 

لتعوَدنَّ إىل أهلك سامًلا، ونحن املشاة نراعي تعليامت األمن، وإرشادات املرور. 

* استخرج من العبارة السابقة ما يأيت: 

 ) أ (  أسلوب إغراء، وبني حكم إضامر ناصبه، مع التعليل. 

)ب(  أسلوب اختصاص، وبني االسم املختص، وأعربه. 

)جـ(  رشًطا وقساًم اجتمعا، وبني ملن يكون اجلواب، مع التعليل. 

) د (  أسلوب حتذير، وبني حكم إضامر ناصبه، مع التعليل. 

)هـ(  حرف عطف، وبني املعطوف واملعطوف عليه. 

تدريب رقم )	(
1ـ أي بني، نحن املسلمني ننتظر منك الكثري يف ميادين الدعوة اإلسالمية، فتزود 
متنوعة  وأسلوب  األفكار،  كل  يستوعب  فكر  لك  ليكون  والثقافات،  املعارف  من 
سبله، وليكن مثلك األعىل يف ذلك تلك العطاءات التي قدمها علامؤنا الذين حتدثوا 

وأجادوا يف ميادين كثرية، وإال تتخلف ويتخلف بسببك الركب كله.
)أ( أعرب ما فوق اخلط فيام سبق مبيِّنًا عالمة اإلعراب.

)ب( استخرج من الفقرة السابقة ما ييل:
1ـ نعًتا سببًيا، وأعرب معموله.
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2ـ منادى وَبنيِّ نوعه.
3ـ توكيًدا، َوَبنيِّ نوعه.

4ـ معطوًفا مروًرا، وآخر مرفوعًا.
ا، وَبنيِّ حكم حذف عامله. 	ـ متصًّ

	ـ أسلوب رشط حذف أحد ركنيه، وَقّدره.
	ـ بدالً، َوبنيِّ نوعه.

	ـ نعتًا مجلة، وَبنيِّ حملها اإلعرايب.
2ـ قال الشاعر:

وإن أتاه خليل يوم مسألة   ***    يقول ال غائب ما يل وال حرم
وقال آخر:

يا أقرع بن حابس يا أقرع   ***     إنك إن يصـرع أخوك ترصع
عني جواب الرشط وَبنيِّ عالمته اإلعرابية يف كل بيت من البيتني السابقني، وَبنيِّ 

حكم ميئه عىل هذه الصورة مستدالً عىل ما تقول بقول ابن مالك اآليت:
َوَهْن ُمَضاِرٍع  َبْعد  َوَرْفُعُه  ***َوَبْعَد َماٍض َرْفُعَك اجَلَزا َحَسْن

ر القسم يف املثال السابق ، وغري  3 ) أ ( واهلل إْن جتتهد لتنالن اخلري، قدم الرشط وَأخِّ
ما يلزم.

)ب( قال تعاىل:  ژ ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائژ )سورة البقرة. اآلية: 		2(
بَِم تسمى )ال( يف اآلية السابقة؟ وما عملها؟

)جـ( ٹ ٹ ژ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ . )سورة البقرة. اآلية: 	3(
عني املعطوف واملعطوف عليه يف اآلية السابقة، واذكر مسوغ هذا العطف.

) د ( أفلم تتذكر أن الثقافات املتنوعة مفيدة.
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عني املحذوف يف اجلملة السابقة، بنيِّ نوعه.

)هـ( قال تعاىل: ژ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ  )سورة سبأ. اآلية: 10(
الرفع والنصب، فكيف  ذكر ابن عقيل يف كلمة )الطري( الواردة يف اآلية السابقة 

توجه ذلك؟
4ـ ) أ ( قال الشاعر:

الَبَقُر َعاَفِت  مَلَّا  ُب  ُيرْضَ َكالثَّْوِر  َأْعِقَلُه ُثمَّ  ُسَلْيًكا  َوَقْتيل  ***إيِنِّ 

ورد الفعل )أعقله( يف البيت السابق منصوًبا بأن مضمرة، فام حكم هذا اإلضامر؟ 
وملاذا؟

)ب( يا صديق خالد.
الرفع  فيها  السابق؟ وبأي وجه جيوز  املثال  بأي وجه جيب رفع كلمة )خالد( يف 

والنصب؟ وضح ما تقول.
النحو، و)10( مرجع يف الرصف، و)3(  املعهد )	1( مرجع يف  )جـ( يف مكتبة 

كراسة يف العروض، و)	( قصائد من إبداعات الطالب .
اكتب األرقام السابقة بألفاظها العربية وغري مايلزم.

تم، وهلل احلمد
* * *
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