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 1المحاضرة 

النحو العربً/ النشأة والتقعٌد، مفهوم النحو 

 ، مفهوم الكالم، والكلمة، والكلممٌدانهو

 نشأة علم النحو )السلٌقة، والنشأة، والمصطلح(  

حٌاتٌة، تحتّل اللّؽة البشرٌة المكانة المرموقة فً حٌاة اإلنسان الفكرٌة ومختلؾ نشاطاته ال   

إجراء أي تواصل بٌن األفراد والمجتمعات من دون اللّجوء  -تمام العجز -ذلك ألّنه عاجز

إلى اللّؽة، كما ال ٌتسّنى له سبر أؼوار المنظومة الفكرٌة اإلنسانٌة دون امتالك ناصٌتها، 

الّذي وما ٌحكمها من أنظمة متكاملة ومتفاعلة فٌما بٌنها ضمن إطار الّنظام اللّؽوي الّشامل 

بواسطته ٌعّبر الفكر اإلنسانً عن كٌانه، أي أّن هذا اإلنسان فً الوقت الّذي اقتدر فٌه على 

االصطالح و وضع األلفاظ، اهتدى بحكم تفكٌره إلى وضع قواعد لضبط اللّفظ، وتحدٌد 

المعنى، وتنسٌق العبارة، وتحسٌنها وتجمٌلها، فكانت اللّؽة، ولعّل ما كان ٌطلقون علٌه 

ة" كان ٌقابله مصطلح اللّسان"اللؽ
(1)

. 

ًّ الجماعة وتحضرها ٌكون حّظ لؽاتها أٌضا من وضع القواعد، وطرق      وبمقدار رق

الّتنسٌق والتجمٌل، ألّنها إضافة إلى كونها عبارة عن "أصوات ٌعّبر بها كّل قوم عن 

أؼراضهم"
(2)

احترامها فً كّل . فهً محكومة أٌضا بجملة من النوامٌس اللّؽوٌة تلزم المتكلّم 

ٌّدة ب فتٌن إلى أقصى الممتد من الشّ  همدرجعملٌة تواصل. فعلى المستوى الصوتً فهً مق

هذه األصوات صنعه فً أثناء تقلبها وتركبها من وعلى مستوى االستعمال ما تقدر   الحلق.

ب ال مقدار محسو مالـهمستوٌٌن فً المستقبل، وكال الاستعمالها ألفاظ مستعملة وألفاظ ٌمكن 

األلفاظ العربٌة المستعملة ثمانون ألؾ مادة، والممكنة رصٌد ؽة على مجاوزته. فتقوى اللّ 

 .االستعمال ٌرقى بها الحساب إلى اثنً عشر ألؾ ألؾ مادة

وما ال تختلؾ حوله الدراسات أّن العربٌة أقدم اللّؽات السامٌة، ومن أقدم لؽات العالم، فلم    

ٌبتها، ولم تتعّد جؽرافٌة الجزٌرة، وخروجها فً اإلسالم كان تبرح فً جاهلٌتها عن عقر ب

للجهاد ونشر العقٌدة. ولم ٌتواصل العرب بؽٌر لؽتهم، ولم ٌكتبوا بؽٌر ألؾ بابهم طوال 

                                                           

 .  23:، القاىرة: مطلعة لجان البيان العربي(1)م، ط2841في الليجات العربية: إبراىيم أنيس، ينظر ( 1)

 .   2/22 :م، تحقيق عبد الوىاب النجار، القاىرة2263ىـ(، 281( الخصائص: ابن جني)أبو الفتح عثمان تـ 2)
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مراحل تارٌخهم، على خالؾ كثٌر من األمم
(3)

هذه إلى أحد علماء العربٌة أشار قد . و

ى إرٍث من إْرث آبابهم فً لؽاتهم ، بقوله: "كانت العرب فً جاهلٌتها علمٌزةال

وآدابهم..."
(4)

"إنما انقادت واستوت  ولهذا حافظت العربٌة وال تزال على كٌانها وأصالتها. 

واطردت وتكاملت بالخصال التً اجتمعت لها فً تلك الجزٌرة"
(5)

، ما ٌجعلها تحمل كمونٌاً 

  .نحواً وهو بمعناه الحقٌقً طبٌعً على لسان كل متكلم ٌتلقنه

هذا ما ٌترجم بجالء ارتباط حٌاة األمة العربٌة منذ التارٌخ القدٌم بحٌاة لؽتها ارتباطا ال    

نظٌر له على خالؾ ؼٌرها من األمم، وعّزز هذا االرتباط وقّوى أواصره القرآن الكرٌم 

آنا إّنا جعلناه قر﴿ .1 :﴾ ٌوسؾإّنا أنزلناه قرآنا عربٌا لعلّكم تعقلون﴿الذي نزل بلسان عربً، 

وإّنه لتنزٌل رّب العالمٌن، نزل به الروح األمٌن على ﴿ .2:﴾ الزخرؾعربٌا لعلّكم تعقلون

    .284، 283، 282﴾ الشعراء: قلبك لتكون من المنذرٌن، بلسان عربً مبٌن

ٌعّد القرآن الكرٌم حلقة هامة فً تارٌخ اللّؽة العربٌة، ونموذجا ٌحمل الجدٌد لهذه اللّؽة    

فً إثره، وبفضله اخترقت حدود اإلنسانٌة المحضة، وال ٌقام لها فهما، كما  الّتً تطّورت

عّبر عن ذلك المستشرق الفرنسً رٌجٌس بالشٌر: إن أهمل أهمٌة هذا "الحدث القرآنً"
(6)

 .

فكانت جدٌرة بؤن تكون معربة عن دٌن جدٌد، كما كان االهتمام بها ودراستها ؼاٌة ووسٌلة، 

ٌّه الكرٌم، وهً فهً ؼاٌة ممثلة فً هذه  اللّؽة الجدٌدة فً كالم هللا سبحانه وتعالى، وكالم نب

وسٌلة لفهم معانً االستعماالت اللّفظٌة المختلفة الواردة فً القرآن الكرٌم، وهكذا طبع 

القرآن الكرٌم اللّؽة العربٌة بطابع واضح، واندثرت بموجبه آثار اللّهجات، والتزمت 

مستعمال على الّنحو الذي التزمت به نصوص القرآن، وجعلت اإلعراب الذي لم ٌكن شابعا و

اإلعراب الّسمة البارزة المالزمة للعربٌة التً أرٌد لها أن تكون كذلك
(7)

. 

                                                           

 .5ص :، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع(2)ط ،م 1004ه 2315( المعرب والدخيل في اللغة العربية و آدابيا: محمد أتنوخي،3)

مصــطفا الشــويمي، مؤببــة بــدران للطباعــة  م، حققــو ومــدم لــو2853(،  ى 284 ـ( الصــاحبي فــي فقــو اللغــة وبــنن العــرب فــي س)ميــا: ابــن فارس)تــ4)
 .67: والنشر، بيروت

  .2/252 :( البيان والتبيين، البابق5)

 .   17: دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: لبنان ،(2)ط م،2872 ( التطور اللغوي التاريخي: إبراىيم البمرائي،6)

 .   46( نفبو، ص7)
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وسمة اإلعراب المتعلقة بالعربٌة، تإكد وجودها أمور ثالثة: الوثابق المنقولة
(8)

، واألخبار 

عبٌرٌة ال ٌمكن أن تستؽنً عنها إالّ إذا وسٌلة ت -اإلعراب  –المدّونة، وكون هذه الظاهرة 

ٌّر نظام الجملة فٌها ؼ
(9)

 . 

نشؤ علماً"ت"فناً قبل أن ونشؤت هذه السمة فً العرب    
(10)

ارسٌن أن ر بعض الدّ تصوّ . لذا 

ظم قبل علم كما كانوا ٌحسنون النّ  ،حو"العرب كانوا ٌعرفون اإلعراب قبل علم النّ 

ٌهم حتى اختلطوا باألعاجم"العروض، وكان ذلك ملكة طبٌعٌة ف
(11)

لؽتهم إلى  فتعرضت 

لفاظ من مواضع إلى مواضع أخرى بزٌاداِت زٌدت، وشرابع تؤثٌرات ما سمح بنقل أ

ُشرعت، وشرابط ُشرطت"
(12)

ٌّاً كانت،  تهادر، لتعّزز ق على استٌعاب المفاهٌم المستحدثة أ

وأّدلة تارٌخٌة  ،وٌة وحضارٌةأقدر وأطوع؛ ألسباب لؽأصبحت ؤكٌد عبٌر عنها، بل بالتّ والتّ 

"فحٌن توافرت لشعبها أسباب النهوض فً العهود القدٌمة...، وِسعت العلوم ، واجتماعٌة

عن شًء منها" والمعارؾ التـً ذاعت إذ ذاك، ولم تقصّر عن التعبٌر
(13)

. 

ٌّد الخلق وجدوا صعوبة     لؽوٌة وأّكدت الحقابق المتعلقة بتارٌخ اللؽة، أّن الناس من أتباع س

فً قراءة القرآن و فهمه، وبخاصة أهل المدن و األمصار، ألّن من خصوصٌات اللّؽة التً 

، فهً من حٌث اللّهجة الّصوتٌة لؽة قرٌش ومّكة، ومن حٌث البناء الكرٌم نزل بها القرآن

واإلعراب لؽة الّشعر الّسابدة فً بوادي نجد والحجاز
(14)

جاء معرباً  . أي أّن القرآن

إنَّ شعر العرب الجاهلٌٌن ونثرهم كان آٌة  ومثل ذلك حدٌث رسول هللا )صلى(، ثمّ ومعجزاً، 

 .فً نظمه وإعرابه

                                                           

تـــاري  ينظـــر . و 8 -5: م، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيــة: الجزائـــر2872فـــي النحـــو العربــي: أحمـــد بـــليمان يــاموت،( للمزيــد ينظـــر ظـــاىرة ا عــراب 8)
 .    27 - 25: العرب مبل ا ب)م: بعد زغلول عبد الحميد، دار النيضة العربية

 .    221 :م، د ط2868أصول النحو العربي: محمد خير الحلواني، ينظر ( 9)

 .71 :م، عالم الستب، القاىرة2886العرب: أحمد مختار عمر، ( البحث اللغوي عند10)

  .2/110 :منشورات دار مستبة الحياة، بيروت(، 1ط) م،2867 ( تاري  آداب اللغة العربية: جرجي زيدان،11)

لطباعــة والنشــر، م، مؤببــة بــدران ل2853( الصــاحبي فــي فقــو اللغــة وبــنن العــرب فــي س)ميــا: ابــن فــارس، حققــو ومــدم لــو مصــطفا الشــويمي، 12)
 .67 :بيروت

 .  25 :(2)م، ط 2844 ،خفاجي المنعم عبد ومحمد الزيني محمد طو تحقيق بعيد،  أبو البصريين: البيرفي النحويين ( أخبار13)

 .  22 :المفصل في تاري  النحو العربي، الجزء األول مبل بيبويو: محمد خير الحلواني، مؤببة الربالة، دط، دتينظر ( 14)
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أعربوا صلى هللا علٌه وسلم إلى إعرابه بقوله: " رسول هللاوحالّ لهذه المشكلة اللؽوٌة دعا ال 

القرآن"
(15)

كمل لٌفتح للمتعلّم ألّن فهم كتاب هللا ال ٌتؤّتى إالّ بتعلّم العربٌة على الوجه األ ، 

مؽالٌقه، وٌطلعه بعمق على ما فٌه. ولعّل ما ٌجلً هذا المؽزى أكثر دعوة عمر بن الخطاب 

إلى الّتحكم فً القراءة السلٌمة توخٌا للمعنى القرآنً الصحٌح فً تلك  -رضً هللا عنه  -

شٌبا مما أنزل  الرواٌة التً وردت على عهده أّن أعرابٌا قدم لتعلم القرآن، فقال: من ٌقربنً

إّن هللا بريء من ﴿فقرأ رجل سورة الّتوبة:  -صلى هللا علٌه وسلم -هللا تعالى على محمد 

بكسر الم كلمة "رسوله" فقال األعرابً: أو قد بريء هللا من  .2 :﴾ التوبةالمشركٌن ورسوله

خطاب رسوله؟ إن ٌكن هللا تعالى بريء من رسوله فؤنا أبرأ منه، فبلػ األمر عمر بن ال

؟ فقال: ٌا أمٌر المإمنٌن إّنً قدمت -صلى هللا علٌه وسلم -فدعاه فقال: أتبرأ من رسول هللا 

المدٌنة وال علم لً بالقرآن، فسؤلت من ٌقربنً، فؤقرأنً هذا سورة الّتوبة فقال: إّن هللا بريء 

ا من من المشركٌن ورسولِه، فقلت: أوقد بريء هللا من رسوله؟ أن ٌكن هللا تعالى برٌب

لٌس هكذا ٌا أعرابً، فقال: كٌؾ هً ٌا  -رضً هللا عنه  -رسوله فؤنا أبرأ منه، فقال عمر 

، فقال األعرابً: وأنا وهللا أبرأ ﴾إن هللا بريء من المشركٌن ورسولُه﴿أمٌر المإمنٌن؟ قال: 

ممن بريء هللا ورسولُه منهم
(16)

 ة.. فؤمر عمر بن الخطاب أال ٌقرئ القرآن إال عالم باللّؽ

واألمر ال ٌقتصر على هذا فحسب، بل كثٌر من الخالفات التً وقعت بٌن الفقهاء مرّدها    

فً معظمها إلى اختالفهم فً فهم أسالٌب العربٌة، فٌعودون إلى كالم أهلها وأقوال الّنحاة 

 ة. لٌحتكموا إلٌها وٌحّكموها، كّل ذلك ألّن كتاب هللا ٌمّثل الذروة العلٌا فً األسالٌب العربٌ

لون لؽة ؼٌر لؽتهم فاضطرهم ذلك متعسوجد األعاجم الداخلون فً اإلسالم أنفسهم ٌو   

ٌن إلى نوع من العلم ٌسهل لهم طرٌق أحوجؽة العربٌة لدٌنهم ولدنٌاهم، فكانوا م اللّ لتعلّ 

وكان طبٌعٌاً أن ٌنشؤ ذلك فً العراق ال "حو، الحاجة إلى وضع علم النّ هذه ت محالتعلم، فس

الحجاز لم ٌكن فً حاجة إلى قواعد ٌقٌم بها لسانه، وأن  ألنّ  ،الحجاز وال فً الشامفً 

ورؼبة الفرس فً العربٌة كانت أكثر من رؼبة  موالى العراق أكثر رؼبة من موالً الشام،

سواهم"
(17)

علم، هذا الفكان  ،بط هدتهم إلى كشؾ علل اإلعرابحاة لهذا الضّ ممارسة النّ . و

أو هو الجانب العملً من ممارسة  ،ضبط لمعانً األلفاظ برسم حركاتها الذي هو أول أمره

أّن  "بط والتعلٌل توخٌاً لهندسة معمار اإلعراب الذي ٌتم به التفرٌق "بٌن المعانً فلوالضّ 

                                                           

مستبــة  ،(1)ط م،2871/ىـــ2301(، تحقيــق: عمــر الطبــاع،  ى 284ـ: ابــن فارس)تــفــي فقــو الّلغــة ومبــائليا وبــنن العــرب فــي س)ميــا الصــاحبي( 15)
    وما بعدىا. 54 :المعارف، بيروت

 .    25 :إبراىيم البامرائي،  بيروتتحقيق  ىـ(،466نزىة األلباء في طبقات األدباء: البن األنباري )أبو البرسات عبد الرحمان بن محمد، تـينظر ( 16)

  بتصرف. 272 ،:دار الستاب العرب، بيروت (،20ط) ،م2858 ( فجر ا ب)م: أحمد أمين،17)
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" لم ٌفرق بٌن التعجب، واالستفهام، والذم إال باإلعراب... ،القابل إذا قال: ما أحسن زٌد
(18)

 . 

كشؾ عن الجهود التً بذلت كً تسود لؽة القرآن فً وضوحها والتزامها  فمسار العربٌة   

 اإلعراب، ولتكون لؽة عامة ال وجود فٌها للؽات الخاّصة الطاّبفٌة.      

كما وأسفر الّدرس اللّؽوي عند العرب عن استقراء الّضوابط التً تحكم العربٌة على أّنها    

ٌّن، أي أّنها نظام كامل، ألّن مجمل الّتعارٌؾ للّؽة  لم تخرج عن كونها بناء جاء على نحو مع

هـ( فً اإلمتاع 300نظام، إضافة إلى كونها ؼرٌزة وفطرة، هذا ما ٌراه أبو حٌان)تـ حوالً

والمإانسة مختصرا المناظرة التً جرت بٌن أبً سعٌد السٌرافً، وأبً بشر مّتً: " قال 

ؾ. قال أبو سعٌد: أخطؤت ألّنك فً هذا مّتً: ٌكفٌنً من لؽتكم هذه، االسم والفعل والحر

االسم والفعل والحرؾ فقٌر إلى وصفها وبنابها على الّترتٌب الواقع فً ؼرابز أهلها"
(19)

. 

َنت فً إثره ألسنة الّناطقٌن بالعربٌة على طرابق  -كما أسلفت  –نشؤ الّنحو العربً    فّناً تمرَّ

ٌة بنوامٌسها كانت فطرة وؼرٌزة فً العرب لألداء تمّكنت من طبابعهم، أي أّن اللّؽة العرب

األوابل لفترة طوٌلة، وظلّوا ٌجهلون فً مرحلة االستقراء ما تواضع علٌه الّنحاة من 

مصطلحات لجهودهم اللّؽوٌة، ألّنهم كانوا ٌحتكمون إلى سلٌقة ذات منهج دقٌق، أساسه 

ٌعرب بادئ ذي بدء بالبداهة  الّذوق الرفٌع، والّنطق السلٌم، والوزن العربً الخالص، فاللّفظ

من ؼٌر قوانٌن
(20)

هـ(: "روى أصحابنا 144تـ) قال الجاحظ، والرواٌات حول ذلك كثٌر. 

: صلباً، ًأن رجالً من البلدٌٌن قال ألعرابً: "كٌؾ أهلك" قالها بكسر الالم. قال األعراب

ألنه أجابه على فهمه، ولم ٌعلم أنه أراد المسؤلة عن أهله وعٌاله"
(21)

وهذا ٌاقوت . 

( أّنه سؤل أحد ه281ـ)تهـ( ٌنقل فً إرشاد األرٌب رواٌة عن ابن جن515ًالحموي)تـ

األعراب ممن ٌثق فً عربٌته، عن تصؽٌر ُحبارى، فٌجٌبه: ُحبرور، ذلك أّن الحبرور فً 

اللّؽة هو فرخ الُحبارى، أّما الّتصؽٌر الّصرفً ُحَبٌر أو ُحَبٌرى، فهو مّما ال ٌخطر ببال 

رابً، وحٌن سؤله كٌؾ تجمع ُمحرنجما؟ أجاب: فّرقه حّتى أجمعه. إذ المعنى الّداللً األع

للمحرنجم هو المجتمع، وال ٌتسّنى جمعه إالّ بعد أن ٌفّرق، قال ابن جنً: كان ؼرضً من 

                                                           

     وما بعدىا. 54ق: عمر الطباع، المصدر الباب قيق(، تح ى284( الصاحبي: ابن فارس)تـ18)

 .   2/225 :ىـ(، الليلة الثامنة، منشورات دار مستبة الحياة بيروت300والي ( ا متاع والمؤانبة: أبو حيان )علي بن محمد بن العباس تـ ح19)

 .24 :المعرب والدخيل في اللغة العربية و آدابيا، البابقينظر ( 20)

   .2/252 :( البيان والتبيين، البابق21)
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َحَراجم، أم ٌصّحح فٌقول: ُمحرنجمات " فذهب هو  ذلك أن أعلم ما ٌقوله، أٌكّسر فٌقول:

مذهبا ؼٌر ذٌن
(22)

. 

 ومن الرواٌات التً تصّب فً هذا السٌاق، ُسمع أعرابً ٌنشد:

 نحُن بنً علقمَة األخٌارا                       

فقٌل له لَِم نصبت )بنً( ؟ فقال: وما نصبته...
(23)

. النَّْصب إال إسناد الشًءألنه ال ٌعرؾ  

ز اسرابٌل؟ قال: إنً هـ( لما سؤل أعرابٌا: أَتهم125وٌّتضح ذلك أكثر فً قول األصمعً )تـ

إذن لرجُل سوٍء، قلت: أََفتجّر فلسطٌن؟ قال: إنً إذاً لرجل قوّي. فهذا األعرابً لم ٌفهم من 

اباً؛ ألن ذلك من صفات سوء الخلق، ولم ٌفهم  ٌَّ الهمز إالّ العٌَب والشتَم، لذا أبى أن ٌكون َع

جّر بمعنى اإلتٌان بالحركة من الجّر إالّ السحَب... أما الهمُز بمعنى النطق بالهمز، وال

المخصصة، فهو أبعد ما ٌكون عن ذهنه وتفكٌره
(24)

، أي انه لم ٌعرؾ المصطلح الّنحوي 

 بمعناه واستعماله االصطالحً.

وتشّكلت لدى األعراب فً تلك الفترة فكرة عن الّنحوي على أّنه من متصّنعً الكالم،    

ٌن بؤّنهم ٌتشّدقون فً كالمهم، وٌتكلّفون فتجلّت تلك الفكرة فً نعت أحد الفصحاء الّنحوٌ

 دون بٌان:

ٌُعرب ًّ ٌقول ف ولسُت بنحوّي، ٌلوك لسانه  **  ولكن سلٌق
(25)

 

ولذا لم ٌسر ٌوما فً اعتقاد العرب أّن اإلعراب وشاح توشح به اللّؽة العربٌة، ولكّنهم   

خالؾ اللّؽات األخرى  اّتخذوه وسٌلة تعبٌرٌة تحمل أثقل عبء فً أداء المعانً الّدقٌقة، على

ؼٌر المعربة التً تجعل بناء الجملة ونظامها قابما مقام اإلعراب، فتقدم الفاعل، وتستعمل 

ٌّع ال ٌلتزم حدود  الفعل المساعد، ثّم تؤتً بالفضالت، أّما العربٌة فنظام الجملة فٌها ط

 صارمة، ألّن اإلعراب هو الذي ٌدّل السامع على الفاعل، و المفعول...

                                                           

 :بيــروت (،2)ط ،م2882، إحبــان عبـاس، دار الغـرب ا بـ)مية، قيـقىــ(، تح515إرشـاد األريـب إلــا معرفـة األديـب: يـاموت الحمــوي )تــينظـر ( 22)
4/27   . 

ىــ(، تحقيـق البـيد 284الصاحبي في فقو الّلغـة و مبـائليا وبـنن العـرب فـي س)ميـا: ابـن فـارس )أبـو الحبـن أحمـد بـن زسريـا بـن فـارس تــينظر ( 23)
 .  24 :أحمد صقر، دط، دت

 .214 – 213 :دار المعارف، القاىرة ،(2ط) م،2857 البيد، مدربة البصرة النحوية: عبد الرحمنينظر ( 24)

 .   1/222 :ىـ، القاىرة2215ىـ(، 804التصريح علا التوضيح: خالد األزىري )تـينظر ( 25)
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خلص من هذا إلى أّن العربً استعمل المصطلحات الّنحوٌة على الرؼم من جهله ون

بخصوصٌاتها، وهذا األمر ٌجعلنا نقول بعدم إمكانٌة تحدٌد تؤرٌخ لنشؤة كّل مصطلح من 

المصطلحات الّنحوٌة تحدٌداً دقٌقاً؛ ألن هذا التارٌخ ٌحٌط به االضطراب وعدم ثبات 

لمصطلحات قد ساٌرت نشؤة الّنحوالمصطلح، لكن المإّكد أن هذه ا
(26)

، وبدأت كما بدأت 

العلّة والقٌاس، وفكرة الّنحو وطرٌقة تناولها كانت ساذجًة طبٌعًٌة فً أّول األمر، وما جهد 

هـ( إال أولى محاوالتها فً أوراق الّنحو التً وضعها58أبً األسود الدإلً )تـ
(27)

، لكنها ما 

عة الّدرس أن ترقى و تتطّورلبثْت بمضً الّزمن وطول العهد ومتاب
(28)

 . 

وكان لزاما على األوابل من العرب توفٌر أسباب التطّور لحماٌة لؽتهم من العوامل    

المإّثرة فٌها، سواء أكانت داخلٌة ناجمة عن مإّثرات طبٌعٌة مرتبطة بتطّور اللّؽة ذاتها، أم 

ن حّتمت الّظروؾ خارجٌة أفرزها امتزاج ثقافة العرب وحضارتهم بثقافة وحضارة م

االجتماعٌة والّتارٌخٌة
(29)

االحتكاك واالتصال بهم. فلم ٌكن بّد أن ٌكون لهذا االّتصال أثره  

المحتوم، إلى جانب مظاهر الحٌاة المختلفة فً لؽة الفبتٌن، لذلك شاع فً اللّؽة ما أطلق 

علٌه اللّؽوٌون والّنحوٌون اللّحن، الذي ٌعرؾ على أّنه الخطؤ اللّؽوي فً الّتراكٌب والكلمات 

هـ( عن ظروؾ هذه الظاهرة بقوله: "لم 878قد عّبر الزبٌدي )تـذات األصول العربٌة. و

تزل العرب على سجٌتها فً صدر إسالمها، وماضً جاهلٌتها، حّتى أظهر هللا اإلسالم على 

سابر الّناس، فدخلوا فٌه أفواجا، وأقبلوا علٌه أرساال، واجتمعت فٌهم األلسنة المتفّرقة 

للّؽة العربٌة، واستبان منها فً اإلعراب الّذي هو حلٌها واللّؽات المختلفة، ففشا الفساد فً ا

والموّضح لمعانٌها، فتفّطن لذلك من نافر بطباعه سوء إفهام الّناطقٌن من دخالء األمم بؽٌر 

المتعارؾ من كالم العرب، فعظم اإلشفاق من فشو ذلك وؼلبته فً تقٌٌدها لمن ضاعت، 

وتثقٌفها لمن زاؼت عنه"
(30.)

 

                                                           

 .246 :(، دار الفسر، عمارة2م، ط)2873مسانة الخليل بن أحمد الفراىيدي في النحو العربي: جعفر عبابنة، ينظر ( 26)

 .8 – 7 :م، مؤببة الوحدة، السويت2866المفقودة في تاري  النحو العربي: عبد العال بالم مسرم،  الحلقةينظر ( 27)

 .214 – 213 :البابقعبد الرحمن البيد، مدربة البصرة النحوية، ينظر ( 28)

 ( أمصد بالظروف االجتماعية المعام)ت المصلحية التجارية، وبالتاريخية الفتوحات ا ب)مية.   29)

المطبعــة السماليــة، م، 2853ىـــ(، تحقيــق رمضــان عبــد التــواب،878ن العــوام: أبــو بســر الزبيــدي )أبــو بســر محمــد بــن الحبــن بــن عبــد ا  تـــ( لحــ30)
 .  3:القاىرة
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ر اللّحن ظهر فً القضاٌا ذات الّصلة باإلعراب، فهذه ابنة أبً األسود وأّول ما ظه  

"، قال لها:58الدإلً)تـ "الحصباُء بالرمضاِء.  هـ( تنؽمس فٌه فتقول ألبٌها: ما أشدُّ الحرِّ

أوقد لحن الناس؟" قالت: إّنما تعجبُت من شّدته. قال:
(31)

 . 

قتضً ون أن اللحن فً اللؽة ٌٌر محمد صلى هللا علٌه و سلم،أمة من سلؾ الكان   

علٌه أبنابهم. وهذا أبو بكر الصدٌق ٌشدد  إدبوناالستؽفار واإلنكار! فال ٌقرونه فٌهم, بل ٌ

ًّ من أن أقرأ  ،النكٌر على نفسه إن أخطؤ وذلك حٌن ٌقول: "ألن أقرأ فؤُسقط أحب إل

فؤلحن"
(32)

 ـ 

والعلماء واألعراب على حّد  و بعض الخلفاء -صلى هللا علٌه و سلم -ولم ٌخؾ الرسول    

ٌّما فً قراءة القرآن الكرٌم  –السواء قلقهم من فشوه  إذ سمع الرسول صلى هللا  –و ال س

علٌه وسلم رجال ٌقرأ فٌلحن، فقال:" أرشدوا أخاكم فإّنه قد ضّل".
(33)

و هذا ما كان ٌخشاه  

ًّ من أن أقرأ و ألحن"  أبو بكر على نفسه فً قوله: "ألن أقرأ و أسقط أحّب إل
(34)

. وارتاب 

ٌّبنً ارتقاء المنابر  منه عبد الملك بن مروان، حٌن قٌل له: أسرع إلٌك الشٌب، فقال: "ش

ٌّبنً ارتقاء المنابر وتوقُّع اللّحن" مخافة اللحن". وفً رواٌة أخرى:" ش
(35)

وخشى على  .

ه، فلم نوجهه نفسه أن ٌستفحل فً لسان ابنه الولٌد بعد أن لحن فقال: "أضر بالولٌد حبنا ل

للبادٌة"
(36)

هـ( لسانه 218والتزم الحجاج بعدم الوقوع فٌه بعد أن قّوم ٌحٌى بن ٌعمر )تـ .

فً استشارة له: أتسمعنً ألحن على المنبر؟ قال: تقول: األمٌر أفصح من ذلك، فؤلح علٌه، 

ٌّاً؟ قال: فً القرآن، قال الحجاج ذلك أشنع له، فما هو؟ قال: فً قوله جّل  فقال: حرفاً، قال: أ

إِْن َكاَن آَباُإُكْم َوأَْبَناُإُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشٌَرُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها قُْل ﴿وعّز: 

ِ َوَرُسولِهِ  ُكْم ِمَن هللاَّ ٌْ فتقرأها  .13﴾ التوبة َوِتَجاَرةٌ َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبَّ إِلَ
                                                           

 .  618 :ىـ(، دار المعارف175( الشعر والشعراء: أبو العباس المبرد)أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد األسبر تـ31)

 :ىــ(، تحقيـق ج: جـاد المـولا وزميلـو، القـاىرة، د ت822م العربية و أنواعيا: البـيوطي)ج)ل الـدين عبـد الرحمـان بـن أبـي بسـرالمزىر في علو   (32)
1/288  . 

 .   1/7 :البابق ( الخصائص،33)

ودرابـــة عمـــار أمـــين ىــــ(، تحقيـــق 385( المبــتتر فـــي القـــرآت العشـــر: أبـــو الطـــاىر أحمـــد بــن علـــي بـــن عبيـــد ا  بـــن عمـــر بـــن بــوار البغدادي)تــــ34)
 .  2/277 :دار البحوث للدرابات ا ب)مية و إحياء التراث(، 2م، ط)1004ىـ،2315الردو،

 /1 :ىـــ(، تحقيــق ج: جــاد المــولا وزميلــو، القــاىرة، د ت822وينظــر المزىــر فــي علــوم اللغــة العربيــة وأنواعيــا: البــيوطي)عبد الرحمــان جــ)ل الــدين تـــ
286    . 

 .1/252: ىـ( تحـ: عبد الب)م ىارون، دار الجيل، بيروت، لبنان144، تـ: الجاحظ، )أبو عثمان عمرو بن بحرالبيان والتبيين-(35)

   .1/104: نفبو (36)
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( بالرفع، ( على أنه خبر كان، قال: ال جرم ال تسمع  )أَحبُّ والوجه أن تقرأ بالنصب )أَحبَّ

لً لحناً أبداً فؤلحقه بخراسان
(37)

عبد العزٌز بن مروان على تعلّم اللّؽة  -اللّحن  -. كما دفع 

هـ( فً مإلفه البداٌة والنهاٌة فً أثناء ترجمته له: 663فً رواٌة أطلعنا علٌها ابن كثٌر)تـ

الحدٌث وفً كالمه، ثّم تعلّم العربٌة فؤتقنها وأحسنها، فكان من أفصح الناس،  كان ٌلحن فً

سبب ذلك أّنه دخل علٌه رجل ٌشكو ختنه، فقال له عبد العزٌز: من َخَتَنَك؟ فقال الرجل: 

ختننً الخاتن الذي ٌختن الناس، فقال لكاتبه وٌحك بماذا أجابنً؟ فقال الكاتب: "ٌا أمٌر 

ً أن تقول من َخَتُنَك؟ فوقع فً نفسه أالّ ٌخرج من منزله حّتى ٌتعلّم المإمنٌن كان ٌنبؽ

العربٌة"
(38)

. 

دخل الشعبً على الحجاج فقال له: كم عطاَءك؟ قال: ألفٌن. قال: وٌحَك! كم عطاإَك؟ و   

 وأعرب األمٌرُ  ،قال: ألفان. فقال: فلَِم لحنَت فٌما ال ٌلحُن فٌه ِمثلَُك؟ قال: لحَن األمٌُر فلحنتُ 

والمستطٌل علٌه  ،فؤكوَن كالمقّرع له بلحنه ،ولم أكن لٌلحن األمٌر فؤعرَب أنا علٌه ،فؤعربتُ 

ووهبه ماالً  ،بفضل القول قبله. فؤعجبه ذلك منه
(39)

 . 

وأظهر الكشؾ المبّكر لهذا الّداء اللّسانً مواقؾ حازمة لتقوٌضه واحتوابه قبل استفحاله،    

حٌن أحّس  –صلى هللا علٌه و سلم  –أبداه الرسول ولعّل أّول موقؾ كان ذاك الذي 

بمسإولٌة الوقاٌة منه، داعٌا فً ذلك هللا أن ٌشمل برحمته من ٌصلح نفسه منه فً قوله: 

"رحم هللا امرأ أصلح من لسانه"
(40)

. كما أبدى بعضهم الشّدة فً معالجة الظاهرة، منهم 

تاب أبً موسى األشعري عامل ذكر عنه أّنه رّد ك -رضً هللا عنه  -عمر بن الخطاب 

الكوفة فً عهده للحن ورد فٌه موقّعا أسفله: أقسم علٌك أال ما قنعت كاتبك سوطا، فلما جاء 

الكتاب إلى الكاتب وسؤل عن خطبه فٌه، قٌل له فً عنوانه
(41)

، فؤصلح عنوانه وأرسله إلى 

أوالده بسبب اللّحنالخلٌفة فقبله منه. كما ورد فً األخبار أّن عمر بن الخطاب قد أّدب 
(42)

 . 

                                                           

 م، 2843ىــ، 2262، ىــ(، تحقيـق أبـو الفضـل إبـراىيم878طبقـات النحـويين واللغـويين: الزبيـدي )أبـو بسـر محمـد بـن الحبـن بـن عبـد ا  تــينظر ( 37)
 .17 :القاىرة

 .    8/52 :ىـ، القاىرة2237ىـ(، 663( البداية والنياية: ابن سثير)إبماعيل بن عمر الدمشقي، تـ38)

    .1/214 :دار الستاب العربي، بيروت، م2845 ،ابن عبد ربو :العقد الفريد (39)

 .   2/134 :( الخصائص، البابق40)

 .    3ّنو أول خطأ في الستابة، ينظر لحن العوام المصدر البابق، ص( وىو" من أبو موبا إلا الخليفة الثاني عمر... " وميل أ41)

دار العــرب م، 2882ىـــ، 2323 ىـــ(، تحقيــق إحبــان عبــاس،515تـــ، )إرشــاد األريــب إلــا معرفــة األديــب: يــاموت الحمــوي -معجــم األدبــاءينظــر ( 42)
 .    1/7 :. وينظر الخصائص البن جني، المصدر البابق2/10 :ا ب)مي: بيروت
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ه( فً حضرته، 106ولم ٌخؾ الخلٌفة هارون الرشٌد امتعاضه من لحن وقع من الفراء )تـ

وخاصة أّنه كان من علماء اللّؽة، فقال له الفراء ملتمسا منه العذر لما بدر منه، ألّنه لم ٌكن 

وطباع أهل الحضر من البداة المطبوعٌن على الفصاحة: "إّن طباع أهل البدو اإلعراب، 

اللّحن، فإذا تحفظت لم ألحن، وإذا رجعت إلى الّطبع لحنت"
(43)

. فال المكانة التً حظً بها 

الفراء عند الخلٌفة شفعت له، وال المقام سمح بؽّض الّطرؾ عن اللّحن، ألّن قناعة 

االستعمال السلٌم للؽة مبدأ تشّبع به العرب، وقد أشارت إلى ذلك بعض القصص التً 

هـ( فً مإلفه البٌان والّتبٌٌن، أّن العرب إذا أرادت أن تستمع إلى 114دها الجاحظ )تـأور

نادرة أوصت بالحفاظ على إعرابها ومخارج ألفاظها، ألّن تؽٌٌرها ٌإدي بها للخروج عن 

قابال موضحا بؤّنه: "إذا التقطت أّي نادرة من كالم العرب،  -الجاحظ -ؼاٌتها" وٌردؾ 

ٌّرت نطقها فاحذر أن تسردها  إال مع إعرابها، بمعنى محاولة ضبط مخارج ألفظها، فإن ؼ

مثلما هو عند المولّدٌن والبلدٌٌن لم ٌعد لهذه الحكاٌة معنى"
(44)

. 

كما نقل الكاتب نفسه رواٌة فً ذات المإلَّؾ من باب التندر فً اللّحن الذي كان محّل    

بٌن ٌدي السلطان ٌشكو رجال فً دٌن له الفكاهة بٌن األعراب والّنحاة، أّن نحوٌا تقّدم  

ٌّها األمٌر إّن هً  علٌه، قال: "أصلح هللا األمٌر لً علٌه درهمان، فقال خصمه: ال وهللا أ

ثالثة  دراهم، لكّنه لظهور اإلعراب ترك من حقه درهما"
(45)

. وظهور اإلعراب الذي أشار 

لمإنث، وٌإنث مع العدد المذكر إلٌه الخصم كان فً لفظة ثالثة، فالعدد ٌذّكر مع المعدود ا

فً قواعد اللؽة العربٌة، هذا ما أثار مخاوؾ المتكلم أن ٌقع فً اللحن، فاستبدل لفظة ثالثة 

ٌّع حقه لو  بلفظة درهمان متنازال فً ذلك عن درهم من حّقه. ما كان لهذا الشاكً أن ٌض

 أصلح لسانه.  

اب، والكالم، واللّحن، والنحو(. وباكورته وإصالح اللّؽة ال ٌتؤّتى إالّ بالعربٌة )اإلعر   

قال:  هـ(58)تـهـ( أن أبا األسود الدإل225ًـعن الزجاج )تٌمكن تلخٌصها فً رواٌة 

دخلت على علً بن أبً طالب فرأٌته مطرقاً متفكراً فقلت: فٌم تفكر ٌا أمٌر المإمنٌن؟ قال: "

ل العربٌة، فقلت: إن جعلت هذا ً سمعت ببلدكم هذا لحناً فؤردت أن أصنع كتاباً فً أصوإنّ 

ؽة"أحٌٌتنا، وبقٌت فٌنا هذه اللّ 
(46)

وهذا المسعى من دون شّك ٌقتضً مصطلحات تعٌن   .

 على تعٌٌن هذا العلم وما تضّمنه من قواعد.

                                                           

 .   32 :( طبقات النحويين واللغويين، البابق43)

 .    2/82 :القاىرةم، 2838ىـ، 2257ىـ(، تحقيق عبد الب)م ىارون، 114( البيان والتبيين: الجاحظ )أبو عثمان بن بحر محبوب السناني، تـ44)

 .    211 البابق:( 45)

   .2/22 :مؤببة الربالة، بيروت ،(2م، ط)2874عبد العال مسّرم، قيق( األشباه والنظائر: البيوطي، تح46)
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 المصطلح

ر الحٌاة الفكرٌة والسٌاسٌة ؽة العربٌة، نتٌجة لتطوّ مفهوم "مصطلح" فً اللّ ظهر   

وهذا اإلجراء دلٌل حٌاة  نة،بعض ألفاظ العربٌة وجهات معٌّ  التً وجهت واالقتصادٌة،

مواكبة مسار الحٌاة بتٌاراتها المختلفة، جّراءه ي تحاول األلفاظ ذالالنشاط العربٌة، ونوع من 

 . وهً ظاهرة تشهد لها الحضارة العربٌة فً جوانبها جمٌعاً 

والمصطلح فً مفهومه القاموسً، هو من أصل المادة: )صلح(، والصلُح: تصالح القوم     

بٌنهم، والصلح: السلم، قد اصطلحوا وصالحوا واصلحوا وتصالحوا... بمعنى واحد(
(47)

 . 

قال أحمد بن فارس اللؽوّي: "الصاد والالم والحاء أصل ٌّدل على خالؾ الفساد"و   
(48)

 .

: "تصالح القوم واصطلحوا بمعنى واحد"(ه408ـوقال األزهري)ت
(49)

. وكالهما ٌعنً أن 

الجذر الثالثً للفظة )مصطلح( كان ٌعنً فً الجاهلٌة الصلح أو الصالح المناقض للفساد، 

الٌة، وأن الفعل )اصطلحوا( على شًء من المعنى الذي اكتسبه فً العصور التّ  ولم ٌكن ٌدلّ 

   عد االختالؾ.لم ٌكن ٌعنً أكثر من ابتالؾ القوم ب

فظ، وأضاؾ إلى معناه األول معنى جدٌداً ٌوضحه طور هذا اللّ ثم صقل التّ    

: "االصطالح اتفاق طابفة مخصوصة على أمر هقول هـ( ف268ًتـالزبٌدي)

.مخصوص"
(50)

د ؼٌره المصطلح العلمً، فٌقول: "المصطلح العلمً هو لفظ اتفق وٌحدّ   

عنى من المعانً"عبٌر عن مخاذه للتّ العلماء على اتّ 
(51)

. "واالصطالح ٌجعل لأللفاظ 

ة"ٌؽوٌة األصلمدلوالت جدٌدة ؼٌر مدلوالتها اللّ 
(52)

.  

ٌّن عن طرٌق االصطالح وبشكل أوضح     المصطلح لفظاً ٌطلق للداللة على مفهوم مع

 فظ )الّدال(بٌن اللّ قرن ؽوٌة على تلك الداللة المرادة، التـً ت)االّتفاق( بٌن الجماعة اللّ 

والمفهوم )المدلول( لمناسبة بٌنهما
(53)

 لكن ال ٌشترط وجود هذه العالقة بٌن االسم ، "

                                                           

 مادة )صلح( :ىـ(، دار لبان العرب، بيروت622ابن منظور ا فريقي)ت :لبان العربينظر ( 47)

  مادة )صلح(. :( مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، تحقيق: عبد الب)م ىارون، دار الجيل، بيروت، د.ت48)

  مادة )صلح(. :دار القومية العربيةم، 2853ب)م محمد ىارون ومحمد علي النجار،عبد ال قيقتح ( تيذيب اللغة: أبو منصور األزىري،49)

  مادة )صلح(. :م، طبعة السويت2858 تاج العروس: المرتضا الزبيدي، ( 50)

    .5  :م، مجمع اللغة العربية، دمشق2877( المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث: األمير مصطفا الشيابي، 51) 

  .5 :( نفبو52) 

 )اصط)ح( :(2م، ط)1998 ،مجمع اللغة العربية بالقاىرةإصدار  ( الوبيط:53) 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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والمسّمى"
(54)

جب أن ٌكون ون، وأردناه مصطلحاً،  " على جهاز معٌّ نّبهمُ اسم "فلو أطلقنا ، 

وهذه هً العالقة المنطقٌة الواجبة بٌن المصطلح  لّتنبٌه،هذا الجهاز من خصابصه ا

" على شخص أو مسّمًى، ال ٌكون بالضرورة زٌدسم: فقد نطلق االسم "أما اال ،ومفهومه

زٌد. وهً بذلك ألفاظ مقررة تشبه الحدود وإشارات الطرٌق
(55)

، لها معاٍن ٌفهمها الناس، 

ومعاٍن أُخر ال ٌفهمها إالّ أهل ذلك العلم الذي تنسب إلٌه
(56)

، فإن حصل هذا االّتفاق بٌن 

طلح فً الحدٌث، وإن قام بٌن جماعة الفقهاء نتج عنه جماعة الُمحدثٌن تفّتق عنه مص

مصطلح فً الفقه، وإن كان بٌن جماعة النحاة كان المصطلح النحويّ 
(57)

. كما ٌدّل 

المصطلح الواحد على معاٍن تختلؾ باختالؾ العلوم، فمصطلح )الخبر(
(58)

على سبٌل  

ثالث عند البالؼٌٌن، كما أن المثال ال الحصر، له معنى عند الّنحوٌٌن، وآخر عند المحدثٌن و

االختالؾ فً داللة المصطلح ٌكون بٌن النحاة أنفسهم بسبب مناهجهم العلمٌة ومدارسهم 

المختلفة
(59.)

ولذا "وجب أن ٌتجاوز المصطلح الداللة اللفظٌة والمعجمٌة إلى تؤطٌر  

ٌّن تقوى على تشخٌص وضبط المفاهٌم التً تن تجها تصّورات فكرٌة وتسمٌتها فً إطار مع

ٌّنة، والمصطلح بهذا المعنى هو الذي ٌستطٌع االمساك بالعناصر  ممارسة ما فً لحظات مع

الُمحّدة للمفهوم، والتمّكن من انتظامها فً قالب لفظً"
(60.)

   

فاق بٌن الجماعة، واألسس االتّ  هوتبدو لً، المشكلة كما لّب  أقول: لّما كان األمر كذلك، فإنّ 

 .فاق، وسبل تحقٌقهاالتّ  علٌها هذاوالمبادئ التـً ٌقوم 

مز ه الرّ ة، فعّرفوه بؤنّ الدقّ فً منتهى صون فً علم المصطلح تعرٌفاً له لمتخصّ جمع اوقد     

 .  بما ٌسمى بالّداللة الّصناعٌة.ؽوي المحّدد لمفهوم واحد تخّصص بعد شٌوعهاللّ 

                                                           

م، المؤببـــة الوطنيــة 2876عربــي: محمــد رشــاد الحمــزاوي،-أعجمي/أعجمــي-( المصــطلحات اللغويــة الحديثــة فــي اللغــة العربيــة: معجــم عربــي54) 
 .205 :للستاب، الجزائــر

 .87 – 86 :، مطبعة البعادة، القاىرة2م، ط2865األبلوب: أحمد الشايب، ينظر ( 55) 

 .173 :(، دار الحرية، بغداد2م، ط)2867النقد اللغوي عند العرب حتا نياية القرن البابع عشر لليجرة، ينظر ( 56) 

 .11 :م، الرياض2872المصطلح النحوي، نشأتو وتطوره حتا أواخر القرن الثالث اليجري: عوض محمد القوزي،ينظر ( 57) 

الخبر عند النحويين سـل مـا أبـندتو إلـا المبتـدأ وحـدثت بـو عنـو، وعنـد المحـدثين الراويـة، وعنـد الب)غيـين سـ)م يحتمـل الصـدق والسـذب، ينظر ( 58) 
 .  70 :(، مطبعة العاني، بغداد2ط)م، 2871ىـ( تحقيق: حامد المؤمن، 281ينظر: الّلمع في العربية: ابن جني )ت

 .  13 :أتو وتطوره، البابقالمصطلح النحوي نشينظر ( 59) 

 .  1021/1022المصطلح اللغوي في ستاب بيبويو: ربالة دستوراه، للطالب: رميق سمال، جامعة تلمبان،  (60) 
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ثالثة فً  والمصطلحات التً عّبرت عن علم الّنحو، حصرها بعض الدارسٌن     

مصطلحات، هً: العربٌة والكالم واإلعراب
(61.)

وٌضٌؾ بعضهم مصطلح اللّحن 
(62)

. 

حو، ثالثة مصطلحات: علم النّ  -حو()النّ علم عن  هثٌحدفً  –ابن خلدون واستخدم   

وصناعة العربٌة، وعلم العربٌة
(63)

كما سبق وأن  مونحوٌون المتقدّ استخدمه النّ . وهو ما 

وال تكاد  ،استبدال )علم( بكلمة )صناعة( هـ(144)عند ابن خلدونما شاع ، ولكن ذكرت

  .كلمة )صناعة( مفردة، وجمًعا )صنابع(مستخدما  تفارق مدونته

م ذهب بعض الباحثٌن إلى تقدّ أما من حٌث أسبقٌة تلك المصطلحات فً الوجود، ف   

(اصطالح )العربٌة
(64)

ٌة فإّنها تزٌد فً مستدلٌّن بقول عمر بن الخطاب: " تعلّموا العرب، 

المروءة".
(65)

وفً رواٌة أخرى "تعلّموا العربٌة، فإّنها تشّبب العقل، وتزٌد فً  

المروءة"
(66)

. كما نقل عنه أٌضا قوله: " تعلّموا إعراب القرآن كما تتعلمون حفظه"
(67.)

 

حٌن  ونقل فٌما ٌدعم هذا االّتجاه عن كعب األحبار أّنه حكم بٌن عبد هللّا بن عباس، ومعاوٌة

، فقال لهما: "أّما العربٌة فؤنتم أعلم بها، وأّما أنا فؤجد ﴾عٌٍن حمبةٍ ﴿اختلفا فً فهم قوله تعالى: 

الّشمس فً التوراة تؽرب فً ماء وطٌن"
(68)

 . 

وتذكر بعض المصادر أّن أّول نّص ورد فٌه هذا المعنى االصطالحً ما نقله ابن نوفل    

هـ(: "أخبرنً عّما وضعت 243عمرو بن العالء )تـعن أبٌه، قال: سمعت أبً ٌقول ألبً 

مّما سّمٌته عربٌة، أٌدخل فٌه كالم العرب كلّه..."
(69)

 -المصطلح –. وٌإّكد قدمه وعراقته 

ه(، فقال: "حّدثنً شعبة 250عن شعبة بن الحجاج)تـ هـ(125ـ)ت كذلك ما نقله األصمعً

أبو عمر عن العربٌة، فنقوم، وأنا  قال: كنت أختلؾ إلى أبً عقرب، فسؤله عن الفقه، وٌسؤله
                                                           

 .  23 -22 :م، السويت، وسالة المطبوعات2863 أبو األبود الدؤلي ونشأة النحو العربي: فتحي عبد الفتاح الدجني،ينظر ( 61) 

     .25 :حوي: نشأتو وتطوره حتا أواخر القرن الثالث اليجري، البابقالمصطلح النينظر   (62) 

 .  2/2257 القاىرة: ،نيضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،م1003المقدمة: ابن خلدون، تحقيق علي عبد الواحد وافي،ينظر ( 63) 

 .  21 :المفصل في تاري  النحو العربي، البابقينظر ( 64)

 .    2/277 :العشر، البابق( المبتتر في القرآت 65)

 .  22 :( طبقات الّنحويين والّلغويين، البابق66)

م، 2862ىــ، 2280ىـ(، تحقيق محـي الـدين رمضـان،217( إيضاح الومف واالبتداء في ستاب ا  عز وجل: أبو بسر محمد بن القابم األنباري) تـ67)
 .   2/28 :مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق

 .  1/202 :(، دار الستب العلمية: بيروت2م، ط)2871ىـ، 2301ىـ(، 722في طبقات القراء: ابن الجزري)تـ ( غاية النياية68)

     28 :( طبقات النحويين، البابق69)
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ال أحفظ حرفا مّما سؤله، وال ٌحفظ حرفا مّما سؤلته"
(70)

روي عن عمرو بن . و

م . فتكلّ هـ(78)تـ ونصر بن عاصم ( ه 213ـت)قال: اجتمعت أنا والزهري  ( ه214ـت)دٌنار

"إنه لٌفلق بالعربٌة تفلٌقا"نصر، فقال الزهري: 
(71)

من أوابل نصر بن عاصم  ومعلوم أنّ . 

النحوٌة المهتمٌن بالدراسات
(72)

. 

كما أخذ برأي استعمال مصطلح العربٌة على أساس أّنه الّنحو بعض المإّرخٌن وأصحاب    

هـ(: "كان أبو األسود أّول من استّن العربٌة، وفتح 121الّطبقات، حٌث قال ابن سالم) تـ

بابها، وأنهج سبٌلها، ووضع قٌاسها"
(73)

أول من وضع العربٌة "(:  ه170ـل المبرد )تاقو .

ونقط المصحؾ أبو األسود الدإلً
("74.) 

وعلى ضوء أرجح األخبار والرواٌات لم تعرؾ كلمة "العربٌة" بالمفهوم االصطالحً    

طرٌقها إلى الّظهور إالّ بعد انتهاء القرن الثانً للهجرة، وقد أطلقت آنذاك على ما جمعه 

اء بعد فشو اللّحنالرواة من البادٌة عن العرب الفصح
(75)

 . 

والواضح فً ذلك أّن مصطلحً "عربٌة"، و"نحو" هما اللّذان أطلقا على هذا العلم، ثّم    

 زال األّول على األٌام، وبقً الثانً للّداللة علٌه.

 مصطلح الكالم: 

حو فً الكالم، كؤنه ومنه اشتقاق النّ "(:  ه284ـإذ قال ابن فارس )ت ،ومنه سمً نحو الكالم  

"قصد الصواب
(76)

. 

 ،هـ(58لدإلً)ا ألسودا أبًعن مصطلح )الكالم( بما روي تقّدم استعمال ستدل على ٌو   

هإالء الموالً قد رؼبوا فً اإلسالم فدخلوا فٌه، " حن فً كالم الموالً:وقد سمع اللّ 

"فصاروا لنا إخوة، فلو علمناهم الكالم
(77)

 . 

                                                           

   22البابق: (70)

 .12 :( أخبار النحويين البصريين، البابق71)

 .16 :( نفبو72)

 .  2/24 القاىرة: ،دار المعارفىـ، 2841تحقيق محمود شاسر،  ىـ(،121( طبقات فحول الشعراء: ابن ب)م )محمد بن ب)م، تـ73)

 .  12 القاىرة:، م2843ىـ، 2262ىـ(، تحقيق أبو الفضل إبراىيم،878طبقات النحويين واللغويين: الزبيدي )أبو بسر محمد بن الحبن، تـ (74)

 .  10 :دار الفسر العربيم، 2878ه، 2327الليجات العربية نشأة وتطورا: عبد الغفار حامد ى)ل، ينظر ( 75)

   . 2/464 :دار العلم للم)يينم،  2876تحقيق: رمزي منير بعلبسي،  ( جميرة اللغة: محمد بن الحبن بن دريد أبو بسر،76)
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 مصطلح اإلعراب

 أّما لفظة "اإلعراب" فً داللتها اللّؽوٌة، فهً:    

التحبب. ومنه العروب:  .ٌقال: فعلت كذا فما عرب علً أحد، أي: فما ؼٌر علً أحد :ؽٌٌرالتّ 

ٌقال:  :اإلجالة  .26 :الواقعة رابا﴾تْ أَ  بارَ ﴿عُ  :المرأة المتحببة إلى زوجها، وبه فسر قوله تعالى

زالة الفساد. ٌقال: وإ . ا. وأعربها صاحبها: أجالهاعربت الدابة، أي: جالت فً مرعاه

إذا أزلت عربه، أي فساده ءالشًأعربت 
(78)

" فكان كقولك: أعجمت الكتاب، إذا أزلت ، 

"عجمته
(79)

. 

عربت معدة الرجل إذا فسدت، فكان المراد من اإلعراب إزالة الفساد، ودخول همزة و   

 أزلت شكاٌته، وأعربت أزلت فساده.السلب قلبت المعنى، ومنه أشكٌت الرجل أي 
(80)

 

ومعنى اإلبانة، ٌقال أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها، واإلعراب مصدر للفعل 

"أعرب"، قٌل أعرب فالن كان فصٌحا فً العربٌة وإن لم ٌكن من العرب، وأعرب بحجته 

ٌّنة وأتى به وفق قواعد النحو، وٌؤتً ل إلبانة، ٌقال عّرب أفصح بها ولم ٌتق أحدا، والكالم ب

عنه لسانه: أبان وأفصح
(81)

. و اإلعراب الذي هو الّنحو، إّنما هو اإلبانة عن المعانً 

باأللفاظ، وأعرب كالمه إذا لم ٌلحن فً اإلعراب
(82)

. 

الكالم المعرب ٌضمن اإلبالغ بما ٌحتوٌه من عالمات إلقامة الفروق بٌن عناصر و   

هـ(: إن 225ـهو اإلبانة عن المعنى. قال الزجاج)ت اإلعراب فً اصطالح النحاة. والكالم

على المعانً، وتبٌن عنها  حوٌٌن لما رأوا فً أواخر األسماء واألفعال والحركات تدلّ النّ 

حو إعراباً واإلعراب سموها إعراباً أي بٌاناً وكؤن البٌان بها ٌكون... وٌسمى النّ 

                                                                                                                                                                                     

 .22 :( أخبار النحويين البصريين، البابق77)

ىمـع اليوامـع: و مـادة )عـرب(.  :م، طبعـة السويـت2858المصدر البـابق مـادة )عـرب(.  تـاج العـروس: المرتضـا الزبيـدي،  :لبان العربينظر ( 78)
  .2/30 :تحقيق عبد العال بالم مسرم، دار البحوث العلمية، السويت، دت

 .24: ( نق) عن المصطلح النحوي لعوض حمد القوزي79)

  .2/41: دار الفسر، بيروت (،1)ط م،2872التفبير السبير، الرازي،ينظر ( 80)

 مادة )عرب(. :لبان العرب، المصدر البابقينظر  ( 81)

 .  8/224 :( نفبو82)
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نحواً"
(83)

 اإلبانة وهو لإلعراب، واالصطالحً ؽوياللّ  الّتعرٌؾ بٌن وثٌقة عالقة .ألّن هناك

  .اإلعرابٌة والناحٌة للمعنى والتوضٌح

وابتؽاء لهذا المعنى حّث الرسول صلى هللا علٌه وسلّم األخذ به فً قراءة القرآن الكرٌم و    

شرحه، مستعمال مصطلح اإلعراب فً قوله: "أعربوا القرآن والتمسوا إعرابه".
(84)

  

والّدارسٌن العلماء بعض وذهب   
 من أّول هو -عنه هللا رضً– الخطاب بن عمر أن إلى (85)

اإلعراب" البصرة أهل األسود أبو "ولٌعلم فً قوله: مصطلح اإلعراب استعمل
(86)

 .

العربٌة القدٌمة المصادر من عدد فً على ؼرار ما ورد به الّنحو والمقصود
(87)

ذلك  . وٌتؤّكد

حو اصطالحا فً كلمة )اإلعراب( بمعنى النّ الذي استعمال  ( ه226ـالزجاج )تمن كالم 

: "ٌسمى النحو إعرابا، واإلعراب نحوا سماعا، ألن الؽرض طلب علم ،القرن الثالث للهجرة

"واحد
(88)

 . 

هو عملٌة )نقط ، بعض المصادر لمصطلح حسب ما تشٌر إلٌههذا االباعث األصٌل ل لعلّ    

( ه58ـالدإلً )تالمصحؾ( التً أنجزها أبو األسود 
(89)

لذي سمى هذا النقط المعبر وهو ا ،

أرى أن أبتدئ بإعراب " ه:عن حركات أواخر الكلم إعرابا، وأنه قال قبل الشروع فٌ

".القرآن
وقد تكون التسمٌة بنقط اإلعراب حدثت فً ما بعد، تمٌٌزا لنقط أبً األسود عن  (90)

هـ(78ـنقط االعجام الذي قام به بعد ذلك نصر بن عاصم)ت
(91)

  وٌحٌى بن ٌعمر ، 

                                                           

 .  33 :(، مرسز درابات الوحدة العربية، بيروت2م، ط)2880 ( بنية العقل العربي: محمد عابد الجابري،83)

 .    2/275 :( المبتتر في القراءات العشر، البابق84)

 .  14 :اليجري، البابق الثالث القرن أواخر حتا وتطوره نشأتو النحوي، مصطلحالينظر ( 85)

 .2/24 :العصرية المستبة يحيا، ،1 م، ط 2004 يحيا، إبراىيم الفضل أبو محمد تحقيق الدين، النحاة: القفطي جمال أنباه علا الرواة ( أنباه86)

 :ت.دط، د  محمـود محمـد الطنـاحي، مطبعـة عيبـا البـابي الحلبـي وشـرساه، الطبعـة،يحيـا، تحقيـق :  .معطـي الخمبـون: ابـن الفصـولينظـر ( 87)
238  . 

 .   82:دار النفائس ،(4م، ط)2875ىـ(، تحقيق الدستور مازن المبارك،226( ا يضاح في علل النحو: أبو القابم الزجاجي، )ت 88)

ــــينظـــر ( 89) ـــي القلقشندي)ت ـــاس أحمـــد بـــن عل  :دار الفســـر دمشـــق(، 2م، ط)2876ه(، تحقيـــق يوبـــف علـــي طويـــل، 266صـــبح األعشـــا: أبـــو العب
2/242. 

 .2/250 :( نفبو90)

 .2/214 :القاىرة م،2837ىـ، 2256 ىـ(، نشره محي الدين عبد الحميد،572وفيات األعيان: ابن خلسان)تـينظر ( 91)
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(ـه226ـالعدوانً)ت
(92)

، كما مٌزوا بٌنهما خطا بكتابة نقط اإلعراب بلون أحمر ونقط 

الخلٌل ابن أحمد  ءمجًوبقً أمر كتابتهما على هذه الحال حتى  ،االعجام بلون أسود

( الذي أبدل نقط أبً األسود بالحروؾ، ألنه كان ٌرى أن الفتحة بعض األلؾ،  ه264تـ)

.والضمة بعض الواو ،والكسرة بعض الٌاء
(93)

 

العربٌة القدٌمة  المصادر من عدد فً الّنحو بمعنى -اإلعراب – الكلمة هذه جاءت وقد    

 كاتب هو –معرفتًفً حدود  -كلمة بهذا المعنىصّنؾ استعملت فٌه هذه الأقدم مولعّل 

تفسٌر مشكل إعراب القرآن  بقوله: "ن الكرٌم آتفسٌره للقرفٌه ( الذي استهل  ه106ـالفراء )ت

ه".ومعانٌ
ومما كثر فً كالم العرب فحذفوا منه أكثر من ذا،  " و ما ٌجلً ذلك قوله: (94)

"قولهم: أٌش عندك؟ فحذفوا إعراب )أي( وإحدى ٌاءٌه
 (95)

، وواضح أنه ٌرٌد بإعراب 

ابن كتاب ثم  " إعراب القرآن"،الموسوم بـ(  ه127ـالنحاس )تكتاب وتاله  )أي( حركتها.

مكً بن أبً طالب كتاب و .( "إعراب ثالثٌن سورة من القرآن الكرٌم" ه 370خالوٌه )ت

 "مشكل إعراب القرآن". ( ه326ـالقٌسً )ت

قة، ر وفً حدود ضٌّ فً وقت متؤخّ صطلح المذات  لااستعموسار على هذا النهج فً    

 "،سر صناعة اإلعراب" هكتاب فً ( ه281ـ)تما أعقبه، كابن جنً  الرابع وعلماء القرن 

، "ملحة اإلعرابفً موسومه "(  ه465ـلحرٌري صاحب المقامات )تاوهناك أٌضا 

إن ؼرض المبتدئ "إذ قال:  "،الفصول الخمسون"( فً كتابه  ه517ـواستعمله ابن معطً )ت

(96)" الراؼب فً علم اإلعراب حصرته فً خمسٌن فصال
 . 

 مصطلح اللّحن

ٌعنً كما فً المقاٌٌس "إمالة الشًء من جهته... وهذا  ،حومقابلة النّ فً مصطلح اللّحن    

موا بطباعهم حن محدث لم ٌكن فً العرب العاربة الذٌن تكلّ اللّ  ألنّ  ،من الكالم المولد

ه إذا قرأ كذلك حن، وهو ٌقرأ باأللحان وذلك أنّ السلٌمة، ومن هذا الباب قولهم هو طٌب اللّ 

حن" فحوى ومنه أٌضاً "اللّ  ،ة بالزٌادة والنقصان فً ترّنمهأزال الشًء عن جهته الصحٌح

                                                           

 ،دار المعــارف (،1ط) ،م2873 للغــويين: الزبيــدي) أبــو بســر محمــد بــن الحبــن(، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراىيم،طبقــات النحــويين واينظــر ( 92)
 .18 مصر:

 .156 - 155 :القرآن السريم وأثره في الدرابات النحوية، المصدر البابقينظر ( 93)

  . 2/2 :نجاتي ومحمد علي النجار، د.ط، د.ت ه(، تحقيق أحمد يوبف106( معاني القرآن: أبو زسريا يحيا بن زياد الفراء )تـ94)

 .2/1 :( نفبو95) 

   . 238 :الخمبون، البابق ( الفصول96)
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َناَكُهْم َفلََعَرْفَتُهم ِبِسٌَماُهْم  ٌْ ُهمْ الكالم ومعناه، قال تعالى: ﴿ َوَلْو َنَشاُء أَلََر لَْحِن اْلَقْوِل  ِفً َولََتْعِرَفنَّ

 ُ ْعلَمُ  َوهللاَّ ه المزال عن جهة االستقامة وهذا هو الكالم الموّرى ب، 20: ﴾ محمد أَْعَمالَُكمْ  ٌَ

والظهور"
(97)

.   

وهً قلٌلة  –عبٌر عن هذا العلمحن( للتّ )اللّ وما توافر لً من األدلة على استعمال مصطلح    

تعلموا الفرابض والسنة " عمر بن الخطاب: منها تلك الرواٌة المنقولة عن  -ومترددة 

"حن كما تتعلمون القرآنواللّ 
(98)

: وحدث ٌزٌد بن هـ(217)تـ أبو بكر األنباري هقالوما . 

"قال: النحو حن؟ما اللّ " هارون بهذا الحدٌث، فقٌل له:
(99) . 

 مصطلح النحو    

    :الٌةحو لؽة المعانً التّ ذكرت للنّ 

 :الصرؾو .ٌقال: نحوت نحوك، أي: قصدت قصدك. ونحوت الشًء، إذا أممته :القصد 

. تقول: مررت برجل نحوك، أي: مثلك :المثلو. ٌقال: نحوت بصري إلٌه، أي: صرفت

تقول: سرت نحو  :الجهة أو الناحٌةو .مقدار ألؾ تقول: له عندي نحو ألؾ، أي: :المقدارو

 :البعض. وأي: أنواع ،تقول: هذا على سبعة أنحاء: وع أو القسمالنّ . والبٌت، أي: جهته

ٌقال: نحا الشًء ٌنحاه وٌنحوه إذا  ،التحرٌؾ. وتقول: أكلت نحو السمكة، أي: بعضها

فهحرّ 
(100)

 ومنه سمً الّنحوي نحوٌا ألّنه ٌحّرؾ الكالم إلى وجوه اإلعراب. .

ؽوٌة سبعة نظمها الداودي حاة لم ٌذكروا المعنى الثالث، ولذا عدوا المعانً اللّ النّ  وٌالحظ أنّ 

 :شعرا بقوله

 بٌـت مفــرد كمال حـــو سبـع معان قد أتت لؽة * * جمعتها ضمن للنّ     

 ة * * نوع وبعض وحرؾ فاحفظ المثالــــــــــقصد ومثـل ومقــدار وناحٌــ    
(101)  

قوالطرٌ دوهو فً أصل منبته ٌعنً القص
(102)

. 

ث عن صوص التً تتحدّ النّ والّسبب فً تسمٌة هذا العلم بالّنحو ٌعود إلى ما أثبته بعض    

ضع حٌن و(  ه58ـاألسود )ت اأبأّن هـ( 226تـالزجاجً )ذكره ما ا ، منهبداٌات هذا العلم

                                                           

  .4/128( مقاييس اللغة: أحمد بن فارس، تحقيق: عبد الب)م ىارون، دار الجيل، بيروت )د.ت(، ج97)

     .20 :( المصطلح النحوي، البابق98)

 . 8الرياض:  ،المستبات عمادة شؤون م،2872حمد، القوزي عوض اليجري، الثالث القرن أواخر حتا وتطوره نشأتو النحوي: ( المصطلح99)

 مادة ) نحا(  :لبان العرب، المصدر البابقينظر ( 100)

 .2/20:ىـ(، عالم الستب،  بيروت، مستبة المتنبي القاىرة، )د.ت(532شرح المفصل: ابن يعيش النحوي )تـ ينظر ( 101)

 مادة ) نحا(.  :المصدر البابقلبان العرب، ينظر ( 102)
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"انحوا هذا النحو": لناسكتابا فٌه جمل العربٌة، قال ل
(103)

. القصد :حوقصدوه. والنّ اأي:  .

وفً رواٌة أخرى أّن علً بن أبً طالب سلّم أبا األسود الّصحٌفة الّنحوٌة وقال له: "انح هذا 

الّنحو"
(104)

ّداللة على هذا العلم. وهذه الرواٌة ترّجح أٌضا الّزمن . فؤطلقت كلمة "الّنحو" لل

الذي استعمل فٌه ألّول مرة هذا المصطلح، بعد أن تعّددت فٌه الرواٌات. منها ما ترجعه إلى 

( مع مصطلح ـه226القرن األّول للهجرة قبل عصر ابن أبً إسحاق الحضرمً )تـ

 حو هو عبد هللا بن أبً إسحاقمصطلح النّ حاة الذٌن استعملوا ل النّ أوّ  وقٌل: إنّ  "العربٌة"،

الحضرمً
(105)

. 

وكان اللّؽوٌون ٌخّصون به فرعا من فروع العربٌة، وما ٌعّزز هذا الرأي، ما نقل عن    

هـ(، قال: "وقلت لٌونس: هل 271( عن أبٌه عن ٌونس بن حبٌب )تــه121ابن سالم )

أحد "الصوٌق"؟ ٌعنً الّسوق، سمعت من أبً إسحاق شٌبا؟ قال: نعم، قلت له: هل ٌقول 

قال: نعم، عمرو بن تمٌم تقولها، وما ترٌد إلى هذا علٌك بباب فً الّنحو ٌطرد 

وٌنقاس"
(106)

. 

هـ( أّنه سبق له وأن وقع بٌن ٌدٌه 261وتنسب بعض الرواٌات إلى الخلٌل بن أحمد )تـ   

 (، فقال فٌهما:ـه238كتابٌن فً الّنحو لعٌسى بن عمر)تـ

ؼٌر ما أحدث عٌسى بن عمر  **مٌعا كلّه   بطل الّنحو ج
(107)

 

ما ذكره ابن السراج بهذا المصطلح إلى هذا العلم  عٌٌنأقدم محاولة لت ومنهم من ٌرجع   

: "الّنحو إّنما أرٌد به أن ٌنحو المتكلّم إذا تعلّم كالم العرب، وهو علم استخرجه ( ه225ـ)ت

فوا منه على الؽرض الذي قصده المبتدبون المتقدمون فٌه من استقراء كالم العرب، حتى وق

بهذه اللؽة"
(108)

. 

                                                           

. و ينظــر نزىــة األلبــاب فــي طبقــات األدبــاء: ابــن األنبــاري، تحقيــق إبــراىيم 78 :( ا يضــاح فــي علــل النحــو: الزجــاجي، تحقيــق مــازن المبــارك103)
 .  27 :مستبة األندلس، بغداد(، 1م، ط)2860 البامرائي،

 .   1/225 :( وفيات األعيان، البابق104)

 .   28 :المصطلح الّنحوي، البابقينظر  (105)

 .    2/24 :( طبقات فحول الشعراء، البابق106)

 .23 :( المفصل في تاري  النحو العربي، الجزء األول مبل بيبويو، البابق107)

 .       24 :( األصول في النحو، البابق108)
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وٌبدو أّن تسمٌة اإلعراب بالّنحو لٌست بالمتؤخرة، فهً تسمٌة قدٌمة، فعمر بن الخطاب    

 هـ(822تـ)رضً هللا عنه استعمل المصطلحٌن للّداللة على علم واحد، فقد ذكر السٌوطً 

نى "الّنحو" عندما قال: "ولٌعلّم أبو األسود أهل رواٌة عنه أّنه استعمل كلمة "اإلعراب" بمع

البصرة اإلعراب"
(109)

. كما أّنه استعمل كلمة الّنحو بمعنى اإلعراب فً تلك الّرواٌة التً 

شّدد فٌها على تعلّمه: " تعلّموا الّنحو كما تتعلمون الّسنن  والفرابض"
(110)

. 

الٌونان فٌما ٌذكر المترجمون ( أّنه: " ثبت عن أهل ـه408 ـ)تو ورد عن األزهري   

العارفون بلسانهم و لؽتهم، أّنهم ٌسّمون علم األلفاظ و العناٌة بالبحث عنه نحوا، فٌقولون 

فالن من الّنحوٌٌن، ولذلك سمً اإلسكندرانً ٌحً الّنحوي للذي كان جعل له من المعرفة 

بلؽة الٌونان"
(111)

 . 

(، ـه226ابن أبً إسحاق الحضرمً)تـواستعملت كلمة "نحو" بمعنى "مثل" إلى عهد    

( قوله: "وٌزٌدون فً أوساط )َفَعَل(: ـه271فنقل عنه أبو عبٌدة عن ٌونس بن حبٌب)تـ

افتعل، وانفعل، واستفعل، ونحو هذا"
(112)

. وشاع فٌما بعد فً مإلفات اللؽة. وبهذا وصلت 

من علوم كلمة "نحو" إلى مرحلة تإدي فٌها معنى اصطالحً جدٌد للّداللة على ضرب 

 اللّؽة العربٌة.

وما دار فً شؤن هذه الّتسمٌة أٌضا، هو أّن المقربٌن كانوا ٌستخدمون كلمة "نحو" لٌدلّوا    

بها على الطرٌقة العربٌة فً عبارة ما، كؤن ٌقول بعضهم لبعض: العرب تنحو فً هذا كذا، 

؟ أو أن ٌقولوا: أو نحو العرب فً هذا كذا، أو أن ٌسؤل سابل: كٌؾ تنحوا العرب فً هذا

فالن ٌنحو فً كالمه نحو العرب
(113)

 -. ومن المحتمل أٌضا أّن المإّدبٌن كانوا ٌستخدمونها 

لتوضٌح القاعدة وتقرٌب الفهم بالمثال الفصٌح، فصار هذا المعنى المعجمً  -كلمة "نحو" 

 معنى اصطالحً من باب تسمٌة "الكّل" باسم الجزء.

 حو و اإلعرابحّد العلم باستخدام مصطلحً النّ 

 

                                                           

   10ص البابق:( 109)

    1/128 :( البيان والتبيين، البابق110)

 مادة )نحا(  البابق:( لبان العرب، 111)

 .2/225 :مؤببة الربالة، بيروت (،1م، ط)2872ىـ(، تحقيق فؤاد بزسين،120( مجاز القرآن: أبو عبيدة معمر بن مثنا)تـ112)

    24 :المفصل في النحو العربي، الجزء األول، مبل بيبويو، البابقينظر ( 113)
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 ا( اإلعراب

)اإلعراب(: فً المتعارؾ عنه والمتواضع علٌه، ٌّتضح من الّتعرٌؾ، ألّن المعنى     

االصطالحً قرٌب من المعنى اللّؽوي وبخاصة فً معنى اإلبانة والوضوح، كما ورد فً 

ت: مقدمة سر صناعة اإلعراب: "هو اإلبانة عن المعانً باأللفاظ، أال ترى أّنك إذا سمع

أكرم سعٌد أباه، وشكر سعٌد أبوه، علمت برفع أحدهما ونصب اآلخر الفاعل من 

المفعول"
(114)

. 

ر عن عالمات اإلعراب عبّ بحٌث سبق له أن (،  ه270ـمتد هذا التعرٌؾ إلى سٌبوٌه )توٌ   

فظ أربعة أضرب: )مجاري أواخر الكلم( وقال: إنها ثمانٌة " ٌجمعهن فً اللّ  والبناء ب

والكسر فٌه ضرب واحد، وكذلك الرفع  فظ ضرب واحد، والجرّ والفتح فً اللّ صب فالنّ 

والجزم والوقؾ. وإنما ذكرت لك ثمانٌة مجار، ال فرق بٌن ما ٌدخله ضرب من  ،والضمّ 

وبٌن ما ٌبنى  -منها إال وهو ٌزول عنه  ءشًولٌس  - هذه األربعة لما ٌحدث فٌه العامل

عامل منها  أحدث ذلك فٌه من العوامل التً لكلّ  ءشًر علٌه الحرؾ بناء ال ٌزول عنه، لؽٌ

(115) "فظ فً الحرؾ، وذلك الحرؾ حرؾ اإلعرابضرب من اللّ 
. 

بدأت فً القرن  ،صٌاؼة تعرٌؾ اإلعراب على هذا االتجاهفً ولعل أولى المحاوالت    

ن حوٌٌن إلى أ(: ذهب أكثر النّ  ه525ـالسادس الهجري، إذ قال أبو البقاء العكبري )ت

فظ علٌه. وقال آخرون: هو لفظ دال على الفاعل والمفعول مثال، وهذا اإلعراب معنى ٌدل اللّ 

"هو المختار عندي
(116)

: " اإلعراب أن ٌتعاقب آخر الكلمة بقوله ( ه174ـالمبرد )ت. وعّرفه 

حركات ثالث: ضم وفتح وكسر، أو حركتان منهما فقط، أو حركتان وسكون باختالؾ 

"العوامل
(117)

ؽة، (: "واإلعراب: الحركات المبٌنة عن معانً اللّ  ه226ـقال الزجاجً )ت. و

"حركة إعرابا ولٌس كلّ 
 (118)

( بقوله: "اإلعراب: أن  ه 377ـعرفه أبو علً الفارسً )ت. و

ل"تختلؾ أواخر الكلمات الختالؾ العوام
(119)

. وتحدث ابن فارس عنه قابال: "من العلوم 

                                                           

 .   12 :مصرم، 2843 البقا ورفامو، مطبعة مصطفا الباجي الحلبي، قيقـ( تحى281( بر صناعة ا عراب: ابن جني )أبو الفتح عثمان، تـ 114)

 .  2/22 :القاىرة مستبة الخانجي، (،2م، ط)2877 ( الستاب: بيبويو )عمرو بن عثمان بن منبر(، تحقيق عبد الب)م ىارون،115)

   .220 :مون للتراث( مبائل خ)فية في النحو: العسبري، تحقيق محمد خير الحلواني، دمشق، دار المأ116)

 .   17 :مؤببة بدران للطباعة والنشر، بيروتم، 2854 ( الموجز في النحو: محمد بن البراج، تحقيق مصطفا الشويمي،117)

     . 81 - 82: ( االيضاح في علل النحو، البابق118)

م، 2885ه، 2325ســاظم بحــر المرجــان، قيــق ه(، تح266( االيضــاح العضــدي: أبــو علــي الفاربــي، )أبــو علــي الحبــن بــن أحمــد الفاربــي تـــ119)
   . 2/22 :عالم الستب ،(1ط)
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عراب، الذي هو الفارق بٌن المعانً المتكافبة فً اللفظ، و الجلٌلة التً خّصت بها العرب اإل

ٌّز فاعل من مفعوله، وال مضاؾ من  به ٌعرؾ الخبر الذي هو من أصل الكالم، ولواله ما م

منعوتة، وال تعجب من استفهام..."
(120)

(: "فؤما اإلعراب فبه  ه284ـوقال ابن فارس )ت. 

لك أن قابال لو قال: )ما أحسن زٌد( ؼٌر تمٌز المعانً وٌوقؾ على أؼراض المتكلمٌن، وذ

معرب... لم ٌوقؾ على مراده ، فإذا قال: )ما أحسن زٌدا( أو )ما أحسن زٌد( أو )ما أحسن 

 زٌد( األولى تعجبٌة، والثانٌة نافٌة، والثالثة استفهامٌة، أبان اإلعراب عن المعنى الذي ٌرٌده

" (121)
اب أن ٌختلؾ آخر الكلمة باختالؾ : "اإلعربقوله ( ه471ـالجرجانً )توعرفه  . 

"العوامل فً أولها
(122)

اإلعراب تؽٌر أواخر الكلم الختالؾ "( ـه517ـوقال ابن معطً )ت  .

العوامل الداخلة علٌها عند التركٌب، بحركات ظاهرة أو مقدرة، أو بحروؾ، أو بحذؾ 

"الحركات، أو بحذؾ الحروؾ
(123)

اإلبانة عن اإلعراب: (: "ـه532ـقال ابن ٌعٌش )ت. و

"لتعاقب العوامل فً أولها ،المعانً باختالؾ أواخر الكلم
(124)

(:  ه561ـوقال ابن مالك )ت. 

"من حركة أو حرؾ أو سكون أو حذؾ  ،به لبٌان مقتضى العامل جًء"اإلعراب ما 
(125)

 .

(: "اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر ٌجلبه العامل فً آخر االسم  ه652ـوقال بن هشام )ت

(126) "لفعل المضارعن واالمتمكّ 
"الشكل الذي ٌقع فً أواخر األسماء  أو هو، 

"واألفعال
(127)

(: "اإلعراب أثر ظاهر أو مقدر ٌجلبه العامل فً  ه822ـت)السٌوطً . وقال 

"محل اإلعراب
(128)

. 

    

                                                           

 .   31 :البابق ،( الصاحبي في فقو اللغة120)

 .  282-280 البابق:( 121)

  .5 :دمشقه، 2281 ه(، تحقيق علي حيدر،362( الجمل: الجرجاني)أبو بسر عبد القاىر بن عبد الرحمان بن محمد تـ122)

 .243  :( الفصول الخمبون، البابق123)

   . 2/61 :ىـ(، عالم الستب، بيروت، )د.ت(532( شرح المفصل: ابن يعيش النحوي )تـ 124)

ـــ125) دار م، 2856ه، 2276ه(، تحقيــق محمــد سامــل برســات، 561( تبــييل الفوائــد وتسميــل المقاصــد: ابــن مالــك، )محمــد بــن عبــد ا  بــن مالــك ت
 .6 :الستاب العربي، مصر

  . 22 :س)م العرب: ابن ىشام، دار الفسر، د.ت( شرح شذور الذىب في معرفة 126)

ه، 2328 ه(، تحقيـق بــلوى محمــد عمــر،508( شـرح جمــل الزجــاجي: ابـن ىشــام)أبو الحبــن علـي بــن محمــد بـن علــي بــن خـروف ا شــبيلي تـــ127)
 .  81 :معيد البحوث و إحياء التراث ا ب)مي

 .  2/32 :لعلمية، السويت، دت( ىمع اليوامع، تحقيق عبد العال بالم مسرم، دار البحوث ا128)
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 )الّنحو(: 

اصطلح الّنحاة على تعرٌؾ الّنحو بإعراب كالم العرب، ومن جملة هذه الّتعارٌؾ ما    

( فً الخصابص: "الّنحو هو انتحاء سمت كالم العرب فً تصرفه ه281ـ)تابن جنًأورده 

من اإلعراب وؼٌره، كالتثنٌة، والجمع، والّتحقٌر، والّتكسٌر، واإلضافة، والّنسب، 

والّتركٌب، وؼٌر ذلك لٌلحق من لٌس من أهل العربٌة بؤهلها فً الفصاحة" 
(129)

    . 

ه: لوقفً (  ه225ـما ذكره ابن السراج )تبالّنحو لم لعل أقدم محاولة لتعرٌؾ هذا الع   

"النحو إّنما أرٌد به أن ٌنحو المتكلّم إذا تعلّم كالم العرب، وهو علم استخرجه المتقدمون فٌه 

من استقراء كالم العرب، حتى وقفوا منه على الؽرض الذي قصده المبتدبون بهذه 

اللؽة"
(130)

حو، بقدر ما هو حقٌقة النّ  تحدٌدى األمر إلفً واقع هو تعرٌؾ ال ٌرمً و. 

 هـ(558ـ)ت. وعّبر عنه ابن عصفور، وبٌان للهدؾ من تدوٌنه ودراستهمنابعهتعرٌؾ ب

ٌعنى بوصؾ العالقات بٌن مكّونات الجملة، فإّنه ٌعنى  -عدا  عن كونه -بقوله: "إّن الّنحو

بدراسة مكونات من أصوات، وأبنٌة كلمات، وما ٌنشؤ عن آتالؾ الكلمات فً الجملة من 

دالالت معجمٌة"
(131)

بتعرٌؾ آخر على أّنه: "علم بؤصول  -هذا العلم -. وقد شمله أٌضا

لعرب، ٌعرؾ به أحكام الكلمات العربٌة حال إفرادها كاإلعالل، مستنبطة من كالم ا

واإلدؼام، والحذؾ، واإلبدال، وحال التركٌب كاإلعراب، والبناء وما ٌتبعهما من بٌان 

شروط ..."
(132)

. 

هـ( فً "إحصاء العلوم" أثناء 228وأشمل تعرٌؾ لهذا العلم ما خلص إلٌه الفارابً )تـ   

ي ٌخضع لـ"علم قوانٌن األلفاظ عندما تترّكب، وعلم قوانٌن تعرضه للكالم الّصحٌح الذ

عندما تكون مفردة"
(133)

. إلى أّن علم قوانٌن األلفاظ المركبة فرعان: "علم قوانٌن أحوال 

التركٌب، وعلم قوانٌن أطراؾ األسماء والكلم"
(134)

. 

 

                                                           

 .    3/23 :( الخصائص، البابق129)

 :بيـروت: لبنـان ،مؤببـة الربـالة (،2م، ط)2874 ىــ(، تحقيـق عبـد الحبـين الفتلـي،225( األصول في النحو: ابن البـراج ) أبـو بسـر محمـد، تــ130)
24       . 

 .    7 :(2م، ط)2880، ( الجديد في الصرف والنحو، والقواعد األبابية: عادل جابر صالح131)

 .    34 :منشأ المعارف با بسندرية ،م2875( النحو التعليمي في التراث العربي: محمد إبراىيم عبادة، 132)

 .     6ـ 4 :مستبة ا نجلو مصرية، 2طم، 2857ىـ(، تحقيق عثمان أمين،228( إحصاء العلوم: الفارابي) محمد بن محمد أبو نصير، تـ133)

 .    6 :( نفبو134)
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 الخالصة:

ٌم، وهً حقٌقة تارٌخٌة عن آٌة ذلك كلّه أّن الّدرس اللّؽوي ارتبط فً نشؤته بالقرآن الكر   

المعرفة العربٌة اإلسالمٌة. والّتفكٌر الّنحوي فً لؽة العرب بدأ فً الثالثٌنات من القرن 

حٌن تدارس هو وأبو األسود الدإلً أوضاع  -رضً هللا عنه  -األّول على عهد اإلمام علً

بً األسود الدإلً العربٌة، وحاجتها إلى الضبط بؤصولها، لحماٌتها من اللّحن. وما صنٌع أ

الوثبات فً مسار علم العربٌة، ثّم تناول  المتمّثل فً وضع الّنقط اإلعرابً للقرآن إال أولى

تالمذته تلك المبادئ، ورعوها بالصقل، والتولٌد، والّتفرٌع، واستلمها خلؾ من بعدهم 

در لمتابعة الدرس بالبحث والّتقعٌد، فكانت مجالس علمٌة ومصنفات ٌسٌرة، حملت بوا

الّدرس الّنحوي، وجعلت له أصوال تعّمق فٌها الخلٌل وسٌبوٌه، فكانت قواعد ضابطة 

أوضحا معالمها بالتفسٌر والتعلٌل. وسّنت سنتهما عدة أجٌال، إلى أن أصبح الّنحو العربً 

ٌّزة لحجمه الهابل، وكثرة العلماء الّذٌن تعاطوا الدراسة والتؤلٌؾ  ٌحتّل فً التراث مكانة متم

فً ؤكبر مدونة ب ّظفرطاق للالمٌدانً الواسع النّ بحث الانطالقة جهودهم من  وكانتفٌه، 

 نوا مفرداتها وتراكٌبها وأمثالها وعباراتها، مطردها وشاذها، ثمّ فدوّ  ،ؽوٌةتارٌخ العلوم اللّ 

القوانٌن العامة التً تخضع لها، وؼٌر ذلك مما قرأوا ذلك بدقة متناهٌة، واست وصفوا كلّ 

ة الحدٌثةسانٌات الؽربٌاللّ علٌه العلوم العربٌة واإلسالمٌة واعتمدت 
(135)

. 

ل فٌه خالل ذِ الجهد الذي بُ  ، وأنّ تّم استقراإهحوي الذي راث النّ التّ  فً أنّ  من شكّ ما ف   

ه ما زال وإنّ  قدٌما وحدٌثا. العلوم المختلفة للكثٌر منالفترات الّتارٌخٌة المتوالٌة ٌعّد مرجعا 

ربً ع ًعقلو ؼٌر العرب اإلعجاب و االهتمام باعتباره نتاج الباحثٌن العرب فتّك من ٌ

.ة فً المالحظة، ونشاط فً جمع ما تفرقما فٌه من دقّ محض ل
(136)

فدفع هذا الواقع  

المعرفً بالمستشرقٌن إلى االعتراؾ بالجهود التً خّص بها علماء العرب لؽتهم من دون 

من أجل عرض اللّؽة الفصحى وتصوٌرها فً جمٌع  كالل، وبالتضحٌة الجدٌرة باإلعجاب،

مظاهرها، من ناحٌة األصوات، والّصٌػ، وتركٌب الجمل، ومعانً المفردات على صورة 

شاملة، حتى بلؽت كتب القواعد األساسٌة عندهم مستوى من الكمال ال ٌسمح بزٌادة 

لمستزٌد
(137)

تجاه لؽته  . وعن هذا الواقع أٌضا "نشؤت لدى العربً رإٌة من القداسة

الّنوعٌة، وتجاه علمنة اللّؽة"
(138)

. 

                                                           

 ، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاىرة.  عبد الرحمن الحاج صالح :اللغة العربية بين المشافية والتحرير (135)

 .2/2 :، دار المعارف القاىرة(8)( النحو الوافي: عباس حبن، ط136)

 .  1 :بعة الخانجي، القاىرةطم، 2842العربية، درابة في اللغة والليجات واألباليب: يوىان فك، ترجمة عبد الحليم النجار،ينظر ( 137)

 .     21 :م، ندوة تونس الجامعة التونبية2876( الفسر العربي واأللبنية: عبد الب)م المبدي، ورمة مدمت إلا اللبانيات واللغة العربية، 138)
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ؽة، والمدخل إلى العلوم العربٌة اللّ قٌاس م الذي ٌعدّ  حو،علم النّ حوله أّن  ّتفقالمو    

ال . وواإلعراب والعربٌة، حو،النّ  وهً: مصطلحات،ثالثة ، استخدمت فً تعٌٌنه واإلسالمٌة

استعمال )الكالم( فإنه  اوأمّ  عبٌر عن هذا العلم.حن( للتّ على استعمال )اللّ أدلّة كافٌة وشافٌة 

 حو(من )النّ  ال شك فً تؤخر استعمال لفظ )اإلعراب( عن كلّ و . موضع خالؾ وتردد

 .  ما الكالم فً تحدٌد المتقدم من هذٌن األخٌرٌنو)العربٌة(، وإنّ  

حٌث هً  ها منالنحو ال ٌدرس أصوات الكلمات، وال بنٌتها، وال داللتها، وإّنما ٌدرسو     

ٌّنا. والخطوة الهامة فً التحلٌل النّ عنصر هام فً تكوٌن كالم تإدَّ  حوي هً ى فٌه عمال مع

    حلٌل. حدٌد ٌتحّقق فهم الجملة وصواب التّ تحدٌد الكلمة، وعلى إثر هذا التّ 

    وتواكب عملٌات التحلٌل النحوي استعمال المصطلحات المتواضع علٌها من ِقبل النحاة. 

 مفهوم الكالم

 :استعمل الكالم فً أربعة معاٍن لؽوٌة    

ٌّاه :الحدث الذي هو التكلٌم، تقول: أعجبنً كالمك زٌداً، أي (2  ...تكلٌمك إ

ما فً النفس مّما ٌعّبر عنه باللفظ المفٌد، وذلك كؤن ٌقوم بنفسك معنى )قام زٌد(...  (1

ٌّلته كالماً   ...فٌسّمى ذلك الذي تخ

الفابدة سواًء كان لفظاً أو خّطـاً أو إشارًة، أو ما نطق به لسان الحالما تحصل به ( 2
(139)

. 

"اللفظ المرّكب أفاد أم لم ٌفد"( 3
(140). 

 :اصطالحا    

)الكالم( أّوالً فً مطلق ما ٌتكلّم به من االَلفاظ الدالّة على معنى، ثّم استعمل النحاة     

 .االَلفاظ أرادوا به بعد ذلك خصوص ما تحصل به الفابدة من

فً الرواٌات أّن االِمام  وردالنحو، فقد ظهرت بظهور والكالم من المصطلحات التً 

ٌّـاً علٌه السالم ألقى إلى أبً االَسود الدإلً صحٌفة جاء فٌها الكالم كلّه: اسم وفعل : "عل

"وحرؾ
(141)

. 

                                                           

   .16 :ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد: شرح شذور الذىبينظر ( 139) 

 .2/18: البيوطي، تحقيق عبد الب)م ىارون وعبد العال مسرم :ىمع اليوامع( 140) 

 .23/38 ، البابق:ياموت :دباءمعجم األ (141) 
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كان من  الكالم ما" :(هـ273ـأّول تعرٌؾ اصطالحً للكالم هو قول الرّمانً )تلعل و   

"الحروؾ داالًّ بتؤلٌفه على معنى
(142)

 .        

الكالم كّل لفظ مستقّل بنفسه، مفٌد لمعناه، وهو الذي "هـ( بقوله: 281ـوعّرفه ابن جّنً )ت   

ٌّون الجمل "ٌسّمٌه النحو
(143)

ما كان من االَلفاظ قابماً برأسه، ؼٌر " المستقلّ قصد بـ "وٌ. 

"لى متّمم لهإ( الداللة على معناه فً)محتاج 
(144)

مقابل المفردات  إلىبالمفٌد التامَّ  مًوٌر، 

فالتاّم هو المفٌد، أعنً الجملة وما كان فً معناها من نحو: صٍه وإٌٍه، "والمرّكبات الناقصة، 

"والناقص ما كان بضّد ذلك، نحو: زٌٍد... وكان أخوك
(145)

 .إذا أُرٌد بـ )كان( الناقصة 

الكالم عبارة عّما ٌحسن السكوت علٌه، وتتمُّ الفابدة "هـ(: 425ـوقال الحرٌري )ت

"به
(146)

من أقّل من كلمتٌن، فؤّما قولك: صه، بمعنى  (الكالم)وال ٌؤتلؾ ": البقاٌردؾ و .

اسكت، ومه، بمعنى اكفؾ، ففً كلٍّ منهما ضمٌر مستتر للمخاطب، والضمٌر المستتر 

"ٌجري مجرى االسم ظاهراً 
(147)

. 

الكالم هو المرّكب من كلمتٌن أُسندت إحداهما "هـ( بقوله: 427ـوعّرفه الزمخشري )ت

"إلى االَخرى
(148)

. 

"سنادالكالم ما تضّمن كلمتٌن باإل" بقوله:هـ( 535ـابن الحاجب )تعرفه و
(149)

. 

ٌّان )تاهتدى و الكالم قول داّل على نسبة "فً التعرٌؾ، فقال: هدٌهما هـ( 634ـأبو ح

"إسنادٌة
(150)

.  

ما كان من الحروِؾ داالًّ بتؤلٌفه على "هـ( بقوله: الكالم 466ـاالَنباري )توعّرفه ابن 

"معنًى ٌحسن السكوت علٌه
(151). 

                                                           

 .31  :الرماني، ضمن ستاب )ربائل في النحو واللغة( تحقيق مصطفا جواد ويوبف مبسوني :الحدود في النحو( 142) 

 .2/26: ابن جّني، تحقيق محّمد علي النّجار :الخصائص( 143) 

 .2/12: نفبو (144) 

 .2/27 :( نفبو145) 

 .1 :مستبة دار التراث، المدينة المنورة ،(1)ط، م2882ـ/ى 2321أحمد مابم، /للحريري، تحقيق د :شرح ملحة ا عراب( 146) 

   .ص ( نفبو: ن147) 

   .5البابق: الزمخشري، : لمفّصل في علم العربّية( ا148) 

 .2/22 :شرح الرضي علا السافيو ( 149) 

 .2/118: ابن ىشام، تحقيق ىادي نير :شرح اللمحة البدرية ( 150) 

 .2 :ابن ااَلنباري، تحقيق محّمد بيجة البيطار :أبرار العربية( 151) 



28 

 

ًٌّة، مفٌد بالوضع... والمرّكب  "هـ( بؤّنه 534ـوعّرفه الشلوبٌنً )ت لفظ مرّكب وجوداً أو ن

ًٌّة كقولك: قم واقعد "ن
(152)

. 

"هو اللفظ المرّكب المفٌد بالوضع الكالم": بقوله هـ(557ـابن معطً )توعرفه    
(153)

 .

ٌّنه الواضع بإزابه (اللفظ)أن ٌدّل " بالوضع  ٌقصدو على معنًى ع
(154)

. 

ما تضّمن من الكلم إسناداً مفٌداً مقصوداً "أّولهما:  :ن للكالماهـ( تعرٌف561ـبن مالك )تالو   

"لذاته
(155)

أن ٌشترط كون الكالم مفٌداً مضافاً لداللته على معنًى ٌحسن السكوت علٌه، ٌو .

 مضمونه معلوم الثبوت أو االنتفاءٌزّود السامع بعلم جدٌد، بؤن ال ٌكون 

.                                                                                         بالضرورة

 ". كالمنا لفظ مفٌد، كاستقم ألفٌته: "ثانً، فهو ما ذكره فً أّما التعرٌؾ ال     

شّراح فً قوله: )كاستقم(، فقال بعٌض إّنه مثال بعد تمام الحّد، وذهب بعٌض الوقد اختلؾ 

آخر إلى أّنه تتمٌم للحّد، ومنشؤ الخالؾ هو تحدٌد المراد من قوله: )مفٌد(؛ الَّن هذه الكلمة 

 :فً ثالثة معانٍ قد استعملت من قبل النحاة 

أّولها: ما دّل على معنًى مطلقاً، سواًء صّح السكوت علٌـه أم ال، ومن شواهد ذلك تقٌٌد 

ة"وتتّم به الفابد"بعضهم له بما ٌدّل على إرادة خصوص التاّم، كقول الحرٌري: 
 (156)

 ،

"فابدة ٌحسن السكوت علٌها"وقول ابن الخّشاب: 
(157)

ن الكالم عبارة ع"، وقول العكبري: 

"الجملة المفٌدة فابدة تاّمـة
(158)

. 

ابن جّنً  هوالثانً: ما دّل على خصوص المعنى الذي ٌحسن السكوت علٌه، وقد استعمل

نباري بعد تعرٌفه الكالم بما كان من الحروؾ داالًّ بهذا المعنى، ومن شواهده قول ابن األ

ق على المفٌد بأّن الكلم ٌنط"بتؤلٌفه على معنًى ٌحسن السكوت علٌه: الفرق بٌن الكلم والكالم 

"ق إالّ على المفٌد خاّصةبوؼٌر المفٌد، أّما الكالم فال ٌنط
(159)

 . 

                                                           

 .221 :الشلوبيني، تحقيق يوبف أحمد المطّوع :التوطئة( 152) 
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والثالث: ما دّل على معنًى ٌحسن السكوت علٌه، ولم ٌكن معناه ضرورّي الثبوت 

 .واالنتفاء

ٌَن و "القول المفٌد"هـ(، إذ عّرفه بؤّنه 652ـبن هشام )تكان اللكالم لحّد لعل أب
(160)

وأراد  ،

والمراد  .بالقول اللفظ الداّل على معنى، وبالمفٌد ما دّل على معنًى ٌحسن السكوت علٌه

"باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروؾ تحقٌقاً أو تقدٌراً 
(161)

. 

 مفهوم الكلمة

الكلمة فً ثالثة معان لؽوٌة تستعملا   
(162)

 . األول: الحرؾ الواحد من حروؾ الهجاء 

 . الواحدة المإلفة من بضعة حروؾ ذات معنىالثانً: اللفظة 

 . الثالث: الجملة المفٌدة والقصٌدة والخطبة

إلى أن استعمال الكلمة فً المعنى األخٌر من المجاز اللؽوي  ٌنٌلؽووقد أشار بعض ال   

من باب تسمٌة الشًء باسم بعضه، كتسمٌتهم ربٌبة القوم عٌنا، والبٌت من الشعر قافٌة، "

"ها، وهو مجاز مهمل فً عرؾ النحاةالشتماله علٌ
(163)

، أي أنهم ال ٌستعملون الكلمة 

"أصال بمعنى الكالم
(164)

. 

( أن استعمال الكلمة فً المعنى األول مجاز لؽوي أٌضا،  ه456ـابن الخشاب )تٌرى و   

"أما الكلمة فمنطلقة فً أصل الوضع على الجزء الواحد من الكلم الثالث" ل:قا حٌث
(165)

 ،

والفعل والحرؾ، وهً األلفاظ الدالة على معنى، فٌكون إطالقها على أحد أي: االسم 

 .حروؾ الهجاء مجازا، من باب تسمٌة الجزء باسم الكل

 : لكلمةالمعانً اللؽوٌة ل    

فً الكلمة ثالث لؽات    
(166)

قة، وهً الفصحى ولؽة أهل بِ األولى: كلمة، على وزن نَ  

 . الحجاز

 . رة، وهً لؽة تمٌمدْ الثانٌة: كلمة، على وزن سِ 

                                                           

 .16 :ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد :شرح شذور الذىب( 160) 

 .22|2 :ابن ىشام :أوضح المبالك( 161) 

 مادة )سلم( : طدالمؤببة المصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر، ، م2853 ـ/ى 2273منصور األزىري،  وأب: تيذيب اللغةينظر (  162) 
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الثالثة: كلمة، على وزن ضربة، وأول من نص على هذه اللؽة الجوهري
(167)

دون نسبة،  

ثم نسبها ابن هشام إلى تمٌم
(168)

.  

 . اشتقاق الكلمة   

م، وهو الجرح، لتؤثٌرها فً النفسلِ أن الكلمة مشتقة لؽة من الكَ  همذكر بعضو   
(169)

وهو  .

عند ؼٌرهم اشتقاق بعٌد
(170)

بعد المناسبة اللؽوٌة التً ٌتوقؾ علٌها االشتقاق بٌن ، ل

المشتقٌن
(171)

. 

الكاؾ والالم والمٌم أصالن، أحدهما ٌدل على نطق مفهم، واآلخر على " :وقال ابن فارس  

"جراح
(172)

 . ، وعلٌه تكون الكلمة أصال مستقال، ولٌست مشتقة من الكلم بمعنى الجرح

 اصطالحا  

الكلمة ": ( ه427ـاصطالحا، قول الزمخشري )ت تعرٌؾ لـ"الكلمة"أقدم من المرجح أن    

"هً اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع
(173)

. 

فاللفظة جنس للكلمة، وذلك ألنها  ": قوله ابن ٌعٌش فً شرح هذا التعرٌؾورد عن و   

دل وقوله: الدالة على معنى، فصل فصله من المهمل الذي ال ٌ... تشمل المهمل والمستعمل

وقوله: بالوضع، فصل ثالث  ...وقوله: مفرد، فصل ثان فصله من المركب... على معنى

وذلك كقول النابم: اخ ، فإنه ٌفهم منه استؽراقه  ...احترز به عن أمور منها ما قد ٌدل بالطبع

"فً النوم
(174)

 . 

اللفظة  "( بؤنها  ه525ـ( وأبً البقاء العكبري )ت ه 567ـوعرفها كل من ابن الخشاب )ت  

 "المفردة
(175)

الكلمة لفظ وضع لمعنى " ه:لوقب( فقد عرفها  ه535ـأما ابن الحاجب )ت.

                                                           

دار العلـم ، م2880(، 3ط) ،أحمـد عبـد الغفـور عطـار، تحقيـق إبـماعيل بـن حمـاد الجـوىري(: تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة ) الصـحاحينظر ( 167) 
 . (مادة ) سلم :،للم)يين

 . 22البابق:  ،ابن ىشام: شرح شذور الذىبينظر ( 168) 

 .2/42، البابق:ابن يعيش: شرح المفصلينظر ( 169) 

 . 2/10: شرح السافيةينظر ( 170) 

 .   2/1 :) طبعة بوالق (حاشية شرح السافية ينظر ( 171) 

 .(ابن فارس، مادة ) سلم: مقاييس اللغة( 172) 

 . 5البابق: الزمخشري، : المفصل في علم العربية( 173) 

 .2/27، البابق: ابن يعيش: شرح المفصل( 174) 

 .3: بن الخشاب: االمرتجل( 175) 
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"مفرد
(176)

. 

"اللفظ المفرد الدال على معنى مفرد"( بؤنها  ه517ـوعرفها ابن معطً )ت   
(177)

 . 

الكلمة لفظ مستقل دال بالوضع تحقٌقا أو تقدٌرا، أو " ه:لوقب( ـه561ـعرفها ابن مالك )تو  

".نوي معه كذلكم
(178). 

الكلمة لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل، مستقل، دال  "( بقوله:   ه575ـوعرفها ابن الناظم )ت 

"بجملته على معنى مفرد بالوضع
(179)

بالقوة مدخل ": إن قٌد و تبسٌطه شرحهفً و .

 ودال، معمم لما... إفعل وتفعل، ولفظ بالفعل مدخل لنحو زٌد فً: قام زٌد :للضمٌر فً نحو

داللته زابلة كؤحد جزأي امرئ القٌس، ألنه كلمة، ولذلك أعرب بإعرابٌن كل على حدة، 

وبجملته مخرج للمركب كؽالم زٌد، فإنه دال بجزبٌه على جزأي معناه، وبالوضع مخرج 

"للمهمل، ولما داللته عقلٌة كداللة اللفظ على حال الالفظ
(180)

.  

الكلمة قول أو منوي معه،  "أولهما:  :رٌفانتعفً ذلك (  ه634ـوألبً حٌان األندلسً )ت  

 ."دال على معنى مفرد

"الكلمة قول موضوع لمعنى مفرد: "والثانً
(181)

، بحذؾ عبارة )أو منوي معه( وهو 

 .األولى، لما تقدم من أن كون الكلمة ملفوظة أو منوٌة لٌس من ذاتٌاتها

 الَكلِممفهوم 

ّنه جمع والكلم ال ٌكون أقلَّ من ثالث كلمات؛ أل"م لؽة جمع كلمة، قال ابن منظور: لِ الكَ    

"كلمة
"الكلم... جمع كلمة، بمنزلِة َسلِمة وَسلِم، وَنِبقة وَنِبق"وقال ابن جّنً:  (.8)

(7)
 . 

 :اصطالحا   

هذا "هـ(:  180ـ)الكلم( بمعنًى مشابه لمعناه اللؽوي، قال سٌبوٌه )تلفظة استعمل النحاة    

ٌّة مباب ِعلْ  "ما الكلم من العرب
(182)

فاختار الكلم على الكالم... وذلك أّنه أراد تفسٌر ثالثة  .
                                                           

 . 2/28 :شرح الرضي علا السافية( 176) 

 . 22البابق:ابن معطي، تحقيق محمود الطناحي،  :الفصول الخمبون( 177) 

 2دط:دار الستاب العربـي للطباعـة والنشـر، ، م2856ـ/ى 1387محمد سامل برسات،  /ابن مالك، تحقيق د: تبييل الفوائد وتسميل المقاصد( 178) 

. 

 . 3 -2 :شرح ابن الناظم علا األلفية( 179) 

 . 3ـ  2 :نفبو (180) 

 . 2/100: بن ىشام، تحقيق ىادي نيرا: شرح اللمحة البدرية( 181) 

 .2/21: بيبويو، تحقيق عبد الب)م ىارون :الستاب( 182) 
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"أشٌاء مخصوصة، وهً االسم والفعل والحرؾ، فجاء بما ٌخصُّ الجمع وهو الكلم
(183)

. 

فإْن قلت: )إن قام زٌد(، ُسـمًِّ ذلك كلماً؛ لكونه ثالث "هـ(: 425ـوقال الحرٌري: )ت

ّنه ال ٌحسن السكوت علٌه، فإْن وصلته بقولك: )قمُت(، ُسـمًِّ ماً؛ ألكلمات، وال ٌسّمى كال

"حسن السكوت علٌه، وسّمً أٌضاً كلماً؛ لكونه من أربعة ألفاظكالماً؛ لَ 
(184)

 . 

"مفٌـد المرّكب مفٌداً كان أو ؼٌر"هـ(: الكلم 517ـابن معطً )ت عرفهو
(185)

 . 

.. فهو ٌقع على ما كان جمعاً، مفٌداً كان أو وأّما الكلم ."هـ(: 532ـابن ٌعٌش )تفٌه وقال 

ّنه لٌس ؼٌر مفٌد، فإْن قلت: )قام زٌد(... فهو كالم؛ لحصول الفابدة منه، وال ٌقال له كلم؛ أل

ولو قلت: )إّن زٌداً قابم(... كان كالماً من  ، وأقّل الجمع ثالثة،جزبٌنبجمع؛ إذ كان من 

"ّنه جمعجهة إفادته، وٌسّمى كلماً أل
(186)

قه على المفٌد بافالكلم أعّم من جهة المعنى؛ النط" .

"وؼٌره، وأخّص من جهة اللفظ؛ لكونه ال ٌنطلق على المرّكب من كلمتٌن
(187)

. 

ما ترّكب من ثالث كلماٍت فؤكثر،   فً تعرٌؾ الكلم اصطالحاً هًما أجمع علٌه النحاة و

أفاد أم لم ٌفـد
(188). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .2/14البابق:  ابن جّني، :الخصائص( 183) 

 .2ـ 1 :القابم بن علي الحريري :شرح علا متن ملحة ااِلعراب( 184) 

 .238 :ابن معطي، تحقيق محمود الطناحي :الفصول الخمبون( 185) 

 .2/12البابق:ابن يعيش،  :شرح المفّصل( 186) 

   .2/21: ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد :أوضح المبالك في شرح ألفّية ابن مالك( 187) 

 .2/35: البيوطي، تحقيق عبد الب)م ىارون وعبد العال مسرم :ىمع اليوامعينظر  (188) 
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 2المحاضرة 

 

 العربً التصنٌف فً النحو

 المؤلفات األولى

 

 للفٌلسوف أبً نصر الفارابً   كتاب "إحصاء العلوم" 

هـ(، تحقٌق عثمان 339)أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان، تـ إحصاء العلوم: الفارابً 

 م.1968(، 3أمٌن مكتبة اإلنجلو مصرٌة، )ط

فً مقدمته عناوٌن الفصول الخمسة  الكاتب"إحصاء العلوم" قد أحصى  نجد أن المصنؾ    

 .التً احتوى علٌها كتابه ثم نبه إلى ما لكتابه من فوابد عامة لمحبً المعرفة

م الفارابً كتابه إلى خمسة فصول: الفصل األول فً علم اللسان وفروعه عن اللؽة قسّ     

عاماً من والنحو والصرؾ والشعر والكتابة والقراءة. وبحث فً مقدمة هذا الفصل بحثاً 

معنى "القانون" والقاعدة الكلٌة. ثم بحث فً األجزاء السبعة الكبرى التً ٌتؤلؾ منها علم 

اللسان عند جمٌع الشعوب: وهً علم األلفاظ المفردة وعلم األلفاظ المركبة، وعلم قوانٌن 

ٌن األلفاظ عندما تكون مفردة وقوانٌنها عندما تكون مركبة، وقوانٌن تصحٌح الكتابة، وقوان

 .تصحٌح القراءة وقوانٌن تصحٌح األشعار

وجه الحاجة إلى المنطق ومنفعته وضرورته لمن أقدم على الثانً وبٌن فً الفصل    

الدراسات العلمٌة، وأوضح موضوع المنطق. وذكر وجوه الشبه والخالؾ بٌن المنطق 

السفسطابٌة والنحو، والقضاٌا المختلفة التً ٌستعملها المنطق: البرهانٌة والجدلٌة و

 .والخطابٌة والشعرٌة، وأشار إلى مختلؾ أبواب المنطق فً عالقتها بهذه القضاٌا

والفصل الثالث فً علم التعالٌم )أي الرٌاضٌات(. وٌنقسم إلى سبعة أجزاء عظمى: علم    

قلٌدس( وعلم المناظر )أو إل العدد وعلم الهندسة )وهذان العلمان بحسب كتاب "األصول"

ت( وعلم النجوم التعلٌمً )أي علم الفلك(، الذي ٌبحث فً األجسام السماوٌة علم البصرٌا

عن أشكالها ومقادٌر أجرامها ونسب بعضها إلى بعض وعن حركاتها بالقٌاس إلى األرض 
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وما إلى ذلك، وعلم الموسٌقى بؤجزابه الكبرى، وعلم األثقال الذي ٌنظر فً األثقال من حٌث 

تستخدم فً رفع األشٌاء الثقٌلة ونقلها من مكان إلى مكان، وعلم ٌقدر بها، وفً اآلالت التً 

وٌعطً وجوه معرفة التدابٌر والطرق فً التلطؾ إلٌجاد  ،الحٌل )المٌكانٌكا التطبٌقٌة(

 .وإظهارها بالفعل فً األجسام الطبٌعٌة والمحسوسة  العلوم الرٌاضٌة بالصنعة

بٌعة( والعلم الطبٌعً )الفٌزٌقا(. والفصل والفصل الرابع فً العلم اإللهً )ما بعد الط   

الخامس فً العلم المدنً )علم األخالق وعلم السٌاسة( وعلم الفقه وعلم الكالم، وٌعترؾ 

الفارابً أنه قد تابع هنا آراء أفالطون فً كتاب "الجمهورٌة" وآراء أرسطو فً كتاب 

 ."السٌاسة". وٌختم الفارابً كتابه بعلم الكالم

  

 صول فً النحو البن السراجكتاب األ* 

هـ(، تحقٌق عبد الحسٌن 316األصول فً النحو: ابن السراج )أبو بكر بن محمد، تـ

 م. 1985(، 1الفتلً، بٌروت: لبنان، مؤسسة الرسالة، )ط

ونسب إلى ابن السراج أنه أول من وضع كتابا فً أصول العربٌة، لهذا الكتاب مكانة   

خاصة عند النحاة والتارٌخ النحو العربً، وذاعت أراءه النحوٌة بٌن الدارسٌن، ألفه أبو بكر 

بن السراج فً القرن الثالث الهجري، فجمع فٌه أبواب النحو والصرؾ، وأصول العربٌة، 

وٌه  ورتبها. فقد اختصر أصول العربٌة وجمع مقاٌٌسها ونظر فً دقابق وأخذ مسابل سٌب

سٌبوٌه، عول على مسابل األخفش، و الكوفٌٌن، وخالؾ مسابل البصرٌٌن فً مسابل كثٌرة، 

 حتى قٌل: مازال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج بؤصوله.

متشابهة محصورة فً كتاب األصول خال من المقدمة، قلٌل االستطراد، موضوعاته ال  

باب واحد على خالؾ كتاب سٌبوٌه، ٌبدأ بتعرٌؾ النحو العربً و ٌنتهً بباب ضرورة 

 الشاعر.

 البن مالك كتاب تسهٌل الفوائد وتكمٌل المقاصد * 

، تحقٌق (هـ672 تـأبو عبد هللا، جمال الدٌن ) ابن مالك :تسهٌل الفوائد وتكمٌل المقاصد 

 م.1967ه،1387اب العربً، مصر،، دار الكتمحمد كامل بركات

النحو والصرؾ، تناول فٌه الكاتب مسابلهما فً ثمانٌن بابا، حول موضوع الكتاب ٌدور   

 .تتضمن مابتٌن وأحد عشر فصال
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خٌر الكتب النحوٌة  وقد اتفق العلماء والباحثون قدٌما وحدٌثا على أهمٌة هذا المإلؾ،   

المتؤخرون كتاب التسهٌل البن مالك، وكتاب المتقدمة كتاب سٌبوٌه، وأحسن ما وضعه 

  ."الممتع فً التصرٌؾ"، و"المقرب" البن عصفور

أثارت هذه التسمٌة فضول العلماء، فحاولوا شرحها والتعرؾ إلى سبب تؤلٌؾ الكتاب،   

وفً رأي الدكتور محمد كامل بركات أن ابن مالك درس كتب النحو التً ألفت قبله، والحظ 

أن ٌسهم فً تٌسٌر النحو، فؤلؾ كتاب التسهٌل فً أبواب وفصول، ودعاه  صعوبتها، فؤراد

  .الذي ٌتفق والؽرض من تؤلٌفه االسمبهذا 

 

 عبد القاهر الجرجانًل الجمل فً النحو* كتاب 

تحقٌق علً  (،ـه471)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد تـالجرجانً :الجمل

 .ـه1392دمشق، حٌدر،

الكتاب : كتاب الجمل اختصار لكتابه العوامل المبة جمع فٌه العوامل النحوٌة نبذة عن   

 .وعوامل الحروؾ ،وعوامل األفعال ،فجعل عوامل األسماء ،ورتبها حسب تقسٌم الكلم

 .الكتاب صؽٌر فً حجمه لكنه ضم األصول لٌسهل حفظها

 

 الحسن الرمانً  ًبألالحدود فً علم النحو * كتاب 

 

، تحقٌق مصطفى (كتاب رسائل فً اللغة والنحو)الرّمانً، ضمن  :النحوفً علم الحدود   

 م.1969، دار الجمهورٌة، بغداد، جواد وٌوسف مسكونً

وبالوراق واشتهر بالرمانً، لؽوي، نحوي، متكلم، ومفسر، أصله من  باإلخشٌديٌعرؾ    

راء تصانٌؾ كثٌرة منها:  والزجاج، له بالعراق، أخد عن ابن السراج، وابن درٌد،  سامَّ

الجامع الكبٌر فً التفسٌر، المبتدأ فً النحو، معانً الحروؾ
(189)

 . 

                                                           

 .233للبيوطي:  ، نظر ترجمتو في بغية الوعاةي (189) 
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هذه الرسالة مدخل إلى علم النحو، حٌث عرؾ الرمانً المصطلحات التً ٌحتاج الٌها تعد  

المبتدأ فً علم النحو وعلله وذلك بنفس الطرٌقة الذي انتهجه فً رسالته فً معانً 

 .وبه بالدقة، والتركٌز إلى جانب جزالة العبارةلحروؾ؛ وٌتمٌز أسلا

 

 ابن جنًكتاب الخصائص 

هـ(، تحقٌق عبد الوهاب النجار، القاهرة، 392الخصائص: ابن جنً)أبو الفتح عثمان، تـ

 هـ.1374

. ووقابعها  العربٌةوفلسفتها، وأسرار   اللؽةهو أحد أشهر الكتب التً كتبت فً فقه      

بباب فً مناقشة إلهامٌة  هكتاباستهّل ، وبدأ ابنٌة اللؽة وفقهها وأصوله تناول فٌه ابن جنً

، والعلل، واالستحسان، كالقٌاس :اللؽة واصطالحٌتها، وعرض لقضاٌا من أصول اللؽة

والتؤخٌر، واألصول والفروع، واختتم بحدٌث عن أؼالط ، والتقدٌم والمجازوالحقٌقة 

 العرب، وسقطات العلماء. 

الحنفٌة فً أصول الفقه، وقد بناه على اثنٌن حذو احتذى ابن جنً فً مباحثه النحوٌة   

وستٌن ومابة بابا، تبدأ بباب القول على الفصل بٌن الكالم والقول، وتنتهً بباب فً 

 .على فساد األصول المستحٌل وصحة قٌاس الفروع

فً عام  مصروتمت طباعته ألول مرة فً  ،بهاء الدولة البوٌهًأهدي هذا الكتاب للسلطان   

محمد ها طبع الكتاب كامال محققا على ٌد إال أن الكتاب وقتها لم ٌنشر كامال. بعد ،م 1913

 م.1955عام  علً النجار

 

 البن فارس الصاحبً فً فقه اللغة* كتاب 

(، تحقٌق:  ه 395ـ: ابن فارس)تفً فقه اللّغة ومسائلها وسنن العرب فً كالمها الصاحبً

 . م1982/هـ1442 ،(1)ط عمر الطباع، مكتبة المعارف، بٌروت

الصاحب هـ، وسماه بالصاحبً نسبة إلى  271سنة  ابن فارسصنفه  فقه اللؽةكتاب فً   

 كتاب إلٌه وأودعه فً خزانته.وكان ابن فارس قد قدم ال ،بن عباد

حول  الكتاب.  وٌدور مضمون فقه اللؽةٌعد هذا الكتاب أول من جمع ما تفرق من فنون   

فً تخاطبهم، وفً الحقٌقة  العربوأولٌتها ومنشبها، ثم ٌبحث فً أسالٌب  اللؽة العربٌة

. البن جنً الخصابص، ودراسة الظواهر اللؽوٌة. وهو فً موضوعه أشبه بكتاب والمجاز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%8A%D9%87%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/wiki/1913
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1955
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/382
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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فهو ٌضرب به  ابن جنًإال أن عباراته موجهة لتكون فً متناول الجمٌع، بخالؾ عبارات 

 فً التفاصح.  المثل

 

 سٌبوٌهل : الكتاب*  

هـ(، تح عبد السالم محمد 184الكتاب: سٌبوٌه )أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تـ

القاهرة، مكتبة الخانجً:  م. زائد طبعة1968هارون، دار الكتاب العربً للطباعة والنشر، 

 . م2444هـ/1425 (،4ط)

هو الكتاب الخالد الذي جمع العربٌة فً ترتٌب لم ٌعهد من قبل. وٌقول صاعد األندلسً و   

وال أعرؾ كتاباً ألؾَّ فً علم من العلوم  "فً طبقات األمم فً الحدٌث عن المجسطً: 

فن ؼٌر ثالثة كتب. قدٌمها وحدٌثها فؤشتمل على جمٌع ذلك العلم وأحاط بجمٌع أجزاء ذلك ال

أحدهما كتاب المجسطً هذا فً علم الهٌبة والفلك وحركات النجوم، والثانً كتاب 

أرسطوطالٌس فً علم صناعة المنطق، والثالث كتاب سٌبوٌه البصري فً علم النحو 

العربً. فؤن هذه الكتب الثالثة ال ٌشذ عن كل واحد منها من أصول علمه وال من فروعه 

"لهإال ما ال خطر 
(190)

 . 

جاء أبواًبا فً أربعة أجزاء، بدأه المإلؾ بباب فً علم الكلم من العربٌة، واختتمه بباب فً   

  .الجر، وقد اشتمل الكتاب على ألؾ وخمسٌن بًٌتا من الشعر

 وصؾ الكتاب:

ٌقع الكتاب فً جزأٌن. األول فً مباحث نحوٌة، والثانً فٌه مباحث الممنوع من   

، ومباحث التصؽٌر وبقٌة مباحث التصرٌؾ. وٌبدئ واإلضافةبة الصرؾ، ومباحث النس

 واإلدؼام.الكتاب بتقسٌم الكلمة إلى أسم وفعل وحرؾ. وٌنتهً بمباحث مخارج الحروؾ 

بواب، وٌكثر من األبواب للمبحث الواحد بحسب تنوع ما ٌجري أجرى التقسٌم فٌه إلى و  

فٌذكر مثالً عدة أبواب للفاعل، فباب للفاعل الذي ٌتعداه فعله إلى مفعول، وباب  ،فٌه البحث

للفاعل الذي ٌتعداه فعله إلى مفعولٌن، وباب للفاعل الذي ٌتعداه فعله إلى ثالثة مفاعٌل. 

وهكذا تمضً األبواب والبحوث.. ولٌس للكتاب خطبة وال خاتمة. وقد علل هذا بؤن سٌبوٌه 

                                                           

 المطبعة الساثوليسيو بيروت ، المبتشرق لويس شيخو: حققو وشرحو وذيلُو بالفيارس طبقات األمم: القاضي ابن صاعد األندلبي، (190) 

  .35: ىـ2220(، 2)الطبعة 

  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%84


38 

 

وٌحوي الكتاب مع   له الخطبة والخاتمة، كما لم ٌضع له أسماً خاصاً. ُتخرم قبل أن ٌضع

 . مباحث النحو والصرؾ

 :واحتجاجهمنهج سٌبوٌه فً الكتاب 

ٌؤخذ سٌبوٌه فً المسؤلة من النحو أو الصرؾ أو وجوه العربٌة فٌإصلها وٌذكر ما أثر   

كالم العرب نثره وشعره  فٌها عن الخلٌل وؼٌره، وٌعلل كل وجه فٌها. وٌحتج بما ٌسمع من

وشواهده الشعرٌة  . وتبلػ وبقراءات القرآن الكرٌم. وقد أخذ القراءة عن أبً عمرو بن العالء

 خمسٌن وألؾ بٌت. 

 البن جنً  "كتاب: "اللمع فً العربٌة

 .وقد جمع فٌه جملة قواعد اإلعراب وعلوم اللؽة ،علوم النحو والصرؾكتاب فً هو     

النحو وبعض أحكام الصرؾ باختصار. وقد اهتم العلماء بهذا الكتاب  جمع أحكامبواشتهر 

 فشرحه العدٌد منهم

 

 مغنى اللبٌب البن هشام االنصاري* كتاب 

 عبد الدٌن محًٌ محمد تحقٌق هشام، ابن األنصاري األعارٌب: كتب عن اللبٌب مغنً

  م. 1991هـ/1411الحمٌد، المكتبة العصرٌة: بٌروت، 

ممعن فً الدقابق والتفاصٌل ال ٌالبم المبتدبٌن فً  ،النحومجال لؽوي فً كتاب هــو   

 ،حروؾ المعجم ىدوات والحروؾ مصنفة علسلك فٌه نهجا ممٌزا حٌث جمع األ .النحو

حكام العامة للجمل واشباهها، وما ٌتَبع ذلك من األتناول وجمع شاردها وفصل قواعدها، ثم 

عرؾ الكلٌة للنحو واالخطاء التً ٌقع فٌها المعربون، وتقسٌمات و تفرٌعات وتبٌن للقواعد 

عالم نٌة والشعــرٌة ، كما ضّمن فً ثناٌاه اراء الكثٌرٌن من النحاة واألآشواهده القرة رازبؽ

 .السابقٌن

  

 لزمخشريلتاب "المفصل فً علم العربٌة" ك* 

دار  ،قدارةفخر صالح ، تحقٌق محمود بن عمر الزمخشري  :المفصل فً علم العربٌة  

 م.2444 - هـ1425، 1ط عمار للنشر والتوزٌع،
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على األخذ بٌد المبتدبٌن متدرجاً من السهل إلى فً كتابه حرٌصاً الزمخشري كان    

الصعب، ومن العموم إلى الخصوص. وكان فً ذلك ٌوجه كل العناٌة الختٌار الشواهد 

أشعار وأحادٌث شرٌفة وأقوال نثرٌة المناسبة والمؤخوذ بها، والتً ال ٌشك بسالمتها من 

 .وأمثال وآٌات قرآنٌة وؼٌر ذلك

بدأ الزمخشري كتابه بالتعرٌفات البسٌطة والضرورٌة للؽة، ممهداً الطرٌق أمام الناشبٌن   

المرفوعات" ثم "المنصوبات" ثم "القواعد وتفسٌرها وتقسٌمها ذاكراً بداٌة بدأ ٌتعمق ثم 

م ذكر "أصناؾ االسم المبنً". وبعد ذلك خلص لذكر األبحاث "المجرورات" ثم "التوابع"، ث

األفعال" و"الحروؾ"، ثم ختم كتابه بباب سماه "من أصناؾ "الربٌسٌة فً علم الصرؾ ثم 

 .المشترك" تناول فٌه إمالة والوقؾ والقسم وؼٌر ذلك من األمور المتفرقة

ٌة وضح فٌه نسبة الشواهد إلى كما ذٌل هذه الكتاب السٌد محمد بدر الدٌن النعسانً بحاش  

قابلها، وأكمل ما نقص منها، وذكر حٌن كان ٌقتضً األمر ما قبل البٌت الشاهد وما بعده 

ألحكام فهم مناسبة الشاهد، ثم شرحه وأعربه وبٌن موضع االستشهاد فٌه، وهذا كان دأبه 

 .تدفقفً كل الشواهد الواردة عند الزمخشري فكان مكمالً له، رافداً لنهره الم

أما المحقق "سعٌد محمود عقٌل" ضبط ما ورد فً الكتاب ضبطاً دقٌقاً، وشرح ما ٌحتاج   

 :إلى شرح، وربط مواضع كثٌرة عند الزمخشري مما جاء عند ؼٌره من اللؽوٌٌن مثل

سٌبوٌه وابن مالك والكسابً وابن عقٌل وؼٌرهم، لتزداد الصورة وضوحاً فً ذهن القارئ، 

اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث ذاكراً مصادر الشواهد من الكتب القرآنٌة التً كما واهتم بتخرٌج 

وردت فٌها، واهتم أٌضاً بتحقٌق األمثال وأسماء المواضٌع ووضح اآلٌات القرآنٌة الواردة، 

 .كما عرؾ بالشعراء واإلعالم الواردة أسماإهم فً المفصل وذٌله

 

  المقتضب للمبرد* كتاب 

هـ(، تحقٌق: محمد عبد الخالق عضٌمة، القاهرة، 285اس المبّرد )تـالمقتضب: أبو العب  

 م.1979هـ/1399(، 2ط)

كان إمام العربٌة، وشٌخ أهل  ،بو العباس محمد بن ٌزٌد بن عبد األكبر المعروؾ بالمبردأ  

العلوم البالؼٌة والنقدٌة والنحوٌة، فإن ذلك ربما كان ٌرجع إلى ؼٌرته درس النحو ببؽداد، 

ة على قومٌته العربٌة ولؽتها وآدابها فً عصر انفتحت فٌه الحضارة العربٌة على كل الشدٌد

 .العلوم والثقافات، وظهرت فٌه ألوان من العلوم والفنون لم تؤلفها العرب من قبل

والصرؾ بؤسلوب  ،لمقتضب فً ثالثة أجزاء ضخمة، وٌتناول كل موضوعات النحوا وٌقع

م بالشواهد واألمثلة  .واضح مدعَّ
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 :مصنفات أخرى

الكوٌت، وكالة الدجنً، عبد الفتاح فتحً  :أبو األسود الدإلً ونشؤة النحو العربً

 م.2863المطبوعات، 

هـ(، تحقٌق عثمان 228إحصاء العلوم: الفارابً)أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان، تـ -

 م.2857(، 2) أمٌن مكتبة اإلنجلو مصرٌة، ط

هـ(، تح محمد شاكر، دار اآلفاق الجدٌدة، 345ابن حزم )تـاإلحكام فً أصول األحكام،  -

 بٌروت، دط، دت.

 المنعم عبد محمد و الزٌنً محمد طه تحقٌق  سعٌد، أبو السٌرافً البصرٌٌن: النحوٌٌن أخبار -

 م. 2844(، 2خفاجً، )ط

 الدٌن، شمس حسٌن محمد وتحقٌق دراسة محمد، بن الرحمن عبد األنباري العربٌة: أسرر -

 . م2886هـ/2327(2) بٌروت، ط العلمٌة، الكتب دار

 : السٌوطً. تحـ: عبد العال مكّرم، مإسسة الرسالة، بٌروت، طفً النحو األشباه والنظابر -

 . م1002-هـ2312 مكرم، سالم العال عبد (، تحقٌق2) . زابد طم2874( 2)

، عالم الكتب للطباعة والنشر ابن الحاجب، تحقٌق هادي حّمودي :الً النحوٌةماأل -

 م. 2874والتوزٌع، 

ٌحٌى،   إبراهٌم الفضل أبو محمد الدٌن، تحقٌق جمال : القفطً.النحاة أنباه على الرواة أنباه -

 م.1003العصرٌة،  (، المكتبة2) ط

(، القاهرة، 1هـ(، ط)652أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك: ابن هشام األنصاري ت) -

 م.2853

تحقٌق مازن المبارك، دار  ،هـ(226أبو القاسم الزجاجً، )ت  :ٌضاح فً علل النحواإل -

 /ه2325 ،(1) ط ،كاظم بحر المرجان، عالم الكتب قٌقتح. زابد م2875، (4) النفابس، ط

 .م2885

ٌّـة ابن مالك - ، ابن هشام، تحقٌق محّمـد محًٌ الدٌن عبـد الحمٌد: أوضح المسالك إلى ألف

 العصرٌة، دط.المكتبة 

 دار السود، عٌون باسل محمد تحقٌق هللا، عبد بن خالد األزهري التوضٌح على التصرٌح -

 .م1000هـ/2312(،2) العلمٌة، بٌروت، ط الكتب
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 سنة البكري حمدي حمد طبعها السماح مطبعة برجستراسر، العربٌة للؽة النحوي التطور -

 . م2818

               فٌة ابن مالك: محمد علً سلطانً، إعداد تٌسٌر وتكمٌل شرح ابن عقٌل على أل -

 م. 1001هـ، 2311، (2) فبة من المدرسٌن، دار العلماء دمشق: سورٌة، ط

الشٌخ محمد بن مصطفى الخضري  :حاشٌة الخضري على شرح ابن عقٌل - -

 (.هـ(، مطبعة دار إحٌاء الكتب العربٌة )د.ت2176ـت)الشافعً

أبو العرفان محمد بن علً الصبان  االشمونً أللفٌة ابن مالك:  شرح على الصّبان حاشٌة

 . زابد طبعةم886/هـ2326(، 2) ط، لبنان: دار الكتب العلمٌة بٌروت (،هـ2105ـالشافعً ت

 (.ت.د) العربٌة الكتب احٌاء دار

هـ( تح: السقا ورفاقه، مطبعة 281سر صناعة اإلعراب: ابن جنً )أبو الفتح عثمان، تـ  -

 م. 2843، الباجً الحلبً، مصر مصطفى

ٌّـة ابن مالك - حقٌق محّمـد (، تعبدهللا بن عبدالرحمن)ابن عقٌل  :شرح ابن عقٌل على ألف

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعٌد جودة السحار  :دار التراث ،محًٌ الدٌن عبـد الحمٌد

  .م2870/هـ2300 (،10)ط ،وشركاه

 االلوسً فهمً زكً وتحقٌق أحمد، دراسة بن هللا عبد الفاكهً النحوٌة: الحدود شرح -

 .ت.الحكمة، د بؽداد، دار العالً، جامعة التعلٌم وزارة

 دار الفكر، د.ت. ابن هشام، فً معرفة كالم العرب: شرح شذور الذهب -

، المجلس الوطنً للثقافة والفنون ابن برهان العكبري، تحقٌق فابز فارس :شرح اللمع -

 م. 2873(، 2) واآلداب، ط

مكتبة المتنبً القاهرة  بٌروت، ،هـ(، عالم الكتب532ـابن ٌعٌش النحوي )ت :شرح المفصل -

 . م1002 ه/2311 بٌروت، العلمٌة: الكتب دار (،2) ٌعقوب، ط بدٌع إمٌل (. زابد تقدمّ )د.ت

الكتب:  (،عالم2ط) مكرم، سالم العال عبد تحقٌق الحسن بن محمد الرضً الكافٌة شرح -

 . م1000هـ/2312 القاهرة،

هـ(، تحقٌق أبو 878طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن: الزبٌدي )أبو بكر محمد بن الحسن، تـ -

 تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، مصر:م. زابد 2843هـ، 2262الفضل إبراهٌم، القاهرة،

 .م2873، (1) ط ،دار المعارؾ
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مها مازن المبارك، دار الفكر  (الحسن محمد بن عبد هللا وأبلوراق )العلل فً النحو ل -

 .م 1002 ،(2)سورٌة، ط :ر الفكر، دمشقاالمعاصر بٌروت لبنان، د

، مطبعة عٌسى البابً الطناجً محمود ٌحٌى، تحقٌق .معطً الخمسون: ابن الفصول -

 دت. ،طدالحلبً وشركاه، 

  م2868، 1الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، طتمام، : حسان مبناهاولؽة العربٌة معناها ال -

(، مطبعة العانً، 2هـ( ، تحقٌق: حامد المإمن، ط)281اللّمع فً العربٌة: ابن جنً )ت -

 . م2871،بؽداد

المزهر فً علوم العربٌة و أنواعها: السٌوطً)جالل الدٌن عبد الرحمان بن أبً  -

 د ت. هـ(، تحقٌق ج: جاد المولى وزمٌله، القاهرة،822بكر

العكبري، تحقٌق محمد خٌر الحلوانً، دمشق، دار المؤمون  :مسابل خالفٌة فً النحو -

   .للتراث

هـ(، تحقٌق: أحمد عبد الستار الجواري وعبد هللا 558المقرب: ابن عصفور األشبٌلً )تـ -

 م.2862ه/2282(، 2الجبوري، مطبعة العانً، بؽداد، ط)

 مإسسة بدران للطباعة  ، تحقٌق مصطفى الشوٌمً،الموجز فً النحو: محمد بن السراج -

 م.2854، والنشر، بٌروت

 .م1002ه/2312 (،1الفكر: االردن، ط) دار صالح، فاضل السامرابً النحو: معانً -

 مإسسة بدران للطباعة  ،محمد بن السراج، تحقٌق مصطفى الشوٌمً :الموجز فً النحو -

 م.2854و النشر، بٌروت، 

فً التراث العربً: محمد إبراهٌم عبادة، منشؤ المعارؾ باإلسكندرٌة،  النحو التعلٌمً -

 م.2875

النحو العربً والدرس الحدٌث: بحث فً المنهج، عبد الراجحً ،  دار النهضة العربٌة،  -

 م. 2871(، 8بٌروت، )ط

الدٌن،  شمس أحمد تحقٌق الدٌن، جالل السٌوطً الجوامع: جمع شرح فً الهوامع همع -

عبد العال سالم مكرم، زابد تحقٌق  .م2887هـ/2327(، 2العلمٌة: بٌروت، ط) تبالك دار

 ، دت.دار البحوث العلمٌة، الكوٌت
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 3المحاضرة 

 اإلعراب والبناء

 اإلعراب

 لفظة "اإلعراب" فً داللتها اللّؽوٌة، فهً:     

التحبب. ومنه  .ٌقال: فعلت كذا فما عرب علً أحد، أي: فما ؼٌر علً أحد :ؽٌٌرالتّ    

 :الواقعة ﴾راباتْ أَ  بارَ عُ ﴿ :العروب: المرأة المتحببة إلى زوجها، وبه فسر قوله تعالى

زالة وإ . ٌقال: عربت الدابة، أي: جالت فً مرعاها. وأعربها صاحبها: أجالها :اإلجالة  .26

إذا أزلت عربه، أي فساده ءالشًالفساد. ٌقال: أعربت 
(191)

" فكان كقولك: أعجمت ، 

"الكتاب، إذا أزلت عجمته
(192)

. 

عربت معدة الرجل إذا فسدت، فكان المراد من اإلعراب إزالة الفساد، ودخول همزة و  

 السلب قلبت المعنى، ومنه أشكٌت الرجل أي أزلت شكاٌته، وأعربت أزلت فساده.
(193)

 

ومعنى اإلبانة، ٌقال أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها، واإلعراب مصدر للفعل 

أعرب"، قٌل أعرب فالن كان فصٌحا فً العربٌة وإن لم ٌكن من العرب، وأعرب بحجته "

ٌّنة وأتى به وفق قواعد النحو، وٌؤتً لإلبانة، ٌقال عّرب  أفصح بها ولم ٌتق أحدا، والكالم ب

عنه لسانه: أبان وأفصح
(194)

. و اإلعراب الذي هو الّنحو، إّنما هو اإلبانة عن المعانً 

ب كالمه إذا لم ٌلحن فً اإلعرابباأللفاظ، وأعر
(195)

. 

. الكالم المعرب ٌضمن اإلبالغ بما ٌحتوٌه من عالمات إلقامة الفروق بٌن عناصر الكالمو  

حوٌٌن هـ(: إن النّ 225ـ)ت اإلعراب فً اصطالح النحاة هو اإلبانة عن المعنى. قال الزجاجو

على المعانً، وتبٌن عنها سموها  لما رأوا فً أواخر األسماء واألفعال والحركات تدلّ 

                                                           

ىمـع اليوامـع: و مـادة )عـرب(.  :م، طبعة السويـت2858المصدر البابق مادة )عرب(.  تاج العروس: المرتضا الزبيدي،  :لبان العربينظر ( 191)
  .2/30 :تحقيق عبد العال بالم مسرم، دار البحوث العلمية، السويت، دت

 .24: ( نق) عن المصطلح النحوي لعوض حمد القوزي192)

  .2/41: دار الفسر، بيروت (،1)ط م،2872التفبير السبير، الرازي،ينظر ( 193)

 مادة )عرب(. :لبان العرب، المصدر البابقينظر  ( 194)

 .  8/224 :( نفبو195)
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حو إعراباً واإلعراب نحواً"إعراباً أي بٌاناً وكؤن البٌان بها ٌكون... وٌسمى النّ 
(196)

.ألّن 

 والتوضٌح اإلبانة وهو لإلعراب، واالصطالحً اللّؽوي الّتعرٌؾ بٌن وثٌقة عالقة هناك

  .اإلعرابٌة والناحٌة للمعنى

ول صلى هللا علٌه وسلّم األخذ به فً قراءة القرآن الكرٌم و وابتؽاء لهذا المعنى حّث الرس   

شرحه، مستعمال مصطلح اإلعراب فً قوله: "أعربوا القرآن والتمسوا إعرابه".
(197)

  

والّدارسٌن العلماء بعض وذهب  
 من أّول هو -عنه هللا رضً– الخطاب بن عمر أن إلى (198)

اإلعراب" البصرة أهل األسود أبو "ولٌعلم فً قوله: مصطلح اإلعراب استعمل
(199)

 .

العربٌة القدٌمة المصادر من عدد فً على ؼرار ما ورد به الّنحو والمقصود
(200)

 . وٌتؤّكد

حو اصطالحا فً كلمة )اإلعراب( بمعنى النّ الذي استعمال  ( ه226ـالزجاج )تذلك من كالم 

ألن الؽرض طلب علم : "ٌسمى النحو إعرابا، واإلعراب نحوا سماعا، ،القرن الثالث للهجرة

"واحد
(201)

 . 

هو عملٌة )نقط ، بعض المصادر لمصطلح حسب ما تشٌر إلٌههذا االباعث األصٌل ل لعلّ    

( ه58ـالمصحؾ( التً أنجزها أبو األسود الدإلً )ت
(202)

لذي سمى هذا النقط المعبر وهو ا ،

بإعراب  أرى أن أبتدئ" ه:عن حركات أواخر الكلم إعرابا، وأنه قال قبل الشروع فٌ

".القرآن
وقد تكون التسمٌة بنقط اإلعراب حدثت فً ما بعد، تمٌٌزا لنقط أبً األسود  (203)

هـ(78ـعن نقط االعجام الذي قام به بعد ذلك نصر بن عاصم)ت
(204)

  وٌحٌى بن ٌعمر ، 

                                                           

 .  33 :(، مرسز درابات الوحدة العربية، بيروت2م، ط)2880 ( بنية العقل العربي: محمد عابد الجابري،196)

 .    2/275 :( المبتتر في القراءات العشر، البابق197)

 .  14 :اليجري، البابق الثالث القرن أواخر حتا وتطوره نشأتو النحوي، المصطلحينظر ( 198)

 .2/24 :العصرية المستبة يحيا، ،1 م، ط 2004 يحيا، إبراىيم الفضل أبو محمد تحقيق الدين، النحاة: القفطي جمال أنباه علا الرواة ( أنباه199)

 :ت.دط، د  يحيـا، تحقيـق : محمـود محمـد الطنـاحي، مطبعـة عيبـا البـابي الحلبـي وشـرساه، الطبعـة، .معطـي الخمبـون: ابـن الفصـولينظـر ( 200)
238  . 

 .   82:دار النفائس ،(4م، ط)2875ىـ(، تحقيق الدستور مازن المبارك،226علل النحو: أبو القابم الزجاجي، )ت ( ا يضاح في 201)

 :دار الفســـر دمشـــق(، 2م، ط)2876ه(، تحقيـــق يوبـــف علـــي طويـــل، 266صـــبح األعشـــا: أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن علـــي القلقشندي)تــــينظـــر ( 202)
2/242. 

 .2/250 :( نفبو203)

 .2/214 :القاىرة م،2837ىـ، 2256 ىـ(، نشره محي الدين عبد الحميد،572يان: ابن خلسان)تـوفيات األعينظر ( 204)
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(ـه226ـالعدوانً)ت
(205)

، كما مٌزوا بٌنهما خطا بكتابة نقط اإلعراب بلون أحمر ونقط 

الخلٌل ابن أحمد  ءمجًوبقً أمر كتابتهما على هذه الحال حتى  ،أسوداالعجام بلون 

( الذي أبدل نقط أبً األسود بالحروؾ، ألنه كان ٌرى أن الفتحة بعض األلؾ،  ه264تـ)

.والضمة بعض الواو ،والكسرة بعض الٌاء
(206)

 

لقدٌمة العربٌة ا المصادر من عدد فً الّنحو بمعنى -اإلعراب – الكلمة هذه جاءت وقد    

 كاتب هو –معرفتًفً حدود  -كلمة بهذا المعنىصّنؾ استعملت فٌه هذه الأقدم مولعّل 

تفسٌر مشكل إعراب القرآن  ن الكرٌم بقوله: "آتفسٌره للقرفٌه ( الذي استهل  ه106ـالفراء )ت

ه".ومعانٌ
ومما كثر فً كالم العرب فحذفوا منه أكثر من ذا،  " و ما ٌجلً ذلك قوله: (207)

"قولهم: أٌش عندك؟ فحذفوا إعراب )أي( وإحدى ٌاءٌه
 (208)

، وواضح أنه ٌرٌد بإعراب 

ابن كتاب " إعراب القرآن"، ثم الموسوم بـ(  ه127ـالنحاس )تكتاب وتاله  )أي( حركتها.

مكً بن أبً طالب كتاب و .( "إعراب ثالثٌن سورة من القرآن الكرٌم" ه 370خالوٌه )ت

 عراب القرآن"."مشكل إ ( ه326ـالقٌسً )ت

قة، ر وفً حدود ضٌّ فً وقت متؤخّ صطلح المذات  لااستعموسار على هذا النهج فً    

 "،سر صناعة اإلعراب" هكتاب فً ( ه281ـ)تما أعقبه، كابن جنً  الرابع وعلماء القرن 

، "ملحة اإلعرابفً موسومه "(  ه465ـلحرٌري صاحب المقامات )تاوهناك أٌضا 

إن ؼرض المبتدئ "إذ قال:  "،الفصول الخمسون"( فً كتابه  ه517ـ)تواستعمله ابن معطً 

(209)" الراؼب فً علم اإلعراب حصرته فً خمسٌن فصال
 . 

    البناء   

ٌُقال َطْوُق: " فكلُّ ما فً البناء     ُه به الَفَرُس الطوٌُل. وفً العمران  كُل ُتَشبَّ ٌْ لؽة هو: الَه

وقٌل: "َوْضُع شًٍء على  ".قاً الستدارته إذا ُعِقدَ والِبناُء طااستداَر بشًٍء فهو َطْوٌق. وسمًِّ 

ٌُراُد بها الثبوُت... وبنا ٌبنو بنٌاً فً الشَّرِؾ. وبنى فالٌن على أهله زفَّها،  شًٍء على صفٍة 

جوا َضَرُبوا علٌها َخَباًء جدٌداً  اَر واْبَتناها. فإنَّهم إذا تزوَّ ًٌ على كذا ع ،وبنى الدَّ لى وهو ُمْبَتن

                                                           

 ،دار المعــارف (،1ط) ،م2873 طبقــات النحــويين واللغــويين: الزبيــدي) أبــو بســر محمــد بــن الحبــن(، تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراىيم،ينظــر ( 205)
 .18 مصر:

 .156 - 155 :النحوية، المصدر البابق القرآن السريم وأثره في الدراباتينظر ( 206)

  . 2/2 :ه(، تحقيق أحمد يوبف نجاتي ومحمد علي النجار، د.ط، د.ت106( معاني القرآن: أبو زسريا يحيا بن زياد الفراء )تـ207)

 .2/1 :( نفبو208) 

   . 238 :الخمبون، البابق ( الفصول209)
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وهو فً أصل وضعه ٌدّل على البناء الذي ٌلزم موضعاً ال ٌزول من مكان  ".ِبَناء المفعول

قد نقل اللفظ إلى و إلى ؼٌره، ولٌس كذلك سابر اآلالت المنقولة كالخٌمة والمظلّة.

وكؤنهم إنما سموه بناء ألنه لما لزم ضرباً واحداً فلم ٌتؽٌر " ،االصطالح تشبٌهاً بالبناء لثباته

ٌر اإلعراب، سمً بناء من حٌث كان البناء الزماً موضعاً ال ٌزول"تؽ
 (210)

  . 

ه لّما كان  فً االصطالح النحويالبناء و    مقابل لإلعراب، األصل فٌه السكون ألنَّ

اإلعراب اختالفاً، وكان االختالؾ حركة، وجب أن ٌكون البناء سكوناً؛ ألنَّه ٌناقضه 

رج عن معناه المعجمً واالصطالحً لكون اللزوم على وٌعاكسه. وهو بهذا المعنى ال ٌخ

 . صورة واحدة تقتضً أن ٌكون على مثال حركة واحدة، فال ٌحٌد عنها

ه الرفع فً لوكما أن لإلعراب ألقاباً كذلك ٌكون للبناء ألقاٌب، فؤلقاُبه: الضمُّ وٌقاب    

رُّ فً اإلعراب. والوقؾ اإلعراب. والفتح وٌقابله النصب فً اإلعراب. والكسر وٌقابله الج

َق بٌن ما ٌدخلُه  وٌقابله الجزم فً اإلعراب. قال سٌبوٌه: " وإّنما ذكرُت لك ثمانٌَة مجاٍر ألفُرَّ

ٌُِحدُث فٌه العامُل، ولٌس شًٌء منها إال وهو ٌزول عنه، وبٌن ما  َضْرٌب من هذه األربعِة لما 

َدَث ذلك فٌه من العوامل التً لكلِّ عامٍل ٌُْبَنى علٌه الحرُؾ بناًء ال ٌزول عنه لؽٌر شًٍء أحْ 

"منها ضْرٌب من اللفِظ فً الحرِؾ، وذلك الحرُؾ حرُؾ اإلعراب
(211)

. 

ٌّز سٌبوٌه فقد   ٌّزبٌن اإلعراب والبناء من جهة العامل،  م بٌنهما من جهة األثر الذي  كما م

والحركة  ،ة اإلعرابٌتمثل فً حرك ،ٌتركه العامل. فالمعرب ما دخله العامل وترك أثراً فٌه

هو لزوم آلخر الكلمة عالمة والبناء  .وإما أن تكون حركة بناء ،إما أن تكون حركة إعراب

 واحدة فً جمٌع أحوالها مهما تؽٌر موقعها اإلعرابً، أو تؽٌرت العوامل الداخلة علٌها. 

 البناء على الضم (2

ظروؾ المكان هً : قبُل، ، أو ما ٌنوب عنه: ٌبنى على الضم ستة من ا( فما ٌلزم الضم 

خرجت فول وجهك شطر  ومن حٌثُ  ﴿ قوله تعالى:ك. وبعُد، وأوُل، ودوُن، وعوُض، وحٌثُ 

 .  240 البقرة ﴾المسجد الحرام 

وٌبنى على الضم ثمانٌة من أسماء الجهات هً: فوُق، وتحُت، و وعُل، وأسفُل، وقداُم،  (ب

 ووراُء، وخلُؾ، وأماُم. 

: كقولكؼٌُر، إذا لم تضؾ إلى ما بعدها، وكانت واقعة بعد ال. وٌبنى على الضم:   (ج

 . اشترٌت كتابا ال ؼٌرُ 

                                                           

 (.بني) :مادة :دار صادر، بيروت (،2)ط ،م2880 ،ابن منظور :لبان العرب( 210) 

 .2/22 :بيبويو، تحقيق عبد الب)م ىارون وعبد العال بالم مسرم :الستاب( 211) 
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. ومنها " أيُّ " الموصولة إذا نحو: قرأت فصال من الكتاب لٌس ؼٌرُ  ،أو واقعة بعد لٌس

ٌُّهم أضعؾ.  ،أضٌفت، وكان صدر صلتها ضمٌرا محذوفا  نحو: أرفق على أ

 ،فهو المنادى المثنى، وجمع المذكر السالم، وما ٌلحقهما أما ما ٌبنى على نابب الضم،    

ٌا محمدون. فاأللؾ نابت عن الضم فً المثنى المنادى، ونابت الواو  نحو: ٌا محمدان، و

 عن الضم فً جمع المذكر السالم المنادى. 

 المبنً على الفتح، أو ما ٌنوب عنه:  (1

 . قعدَ ، وقامَ نحو:  ،ٌبنى على الفتح: الفعل الماضً مجردا من الضمابر( أ

نحو: وهللا ألتصدقنَّ من حر  ،الفعل المضارع المتصل بنون التوكٌد الثقٌلة، أو الخفٌفة (ب

فعل مضارع مبنً على الفتح التصاله بنون التوكٌد الثقٌلة. ونحو: هل  :مالً. أتصدقن

   تذهبَن إلى مكة؟

ً عشر، واثنتً عشرة، ألنهما ما عدا اثن ،األعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر (ج

 ملحقان بالمثنى. 

نحو: ٌحضر ٌوَم ٌوَم، وٌؤتً العمل صباَح  ،المركب من الظروؾ الزمانٌة، أو المكانٌة (د

 مساَء، وٌسقط بٌَن بٌَن ، وهذا جاري بٌَت بٌَت. 

 كقول العرب: تساقطوا أخوَل أخوَل. أي متفرقٌن.  ،المركب من األحوال (هـ

دخل الالعبون نحو: حٌَن  ،م المضاؾ إلى جملة كالحٌن، والوقت والساعةالزمن المبه (و

 . الملعب صفق الجمهور

أم كان ؼٌر  ،"دون"، و"بٌن"المبهم المضاؾ إلى مبنً، سواء أكان المبهم زمانا، كـ ( ز

 . "ؼٌر"، و"مثل"كـ ،زمان

ء نٌابة عن الفتحة، إذا والمبنً على نابب الفتح: هو اسم ال النافٌة للجنس. فٌبنى على الٌا   

. ونحو: ال اثنٌن حاضران. أو جمعا رجل فً الدارنحو: ال  ،كان مثنى، أو ما ٌلحق به

 نحو: ال بنٌن مهملون.  ،مذكرا سالما وما ٌلحق به

كما ٌبنى اسم ال النافٌة للجنس على الكسر نٌابة عن الفتحة، إذا كان جمعا مإنثا سالما، أو    

 فتٌاِت فً المنزل.  نحو: ال ،ما ٌلحق به

 المبنً على الكسر:  (2

 العلم المختوم " بوٌه ": كنفطوٌه، وسٌبوٌه، وخماروٌه.  (أ
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 اسم الفعل، إذا كان على وزن " َفعال"، كنزاِل، وتراِك، وحذاِر.  (ب

 ما كان على وزن " َفعاِل" وهو علم لمإنث، مثل: حذاِم.  (ج

 مثل: خباِث، ولكاِع. ، ما كان على وزن َفعاِل، وهو سب لمإنث (د

 قول الشاعر: كلفظ "أمِس"، إذا استعمل ظرفا معٌنا خالٌا من "أل"، و اإلضافة.  (هـ

 عشٌة رزبه أو ؼب أمسِ  ** أراها والها تبكً أخاها       

  .24الكهؾ ﴾دونه آلهةهإالِء قومنا اتخذوا من ﴿"هإالِء"، و "هذِه، نحو قوله تعالى: و و(

 .41المإمنون ﴾﴿وإن هذه أمتكم أمة واحدة وقوله تعالى:

 المبنً على السكون:  (3

 المبنً على السكون كثٌر، وٌكون فً األفعال، واألسماء، والحروؾ.       

مثل: اكتْب، اجلْس.  ،من األفعال المبنٌة على السكون: الفعل األمر الصحٌح اآلخر (أ

  نحو: اكتْبَن، العْبَن، اجلْسَن. ،ل بنون النسوةوالمضارع المتص

وكم، كما هو  مْن، وما، ومهما، ،من األسماء المبنٌة على السكون: الذي، والتً، وهذا (ب

 . 14الدخان ﴾كم تركوا من جنات وعٌون﴿ تعالى: وارد فً قوله

كما جاء  ولْن،، وإنْ  ،من الحروؾ المبنٌة على السكون: ِمْن، وعْن، وإلى، وعلى، وأنْ  (ج

 . 213األنعام ﴾نإمن حتى نإتى مثل ما أوتى رسل قالوا لنْ ﴿قوله تعالى: فً 

 أقسام األسماء المبنٌة: 

 ن: اقسم األسماء المبنٌة و      

 .بناء عارضأسماء ذات ـ (1   بناء الزم.أسماء ذات  (2

 ن األحوال. البناء الالزم: وهو بناء االسم بناء ال ٌنفك عنه فً حال مذات  :أوال

من هذا النوع: الضمابر، وأسماء الشرط، وأسماء اإلشارة، واألسماء الموصولة، وأسماء    

االستفهام، وكناٌات العدد، وأسماء األفعال، وأسماء األصوات، وبعض الظروؾ، والمركب 

المزجً الذي ثانٌه معنى حرؾ العطؾ، أو كان مختوما بوٌه، وما كان على وزن َفعاِل 

 أو شتما لها. وما سبق ذكره ٌكون مبنٌا على ما سمع علٌه. علما، 
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البناء العارض: وهو ما بنً من األسماء بناء عارضا، فً بعض األحوال، وكان فً  ثانٌا:

 بعضها معربا، وٌشمل هذا النوع:

المنادى، إذا كان علما مفردا، ٌبنى على الضم، أو نكرة مقصودة، وتبنى على ما ترفع  (أ

 به. 

م ال النافٌة للجنس، إذا لم ٌكن مضافا، وال شبٌها بالمضاؾ، وٌكون مبنٌا على ما اس (ب

 ٌنصب به. 

 . "" حسب، وؼٌر أسماء الجهات الست، وبعض الظروؾ، وٌلحق بها لفظتا (ج

والبناء فً الحروؾ، واألفعال أصلً، وإعراب الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون   

بعضها  عارض. وكذا اإلعراب فً األسماء أصلً، وبناء التوكٌد، وال نون النسوة فهو

 عارض. 

 بناء االسم لمشابهته للحرؾ: 

 ٌبنى االسم إذا أشبه الحرؾ شبها قوٌا، وأنواع الشبه ثالثة:      

أو على حرفٌن  تاء" الفاعل فً "قمُت"، االسم على حرؾ، كـ"إذا كان الشبه الوضعً: ( 2

ألن األصل فً االسم أن ٌكون على ثالثة أحرؾ إلى سبعة. ، كـ"قمنا" ،كـ"نا" الفاعلٌن

فً قمنا شبٌهة بقد وبل  "نا"فالتاء فً قمت شبٌهة بباء الجر والمه، وواو العطؾ وفابه، و

وعن، من الحروؾ الثنابٌة. لهذا السبب بنٌت الضمابر لشبهها بالحرؾ فً وضعه، وما لم 

أنها أشبهت الحرؾ فً جموده، لعدم ٌشبه الحرؾ فً وضعه حمل على المشابهة، وقٌل 

 تصرفها تثنٌة وجمعا. 

الشبه المعنوي: وهو أن ٌكون االسم متضمنا معنى من معانً الحروؾ، سواء وضع  (1

 لذلك المعنى أم ال. 

قول سحٌم بن وثٌل ما جاء فً فما وضع له حرؾ موجود كـ"متى"، فإنها تستعمل شرطا. ك

 الرٌاحً: 

 متى أضع العمامة تعرفونً ** اٌاأنا ابن جال وطالع الثن

 فـ"متى" هنا شبٌهة فً المعنى بـ"أْن" الشرطٌة. 

 قول طرفة بن العبد: و

 وإن كنت عنها ؼانٌاً، فاؼن وازدد **  متى تؤتنً أصحبك كؤسا روٌة
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 ﴾وٌقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقٌن﴿ قوله تعالى: كما هو فً وتستعمل استفهاما   

 .42اإلسراء  ﴾. وقوله تعالى: ﴿فسٌنؽضون إلٌك رإوسهم وٌقولون متى هذا الوعد37ٌونس

 فـ "متى" فً اآلٌتٌن السابقتٌن شبٌهة فً المعنى بهمزة االستفهام. 

أما الذي لم ٌوضع له حرؾ ككلمة "هنا" فإنها متضمنة لمعنى اإلشارة، لم تضع العرب    

لذلك  ،حقها أن تإدى بالحروؾ، ألنه كالخطاب والتثنٌة له حرفا، ولكنه من المعانً التً من

عرب هذان وهاتان مع تضمنهما أُ بنٌت أسماء اإلشارة لشبهها فً المعنى حرفا مقدرا، وقد 

 معنى اإلشارة لضعؾ الشبه لما عارضه من التثنٌة. 

 الشبه االستعمالً:  (2

 وهً:  ،وهو أن ٌلزم االسم طرٌقة من طرابق الحروؾ      

كؤن ٌنوب عن الفعل وال ٌدخل علٌه عامل فٌإثر فٌه، وبذلك ٌكون االسم عامال ؼٌر  (أ

نحو: هٌهات، وأوه، وصه، فإنها ناببة  ،سماء األفعالأمعمول فٌه كالحرؾ. ومن هذا النوع 

فهً أشبهت لٌت، ولعل الناببتٌن عن أتمنى وأترجى، وهذه  ،عن: َبُعد، وأتوجع، واسكت

   .تعمل وال ٌعمل فٌها

وإذا، وحٌث  مثل: إذ، ،كؤن ٌفتقر االسم افتقارا متؤصال إلى جملة تذكر بعده لبٌان معناه (ب

من الظروؾ، والذي، والتً، وؼٌرها من الموصوالت. فالظروؾ السابقة مالزمة اإلضافة 

حان : كبقول  إذ. فال ٌتم معنى "إذ" إال أن تكمل الجملةقمت للصالة : قولكف إلى الجمل.

جملة صلة ٌتعٌن بها المعنى  ذلك الحال بالنسبة للموصوالت، فإنها مفتقرة إلى. وكالوقت

 ، وذلك كافتقار الحروؾ فً بٌان معناها إلى ؼٌرها من الكالم إلفادة الربط. قصودالم

وهو لزوم آخر الكلمة حركة  ثبوت الشًء على صورة واحدة،والخالصة أّن البناء هو    

ألسماء أصل فً األفعال والحروؾأو سكوناً. والبناء فرع فً ا
(212)

. 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 2: دار األمل ومؤببة الربالة، بيروت، 2ط، م2877تحقيق فائز فارس،  ،ابن الدىان :ستاب الفصول في العربية( 212) 
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 4المحاضرة 

 وأنماطها الجملة الفعلٌة

   مكونات الجملة الفعلٌة 

 الجملة

قه، وأجمَل له الحساب  :الجملة لؽةً      جماعة الشًء، وأجمَل الشًَء جمعه بعد تفرُّ

كذلـك
(213)

. 

 :اصطالحاً و   

بمعنًى اصـطالحً مرادؾ للكالم،  )الجملة( -فً القرن الثالث الهجري -استعمل النحاة 

وإّنما ": الب، قا"المقتضب"فً كتابه بهذا المعنى هـ( أّول من استعملها 174ـولعّل المبّرد )ت

"والفعل جملة ٌحسن السكوت علٌها وتجب بها الفابدةنه كان الفاعل رفعاً؛ أل
(214)

. 

ًّ )ت  (االسم والفعل والحرؾ)الثالثة ما ابتلؾ من هذه االَلفاظ "هـ(:  266ـوقال الفارس

ٌّة: الجمل "كان كالماً، وهو الذي ٌسّمٌه أهـل العرب
(215)

. 

ٌّة من موضوع "هـ( أّول من عّرفها بقوله: 273ـ الرّمانً )تفرٌق بؤّن و الجملة هً المبن

"ومحمول للفابدة
(216)

. 

 .لكالم اصطالحاً ا لتعرٌؾ وهو تعرٌؾ مماثل  

أّما الكـالم: فكل لفظ مستقّل بنفسه مفٌد لمعناه، وهو الذي "هـ(: 281ـوقال ابن جّنً )ت

ٌّون: الجـمل "ٌسّمٌه النحو
(217)

. 

(هـ 471ـمـن النحاة كالجرجانً )تالعدٌد  و استعمله بالمعنى ذاته 
 (218)

والحرٌري  ،

                                                           

 (ماّدة )جملالبابق،  :لبان العرب ينظر (213) 

 .2/7، د ط، د ت: العباس المبرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الستب، بيروت وأب: المقتضب( 214) 

 .72 :أبو علي الفاربي، تحقيق علي جابر المنصوري :المبائل العبسريات( 215) 

 .28: تحقيق مصطفا جواد ويوبف مبسوني "ربائل في النحو واللغة"الرّماني، ضمن ستاب  :الحدود في النحو( 216) 

 .2/26د ت: ، بيروت، 1ابن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار اليدى، ط: الخصائص( 217) 

 .68 /2د ط: وزارة الثقافة وا ع)م، العراق،  ،م2871عبد القاىر الجرجاني، تحقيق: ساظم المرجان،: المقتصد في شرح ا يضاحينظر ( 218) 



52 

 

ـ(ه425ـ)ت
 (219)

ـ(ه427 ـ، والزمخشـري )ت
(220)

(هـ456ـ، وابن الخّشاب )ت
 (221)

وأبً  ،

(هـ 525ـ)تالبقاء العـكبري 
 (222)

(هـ532ـوابن ٌعٌش )ت، 
(223). 

   

 الفرق بٌن الجملة والكالم:  

الكالم ما "هـ( بٌـن الجملة والكالم، إذ عّرؾ الكالم بقوله: 561ـوفرق ابن مالك )ت    

"تضّمن من الكلم إسناداً مفٌداً مقصوداً لذاته
 (224)

)لذاته( ما هو ٌقابل ما هو مقصود و .

الصلةمقصود لؽٌره كجملة 
(225)

نحو: جاَء أبوه، من قولنا: جاء الـذي قام أبوه، فهً جملة  ،

لٌس مقصوداً لذاته، بل لتعٌٌن الموصول وتوضٌحه، "ولٌست كالماً؛ الَّن االِسناد فٌها 

ٌّة "ومثلها الجملة الخبرٌة والحالٌة والنعت
(226)

إذ لم تقصد لذاتها، بل لؽٌرها، فلٌست كالماً،  .

بل جزء 
(227)

والفرق بٌن " الذي عّبر عنه بقوله:هـ( 575ـالرضً )ترأي عند هو نفس الو

، سواًء كانت مقصودة لذاتها أوال.. فكل  ًّ الجملة والكالم: أّن الجملة ما تضّمَن االِسناد االَصل

"كالم جملة وال ٌنعكس
(228     .) 

ّنهما لكالم والجملة: إل هبعد تعرٌفعّبر عنه هـ(، 652ـابن هشام )تنفس الرأي كان عند   

إّنها أعّم منه؛ إذ شرطه االِفادة بخالفها (إذ)لٌسا مترادفٌن... "
( "229)

فكّل كالم جملة وال "،

                                                           

 .2  :الحريري :شرح علا متن ملحة ااِلعرابينظر ( 219) 

 .5: الزمخشري :المفّصل في علم العربّيةينظر ( 220) 

 .230و  17د ط:  دمشق، ،م2861ـ/ى 2281ابن الخشاب، تحقيق: علي حيدر،: المرتجلينظر ( 221) 

 .31: العسبري، تحقيق محمد خير الحلواني، دمشق، دار المأمون للتراث :مبائل خ)فية في النحوينظر ( 222) 

 .2/12د ط، د ت: البن يعيش، عالم الستب، بيروت،  :شرح المفصلينظر ( 223) 

دار الستـاب العربـي للطباعـة والنشـر، مسـان  ،م2856ـ/ىـ 1387محمـد سامـل برسـات، /ابـن مالـك، تحقيـق: د: تبييل الفوائد وتسميل المقاصد( 224) 
 . 2د ط: النشر )بدون(، 

   .2/12: تحقيق محيي الدين عبد الحميد :شرح ااَلشموني علا ااَللفّيةينظر  )(225) 

    .2/12:حاشية الصّبان علا شرح ااَلشموني( 226) 

 :المستبــة الفيصــلية، مســة المسرمــة ،2، ط، م2875ـ/ىــ2305لبلبــيلي، تحقيــق: عبــد ا  البرســاتي،: اشــفاء العليــل فــي إيضــاح التبــييلينظــر ( 227) 
2/86.   

    .2/22 :ن عمرتحقيق يوبف حب :شرح الرضي علا السافية( 228) 

 .380 :ابن ىشام، تحقيق: تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد ا : مغني اللبيب عن ستب األعاريب( 229) 
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وال  ")إْن قام زٌد( من قولك: )إْن قام زٌد قام عمرو( ٌسـّمى جملة :ٌنعكس، أال ترى أّن نحو

ٌسّمى كالماً 
"(230)

. 

 الجملة الفعلٌة 

  :تعرٌف الجملة الفعلٌة  

نحو  ،و تدل على معنى مفٌـــد، وتتركب من كلمتٌن أو أكثر،  التً تبدأ بفعلهً الجملة    

 .قام زٌد  :قولك

 زٌد(.( وفاعل )قامفالجملة مركبة من فعل معلوم )

 قصٌدة.الطالب الحفظ  الجملة: 

 القصٌدة(.ومفعول به )، وفاعل )الطالُِب(، (حفظَ مركبة من فعل معلوم )فهً 

 .ُحفظت القصٌدةُ والجملة: 

 القصٌدةُ(.ونابب فاعل ) ،(ُحفظت( مركبة من فعل مبنً للمجهول )ُحفظت القصٌدةُ الجملة )

اكتفٌنا بـ فلو  ،ٌشترط فً الجملـــة الفعلٌة وجود أمرٌن معــا همـــا: التركٌب و اإلفـــادة  

  .لمـــا كان هذا جملة فعلٌة ألنـــه ؼٌر مركب وؼٌر مفٌـــد ،( فقطحفظأو )، ( فقطقصٌدة)

 

  :أسالٌـــب الجملــة الفعلٌة

 :على النحو االتً تردو ،حسب المعنى المقصود منهـــا، تتعدد أسالٌب الجملة الفعلٌة 

  :الجملة الفعلٌـــة المثبتة( 1

 .قم زٌد  :نحو قولك

  :الجملة الفعلٌة االستفهامٌـــة( 2

 ؟انتهى بك السفرأٌـــن  : نحو قولك

  :عجبٌــةالجملة الفعلٌـــة الت( 3

 !القمَر أجمَل مـــا   :النحو

  :الجملــة الفعلٌة المنفٌة( 4

 .مهملُ لن ٌنجح القولك: نحو 

  :الجملة الفعلٌة المَؤكدة( 5

 .ما فً وسعً من أجل النجاحِ بُذلنَّ : ألَ نحو قولك 

 باختصار تتألف الجملة الفعلٌة من 

 .فعل معلوم + فاعل

 .فعل معلوم + فاعل + مفعول به
                                                           

   .50 :ابن ىشام، تحقيق رشيد العبيدي :االعراب عن مواعد االعراب( 230) 
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 .فعل مجهول + نابب فاعل

  :سالٌبؤو تؤتً ب

  .سلوب التؤكٌدأو، سلوب التعجب، وأسلوب االستفهام، وأسلوب النفً، وأأسلوب االثبات
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 5المحاضرة 

 الفعل الالزم والفعل المتعدي

   .الفعل: أقسامه، الفعل الالزم، والفعل المتعدي، أنواعهما   

      الفعلمفهوم 

معنى الفعل فً اللؽة هو )نفً الحدث الذي ٌحدثه الفاعل من قٌام أو قعود أو نحوهما(      
 

(231)
فعل ٌفعل فعال  . الفعل كناٌة عن كل عمل متعد أو ؼٌر متعد"قال ابن منظور:  

والفعل ـ بالفتح ـ مصدر ...واالسم: الفعل، والجمع: الفعال... وفعال
( "232). 

علٌا علٌه السالم  التً وجدت بوجود النحو، فقد روي أن اإلمامالفعل من المصطلحات و  

ألقى إلى أبً األسود الدإلً صحٌفة قسم فٌها الكالم كله إلى اسم وفعل وحرؾ
(233)

، وأمره 

أن ٌتم علٌه
(234)

، وٌنحو نحوه
(235)

. 

 : وقد سلك النحاة فً تعرٌؾ الفعل مسلكٌن

 . األول: تعرٌفه بذكر صفاته وعالماته

الفعل ما كان خبرا وال ٌجوز أن أّن ": فً الموجز فً النحو ( ه225ـلسراج )تابن اذكر   

نحو: ٌذهب عمرو، فٌذهب حدٌث عن عمرو، وال ٌجوز  ،ٌخبر عنه، وما أمرت به. فالخبر

ذهباجاء ٌذهب، واألمر نحو قولك:  :أن تقول
("236)

. 

لى شًء، ولم ٌسند إلٌه وأما الفعل فما كان مستندا إ"(:  ه266ـوقال أبو علً الفارسً )ت   

                                                           

، المستبـة العصـرية، صـيدا، (2)ط ،م2875 الحميـد،ابـن ىشـام، تحقيـق: محمـد محـي الـدين عبـد : شرح شذور الذىب في معرفـة سـ)م العـرب( 231) 
 .23 :بيروت

 . (مادة )فعل :لبان العرب (232) 

 .   2/28 :ياموت :معجم األدباء( 233) 

 . 10/424  :ابن خلسان، تحقيق إحبان عباس :وفيات األعيان( 234) 

 . 3/4 :األنباري :نزىة األلباء في طبقات األدباء( 235) 

 .16 :ابن البراج :الموجز في النحو (236) 
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"شًء
(237)

. 

"ما حسن فٌه )قد( أو كان أمرا"( بؤنه  ه281ـوعرفه ابن جنً )ت    
(238)

. 

ما ٌدخل علٌه )قد( و)السٌن، أو تلحقه تاء الفاعل، أو "(: الفعل  ه425ـوقال الحرٌري )ت    

"كان أمرا(
(239). 

 ...دخله قد وسوؾ والسٌنالفعل ما " بقوله: ( ه362ـوعرفه عبد القاهر الجرجانً )ت    

"وحرؾ الجزم...وتاء التؤنٌث الساكنة  ..واوه وتاء الضمٌر وألفه و
(240)

. 

الفعل كلمة تسند أبدا، قابلة لعالمة فرعٌة "عرفه بقوله: فقد (  ه561ـابن مالك )تأما و   

"المسند إلٌه
241)

. 

الساكنة، وبالٌاء وبلم، وٌعرؾ الفعل بتاء التؤنٌث "( بقوله:  ه634ـوعرفه أبو حٌان )ت   

"نحو: قامت وقومً ولم ٌضرب
(242)

. 

 

 الالزم

 .: اسم فاعل من الفعل )لزم( الشًء إذا لم ٌفارقهالالزم لؽة     

الالم والزاء والمٌم أصل واحد صحٌح ٌدل على مصاحبة الشًء بالشًء "قال ابن فارس: 

"دابما
(243)

 . 

ولزوما... ورجل لزمة: ٌلزم الشًء فال لزم الشًء ٌلزمه لزما ": ورد اللسانو   

"ٌفارقه
(244)

.    

 :   اصطالحا 

"الفاعل إلى مفعول الفعل الذي ال ٌتعدى" بقوله:هـ( 270ـسٌبوٌه )تعنه عبر فقد  
(245)

 . 
                                                           

 .2/65 :طد م، وزارة الثقافة وا ع)م، العراق، 2871 المقتصد في شرح ا يضاح ، لعبد القاىر الجرجاني، تحقيق: ساظم المرجان،( 237) 

 . 6 :ابن جني، تحقيق فائز فارس :اللمع في علم العربية( 238) 

 .2 :القابم بن علي الحريري :ملحة ا عراب( 239) 

 .4 :د القاىر الجرجاني، تحقيق علي حيدرعب :الجمل( 240) 

 .2: ابن مالك، تحقيق محمد سامل برسات :تبييل الفوائد وتسميل المقاصد( 241) 

 .2/112 :ابن ىشام، تحقيق الدستور ىادي نير :شرح اللمحة البدرية في علم العربية( 242) 

 .(م ز مادة )ل :مقاييس اللغة (243) 

 (.م ز مادة )ل: لبان العربينظر  (244) 

 .2/22: بيبويو، تحقيق عبد الب)م ىارون :الستاب (245) 
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هـ( وأبو علً الفارسً 225ـهـ( وابن السراج )ت174ـالمبرد )تكل من وعبر عنه 

"المتعديالفعل ؼٌر ": تعرؾ واحدهـ( بـ266ـ)ت
(246)

. 

"الفعل الالزم"هـ( بـ: 284ـوعبر عنه ابن فارس )ت
(247)

. 

ابن السراج عرضه أول من األرجح أن فعل الالزم، فمن حٌث الوجهة االصطالحٌة للأما    

"ال ٌالقً شٌبا وال ٌإثر فٌه"الفعل الذي  أنه: علىهـ( 225ـ)ت
(248)

 . 

"ٌنصب مفعوال بهما ال "هـ( بؤنه: 266ـعرفه أبو علً الفارسً )تو  
(249)

 .  

هـ( بقوله: هو ما لم ٌنبًء لفظه عن حلوله فً حٌز ؼٌر 345ـ)ت العكبريوعرفه   

الفاعل
(250)

. 

هو ما ال ٌفتقر وجوده إلى محل ؼٌر الفاعلبقوله: هـ( 532ـابن ٌعٌش )توعرفه   
(251)

. 

هو ما ال ٌطلب بعد فاعله محال ٌقع بهبقوله: هـ(  688ـاالشبٌلً )تعرفه و
(252)

. 

"ما ال ٌتجاوز الفاعل"هـ( بؤنه: 425ـوعرفه الحرٌري )ت
(253)

 . 

"ؼٌر المتعدي ما ٌختص بالفاعل": بقوله هـ(427ـالزمخشري )توحده 
(254)

 . 

"ما لزم الفاعل ولم ٌتجاوزه إلى مفعول به": بقوله هـ(456ـابن الخشاب )ت وحده
 (255)

. 

على متعلقهـ( بؤنه: ما ال ٌتوقؾ تعقله 535ـوعرفه ابن الحاجب )ت
(256)

  . 

                                                           

 .2/101 :ابن البراج، تحقيق عبد الحبين الفتلي :صول في النحواأل (246) 

 .112أحمد بن فارس، تحقيق مصطفا الشويمي:  :الصاحبي في فقو اللغة (247) 

 .2/101 :االصول في النحو (248) 

   .2/58 :االيضاح العضدي (249) 

   .2/205 :ابن برىان العسبري، تحقيق فائز فارس :شرح اللمعينظر  (250) 

 .6/51 :ابن يعيش :شرح المفصلينظر  (251) 

 .2/322 :االشبيلي، تحقيق عياد الثبيتي :الببيط في شرح جمل الزجاجيينظر  (252) 

 .248القابم بن علي الحريري، تحقيق برسات يوبف ىبود:  :شرح ملحة االعراب (253) 

 .234عبد الغني االردبيلي، تحقيق حبن عبد الجليل:  :ذج في النحوشرح االنمو  (254) 

 .242ابن الخشاب، تحقيق علي حيدر:  :المرتجل (255) 

 .250ابن الحاجب، تحقيق موبا العليلي:  :شرح الوافية نظم السافيةينظر  (256) 
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: ما ال ٌبنى منه اسم مفعولقولههـ( ب558ـوعرفه ابن عصفور )ت
(257)

. 

: الفعل الالزم ما ال ٌصلح أن ٌصاغ منه اسم مفعول ٌقوله هـ(561ـ)تعرفه ابن مالك و

تام
(258)

. 

 المتعدي

 : عدا االمر ٌعدوه وتعداه(. منهتجاوز(: )تعدى)اسم فاعل من الفعل  :المتعدي لؽة   

ِ َفاَل َتْعَتُدوَها ﴿ وقوله تعالى:   كالهما: تجاوزه. َتَعدَّ  َوَمنِتْلَك ُحُدوُد هللاَّ  ُهمُ  فؤولبك هللاَِّ  ُحُدودَ  ٌَ

الُِمونَ  ، أي: فال تجاوزوها إلى ؼٌرها118البقرة:  ﴾الظَّ
(259)

. 

   :اصطالحا  

 عنه النحوي، عبرقبل أن ٌستقر استعمال لفظ )المتعدي( عنوانا للمعنى االصطالحً   

"الفعل الذي ٌتعدى الفاعل إلى المفعول"هـ( بـ: 174ـهـ( والمبرد )ت270ـسٌبوٌه )ت
(260)

 .  

هـ( عنوان )الواقع(260ـهـ( وابن خالوٌه )ت106ـواستعمل الفراء )ت   
(261)

.  

)المتعدي( ٌنهـ( عنوان225ـواستعمل ابن السراج )ت   
(262)

و )الواصل( 
(263). 

وان )المجاوز(عنآخرون واستعمل    
(264)

.  

هـ( بقوله: إنه الفعل الذي 225ـأول من عرؾ المتعدي هو ابن السراج )تمن المرجح أن و  

"ٌالقً شٌبا وٌإثر فٌه"
(265)

       . 

                                                           

   .2/223 :ابن عصفور، تحقيق أحمد الجواري وعبد ا  الجبوري :المقربينظر  (257) 

 .72ابن مالك، تحقيق محمد سامل برسات: : تبييل الفوائد وتسميل المقاصدينظر  (258) 

 .(ا د ع)مادة ابن منظور: لبان العرب:  (259) 

 .2/82 :المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة :المقتضب. و 2/13 :بيبويو، تحقيق عبد الب)م ىارون :الستاب (260) 

 .  26، 2/25 :يحيا بن زياد الفراء، تحقيق أحمد نجاتي ومحمد النجار :معاني القرآنينظر  (261) 

 .23 :ابن البراج، تحقيق مصطفا الشويمي وابن بالم دامرجي :الموجز في النحوينظر  (262) 

 .2/101 :ابن البراج، تحقيق عبد الحبين الفتلي :صول في النحواألينظر  (263) 

 .2/423 :تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد :شرح ابن عقيل علا االلفيةينظر  (264) 

 .2/101 :صول في النحواأل (265) 
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"ما نصب مفعوال به"هـ( بؤنه: 266ـعرفه أبو علً الفارسً )تو  
(266)

 . 

"المفعول بهما تجاوز الفاعل إلى "هـ( بؤنه: 425ـوعرفه ابن الخشاب )ت  
(267)

 .  

"مفعول به المتعدي ما كان له"هـ( بقوله: الفعل 427ـوعرفه الزمخشري )ت  
(268)

 . 

"الذي ٌصل إلى مفعوله بؽٌر حرؾ الجر"هـ( بؤنه: الفعل 561ـوعرفه ابن عقٌل )ت  
(269)

 . 
 

 المتعدي ما نصب مفعوال به، أو اقتضاه بواسطة، إال أن": بؤنه هـ(534ـالشلوبٌن )ت حدهو  

ما نصب مفعوال به ٌقال فٌه: متعد مطلقا، وما اقتضاه بواسطة ال ٌقال فٌه: متعد مطلقا، 

"وإنما ٌقال فٌه مقٌدا، فٌقال: متعد بحرؾ جر
(270)

. 

لما استقر علٌه  افقسم المتعدي إلى متعد بنفسه ومتعد بواسطة، خالتعرٌفه أنه ظاهر فً الو

  ؼٌره.

"أنبؤ لفظه عن حلوله فً حٌز ؼٌر الفاعل ما"هـ( بؤنه: 345ـوعرفه العكبري )ت  
(271)

. 

"ما ٌفتقر وجوده إلى محل ؼٌر الفاعل": بقولههـ( 532ـابن ٌعٌش )ت عرفهو  
(272)

. 

"ما ٌطلب بعد فاعله محال ٌقع به": بقولههـ( 557ـابن أبً الربٌع االشبٌلً )تحده و  
(273)

.  

"بمتعلقالذي ال ٌعقل إال "هـ( بؤنه:  646ـوعرفه ابن الحاجب )ت  
(274)

. 

هو ما ٌصلح أن ٌبنى منه اسم ": البعالمته، قابإضافة هـ( 558ـوعرفه ابن عصفور )ت  

"مفعول، وٌصلح السإال عنه بؤي شًء وقع
(275)

. 

                                                           

 .2/58 :أبو علي الفاربي، تحقيق حبن الشاذلي فرىود :االيضاح العضدي (266) 

 .242ص  :ابن الخشاب، تحقيق علي حيدر :المرتجل (267) 

 .234 :جليل يوبفجمال الدين االردبيلي، تحقيق حبني عبد ال :شرح االنموذج في النحو (268) 

 .2/422 :شرح ابن عقيل (269) 

 .282 :أبو علي الشلوبين، تحقيق يوبف المطوع :التوطئة (270) 

 .2/205 :، تحقيق فائز فارسالعسبري ابن برىان :شرح اللمع (271) 

 .6/51 :ابن يعيش :شرح المفصل (272) 

 .2/322 :ابن أبي الربيع االشبيلي، تحقيق عياد الثبيتي :التببيط في شرح جمل الزجاجي (273) 

 .250 :ابن الحاجب، تحقيق موبا بناي العليلي :شرح الوافية (274) 

 .2/223: ابن عصفور، تحقيق أحمد الجواري وعبدا  الجبوري :المقرب(275) 
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: هو ما اقتضى اسما مصوؼا له باطراد اسم مفعول بقولههـ( 561ـبن مالك )تعرفه او 

تام
(276)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .72 :ابن مالك، تحقيق يوبف برسات :تبييل الفوائدينظر  (276) 
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 6المحاضرة 

 الفاعل

الفعل للفاعل عددان تجرٌد فعله من ضمٌر صوره، حكمه، رتبته، مطابقة الفاعل: تعرٌفه، 

 نٌثه.أالمثنى والجمع، تذكٌر فعله و ت

الفاعل
(277)

 

"َمن أوجد الفعل"الفاعل لؽة:    
(278)

االِصطالحً  بمعناها( وقد استعملت كلمة )الفاعل، 

وضع باب الفاعل والمفعول به "منذ نشؤة النحو، فقد ذكر ابن سالّم أن أبا االَسود الدإلً 

"والمضاؾ
(279.)

 

 "قام زٌد": نحو ،وقام بحدثه هو من قام بالفعل أي من فعله حقٌقةً ففً المعنى أما     
 زٌدف  ]

من . وهو أٌضاً من قام به الفعل أو من اقترن به أو ُنسب إلٌه، القٌامهو من أحدث الفعل أي 

وإنما  ،حدث الفعلٌلم ناء فاإلنحو: تهشم اإلناء، دون أن ٌكون هو من قام بالفعل أو أحدثه، 

نحو: ٌكتب فهو أٌضاً من ٌقوم بالفعل اآلن، ٌكون التعرٌؾ شامال  وحتى  .الفعل وقع به

الطالبُ سٌكتب : نحوالَطالُِب. أو من سٌقوم به، 
 (280)

. 

 .هو الركن الثانً من أركان الجملة الفعلٌة، حٌث ٌكّون مع الفعل جملة كاملة األركانو  

 تعرٌفه: 

ؾ الفاعل اصطالحاً، قال: أول  (هـ225ـابن السّراج )ت ٌعدّ     تُه "َمن َعرَّ ٌْ الفاعل: الذي َبن

ًّ على قام، وقام حدٌث فعبد ...على فعل تحّدُث به عنه، نحو: قاَم عبدهللا "عنه هللا مبن
(281)

 .

هو الذي بنٌته على الفعل الذي بنٌته "الفاعل  : بقوله ه إلى صٌاؼٍة أُخرى لتعرٌفعاد و

مقدماً قبله، كان فاعالً فً الحقٌقة أو لم ٌكن، كقولك: جاء  للفاعل، وٌجعل الفعل حدٌثاً عنه

                                                           

 (277). 

 .1/31: تدط، د حاشية الصبان علا شرح األشموني علا ألفية ابن مالك، دار إحياء الستب العربية، مصر، ( 278) 

 .2/21 :ابن بّ)م الجمحي، تحقيق محمود محّمد شاسر :طبقات فحول الشعراء( 279) 

 .207ص. م، 2884، بليمان الفياض، مرسز األىرام، الطبعة األولا النحو العصري،  (280) 

 29: ابن البّراج، تحقيق مصطفا الشويمي وابن بالم دامرجي :الموجز في النحو( 281) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84#endnote_.D8.A5.D8.B9.D8.B1.D8.A7.D8.A8:1
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"زٌٌد، ومات عمروٌ 
(282)

الذي من األول صٌاؼة التعرٌؾ  استدراك ما فاته فًمحوال . 

اً للفاعل؛ إخراجاً لنابب . فالمبتدأ ونابب الفاعلالمحتمل أن ٌدخل فٌه  ٌّ د الفعل بكونه مبن ٌَّ ق

 .ل؛ إخراجاً للمبتدأالفاعل، وبكونه مقّدماً على الفاع

ًّ الفارسً )ت لجؤجل ذلك وأل   ٌسند الفعل "هـ( إلى صٌاؼته بقوله: الفاعل: ما 266ـأبو عل

إلٌه مقّدماً علٌه... وبهذا المعنى الذي ذكرت ٌرتفع الفاعل، ال بؤّنه أحدث شٌباً على الحقٌقة، 

االٌِجاب فلهذا ٌرتفع فً النفً إذا قٌل: لم ٌخرج عبد هللِا، كما ٌرتفع فً
("283). 

ًّ )توعرفه  الفاعل... اسم ذكرته بعد فعل، وأسندت ونسبت ذلك ": هلوقبهـ( 281ـابن جن

الفعل إلى االسم
(284)

(هـ466ـنباري )تابن األَ  وهو التعرٌؾ نفسه نجده عند 
(285). 

الفاعل... اسم تقّدمه فعل مقرر على صٌؽته، وجعل ": بقوله هـ(425ـالحرٌري )تعرفه و

."حدٌثاً عنهالفعل 
 (286). 

الفاعل هو ما كان المسند إلٌه من فعل أو شبهه "هـ( بقوله: 427ـوعّرفه الزمخشري )ت

"مقّدماً علٌه أبداً، كقولك: ضرب زٌٌد، وزٌد ضارٌب ؼالُمُه، وحسٌن وجهه
(287)

. 

وبعضهم ٌقول فً وصفه: كّل اسم "هـ(، فقال: 532ـابن ٌعٌش )تنهجه  نهج فً ذلكو  

ٌٍّر عن بنٌته؛... ]ألتقّدمه فعل  جل[ االنفصال من فعل ما لم ٌسمَّ فاعله، وال حاجة ؼٌر مؽ

إلى االحتراز من ذلك؛ الَّن الفعل إذا أُسند إلى المفعول... صاَر ارتفاعه من جهة ارتفاع 

"الفاعل؛ إذ لٌس من شرط الفاعل أن ٌكون موجداً للفعل أو مإّثراً فٌه
(288)

. 

ما أُسند إلٌه من الفعل أو ما كان فً معناه من "ورافع الفاعل لٌس الفعل وحده، بل هو      

سماء... نحو أسماء الفاعلٌن والمفعولٌن والصفات المشّبهة بؤسماء الفاعلٌن، نحو قولك: األ

زٌٌد ضارٌب ؼالُمُه وحسٌن وجهُه ومضروٌب أخوه، فهذا فً تقدٌر ٌضِرُب ؼالُمُه، وَحُسَن 

                                                           

 .2/72، البابق: ابن البّراج، تحقيق عبد الحبين الفتلا :ااَلصول في النحو( 282) 

 .2/52: أبو علّي الفاربي، تحقيق حبن شاذلي فرىود :االيضاح العضدي( 283) 

 .22ابن جّني، تحقيق فائز فارس:  :الّلمع في العربّيةينظر ( 284) 

من مطبوعـات المجمـع العلمـي العربـي، دمشـق، ، م2846ىـ/2266 البرسات األنباري، تحقيق محمد بيجة البيطار، وأب: أبرار العربيةينظر ( 285) 
 .66 :طد

 .17الحريري:  :متن ملحة ااِلعرابشرح علا ( 286) 

 .27، البابق: الزمخشري :المفّصل في علم العربية( 287) 

 .2/63: ت، دطدعالم الستب، بيروت، ، ابن يعيش: شرح المفصل( 288) 
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ْضِرُب أخوه وجُهُه، ٌَ "و
(289.) 

الفاعل: هو ما أُسند الٌه الفعل أو شبهه، وقُّدم "هـ( بقوله: 535ـوعّرفه ابن الحاجب )ت   

" علٌه على جهة قٌامه به، مثل: قام زٌد، وزٌد قام أبوه
(290)

. 

الفاعل: كل اسم أُسند إلٌه فعل، أو اسم فً معنى "هـ( بقوله: 534ـوعّرفه الشلوبٌنً )ت  

"قّدم علٌه على معنى أّنه فعل، أو مشبهاً هو وما أُسند إلٌه لما هو كذلكالفعل، و
(291)

 .

بقوله: )أو مشبهاً... الخ( أّن الفاعل كما ٌكون اسماً صرٌحاً، ٌكون اسماً مإّوالً، نحو: ٌعنً و

 .سّرنً أّنك ناجح

ند إلٌه اسم أو ما فً تقرٌره، متقّدم علٌه ما أس"هـ( بؤّنه 558ـوعّرفه ابن عصفور )ت 

ًٌّة، على طرٌقة َفَعَل أو فاعل "لفظاً أو ن
(292)

أّن تقّدم الفعل على موضحا فً تعرٌفه  .

ٌّة والتقدٌر اً، وقد ٌكون بالن ٌّ  .الفاعل، قد ٌكون لفظ

هو الُمسند الٌه فعل أو مضّمن معناه، " :لفاعلل هـ( فً تعرٌفه561ـوقال ابن مالك )ت  

"تام مقّدٌم فارغ ؼٌر مصوغ للمفعول
(293)

هما: كون الفعل الُمسند بقٌدان، أول هعرٌفكان لتف. 

 إلخراجكون الفعل فارؼاً ثانٌهما اسم كان وأخواتها من االَفعال الناقصة، و إلخراجتاّماً؛ 

المبتدأ المتقدم خبره
 (294). 

الفاعل: اسم أو ما فً تؤوٌله، أسند إلٌه كثر من تعرٌؾ: "هـ( أ652ـبن هشام )تكان الو   

"ا فً تؤوٌله، وقّدَم علٌه على طرٌقة َفَعل أو فاِعلفعل أو م
(295)

اسم أو ما فً "الفاعل: . و

ًّ المحّل والصٌؽة "تؤوٌله، أسند إلٌه فعل أو ما فً تؤوٌله، مقّدم، أصل
(296)

فً  جاءومّما . 

ّنه أصلً المحّل مخرج لنحو: قابم زٌد؛ فإّن المسند وهو )قابم( أصله التؤخٌر؛ أل"شرحه: 

عة عن صٌؽة )َضَربَ  :)الصٌؽة( مخرج لنحوخبر، وذكر  (ُضِرَب زٌٌد؛... فإنها مفرَّ
(297)

 .
                                                           

 .( نفبو، ن ص289) 

/ 2 :مستبـة النيضـة العربيـة، وعـالم الستـب، بيـروت ،(2)ط، م2874ىــ/2304ابن الحاجب، تحقيق ىادي حبن حمـودي،: األمالي النحوية  ( 290) 
37. 

 .243، البابق: أبو علي الشلوبيني، تحقيق يوبف أحمد المطّوع :التوطئة( 291) 

 .2/42، البابق: ابن عصفور، تحقيق أحمد الجواري وعبد ا  الجبوري :المقّرب( 292) 

 .64، البابق: ابن مالك، تحقيق محّمد سامل برسات :تبييل الفوائد وتسميل المقاصد( 293) 

 .2/322، البابق: البلبيلي، تحقيق عبد ا  البرساتي: شفاء العليل في إيضاح التبييلينظر ( 294) 

 .2/226 :ابن ىشام، تحقيق ىادي نير :شرح اللمحة البدرية في علم العربية( 295) 

   .225-2/224: ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبدالحميد :أوضح المبالك إلا ألفية ابن مالك( 296) 

 .2/225 :نفبو (297) 
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"ما قّدم الفعل أو شبهه علٌه، وأسند إلٌه على جهة قٌامه به أو وقوعه منه"الفاعل: و
(298)

 . 

ٌَُسمَّ  (وقولً: )على جهة قٌامه به أو وقوعه منه"فً شرحه:  وردومّما  مخرج لمفعول ما لم 

َب زٌٌد وعمرٌو مضروٌب ؼالُمُه، فزٌد والُؽالم صدق علٌهما أنهما قُّدَم فاعله، نحو: ُضرِ 

علٌهما فعل وشبهه وأسند إلٌهما، لكن هذا االسناد على جهة الوقوع علٌهما، ال على جهة 

"القٌام به كما فً قولك: َعلَِم زٌٌد، أو الوقوع منه كما فً قولك: َضَرب عمروٌ 
(299)

  . 

صالة، إّول به، أُسند إلٌه فعْل و مإّول به، مقّدماً علٌه باألاسم صرٌح أو م"الفاعل و

"واقعاً منه أو قابماً به
(300)

 . 

"االسم المسند إلٌه فعل على طرٌقة فعل أو شبهه"هـ( بؤّنه 658ـ وعّرفه ابن عقٌل )ت  
(301)

. 

مإّول االسم الذي أسند إلٌه فعل تام أصلً الصٌؽة أو "هـ( بؤنه 800ـوعّرفه االشمونً )ت  

"به
(302)

   . 

المسند إلٌه فعل تاّم مقّدم فارغ باٍق على "أولهما:  :ناهـ( تعرٌف822ـلسٌوطً )تكان لو    

"الصوغ االَصلً، أو ما ٌقوم مقامه
(303)

 . 

"ما أسند الٌه عامل مفّرٌغ على جهة وقوعه منه أو قٌامه به"وثانٌهما:    
(304)

فاستبدل  .

 .لفعل وما تضّمن معناهكلمة )فعل( بكلمة )عامل( الشاملة ل

ًّ للمعلوم"تعرٌؾ للفاعل بؤنه: الوٌمكن تلخٌص  على أن ٌراد  "اسم اسند إلٌه فعل مبن

 .باالسم والفعل ما ٌشمل الصرٌح والمإّول، وٌراد بالفعل المقّدم على الفاعل لفظاً أو تقدٌراً 

أن جمهور النحاة متفقون على حقٌقة المعنى االصطالحً كما ٌبدو فً عموم هذه التعارٌؾ 

 .لفاعلل

 

 

                                                           

 .247، البابق: ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبدالحميد :شرح شذور الذىب( 298) 

 .248: البابق( 299) 

 .142ـ  140ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبدالحميد:  :شرح مطر الندى وبّل الصدى( 300) 

 .2/351 :شرح ابن عقيل علا ألفية ابن مالك، تحقيق محيي الدين عبدالحميد( 301) 

 .2/257: شرح االشموني علا ااَللفية( 302) 

 .2/238:ج)ل الدين البيوطي، تحقيق مصطفا الدشتي :البيجة الموضية( 303) 

 .1/142، البابق: ج)ل الدين البيوطي، تحقيق عبدالعال بالم مسرم :ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامع( 304) 
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 حكمه وصوره:

مه فعل تام متصرؾ مبنً للمعلوم أو أ امرفوع ااسم ٌردقد     ، شبههو فً محلِّ رفع تقدَّ

إلٌه الفعل فؤُسِندَ 
 (305)

. 

ًّ أو  ظاهريّ والرفع فً الفاعل رفع    دابماً فقد  اوال ٌؤتً الفاعل مرفوع .تقدٌريّ أو  محل

محاّلً  الفظاً مرفوع امجرورٌكون 
(306)

ى الفاعل مع فعله  إذا اتصل بحرؾ جر زابد.   ٌَُسمَّ و

مبنٌاً للمعلوم، ألنَّ الفاعل عندها مذكور معروؾ فً الذهن وبالتالً فهو معلوم، فً مقابل 

ٌُحذؾ فٌها الفاعل وٌصٌر مجهوالً  الجمل المبنٌة للمجهول التً 
 (307)

العامل األصلً فً  .

ن العوامل الفرعٌة أسماء شابهت الفعل فً عمله وداللته على  رفع الفاعل هو الفعل، وتتضمَّ

ٌت الحدث ولكنَّها  والمصدر  اسم الفعل، وهً لأشباه األفعاخالفته فً دون ذلك، لذا ُسمِّ

 .واسم التفضٌل والصفة المشبهة كاسم الفاعل مشتقاتباإلضافة إلى  درواسم المصالعامل 

 أنواع الفاعل  

على هذه الصورة، سواء كان  وروده، وهو األصل وٌكثر اسما  ظاهرا   (2: الفاعل ٌردفقد   

 جاء قام الرجل، وقام الرجالن، وقام الرجال. نحو:ى أو جمع، هذا االسم مفرد أو مثن

أو ضمٌراً بارزاً وفً أؼلب الرجل قام.  :نحو، وٌكون هذا الضمٌر مستتراً، ضمٌرا   (1   

والضمابر المتصلة التً ٌصحُّ أن تكون فً  حفظت القصٌدة. : نحواألحٌان ٌكون متصالً، 

للمتكلِّم أو المخاَطب، نون النسوة، َنا الدالة على المتكلِّمٌن، محلِّ رفع فاعل هً: تاء الفاعل 

واو الجماعة، ألؾ االثنٌن، الٌاء للمخاَطب المإنث
(308) 

 . ُهوَ ، مثل: ما َحَضَر إاِلَّ ضمٌرا  بارزا  منفصال  ( 2

. والحروؾ المصدرٌة خمسة دخل علٌهمن حرؾ مصدري وما صوؼا م مصدرا  مؤوال  ( 3

، والفعل المضارع (،أنْ )منها مصدراً فً محل رفع فاعل، وهً: ٌصاغ فقط  ةَ إال أنَّ ثالث

 ، نحو: ٌنفعنً من عمل ما قمت به.والفعل الماضً (َما)و نحو: "وأن تصوموا خٌر لكم"،

ٌَُإنَّث أو أْن ٌإتى به و ، نحو: ٌفرحنً أّنك ناجح.وأنَّ واسمها وخبرها ر أو  ٌَُذكَّ ٌمكن أن 

                                                           

 . 52، ص مصر، الطبعة الثالثة -، دار المعارف عباس حبنالنحو الوافي،  (305) 

السويـت، الطبعـة األولـا   -الدروس النحوية، تأليف: حفني ناصف، محمد دياب، مصـطفا طمـوم، محمـد صـالح، محمـود عمـر. دار إيـ)ف  (306) 
 . 321ص  ،م 1005

 .37ص  ،د تالقاىرة، الطبعة التابعة عشر،  -ملخَّص مواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة، المستب العلمي للتأليف والترجمة (  307) 

   .143ص  م،1022الوبيط في النحو، ساملة السواري، مراجعة وتقديم: محمد بن خالد فاضل، دار ابن حزم، طبعة  (308) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%28%D9%84%D8%BA%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B9_%28%D9%86%D8%AD%D9%88%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B9_%28%D9%86%D8%AD%D9%88%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%28%D9%86%D8%AD%D9%88%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF_%28%D9%86%D8%AD%D9%88%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1_%28%D9%86%D8%AD%D9%88%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA_%28%D8%B5%D8%B1%D9%81%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
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 معرباً وٌكون الفاعل اسماً  .جمع تكسٌرأو  مإنث سالمأو  جمع مذكر سالممفرداً أو مثّنًى أو 

، وٌبنى عندما ٌكون ضمٌراً أو اسم إشارة أو اسماً موصوالً أو ؼٌره من األسماء مبنٌاً أو 

المبنٌة
(309). 

 اإلسناد إلى الفاعل   

ٌُسند إلى     األصل أن ٌسند إلى الفاعل فعل تام متصرؾ مبنً للمعلوم، إال أنَّ الفاعل قد 

ؼٌر الفعل من العوامل التً ترفعه. وإسناد الفعل أو شبهه إلى الفاعل مهم، وال ٌسمى 

ٌُسَند الفعل أو شبه الفعل إاِّل إلى فاعل واحد فقط. الفاعل فاعالً إاِلَّ إذا أُسند الفعل إلٌه ا ال  ، أمَّ

فحتى إذا كان الفعل ُمتعلّق معنوٌاً بكالهما، إالَّ أّنه ٌسند إلى  زٌد وعمرو"َجاَء ": قولك فً

ٌُعطؾ على االسم األول. وبعض النحاة  واحٍد فقط، فٌسند إلى اللفظ األول واالسم الثانً 

 ٌجعل الفعل ُمسَنداً إلى المعنى المفهوم من مجموع المعطوؾ والمعطوؾ علٌه. 

ٌُسَنُد الفعل إلى قد     ٌُصبح ؼٌره هذا الذي أُسِنَد إلٌه حاالتالفاعل فً بعض الؼٌر ال  ، و

ٌُسند الفعل المبنً للمعلوم إلى  الفعل هو الفاعل حتى وإن لم ٌكن فاعالً فً الواقع، فمثالً قد 

. أٌامهالَفاِعُل  طابفاألصل فً قولنا هذا:  أٌامه" "طابتْ : كالمفعول به فً المعنى، كقول

 حٌث أُسند الفعل إلى المفعول به إسناداً معنوٌاً مجازٌاً بدالً من اإلسناد األصلً إلى الفاعل.

ٌُسند الفعل أٌضاً إلى المصدر بدالً من الفاعل الحقٌقً، فٌصٌر المصدر فاعالً، مثل: و   قد 

هُ " اً  ، أي:فالمقصود "َجدَّ َجدُّ عل والمصدر من حٌث تعلّق للمشابهة بٌن الفا ،َجدَّ الَفاِعُل َجدَّ

 ،"َقاَم الَفاِعُل لٌَلَهُ " "، أي:َقاَم لٌَلُهُ ": نحوالفعل بهما. وٌسند الفعل أٌضاً إلى ظرؾ الزمان، 

أي ظلَّ مستٌقظاً لٌالً 
(310)

. 

ؤْن ٌؤتً الفاعل بعد الفعل مباشرًة، فقد ٌنفصل عن التزام الترتٌب،  بولٌس من الضروري    

فعله بؤكثر من فاصل
 (311)

. 

ال ٌجوز حذؾ الفاعل بشكل عام، وإذا لم ٌوجد فً الجملة فهو على األرجح ضمٌر    

مستتر، ؼٌر أنَّ هناك حاالت خاصة ٌجوز فٌها حذؾ الفاعل على وجه الوجوب أو الجواز. 

وأشهرها وأكثرها استعماالً إذا ُبِنً الفعل إلى المجهول فإنَّ الفاعل ٌحذؾ وجوباً، وٌحلُّ 

 .الذي هو فً العادة المفعول به نابب الفاعلمحلَّه 

 
                                                           

 .32فؤاد نعمة، ص.  ،ملخَّص مواعد اللغة العربية (309) 

 104 ./2حامد عونا، المستبة األزىرية للتراث،  المنياج الواضح للب)غة: (310) 

 .34ص ملخَّص مواعد اللغة العربية، فؤاد نعمة،  (311) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D9%85%D8%A4%D9%86%D8%AB_%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%AA%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_%28%D9%86%D8%AD%D9%88%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
http://iucontent.iu.edu.sa/Shamela/Categoris/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9/104.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84
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 تبعٌة الفعل للفاعل

 للفاعلته تأنٌث الفعل تبعٌ

الساكنة التً تلحق  تاء التؤنٌثوهً األصل إذا كان الفاعل مإنثاً لُِحَق بالفعل عالمة التؤنٌث، 

وتاء التؤنٌث المتحركة التً تلحق بؤول الفعل   الطالبة.: َكَتَبت نحوبآخر الفعل الماضً، 

ا إذا اتصل بآخر الفعل المضارع نون النسوة فاألفضل  نحو تكتب الطالبة.المضارع،  فٌها أمَّ

مع جواز بدء الفعل بتاء التؤنٌث الطالبات ٌراجعن.  نحو:بدء الفعل بٌاء المضارعة، 

 الطالبات تراجعن.: نحوالمتحركة، 

 وجوب التأنٌث  

فً خمسة حاالت، إذا أحصٌت جمٌع اآلراء. وهً  وجوبا  ٌإنث الفعل تبعٌة للفاعل   

 :كالتالً

ٌعود على مإنث حقٌقً أو  امستتر افٌإنث الفعل وجوباً إذا كان الفاعل ضمٌر( 2

ْمُس َتْجِري لُِمْسَتَقرٍّ لََها َذلَِك َتْقِدٌُر اْلَعِزٌِز  "قوله تعالى:  نحومجازي،     ".اْلَعلٌِمِ َوالشَّ

لُِحَقت به عالمة التؤنٌث ألنَّ الفاعل هنا هو ضمٌر مستتر  (َتْجِري)فالفعل المضارع 

  .ٌعود على الشمس، والتً هً اسم مإنث مجازي

ٌُوَجُب تؤنٌث الفعل كذلك إذا أُسند إلى اسم ظاهر حقٌقً التؤنٌث وال ٌفصله عن الفعل    و

ؤُلحق بآخر الفعل الماضً تاء التؤنٌث الساكنة ف دة،نحو: حفظت الطالبة القصٌأي فاصل، 

إذا كان الفاعل مإنث أما  مإنث حقٌقً ؼٌر منفصل عن الفعل.باعتبار أّن )الطالبة( 

ٌُستثنى من ذلك فعلً المدح   .فعلهفٌجوز تؤنٌث مجازي ؼٌر حقٌقً أو سبقه فاصل  و

ر الفعل أو تؤنٌثه، أو األفعال وما ماثلهما، حٌث ٌجوز فٌهما تذكٌ (ِببسَ )و (ِنعمَ )والذم 

  .التً ٌكون فاعلها جمعاً فلها أحكام خاصة بها

 جواز التأنٌث

 :فً خمس حاالت جوازا  ٌإنث الفعل تبعٌة للفاعل 

ٌإنث الفعل جوازاً إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً مجازي التؤنٌث، وال ٌشترط فً هذه (  2

: فصل  فٌصحُّ القول كذلك، اللجنة فً القرارفصلت : نحوالحالة وجود فاصل من عدمه، 

حٌث صحَّ تؤنٌث الفعل باعتبار الفاعل مإنث لؽوٌاً، وصحَّ التذكٌر باعتبار أنَّ ب . اللجنةُ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%86%D9%8A%D8%AB
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الفاعل لٌس مإنثاً فً الواقع
 (312)

والتؤنٌث فً هذه الحالة أكثر فصاحة من  .

التذكٌر
(313). 

 (َؼٌر)أو  (إاّل باستثناء )حقٌقً التؤنٌث، ووقع بٌنه وبٌن الفعل أي فاصل  اظاهر ااسم( 2

  نحو: تبٌت هنا النساء، أو ٌبٌت هنا النساء.، (سوى)أو 

: نحو قولكإذا كان الفاعل جمع تكسٌر، سواء كان االسم المفرد منه مذكر أو مإنث، ( 1

. (نساء)أو  (قومنحو: )اسم الجمع،  هذا أٌضاً شمل وٌ . و قال األعرابأ، َقالَِت اأْلَْعَرابُ 

 )الفرس(أو  (العرب): نحوواسم الجنس الجمعً المعرب دون المبنً، 

أو ما ماثلهما هو الفعل الذي  (ِبْبسَ )أو  (ِنْعمَ )إذا كان الفاعل اسماً مإنثاً ظاهراً، و (2

فصاحةوفً هذه الحالة أؼلب اآلراء تشٌر إلى أنَّ التؤنٌث هو األكثر   .أسند إلٌه
 (314).  

ًَ نجح : َما نحوإذا كان الفاعل ضمٌراً منفصالً مإنثاً، واقع علٌه الحصر، ( 3 أو  ،إاِلَّ ِه

َما  . فٌجوز القول كذلك: َما  نجحإنَّ ًَ ًَ  نجحتِه َما ، إاِلَّ ِه ًَ نجحت إنَّ والتذكٌر فً   ..ِه

  .هذه الحالة أفصح، مع تقبٌح التؤنٌث

على جمع  اوٌضٌؾ بعض النحاة حالة أخرى وهً إذا كان الفاعل ضمٌر عابد( 5

والتذكٌر أفصح فً  . أفتتأٌضا الفقهاء فٌجوز ، أفتوا الفقهاء: نحوعاقل، تكسٌر لمذكر 

  .هذه الحالة

ر تماماً فً المعنى، وهو فً ( 6 إذا كان الفاعل جمع مإنث سالم ؼٌر أنَّ مفرده ُمَذكَّ

أو َقاَل الَطلَحاُت.  ،َقالَت الَطلَحاتُ : نحواألصل لفظ مذكر ُجِمَع بؤلؾ وتاء زابدتٌن، 

 .ر فً هذه الحالة هو األكثر فصاحةوالتذكٌ

 تبعٌة الفعل للفاعل من حٌث العدد

وال تدخل علٌه عالمة التثنٌة أو الجمع، سواء كان  فٌفرد الفاعلأّما من حٌث العدد،    

، أو كان نجح الطالبان: نحوأو كان مثنى،  نجح الطالب، نحو:الفاعل الظاهر اسم مفرد، 

د  قام الزٌدون. : نحوجمع مذكر سالم أو مإنث سالم أو جمع تكسٌر،  ٌَُجرَّ وٌالحظ أنَّ الفعل 

  .اأو جمع امثن اظاهر امن ضمابر التثنٌة والجمع إذا كان الفاعل اسم

                                                           

 .225بيروت، ص  -دار الستب العلمية  ،أحمد الياشميالقواعد األبابية للغة العربية،  (312) 

 .387ص م، 2886 ،بيروت، الطبعة الثانية\صيدا -نحو اللغة العربية، محمد النادري، المستبة العصرية  (313) 

 .387ص نفبو،  (314) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A
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ٌطلق علٌها إاّل أن هناك لؽة من العربٌة تثّنً وتجمع الفعل تباعاً للفاعل، وهً لؽة ضعٌفة   

 . (أكلونً البراؼٌث)لؽة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%8A%D8%AB
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 7لمحاضرة ا

 متممات الجملة الفعلٌة: المفعوالت

أحكامه، تقدٌم المفعول به و تأخٌره، تقدٌم المفعول به عن المفعول به، تعرٌفه، أقسامه، 

 الفعل و الفاعل معا.

 المفعول به

ٌَّر ألجله     المفعوُل به هو اسٌم دلَّ على شًٍء وقع علٌه فعُل الفاعِل ، إثباتاً أو نفٌاً ، وال ُتؽ

الفاعل، مفعوٌل به وقع علٌه فعل الدرس   : كتبت الدرس،نحو، صورةُ الفعل ، فاإلثباتُ 

 ك ما كتبت الدرسنحو ،والنفً

فقط (هـ( بكلمة )المفعول270ـسٌبوٌه )ت هعن عّبرو 
(315)

النحاة سّن سنته فً ذلك بعض ، و

(هـ174ـكالمبّرد )ت
(هـ226ـوالزّجاجً )ت (316)

(317)
. 

ولعّل التعبٌر بـ)المفعول به( حدث قُبٌل القرن الثالث الهجري؛ إْذ استعمله محمد بن سالم 

وضع باب الفاعل والمفعول به "هـ( فً قوله: إّن أبا االَسود الدإلً 122ـالجمحً )ت

..."والمضاؾ
(318)

(هـ225ـ، واستعمله من النحاة ابن السّراج )ت
(319 )

وشاع استعماله بعد 

 .ذلك

"كّل اسم تعّدى الفعل إلٌه" :هـ( بؤنه425ـوعّرفه الحرٌرّي )ت   
(320)

نفس التعرٌؾ تقرٌبا  ،

(هـ466ـنباري )تبن األكان ال
(321)

.  

"الذي ٌقع علٌه فعل الفاعل"هـ( بؤنه: 427ـوعّرفه الزمخشري )ت   
(322.)

 

                                                           

 .2/22 :بيبويو، تحقيق عبد الب)م ىارون :الستابينظر ( 315) 

 .3/188 :أبو العباس المبّرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة :المقتضبينظر ( 316) 

 .54-53أبو القابم الزجاجي، تحقيق مازن المبارك:  :ااِليضاح في علل النحوينظر ( 317) 

 .2/21 :ابن بّ)م، تحقيق محمود شاسر :طبقات فحول الشعراء( 318) 

 34  : ابن البراج، تحقيق مصطفا الشويمي وابن بالم دامرجي :الموجز في النحوينظر  (319) 

 .20الحريري:  :شرح علا متن ملحة ااِلعراب( 320) 

 .74ابن ااَلنباري، تحقيق محّمد بيجة البيطار:  :أبرار العربيةينظر ( 321) 

 .23جار ا  الزمخشري:  :المفّصل في علم العربّية( 322) 
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هـ(، 532ـابن ٌعٌش )تأبرزهم هذا التعرٌؾ معظم َمن تؤّخر عنه من النحاة تبّنى وقد    

فمعنى قوله: )هو الذي وقع علٌه فعل الفاعل( ٌرٌد ٌقع علٌه  "عقّب علٌه بقوله: الذي 

"صدر فعل الفاعلّن المالمصدر؛ أل
(323)

. 

هو االِسم الذي وقع علٌه فعل الفاعل ": للمفعول به هـ( فً تعرٌفه804ـزهري )توقال األ   

"وٌصّح نفٌه عنه
(324)

 . 

قول ابن بابشاذ كان  اصطالحاأقدم محاولة للتعرٌؾ بالمفعول به من المرجح أّن و    

"ضربت زٌداً  :الفعل... نحوالمفعول به ما ٌذكر للبٌان عن من وقع به "هـ(: 358ـ)ت
(325)

. 

 أقسامه و أحكامه 

ٌاً إلى أكثَر من مفعول به ، نحو   ُد، المفعوُل به، فً الكالم، إن كان الفعل متعدِّ تعدَّ ٌَ   :وقد 

 .زٌدا الخبَر كامالً ، أعلمُت االمتحان سهال، ظننُت منحت الطالب كتابا

 أَقساُم المفعوِل بهِ 

 .و ؼٌُر صرٌح صرٌحٌ  : المفعوُل بِه قسمانِ 

مفعوٌل به  : اجتاز الطالب االمتحان، االمتحاناسٌم ظاهٌر، نحو: ا( قسمان الّصرٌُح وهو( 2

المفعول به أفهمتك، وأفهمتهم، : ضمٌٌر متَّصٌل نحوب( منصوٌب عالمته الفتحة الظاهرة، 

ٌّاه)  الكاؾ و الهاء وتلحقها مٌم الجمع والعماد (، أو ضمٌر منفصلٌ ) إٌاك وما ٌدل على ، وإ

اَك نعبُد، قوله تعالى: "المثنى والجمع منهما ( و) إٌاي إٌانا( وٌتقدم دابماً على فعله ، نحو  ٌَّ إ

ٌَّاك نستعٌن  ".وإِ

  .ما لم ٌكن اسماً ظاهراً وال ضمٌرا :ؼٌُر الصرٌحِ ( 1

  :وهو ثالثُة أقسام

ٌل بمصدر بعَد حرٍؾ مصَدريٍّ فً محل نصب مفعوٍل ب( 2 ، ناجح ٌعلِمُت أّنَك : ه ، نحوُمإوَّ

 تجتهد(. ، أن ناجحٌ )أّنك ، نصحك أن تجتهد َأ

لة بمفرٍد فً محل نصب مفعول به ، نحو( 1  . ظننُتك مجتهداً ، أي ظننتك تجتهد :جملٌة ُمإوَّ

                                                           

 .2/213 :ابن يعيش :شرح المفّصل( 323) 

 .206الشي  خالد ااَلزىري:  :شرح ااَلزىرية( 324) 

 .1/201 :ابن بابشاذ، تحقيق خالد عبدالسريم :شرح المقدمة المحببة( 325) 
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ٌَسقُُط حرُؾ  نصٌحتك،بأخذت  :جارٌّ ومجرور فً محل نصب مفعول به ، نحو( 2 وقد 

ٌُسّمى المنصوَب على نزِع الخافِض  الجرِّ فٌنتصُب المجرورُ   .على أنه مفعوٌل به. و

 

 أَحكاُم المفعول بهِ 

 للمفعول به أربعُة أحكام

 . حٌ، وقد ٌؤتً فً محل نصب كما أوضحنا فً المفعول به ؼٌر الصر( واجب النصب2

: جٌب؟، فتالدرس كتبتُ هل : وٌقالُ سقطت األمطار،  :، نحوقرٌنةأنه ٌجوُز حذفُُه ل( 1

 .كتبتُ 

ٌُذكُر له مفعوٌل وال    ي منزلة الالزِم لَعَدم تعلُِّق ؼرٍض بالمفعول بِه، فال  ُل المتعدِّ ٌَُنزَّ وقد 

ُر، كقوله تعالى ٌَستوي الذٌَن ٌعلموَن والذٌَن ال ٌعلمونَ قل  ): ٌُقدَّ   .8(، الرمز هل 

ٌُحَذَؾ فعلُُه ل( 2 ، أي  "م ؟ قالوا خٌراً ماذا أنزَل ربُّك ": ، كقوله تعالىقرٌنةأنه ٌجوُز أن 

 .الطالب الناجحٌن، أي أكرِم : الطالب الناجحٌنَمْن أُكِرُم ؟، فتقولونحو: أنزَل خٌراً، 

أي الدواء على الجرح " وٌجُب حذفُه فً األمثال ونحوها ِمما اشتهَر بحذؾ الفعل، نحو "  

ؤتً شتٌمَة ُحرٍّ ، ت، ونحو " كلَّ شًٍء وال َشتٌمَة ُحّر " ، أي ابِت كلَّ شًٍء وال ضع الدواءَ 

 . ونحو " أهالً وسهالً " ، أي جبَت أهال و نزلَت سهال

ومن ذلَك حذفُه فً أَبواب التحذٌر واإلؼراِء واالختصاص واالشتؽال والنَّعِت المقطوع. 

 .وسٌؤتً بٌاُن ذلك فً مواضعه

ُم على الفاعِل، أو على الفعل  أن األصلَ ( 3 فٌه أن ٌتؤخَر عن الفعِل والفاعِل؛ وقد ٌتقدَّ

 .والفاعل معاً، كما سٌؤتً

  َتقدٌُم المفعوِل بِه وتأخٌُرهُ 

األصل فً ترتٌب عناصر الجملة الفعلٌة أن ٌذكر الفعل أوال، والفاعل ثانٌا، والمفعول به    

 ه )إن وجد( ثالثا، نحو: أنجز الطالُب واجبَ 

 فعل + فاعل + مفعول

 وٌجوز تقدٌم المفعول على الفاعل:

 ا( إلبرازه ولفت النظر إلٌه، نحو: احترم األستاَذ الطلبُة.
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 ب( الجتناب الثقل، نحو: دخل المدرَج عدٌد كبٌٌر من الطلبة.

 وٌجب تقدٌم المفعول به على الفاعل:

 األستاُذ.ا( إذا كان المفعول به ضمٌرا متصال بالفعل، نحو: أخرجك 

 ب( إذا كان القٌام بالفعل محصورا فً الفاعل، نحو: ال ٌحضر الدروَس إالّ المجدون.

 ج( إذا اتصل بالفاعل ضمٌر ٌعود على المفعول به، نحو: أحضر الطالُب مذكرَته.

 ٌجوز تقدٌم المفعول به على الفاعل و الفعل معا: 

و أاَلَ العرضٌة، أو أَْن(، و ذلك بشرط ا( إذا سبقت الجملة بـ ) هل، أو هالّ التحضٌضٌة، أ

أن ٌشتمل الفعل على ضمٌر رابط ٌعود على المفعول المتقدم، نحو: هِل الكتاَب طالعَته؟ ، 

 هالّ درَسك حّضرته. أال زمٌلَك المرٌَض ُعدته. إْن عملَك أتقنته ضمنت لنسك النجاَح.

 وٌجب تقدٌم المفعول به على الفاعل والفعل معا:

ن من اسماء الصدارة: ) أسماء الشرط، وأسماء االستفهام(، نحو: من ٌضلل هللا فال ا( إذا كا

 هادي له. ما حفظَت من درس؟ 

 ب( إذا كان المفعول به موضوع  االستفهام )أي مسإوال عنه(، نحو: أنثرا حفظَت أم شعرا.

ٌّاك، وإٌاه، و إٌاك م...(، نحو ج( إذا كان المفعول به ضمٌرا و قُِصد تخصٌصه بالفعل )إ

  00قوله تعالى: " إٌاك نعبُد" الفاتحة 

 د( إذا قُِصد إبراز المفعول به بـ )أّما(، كقوله تعالى: "أما الٌتٌَم فال تقهْر" .   

 ملحوظة

كل ما خص المفعول به المنصوب ٌخصُّ أٌضا المفعول به المسبوق بحرؾ جّر، نحو:     

ُق ... دخل المدرَج عدٌد كبٌٌر من الطالب، ما فاز  بالجابزِة إالّ المتفوِّ

ال ٌجوز تقدٌم المفعول به على الفاعل إذا كان وقوع الفعل محصورا فً المفعول بهن     

نحو: إّنما تكافا  الجامعُة المتفوقٌن
(326)

. 

 

 

                                                           

 فما فوق. 22م: 2862ينظر بالتفصيل النحو العربي: عبد الوىاب بسير، الشرسة التونبية للنشر والتوزيع،  (326) 
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 8المحاضرة 

 المفعول المطلق

تعرٌفه، سبب تسمٌته، مباحث المفعول المطلق، المصدر النائب عن فعل المتصرف   

والمصدر غٌر المتصرف النائب عن المصدر عامل المفعول المطلق، أحكام المفعول 

  .المطلق

   المطلق  

صفة أطلقت على المفعول الذي هو مصدر الفعل الذي ٌعمل فعله فٌه   
(327)

نحو: ضرب  ،

شبه عندهم الناقة التً أطلقت أأخلً أمامه فؤرسل مباشرة إلى مفعوله ،فقد ضرباً ... ولما 

ل ثالٍث: ُمطلق ٌٍد أو  من عقالها وأرسلت ترعى حٌث شاءت. كما قالوا: فرس محجَّ

رجلٍ 
(328)

. 

والحدث والحدثان، هو اسم ما صدر عن فاعل فعل مذكور بمعناه  المصدرطلق علٌه وٌ  

ا لم ٌلزم فٌه النصب على المصدرٌة وهو م متصرؾ)أي بمعنى الفعل(. والمصدر إما 

كضرب وقعود أو ؼٌر متصرؾ وهو ما لزم فٌه النصب على المصدرٌة وال ٌقع فاعال وال 

 معاذ هللا وعمرك هللا. سبحان هللا و :نحو ،مفعوال وال مجرورا باإلضافة أو حرؾ الجر

 سبب التسمٌة:

سمً المفعول المطلق بذلك ألنه هو الذي ٌصدق علٌه اسم المفعول دون أن ٌقٌد بحرؾ   

المفعول به، كبحرؾ جر ونحوه،  مطلق، أي من دون تقٌٌدجر مثل سابر المفعوالت، ف

 والمفعول فٌه.

  :أقسامه

بال زٌادة  الحدثمدلول أي أن مدلوله  ،الفعلداللته على داللة تزاد هو ما ال : والمبهم (2

ٌكون لتوكٌد  بهذا وهو  ،شًء علٌه من وصؾ أو عدد. سمً مبهما لعدم تبٌن نوع أو عدد

 .هً هًمن حٌث  الماهٌةضربت ضربا، وال ٌثنى وال ٌجمع لداللته على  :عامله، نحو

                                                           

 2/250 :مؤببة الربالة، بيروت ،2ط ،م2874ابن البراج ) تحقيق عبد الحبين الفتلي، :األصول في النحوينظر ( 327) 

 (.طلق)الزمخشري: مادة  :باس الب)غةينظر أ (328) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1_%28%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A3%D8%A9
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أٌضا، هو ما ٌزٌد معناه على معنى عامله، سواء كان  المحدودٌطلق علٌه ، والمؤقت( 1

رجع  :نحو ،كان الوصؾ معلوما من الوضعأوهو المصدر الموصوؾ سواء  ،للنوع

 :نحو ،أو مع حذفه ،نمُت نوما قصٌرا :نحو ،أو من الصفة مع ثبوت الموصوؾ ،القهقرى

 :نحو ،منببا كونه بمعنى المصدر لفظه، أو من كونه صرٌحا كثٌراتعبا أي كثٌرا، تعبُت 

، أو من كونه مثنى أو خوؾأشد الخفُت  :نحو ،أو اإلضافة ،ضربته أنواعا من الضرب

ضرٌبته ضربتٌن أي مختلفتٌن، أو من كونه معرفا  :نحو، ختالؾ األنواعإلبراز امجموعا 

ضربته الضرب عند اإلشارة إلى ضرب معهود، أو كان للعدد فً  :نحو ،)أل( بالم العهد

وهو الذي ٌدل على عدد المرات معٌنا كان العدد أو ال؛ سواء كان العدد معلوما من  ،المرة

ضرب ضربا كثٌرا أو من العدد  :نحو ،أو من الصفة ،ضربت ضربة :نحو ،الوضع

ضربتها  :نحو ،ؼٌر الممٌز بهأو  ،ضربته ثالث ضربات :نحو ،الصرٌح الممٌز بالمصدر

ضربته سوطا وسوطٌن وأسواطا؛ فإن  :نحو ،ألفا أو من اآللة الموضوعة موضع المصدر

تثنٌة اآللة وجمعها ألجل تثنٌة المصدر وجمعه وقٌامهما مقامه، فٌكون األصل فٌه ضربت 

 .ضربة بسوط وضربتٌن بسوطٌن وضربات بؤسواط

  أغراضه

 :راض التالٌةلألؼٌستخدم المفعول المطلق 

 .حضرت الدرس تحضٌرا جٌدا ه، نحو:أو ما ٌقوم مقام ،توكٌد الفعل( 2

 .قمت مقام األستاذ: نحو ،بٌان نوعه( 1

 جررت الكرسً جّرة، وجرتٌن، وجراٍت.: ، نحوبٌان عدده( 2

ٌَن ٌا ُمُدان، أي: رد دٌنك ٌا  ، نحو:المفعول المطلق نابباً عن فعلهوقد ٌرد        رّدا الدَّ

 ".رد" مفعول مطلق ناب عن "ردافـ " مدان،

  حذف المفعول المطلق:

 :عنهٌنوب المفعول المطلق الحاالت التً ٌحذؾ فٌها   

نابب ؼبطة:  سررت ؼبطة، أي: سررت سرورا.: ، نحومرادفه )مثٌله فً المعنى(( 2

 عن المفعول المطلق، منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

َ َكِثٌراً  َ)الى: ، نحو قوله تعصفته( 1  .أي اذكر هللا ذكراً كثٌراً  .12األحزاب:  (َذَكَر هللاَّ

 نابب عن المفعول المطلق، منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.: َكِثٌراً 

 .المصدر منصوباً بعد اسم اإلشارةعاقبته ذلك العقاَب، ٌؤتً  ، نحو:اإلشارة إلٌه( 2
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﴿ َاْجلُِدوُهْم َثَماِنٌَن مثل قول هللا تعالى: و ساعات.، نحو: اشتؽل العمال أربع عدده( 3

. اجلدوا: فعل أمر مبنً على الضم التصاله بواو الجماعة، وواو 3َجْلَدًة﴾ النور: 

مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الٌاء ثمانٌن:  الجماعة فاعل، وهم: مفعول به.

 منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.تمٌٌز : َجْلَدةً  ألنه ملحق بالجمع المذكر السالم.

 .َضَربُتُه سوطاً ، نحو: آلته( 4

، وقوله نحو: أتقنت العمَل كلَّ االتقان ،)كل وبعض( مضافٌن إلى المصدر الفظ( 5

لِ  َ تعالى:" ٌْ ال: ناهٌة جازمة، تمٌلوا: فعل مضارع  .218النساء: " الَ َتِمٌلُوْا ُكلَّ اْلَم

حذؾ النون، والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره: أنتم. كل:  مجزوم بعد )ال( وعالمة جزمه

مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاؾ، والمٌل مضاؾ إلٌه 

 أتقن العامل عمله بعض االتقان. مجرور وعالمة جره الكسرة.

وأَّي( الشرطٌات إذا دلت جمٌعاً على  ،ومهما ،)ما( و)أّي( االستفهامٌتان، و)ما( 6

عمل سترى: أَيَّ ، ؟عمل عملت: أَيَّ والتقدٌر ،؟عملتَ : ما ، نحوستفهاماال الحدث:

 ٌفْدك. تعمل عملٍ ، أي تكِسبْ  عملْ ، مهما تنجحْ ت راجعْ : ما ت، نحووالشرط ؟.أعمل

 :المصادر المستعملة مفعوالت مطلقة

 ، وهً: هناك مصادر لم تستعمل إال مفعوالٍت مطلقة

 .تسبٌحاً أسبح هللا ، أي هللا سبحانَ ( 2

 .أعوذ باهلل معاذاً أي هللا:  معاذَ ( 1

وهو مفعول مطلق منصوب بالٌاء ، ألبٌك كثٌراً ، بمعنى ألبٌك تلبٌة بعد تلبٌةأي لبٌك: ( 2

 ألنه مثنى

 .أسعدتك إسعاداً بعد إسعادأي سعدٌك: ( 3

 .استرحمك وأطلب حناناً بعد حنانأي حنانٌك: ( 4

 .مداولة بعد مداولة :أي ،َدوالٌك: ٌقال: وهكذا دوالٌك .2

 .حذر بعد حذراحذر حَذارٌك: أي ( 6

 ، نحو:فعلهاأ تالفاظاً منصوبة على أنها مفعوالت مطلقة حذففً اللؽة العربٌة ووردت 
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 عرقوب: أي وعدَت مواعٌدَ . وقولهم: مواعٌَد حججت حجاً مبروراً : حجاً مبروراً: أي

بعداً وتعساً للخابن، وسقٌاً لك ورعٌاً، وقدوماً مباركاً، و)مهالً، . ونحوها كثٌر: عرقوب

 (.رجاءً وسالماً وتحٌة، وسمعاً وطاعة، وشكراً، وحباً وكرامة، وللظالم، 

 الخالصة: 

المفعول المطلق هو مصدر فضلة مسلط علٌه عامل من لفظه، وسمً بذلك ألنه ؼٌر مقٌد   

 بحرؾ جر أو نحوه مفعول به، مفعول له، مفعول فٌه، مفعول معه.

ٌنوب عن المفعول المطلق عدده، أو آلته، أو مرادفه، أو صفته، أو الضمٌر العابد علٌه، و  

 وكل وبعض مضافتان إلٌه، وبعض أدوات الشرط واالستفهام.

 للمفعول المطلق ثالثة أؼراض هً:  توكٌد الفعل، وبٌان نوعه، وبٌان عدده.و 

ه ؼٌره نحو المصدر، أو اسم األصل فً عامل المفعول المطلق هو الفعل، وقد ٌعمل فٌو 

 الفاعل، أو اسم المفعول.
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 9المحاضرة 

 )له( المفعول ألجله

 .، عامل نصبهالمفعول ألجله أحكامشروط نصب المفعول ألجله، تعرٌفه، 

 ألجلهأو  فعول لهالم

  .هو المصدر القلبً المعلُِّل للحدث، وشاركه وقًتا وفاعاًل   

هـ( أربعة عناوٌن، هً: ما ٌنتصب من المصادر ألنه عذر 270ـسٌبوٌه )تكان له عند    

لوقوع األمر، والموقوع له، والتفسٌر، والمفعول له
(329)

  . 

هـ( بـ: المنصوب على التفسٌر106ـالفراء )ت رفهوع
(330)

    . 

واستعمل الكوفٌون لفظ: )المشبه بالمفعول به( عنوانا للمفعول له، ولبقٌة المفاعٌل    

ستثناء المفعول به، الذي هو المفعول الوحٌد عندهمبا
(331)

  . 

 ابن استعمله كل من إذ  : المفعول له لدى النحاة،مصطلحاستعمال طؽى منذ القرن الرابع و  

هـ(225ـالسراج )ت
(332)

هـ(266ـعلً الفارسً )ت و، وأب
(333)

هـ(281ـ، وابن جنً )ت
(334)

 ،

هـ(358ـوابن بابشاذ )ت
(335)

هـ(425ـ، والحرٌري )ت
(336)

هـ(427ـ، والزمخشري )ت
(337)

.                 

هـ( عنوان: المفعول من أجله558ـابن عصفور )تاستعمل و
(338)

األشمونً  كل واستعمل. 

                                                           

   .2/138 :ابن البراج، تحقيق عبد دالحبين الفتلي :األصول في النحوينظر ( 329) 

  .286أبو علي الفاربي، تحقيق حبن شاذلي فرىود:  :ا يضاح العضدي ينظر (330) 

  .2/7 :البيوطي، تحقيق عبد دالعال بالم مسرم :ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع ينظر (331) 

  .2/138:ابن البراج، تحقيق عبد دالحبين الفتلي :األصول في النحو ينظر (332) 

  .286ذلي فرىود: أبو علي الفاربي، تحقيق حبن شا :ا يضاح العضدي ينظر (333) 

  .47ابن جني، تحقيق فائز فارس:  :اللمع في العربية ينظر (334) 

  1/207 :طاىر بن احمد بن بابشاذ، تحقيق خالد عبد دالسريم :شرح المقدمة المحببة ينظر (335) 

  .23القابم بن علي الحريري، تحقيق برسات يوبف ىبود:  :شرح ملحة ا عراب ينظر (336) 

 . 50جارا  الزمخشري:  :المفصل في علم العربية ينظر (337) 

 .2/250 :ابن عصفور، تحقيق أحمد الجواري وعبدا  الجبوري :المقرب ينظر (338) 
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هـ(800ـ)ت
(339)

هـ( 804ـواألزهري )ت، 
(340)

 .عنوان: المفعول ألجله إلى جانب المفعول له 

ٌكون إال مصدرا، ولكن العامل فٌه  المفعول له ال"هـ( بقوله: 225ـوعرفه ابن السراج )ت   

جبتك مخافة فالن،  ... فعل ؼٌر مشتق منه، وإنما ٌذكر ألنه علة لوقوع األمر، نحو قولك

"فـ)جبت( ؼٌر مشتق من مخافة
(341)

 . 

العلة فً الفعل والؽرض من إٌجاده، وال ٌكون إال "هـ( بؤنه: 425ـالحرٌري )توعرفه    

"ٌكون إال من ؼٌر لفظهالعامل فٌه ال  مصدرا، ؼٌر أن
(342)

. 

"علة اإلقدام على الفعل"هـ( بؤنه: 427ـوعرفه الزمخشري )ت  
(343)

.  

مصدر ال من لفظ العامل فٌه، مقارنا له "هـ( بقوله: المفعول له 517ـوعرفه ابن معطً )ت  

"فً الوجود، أعم منه، جوابا لقابل ٌقول: لم؟
(344)

      . 

ما فعل ألجله فعل مذكور، مثل: ضربته تؤدٌبا، ": ولهبقهـ(  535ابن الحاجب )ت عرفه و  

"وقعدت عن الحرب جبنا
(345)

 . 

كل فضلة انتصبت بالفعل أو ما جرى مجراه على بقوله: "هـ( 558ـابن عصفور )تعرفه و  

تقدٌر الم العلة... وٌشترط فٌه أن ٌكون مصدرا، وأن ٌكون مقارنا للفعل الذي ٌنصبه فً 

"لفاعل الفعل المعللالزمان، وأن ٌكون فعال 
(346)

 . 

هو المصدر المعلل به حدث شاركه فً "هـ( بقوله: المفعول له 561ـوعرفه ابن مالك )ت 

"الوقت ظاهرا أو مقدرا، والفاعل تحقٌقا أو تقدٌرا
(347)

 . 

المصدر المقدر بالالم المعلل به حدث شاركه فً "هـ( بؤنه: 575ـوعرفه الرضً )ت   

"الفاعل والزمان
(348)

. 
                                                           

   2/124 :شرح األشموني علا ألفية ابن مالك ينظر (339) 

 .220خالد األزىري:  :شرح األزىرية في علم العربية ينظر (340) 

 .2/138 :األصول في النحو ( 341) 

  .23شرح ملحة ا عراب: ( 342) 

  .50المفصل في علم العربية: ( 343) 

 .281ابن معطي، تحقيق محمود محمد الطناحي:  :لفصول الخمبون( ا344) 

   .2/406: تحقيق يوبف حبن عمر :شرح الرضي علا السافية( 345) 

  .252ـ  2/250 :المقرب( 346) 

  .80ابن مالك، تحقيق محمد سامل برسات:  :تبييل الفوائد وتسميل المقاصد (347) 

   .2/420 :شرح الرضي علا السافية( 348) 
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 :ناهـ( تعرٌف652ـهشام )تفً ذلك بن الو

هو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه فً الزمان "أولهما: إن المفعول له  

"والفاعل
(349)

 . 

"هو كل مصدر معلل لحدث شاركه وقتا وفاعال"وثانٌهما: 
(350)

 . 

 الفضلة، المعلل لحدث المصدر القلبً"هـ( بقوله: المفعول له هو 861ـوعرفه الفاكهً )ت   

"شاركه وقتا وفاعال
(351)

. 

ٌِّن ِعلََّة وقوع الَحَدث، نحو: وقفُت  مصدر من كل هذا فالمفعول له أو ألجله     منصوب، ٌب

وال  ﴿ ونحو قوله تعالى: .االحترامَحَدث ناشا عن علّة، هً:  "الوقوؾـ". فستاذيأل احتراماً 

شرط استوفى : مصدٌر مفعول ألجله، "خشٌةَ فـ". 22: اإلسراء تقتلوا أوالَدكْم َخشٌَة إمالق﴾

ٌّن علََّة قتل الجاهلٌٌن أوالَدهم، وهً: خشٌة (ٌخشى -خشً)نصبه. وذلك أنه مصدُر  ، وقد ب

 .اإلمالق

:وقو      ًّ  ل حاتم الطاب

َما  **  وأَْؼِفُر َعوراَء الَكِرٌِم اّدخاَرهُ   وأُْعِرُض عن َشْتِم اللبٌِم َتَكرُّ

َخر )منصوب لفْعِل: ، فإنه مصدٌر (ِاّدخاَره)  ِخر –ِادَّ ٌَّن علََّة ُؼْفراِن الشاعِر َزلََّة (ٌدَّ ، وقد ب

خاره له أي: استبقاء موّدته.  الرجِل الكرٌِم، وهً: ادِّ

ماو"    َم )شرُط نصبه. وذلك أنه مصدُر ، استوفى ألجله : مصدر مفعول"َتَكرُّ  –َتَكرَّ

م ٌَّن علََّة إعراض الشاعر عن ش(ٌتكرَّ   وقوله تعالى: .(التكّرم)تم اللبٌم، وهً: ، وقد ب

َواِعِق َحَذَر اْلَمْوتِ ) َن الصَّ ْجَعلُوَن أََصاِبَعُهْم ِفً آَذاِنِهم مِّ : مصدر (َحَذرَ ) .28 :البقرة ﴾ٌَ

ٌّن علََّة جعلِهم (ٌحَذر –َحِذَر )نصبه. وذلك أنه مصدُر  شرط ، استوفى ألجله مفعول ، وقد ب

 . (الحذر من الموت)أصابَعهم فً آذانهم، وهً: 

    قال الحارث بن هشام:و    

 طمعاً لهْم بِعقاِب ٌوٍم ُمْفِسدِ   ** فصفحُت عنهْم واألحّبُة فٌهُم 

                                                           

 .115ابن ىشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد:  :شرح شذور الذىب( 349) 

  .115ابن ىشام، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد:  :شرح مطر الندى وبل الصدى( 350) 

  .252ي، تحقيق محمد الطيب ا براىيم: الفاسي :شرح الحدود النحوية( 351) 
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 –طِمع )وذلك أنه مصدُر  ،: مصدر: تحقّقت له شروط نصبه مفعوالً ألجله(طمعاً )     

ٌَّ (ٌطَمع الطمع بعقابهم بعُد، فً معركة ٌرجو النصر )ن علََّة صفحه عنهم، وهً: ، وقد ب

 .(علٌهم فٌها

 شروطه:

 لنا شروط المفعول ألجله، وهً:اتضحت  اتمن خالل التعرٌف

 كونه مصدًرا.( 2

ا.( 1 ًٌّ  كونه قلب

 مبًٌنا لعلة حدوث الفعل. (2

 مخالًفا للفظ الفعل.( 3

 والزمان.متحًدا مع عامله فً الفاعل ( 4

 حكمه: 

فإن فُِقَد َشْرٌط من الشروط المذكورة  شروط،فٌه إن تحققت  االمفعول ألجله جوازٌنصب     

ه بالم التعلٌل، أو  َن َجرُّ ٌَّ  )فً(.بـ )من( أو بـ َتَع

 فاقد الشرط:

 .18: البقرة "َو الَِّذي َخلََق لَُكمْ هُ ": قوله تعالىكمثال فاقد المصدرٌة: ( 2

 مبنً على الفتح، والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره هو ٌعود على لفظ الجاللة. فعل ماض: خلق

الالم: حرؾ جر ٌفٌد التعلٌل مبنً على الفتح ال محل له من اإلعراب، والكاؾ: ضمٌر : لكم

الجملة متعلق بالفعل خلق، وشبه الجملة مفعول ألجله فً  متصل مبنً فً محل جر، وشبه

 المعنى.

 اد فً الزمان:مثال ما فقد االتح (1

 قول الشاعر:

ْتر إال لِْبسة المتفّضل ْت لنوٍم ثٌابها  **  لدى السَّ  فجبُت وقد َنضَّ

ْت لنوم. النوم: مصدر، وإن كان علة فً خلع الثٌاب، لكن زمن خلع    فقوله: جبت وقد َنضَّ

 الثٌاب لٌس هو زمن النوم، بل سابق على زمن النوم.
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مصدر، لكنه ؼٌر متحد مع الفعل فً الزمن؛ ألن السفر قبل ومثله: سافر للعلم، فالعلم:   

 حصول العلم.

 ما فقد االتحاد فً الفاعل: 

 قول الشاعر:ك

 وإّنً لَْعرونً لِذكراِك ِهزة  **  كما انتفض العصفوُر بلَلَه القطرُ 

فالذكرى مصدر قلبً، وقد اتحد مع عامله الذي هو تعرونً فً الوقت إال أنهما لم ٌتحدا   

 الفاعل، ففاعل )تعرونً( هو )هزة( وفاعل الذكرى هو )أنا( فلم ٌتحدا فً الفاعل. فً

مصدر قلبً، لكنه ؼٌر التهجم إلشفاقً علٌه، فشكرنً المنً لتهجمً علٌه ومثاله أًٌضا:  -

 )أنا(. التهّجم:وفاعل  ،: )هو(لومالمتحد فً الفاعل مع الفعل؛ ألن فاعل 

 أحوال المفعول ألجله:

 :فقد ٌكون، حاالتلشروط السابقة له ثالث توفً لعول ألجله المسوالمف   

 حضر الجمع استقباال للقادم.: نحوواإلضافة، واألكثر نصبه،  "أل"مجرًدا من  (2

الفتح. الجمع: فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. فعل ماض مبنً على  حضر:

  الظاهرة.مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة استقباال:  

 .به رحمةللعفى عنه : نحو، فاألكثر جره، "أل"مقترًنا بـ( 1

نحو: تصدقت ابتؽاء مرضاة هللا، أو البتؽاء ، النصب والجرٌجوز فٌه مضاًفا، و( 2

َواِعِق  "ومما جاء منه منصوًبا قوله تعالى:  مرضاته. ْجَعلُوَن أََصاِبَعُهْم ِفً آَذاِنِهْم ِمَن الصَّ ٌَ

 ( مفعول ألجله منصوب.فكلمة )حذر .28البقرة  "تِ َحَذَر اْلَموْ 

 الخالصة:

 المفعول ألجله هو المصدر المعلل للحدث، المشارك له وقًتا وفاعاًل.  
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 14المحاضرة 

 )الظرف: ظرف الزمان، ظرف المكان( المفعول فٌه

الظرف المبهم، الظرف المحدود، الظرف المتصرف، نصب مباحث الظرف: تعرٌفه،  

 الظرف المعرب والظرف المبنً. ،الظرف، العامل فٌه، نائب الظرف

  تعرٌفه:   

المفعول فٌه(. ولٌس هو الكلمة التً تشعر  (الظرؾ مصطلح نحوي ٌعنً وظٌفة نحوٌة    

ولكانت بعض  ،نها تتضمن الزمنفعال ظروفا ألبالزمان والمكان فقط، وإال لكانت األ

)فً( و )مذ( و )منذ(، كما أن النحاة  :مثل ،)نسبة ظرفٌة(نها تدل على الحروؾ ظروفا أل

ال ٌعنون بالظرؾ الكلمة التً تدل بوضعها المعجمً على جزء من الزمان أو حٌز من 

المكان، فالكلمات الدالة على ذلك هً من فصٌلة االسماء فقط، كالٌوم، والشهر، والسنة، 

منها الزمان أو المكان سواء كانت جزء  والمنزل، والمطعم وأمثالها من الكلمات التً ٌفهم

من جملة أم لم تكن، ولهذا ٌصح لهذه الكلمات أن تتحمل وظٌفة الظرؾ )المفعول فٌه(، كما 

تتحمل وظٌفة المبتدأ والخبر، والفاعل، والمفعول به
(352)

. 

 ،و)الحال( ،و)المفعول معه( ،المفعول به()فالظرؾ إذن )وظٌفة( نحوٌة كوظٌفة    

قسما ( و)النعت( وؼٌرها من معان وظٌفٌة، فكما ال ٌصح لنا أن نجعل )النعت ،ى(و)المستثن

نه وظٌفة نحوٌة تقوم بها كلمات من من أقسام الكلمة فً مقابل االسم والكناٌة والصفة، أل

ب واالم والزوجة، أو من كاأل (:فصٌلة )الصفات(: كالعالم واالدٌب، أو من فصٌلة )االسماء

كهذا والذي والالبً، كذلك ال ٌصح لنا اعتبار )الظرؾ( قسما مستقال  فصٌلة )الكناٌات(:

نه وظٌفة نحوٌة تقوم بها فصٌلة االسماء الجامدة، كٌوم، وشهر، والمشتقة كمقتل ومطعم أل

وهما من  ،هنا وثم :وؼروب وشروق، كما تقوم بها كلمات من فصٌلة )الكناٌة( مثل

 .االستفهامشارة، و )متى وأٌن( وهما من كناٌات اإل

تمام حسان مما سماه ظرفا أسماء الزمان والمكان، والمصادر، وال لذلك لم ٌجعل و    

وحصر هذا  ،أسماء االعداد، واالوقات، وأسماء الجهات وؼٌرها مما ٌقوم بوظٌفة الظرؾ

هً: )إذ، وإذا، ولما، وأٌان، ومتى ـ وهً للزمان ـ وأٌن وأنى ، القسم فً كلمات ثمانٌة فقط

وهذه الكلمات وإن قامت بوظٌفة الظرؾ الزمانً والمكانً، إال أنها من  (.ـ للمكان وحٌث

بؤن )هذه الظروؾ تإدي وظٌفة الكناٌة عن إقراره على ذلك  ثبتسمً بالكناٌة، ٌ فصٌلة ما

                                                           

 . 2/84: م2864ـ/ى 2283، د طعبد العال بالم مسرم، دار البحوث العلمية، السويت،  /د لبيوطي، تحقيقا :ىمع اليوامعينظر ( 352)
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زمان أو مكان(
(353)

وأهم ما ٌمٌز )الكناٌة( عن ؼٌرها خاصٌتان؛ االولى: أنها كالحرؾ  .

استقاللها بالمعنى وافتقارها إلى الؽٌر فً تحدٌد معناها، والثانٌة: أنها كاالسم من ناحٌة عدم 

 .من ناحٌة تحملها وظٌفة العنصر المرتبط ال العنصر الرابط

 :"المفعول فٌه"الظرف    

قرب وهو األ، الوعاءو .البراعة وذكاء القلبمن أهم المعانً اللؽوٌة التً ٌفٌدها الظرؾ:    

 .صطالحً النحوياالإلى المعنى 

ٌقولون: هذا وعاء الشًء وظرفه، ثم ٌسمون البراعة ظرفا، وذكاء القلب "قال ابن فارس:   

"كذلك
(354)

      . 

وظرؾ الشًء: وعاإه، والجمع  ...الظرؾ: البراعة وذكاء القلب"وقال ابن منظور:   

"ظروؾ
(355)

 . 

الموقوع فٌه، والؽاٌة، والظرؾ،  :نحاة البصرة بخمسة عناوٌن عنه عبر فقد  اصطالحا أما 

 .المكون فٌه، والمفعول فٌهو

الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي أستاذه هـ( )الظرؾ( ونسبه إلى 270ـسٌبوٌه )تواستعمل 

"وسؤلته عن قوله: زٌد أسفل منك، فقال: هذا ظرؾ"هـ(، قال: 264ـ)ت
(356)

إلى جانب  .

  استعماله

فؤما ما كان ؼاٌة نحو: قبل وبعد "قال: للظرؾ، للتعبٌر عن أحٌانا عناوٌن ثالثة 

"وحٌث
(357)

 . 

نها ظروؾ تقع فٌها االشٌاء هذا باب ما ٌنتصب من االماكن والوقت، وذلك أل"قال: ثم 

"نه موقوع فٌه ومكون فٌهوتكون فٌها، فانتصب أل
(358)

 . 

من أن )الؽاٌة( من اصطالحات الكوفٌٌن النحاة ذكر بعضو 
(359)

. 

هـ( إلى جانب استعماله 174ـالمبرد )ت ا)المفعول فٌه(، فقد استعمله كلمةوأما   

                                                           

 .211: الييئة المصرية العامة للستاب،، (1)ط ،م2868تمام، حبان  :مبناىاو لغة العربية معناىا الينظر ( 353) 

 (.ظرف)ابن فارس، تحقيق عبد الب)م ىارون، مادة  :مقاييس اللغة( 354) 

 (.ظرف)، مادة البابق :لبان العرب( 355) 

 .2/178 البابق: بيبويو، :الستاب (356) 

 .2/175نفبو: (357) 

 . 2/302: نفبو (358) 

 .67بياري: محمد بن أحمد الخوارزمي، تحقيق إبراىيم األ :مفاتيح العلومينظر ( 359) 
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(الظرؾ)
(360)

.  

كوفٌون عن المعنى االصطالحً للظرؾ بثالثة عناوٌن، هً: الصفة، المحل، الوقد عبر    

     .والموضع

للفراء والمحل والموضع كانا هـ(، 278ـللكسابً )تفمصطلح الصفة كان     

هـ(106ـ)ت
(361)

 . 

حٌث هـ( 282ـابن جنً )تهو للظرؾ  ااصطالحٌ أعطى تعرٌفاأول من من المرجح أن و  

الظرؾ كل اسم من أسماء الزمان أو المكان ٌراد به معنى )فً( ولٌست فً لفظه، "قال: 

"كقولك: قمت الٌوم، وجلست مكانك؛ الن معناه: قمت فً الٌوم، وجلست فً مكانك
(362)

 . 

كل اسم من أسماء الزمان أو المكان ٌراد به معنى "بؤنه:  هـ(466ـابن االنباري )ت عرفهو 

")فً(
 (363)

. 

اعلم أن الظرؾ فً عرؾ أهل هذه "هـ( فً حد الظرؾ: 532ـابن ٌعٌش )ت عرفهو  

الصناعة لٌس كل اسم من أسماء الزمان والمكان على االطالق، بل الظرؾ منها: ما كان 

ا معه، فتقول: قمت الٌوم، وقمت فً منتصبا على تقدٌر )فً(، واعتباره بجواز ظهوره

"الٌوم، فـ )فً( مرادة وإن لم تذكرها
(364)

 . 

"ما فعل فٌه فعل مذكور من زمان أو مكان"هـ( بقوله: 535ـبن الحاجب )تو عرفه ا 
(365)

 . 

ما نصب من اسم زمان أو مكان مقارن لمعنى )فً(  بؤنه: "هـ( 561ـابن مالك )تعرفه و

"دون لفظها
(366)

 . 

كل اسم زمان أو مكان مسلط علٌه عامل على معنى : "نهبؤهـ( 652ـابن هشام )ت عرفهو    

)فً(، كقولك: صمت ٌوم الخمٌس، وجلست أمامك، وعلم مما ذكرت أنه لٌس من الظروؾ 

: 65 :نساناإل  ﴾إنا نخاؾ من ربنا ٌوما عبوسا قمطرٌرا﴿)ٌوما( و )حٌث( من قوله تعالى: 

ُ أَ  ﴿: ، وقوله تعالى20 ْجَعُل ِرَسالََتُه﴾هللاَّ ٌَ ُث  ٌْ .213 :نعاماأل ْعلَُم َح
 

فإنهما وإن كانا زمانا 

                                                           

 .3/217 :المبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة :المقتضبينظر ( 360) 

 .2/134 :ابن البراج، تحقيق عبد الحبين الفتلي :صول في النحواألينظر ( 361) 

 .44ابن جني، تحقيق فائز فارس:  :اللمع في العربية( 362) 

 .255أبو البرسات االنباري، تحقيق فخر صالح مدارة:  :أبرار العربية( 363) 

 .1/32 :ابن يعيش :شرح المفصل( 364) 

 .2/376 :تحقيق يوبف حبن عمر :شرح الرضي علا السافية( 365) 

 .1/564 :ابن مالك، تحقيق عبد المنعم ىريدي :شرح السافية الشافية( 366) 
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ومكانا، لكنهما لٌسا على معنى )فً(، وإنما المراد أنهم ٌخافون نفس الٌوم، وأن هللا تعالى 

ٌعلم نفس المكان المستحق لوضع الرسالة فٌه، فلهذا أعرب كل منهما مفعوال به... وأنه 

: 3 :وترؼبون أن تنكحوهن﴾ النساء﴿: )أن تنكحوهن( من قوله تعالى: لٌس منهما أٌضا نحو

"نه وإن كان على معنى )فً( لكنه لٌس زمانا وال مكانا؛ أل216
(367)

 . 

اسم ٌذكر لبٌان زمان الفعل أو مكانه، متضمن والظرؾ فً مجمل هذه التعارٌؾ هو    

 وقوله تعالى:. 23:لقمان ﴾وما تدرى نفس ماذا تكسب ؼدا﴿ نحو قوله تعالى:، معنى "فً"

  .21 :النبؤ ﴾وبنٌنا فوقكم سبعا شدادا﴿

 حكمه والعامل فٌه:

المفعول فٌه ٌكون منصوبا دابما، وناصبه هو اللفظ الدال على المعنى الواقع حكمه:      

  .فٌه

الظرؾ هو الفعل كما فً األمثلة السابقة، وٌعمل فٌه ؼٌر الفعل مما  ًالعامل فالعامل فٌه: 

 وهو:  ،ٌشبهه

فرصة لزٌارة  مدٌنةؼدا فً المكوثك ونحو:  ،مثٌر للقلقالٌوم ؼٌابك المصدر، نحو:  (2

 .50: ٌونس ﴾وما َظنُّ الذٌن ٌفترون على هللا الكذب ٌوم القٌامة﴿ ومنه قوله تعالى: .المتحؾ

  .22: الطور ﴾فوٌل ٌومبذ للمكذبٌن﴿وقوله تعالى: 

وهى: "الٌوم، وؼدا، وٌوم القٌامة، وٌومبذ" نجد أن الذي  ،فالظروؾ فً النماذج السابقة   

 ، وظن، ووٌل".مكوث، و"ؼٌاب: رعمل فٌها النصب هو المصد

وانشقت ﴿ ٌوم الجمعة، ومنه قوله تعالى: ؼابب، ولحظةالحاضر اسم الفاعل، نحو: أنا  (1

، وٌوم الجمعة " كل منهما عمل فٌه اسم لحظة، " فال25 :الحاقة ﴾فهً ٌومبذ واهٌة السماء

 ، وواهٌة". ؼاببالفاعل " قادم، و

 الٌوم. عملك مقبول ، وًؼدا فً عمل وفّقم ااسم المفعول، أن (2

 وٌجوز أن ٌكون منه:

ُظُن أولبك أنهم مبعوثون لٌوم عظٌم ، ٌوم﴿قوله تعالى:     ٌَ  ﴾الناس لرب العالمٌنٌقوم  أال 

 . 5، 4، 3:المطففٌن

                                                           

 ـ  118ابن ىشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد:  :شرح مطر الندى( 367) 
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"، "وٌوم" فً مقبول"، و"الٌوم" العامل فٌه " وفق" فؽدا " العامل فٌه اسم المفعول" مفـ   

أي: ٌبعثون ٌوم ٌقوم الناس، وٌجوز أن  ،اآلٌة الثانٌة ظرؾ ٌجوز أن ٌكون عامله مقدر

من ٌوم عظٌم لكنه ُبنًٌكون عامله اسم المفعول "مبعوثون"، وقال بعضهم إنه بدل 
(368)

 . 

حلٌم عند الؽضب، وشجاع عند المكاره. فالظرؾ "عند"  زٌدالصفة المشبهة، نحو:  (3

 العامل فٌه الصفة المشبهة "حلٌم، وشجاع". 

 و حذفه: عامل المفعول فٌه " أو ما ٌتعلق به "ذكر  

هو اللفظ الدال على المعنى الواقع فٌه، ولهذا اللفظ حاالت  المفعول فٌه ناصبذكرنا أّن    

 ثالث هً: 

لحظة.  كساعة، وانتظرت مكثت فً البٌتنحو: ، أن ٌكون العامل مذكورا فً الجملة (2

، وانتظر"، وهذا العامل مذكور فً مكثفعامل الظرؾ فً المثالٌن السابقٌن هو الفعل "

 ذلك أن ٌكون العامل هو الفعل أو شبهه.  الظرؾ، ٌستوي فً ىالجملة المشتملة عل

، كما هو الحال قرٌنةعلٌه  توذلك إذا كان خاصا، ودل، أن ٌكون العامل محذوفا جوازا (1

. وكم قطعت من جمعة: متى جبت؟ فٌكون الجواب ٌوم ال، كقولكفً جواب االستفهام

 ... الخ. مترٌنوكل، أو متراوكلمسافة؟ فتقول: 

ففً األمثلة السابقة أن ما ٌتعلق به الظرؾ جاز لك حذفه، كما هو موضح فً    

أو مترا وكل، وقطعت جمعة، كؤن تقول: جبت ٌوم الإثباتهوكذلك ٌجوز لك  األمثلة،

 . مترٌنوكل

ٌحذؾ عامل الظرؾ فً عدة مواضع، وذلك إذا كان ، وأن ٌكون العامل محذوفا وجوبا (2

كل حدث: ككابن، أو موجود وحاصل، وكان ووجد وحصل، كونا عاما ٌصلح أن ٌراد به 

أو مضارعها، خاصة إذا كان الظرؾ متعلقا بمحذوؾ صلة الموصول، ألن متعلق الصلة ال 

 ٌقدر إال فعال. 

 والمواضع التً ٌحذف فٌها عامل الظرف وجوبا هً:  

درجات  هم﴿ ، ومنه قوله تعالى:سطحفوق الطابرا الظرؾ صفة، نحو: رأٌت  كانإذا  (أ

 . 252: آل عمران ﴾عند هللا

                                                           

  .يليياوما  328 /2 :م، دار الفسر، بيروت 2881 /ه 2321حيان، عناية: صدمي محمد جميل،  وأب :البحر المحيط  ( ينظر368) 
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 عند من أجاز أن ٌكون الظرؾ "عند هللا" متعلق بمحذوؾ صفة " لدرجات". 

. " فعندك، وبٌن طالببٌن الاألستاذ ك، ورأٌت دعن زٌدحاال، نحو: مررت ب كانإذا  (ب

" قد تعلق كل منها بمحذوؾ حال، وبذلك وجب حذؾ المتعلق به "العامل"، طالبال

 . طالبالكابن بٌن الاألستاذ الجالس عندك، ورأٌت  زٌد: مررت بوالتقدٌر

، والعدو وراءك أمامك بحر، والشجرةفوق الالطابر عندك، و زٌدخبرا، نحو:  كانإذا  (ج

 ، وموجود أمامك. شجرةوتقدٌر العامل المحذوؾ: كابن عندك، ومستقر فوق ال

الذي عندك، وسرنً الذي معك. حذؾ عامال الظرؾ وجوبا  أكرمتإذا كان صلة، نحو:  (د

صلة، والتقدٌر: استقر، أو وجد، ألن الصلة ال تكون  لكون كل منهما متعلق بمحذوؾ هاهنا

 الذي استقر عندك، وسرنً الذي وجد معك. سلمت على تقدٌر: والإال جملة، 

خلدت إلى نحو: الساعة فٌه. واشتؽلت أن ٌكون الظرؾ مشؽوال عنه، نحو: ٌوم الجمعة  (هـ

عوض عنه  إذ ال ٌجوز أن  امتؤخره . ففً المثالٌن وجب حذؾ عامل الطرؾ، لكونالنوم

 . النومإلى خلدت الساعة خلدت فٌه، وال  اشتؽلتٌوم الجمعة اشتؽلت نقول: 

أن ٌكون قد سمع بحذؾ العامل، نحو قولهم فً المثل: ذكَر أمراً تقادم عهده "حٌنبذ  (و

 و: ٌومبذ اآلن. اآلن"، ونح

 والتقدٌر: قد حدث ما تذكر حٌن إذ كان كذا، واسمع اآلن، أو كان ذلك ٌومبذ، واسمع اآلن. 

  :أقسام المفعول فٌه

 ظرؾ مكان.  و ٌنقسم المفعول فٌه إلى قسمٌن: ظرؾ زمان

ظرؾ الزمان: هو كل اسم دل على زمان وقوع الفعل متضمن معنى " فً". مثل : ( 2   

أبدا، واآلن ، وسحر، وبكرة، وعشٌة، وؼرة، ولٌلة، وشهر، وحٌن، وساعة، ودهر، وٌوم، 

. وقوله 222: آل عمران ﴾ٌتلون آٌات هللا آناء اللٌل﴿آناء. نحو قوله تعالى: وأٌان، وأمس، و

 .  22: مرٌم ﴾فؤوحى إلٌهم أن سبحوا بكرة وعشٌا﴿تعالى: 

مثل:  ،لفعل متضمن معنى " فً"ظرؾ المكان: هو كل اسم دل على مكان وقوع ا( 1  

حٌث. نحو و  ،حولوفرسخ، ومٌل، وشمال، وٌمٌن، وخلؾ، وأمام، وبٌن، وتحت، وفوق، 

ال ٌؤتٌه الباطل من ﴿قوله تعالى: و .57: مرٌم ﴾ثم لنحضرنهم حول جهنم جثٌا﴿قوله تعالى: 

 . 31: فصلت ﴾بٌن ٌدٌه وال من خلفه

  :أقسام ظرؾ الزمان 

 ٌنقسم ظرؾ الزمان إلى قسمٌن: 
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    ظرؾ زمان مبهم. (2

 ظرؾ زمان مختص أو محدود.  (1

: دهر، نحو ،كل ظرؾ دل على زمان ؼٌر معلوم أو معٌن فهو ظرؾ الزمان المبهمأما     

هللا ٌتوفى األنفس ﴿ :حٌن، كقوله تعالىو. 13: الجاثٌة ﴾وما ٌهلكنا إال الدهر﴿ :كقوله تعالى

 ﴾فسبحان هللا حٌن تمسون وحٌن تصبحون﴿ وقوله تعالى: .31:زمرال ﴾حٌن موتها

زمنا فً  قضٌتوقتا طوٌال. زمان، نحو:  استهلكت فً االمتحان. وقت، نحو: 26:الروم

 . قراءة الكتاب

فصل  عطلتًنحو: استؽرقت  ،الظروؾ المبهمة إذا أضٌفت إلى ما ٌفك إبهامها صح ذلك  

 . جحرهافترة الشتاء فً الحٌة  أمضت الصٌؾ، و

، هو كل ظرؾ دل على زمان مقدر ومعٌنف ظرؾ الزمان المختص )ؼٌر المبهم(أما    

ـ  ﴾هللا ٌحكم بٌنكم ٌوم القٌامة﴿ٌوم، كقوله تعالى: و: انتظرتك ساعة. مثل ساعة، نحو:

 ﴾لم ٌلبثوا إال عشٌة أو ضحاها﴿عشٌة، وضحى، كقوله تعالى: و .232: النساء

عاما، وصٌفا. الشام إلى العرب صٌفا، رحلت  .صمت شهراشهرا، نحو: و .35:النازعات

. ومنه قوله تعالى: ﴿وأْعَتَدْت لهن 26: التوبة ﴾ٌحلونه عاما وٌحرمونه عاما﴿ :كقوله تعالى

 . 4التوبة:  ﴾َواْقُعُدوا لَُهْم ُكلَّ َمْرَصدٍ  ﴿وقوله تعالى:  ،42: القصص ﴾متكؤ

 وهناك ظروؾ زمانٌة، كبقٌة فصول السنة: الربٌع، والخرٌؾ، والشتاء. 

  :أقسام ظرؾ الزمان من حٌث الجمود والتصرؾ  

 إلى قسمٌن: فً ذلك ٌنقسم ظرؾ الزمان 

   ظرؾ زمان متصرؾ. (2

 ظرؾ زمان جامد.  (1

: ، نحوهو كل اسم ٌصح أن ٌكون ظرفا، وؼٌر ظرؾفظرؾ الزمان المتصرؾ  أما    

إن الساعة آلتٌة ال رٌب ﴿قوله تعالى: كما ورد فً  ،سنةوشهر، وأسبوع، ووم، ٌوساعة، 

فلفظة  .228المابدة:  ﴾هذا ٌوم ٌنفع الصادقٌن صدقهم﴿: وقوله تعالى .48ؼافر   ﴾فٌها

"ٌوم" ظرؾ زمان لكنها  لفظة "الساعة" ظرؾ زمان لكنها جاءت منصوبة ألنها اسم إن، و

وٌوم تقوم الساعة ﴿ :وقد ٌؤتً فاعال، كقوله تعالى  جاءت مرفوعة لوقوعها خبرا للمبتدأ هذا.

"فالساعة" ظرؾ للزمان، ولكنها وقعت فاعال للفعل ٌقوم.  .21:الروم ﴾ٌبلس المجرمون



90 

 

الظرؾ وبذلك ٌعرب  .276األعراؾ:  ﴾ٌسؤلونك عن الساعة﴿وٌؤتً مجرورا كقوله تعالى: 

 .الزمانً المتصرؾ حسب موقعه من الجملة

: كل اسم ال ٌؤتً إال ظرفا للزمان، وال فهوظرؾ الزمان الجامد "ؼٌر المتصرؾ" أما     

 ن: انوعوهو ٌخرج عن الظرفٌة. 

، ظرؾ الزمان المالزم النصب على الظرفٌة الظاهرة أو المقدرة، إذا كان الظرؾ مبنٌا (2

: ما كقولك ذات مساء، وصباح مساء.وصباح، وذا وى، أنّ وأٌان، وعوض، و: قط، مثل

 .112البقرة:  ﴾وال أفعله عوض. ومنه قوله تعالى: ﴿فؤتوا حرثكم أنىَّ شبتم ،قطُّ  جالستك

النصب على  جبما ٌ .276األعراؾ:  ﴾ٌسؤلونك عن الساعة أٌان مرساها﴿وقوله تعالى: 

بعد، ومثل: قبل،  مذ .. إلخ.و حتى،وإلى، و: من، رالظرفٌة، أو جره بؤحد أحرؾ الج

 اآلن. ومتى، و

ومنه  .3الروم: ﴾هلل األمر من قبُل ومن بعدُ ﴿قوله تعالى: ك ،فتقدٌر النصب فً قبل، وبعد

 .83النساء:﴾كذلك كنتم من قبل فمن هللا علٌكم﴿قوله تعالى: 

ى على الضم ففً المثالٌن السابقٌن نجد أن " قبل وبعد" قد جاء كل منها ظرؾ زمان مبن  

 فً محل نصب على الظرفٌة الزمانٌة. 

 ﴾إنا كنا من قبله مسلمٌن﴿ومثال جرها ظاهرا، إذا جاءت مضافة لفظا، قوله تعالى: 

 .42القصص: 

 .142:البقرة ﴾من بعد ما جاءتهم البٌنات﴿ ومثال "بعد" المجرورة إلضافتها قوله تعالى:

 أقسام ظرؾ المكان من حٌث الجمود والتصرؾ.  

 ٌنقسم ظرؾ المكان إلى نوعٌن: 

     ظرؾ مكان متصرؾ. (2

 ظرؾ مكان جامد، ؼٌر متصرؾ.  (1

هو كل اسم مكان ال ٌتقٌد بالنصب على الظرفٌة، بل ٌؤتً مرفوعا، أو فالمتصرؾ:  أما     

أمام، والمنزل، والبٌت، ومثل: الجنة،  ،مجرورا، أو منصوبا، وذلك حسب موقعه من الجملة

األستاذ قدام، ومن ذلك الجهات األصلٌة، والفرعٌة وهى: أمام أو قدام، نحو: وقؾ وخلؾ، و

 ﴾ومن خلفهم وعن أٌمانهم وعن شمابلهم﴿. خلؾ وٌمٌن وشمال، كقوله تعالى: طلبةأمام ال

فوق، كقوله و .26المعارج:  ﴾عن الٌمٌن وعن الشمال عزٌن﴿قوله تعالى: و .26األعراؾ: 

ألكلوا من فوقهم ومن ﴿تحت، كقوله تعالى: و .21 النبؤ: ﴾عا شداداوبنٌنا فوقكم سب﴿تعالى: 
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ومنها أٌضا أسماء المقادٌر المكانٌة: المٌل، والفرسخ، والكٌل، . 55المابدة:  ﴾تحت أرجلهم

 والبرٌد. 

 فمثال الرفع قول الرسول الكرٌم " الجنة تحت أقدام األمهات". 

 ومنه قول لبٌد بن ربٌعة: 

 مولى المخافة خلفها وأمامها **  تحسب أنه فؽدت كال الفرجٌن

 ."خلفها وأمامها " خلفها خبر أن مرفوع، وأمامها معطوؾ علٌهالشاهد 

  .ومثال النصب: من ٌعمل عمال صالحا حق له أن ٌدخل الجنة

 ومنه قول ذي الرمة : 

 وال ٌختطٌها الدهر إال مخاطر  **  وصحراء ٌحمى خلفها ما أمامها

 فهو منصوب على الظرفٌة المكانٌة. "أمامها"الشاهد 

 وقوله تعالى:  .22: الرعد ﴾له معقبات من بٌن ٌدٌه ومن خلفه﴿قوله تعالى:  ،ومثال الجر

 .23: فصلت ﴾إذ جاءتهم الرسل من بٌن أٌدٌهم ومن خلفهم﴿

 أما ؼٌر المتصرؾ: فهو كل اسم مكان ال ٌكون إال ظرفا. 

 وٌنقسم إلى قسمٌن: 

مبنٌا،  نوع مالزم النصب على الظرفٌة المكانٌة الظاهرة أو المقدرة، إذا كان الظرؾ (2

. 253 :البقرة ﴾واألرض والسحاب المسخر بٌن السماء﴿ ومن ذلك: بٌن وبٌنما كقوله تعالى:

  .48الحج: ﴾هللا ٌحكم بٌنكم ٌوم القٌامة﴿: وقوله تعالى

حتى ، وإلى ، وأحرؾ الجر التالٌة: من ، ما ٌلزم النصب على الظرفٌة، أو الجر بؤحد  (1

قوله و .62: هود ﴾فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق ٌعقوب﴿قوله تعالى: ك ،منذومذ ، و

إذ ٌباٌعونك ﴿وقوله تعالى:   .32 :األعراؾ ﴾لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم ؼواش﴿تعالى: 

. 55: المابدة ﴾أرجلهم ألكلوا من فوقهم ومن تحت﴿وقوله تعالى:  .27: الفتح ﴾تحت الشجرة

ولما جاءهم كتاب من عند ﴿. وقوله تعالى: 151: البقرة ﴾لهم أجرهم عند ربهم﴿وقوله تعالى: 

   .78: البقرة ﴾هللا مصدق لما معهم

حٌث. نحو قوله وَثمَّ، وعند، ولدن، ولدى، وتحت، و: فوق، أٌضا ومن تلك الظروؾ  

 .12: النبؤ ﴾وبنٌنا فوقكم سبعا شدادا﴿ تعالى:
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وهب لنا من ﴿. وقوله تعالى: 42: المإمنون ﴾كل حزب بما لدٌهم فرحون﴿قوله تعالى: نحو 

 . 7: آل عمران ﴾لدنك رحمة

ولما ﴿ومثال جرها محال قوله تعالى:   .282: البقرة ﴾واقتلوهم حٌث ثقفتموهم﴿قوله تعالى: 

     .57: دخلوا من حٌث أمرهم أبوهم﴾ ٌوسؾ

 نصب ظرؾ الزمان وجره:  

 متضمناعلى زمان الفعل سواء أكان مبهما أم مختصا، دل ٌنصب ظرؾ الزمان إذا    

الٌوم، وتؤخرت ساعة. ومنه قوله ؼبت مدة، و صٌرتحٌنا، و أقمتمعنى "فى". نحو: 

اَلَت ِحٌَن َمَناٍص﴾ ص ﴿تعالى:  ن َقْرٍن َفَناَدوا وَّ  . 2: َكْم أَْهلَْكَنا ِمن َقْبلِِهم مِّ

الجمعة. ومنه  فً ٌوم مكة دخلت: قولك اقتضاه، نحو إذا سوؼه المعنى وكما ٌجوز جره    

  .24: القصص ﴾وخل المدٌنة على حٌن ؼفلة من أهلها﴿قوله تعالى: 

ٌعرب حسب موقعه من الجملة. نحو: ٌوم الجمعة ٌوم فمعنى "فً"   إذا لم ٌتضمنأما    

و "الٌوم" فً اآلٌة  .26النور:  ﴾، وجاء ٌوم الخمٌس. ومنه قوله تعالى: ﴿ٌخافون ٌوماعطلة

وٌجوز  ،مبتدأاآلٌة ، " فٌوم " فً 28: مرٌم ﴾وأنذرهم ٌوم الحسرة﴿.  قوله تعالى: مفعول به

فً "ٌوم الحسرة" أن ٌكون ظرفا متعلقا بالفعل، ؼٌر أن نصبه على المفعولٌة، هو الوجه 

 األحسن.
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 11لمحاضرةا

 المفعول معه

 المفعول معه، أحكامه، حاالت االسم الواقع بعد الواو.تعرٌفه، شروط نصب 

 تعرٌفه:  

هذا باب ما ٌظهر فٌه ": فً كتابه هـ(270ـسٌبوٌه )تورد عند مصطلح البصري، وهو    

نه مفعول معه... وذلك قولك: ما صنعت وأباك، و: لو تركت الفعل وٌنتصب فٌه االسم أل

ت مع أبٌك، و: لو تركت الناقة مع فصٌلها، الناقة وفصٌلها لرضعها، إنما أردت: ما صنع

"فالفصٌل مفعول معه، واالب كذلك
(369)

 . 

بقٌة المفاعٌل باستثناء ولمفعول معه ٌراد به اواستعمل الكوفٌون لفظ )المشبه بالمفعول(    

)المفعول به( الذي هو المفعول الوحٌد عندهم
(370)

.       

االسم الذي ٌنتصب بؤنه مفعول معه ]هو ما[ ": بقوله هـ(266ـأبو علً الفارسً )ت عرفهو  

ٌعمل فٌه الفعل الذي قبله بتوسط الحرؾ، وذلك قولهم: استوى الماء والخشبة... فالمعنى: 

"استوى الماء مع الخشبة
(371)

 . 

ما فعلت معه فعال، وذلك قولك: قمت وزٌدا، أي: مع "بؤنه:  هـ(281ـابن جنً )تقال و 

"زٌد
(372)

 . 

هو اسم ٌصل الفعل إلٌه بواسطة واو تنوب عن فً شؤنه: "هـ( 517ـابن معطً )تقال و  

"مع( فً المعنى ال فً العمل)
(373)

 . ، وهذه الواو ال تجرباإلضافةن )مع( تجر بحكم أ؛ 

المفعول معه هو المذكور بعد الواو لمصاحبة "هـ( بقوله: 535ـابن الحاجب )تعرفه و  

"معمول فعل
(374)

 . 

المفعول معه: هو االسم المنتصب بعد الواو "هـ( بقوله: 558ـابن عصفور )تعرفه و   

                                                           

  .2/186 :بيبويو، تحقيق عبد الب)م ىارون :الستاب( 369) 

  .2/7 :البيوطي، تحقيق عبد العال بالم مسرم :ىمع اليوامع شرح جمع الجوامعينظر ( 370) 

 . 2/282 :بن الشاذلي فرىودالفاربي، تحقيق ح :يضاح العضديا ( 371) 

  .50ابن جني، تحقيق فائز فارس:  :اللمع في العربية( 372) 

  .282ابن معطي، تحقيق محمود الطناحي:  :الفصول الخمبون( 373) 

  .2/424 :شرح الرضي علا السافية، تحقيق يوبف حبن عمر( 374) 
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"الكابنة بمعنى )مع( المضمن معنى المفعول به، وذلك نحو قولك: ما صنعت وأباك
(375)

 . 

هو االسم التالً واوا تجعله بنفسها فً المعنى "هـ( بقوله:  672ـابن مالك )تحده و  

"كمجرور )مع( وفً اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة
(376)

 . 

اسم فضلة بعد واو أرٌد بها التنصٌص على المعٌة، ": قولههـ( ب652ـابن هشام )ت عرفهو    

"مسبوقة بفعل أو ما فٌه حروفه ومعناه، كـ: سرت والنٌل، و: أنا سابر والنٌل
(377)

 . 

المفعول معه هو اسم فضلة منصوب بعد "واو" ما ٌمكن استقراإه من هذه التعارٌؾ ف   

 .قة بجملة تحتوي على عامل النصب فٌهبمعنى "مع" مسبو

 حكمه:

 ُحكمان:له 

د، نحو: ( 2    امتنع  "تصافح وتشاجر وتشارك وتحاور..."إذا كان الفعل مما ٌقع ِمن متعدِّ

ٌّة، وصّح العطؾ، نحو  .عمُروٌد وزٌ: تصافح قولك النصب على المع

: العطؾ قصودإذا احتمل المعنى: المشاركة والمصاحبة، جاز وجهان تبعاً للمعنى الم (1  

ٌّة للمصاحبة، نحو: طلع القمُر والنجَم.حل زٌد وعمروُ للمشاركة، نحو:   ، والنصب على المع

 المفعول معه:نصب شروط 

 ٌُْشَتَرُط فً المفعول معه َنْصب ما بعِد الواِو على أنُه مفعوٌل َمَعُه ثالثُة شروٍط:   

المبتدِأ والخبِر، والفاعِل والمفعوِل به، كأساسٌاً فً الكالِم، عنصرا لٌس  :أن ٌكوَن َفضلَةً  (2

 عنصراً الواقع بعد الواِو  ماالسوفً حال َكْون ، هبل ٌجوُز أن تتكون الجملة وُتْفَهُم دون

ِة، بل ٌكوُن زٌد وعمروٌ أساسٌاً من الجملِة، مثل: اشترَك  ٌّ ، فال ٌجوز َنْصُبُه على المع

ًٌّ عنصر ، فاعل وهو زٌداَ معطوفاً على ما َقْبلَُه، فتكوُن الواُو حرَؾ عطٍؾ. وذلك ألّن  أساس

ٌُعاَمُل ُمعاَملََتُه، لذا أفادت  –عمرو –ه الجملُة بؽٌِرِه. وما ُعِطَؾ علٌ ستقٌم ُفً الكالِم، فال ت

 الواو معنى العطِؾ، ولم ُتِفْد معنى المعٌِة. 

                                                           

 . 114ابن عصفور، تحقيق عادل عبد الموجود وعلي معوض:  :المقرب( 375) 

 . 88ابن مالك، تحقيق محمد سامل برسات:  :تبييل الفوائد وتسميل المقاصد( 376) 

  .122ابن ىشام، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد:  :شرح مطر الندى( 377) 
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فإن كاَن ما بعدها ؼٌُر جملٍة،  –ؼٌَر جملٍة  – اأن ٌكوَن ما بعد الواِو جملَة ولٌس مفرد( 1

محذوفاً . ٌكوُن معطوفاً على ما َقْبلَُه كل: وهً مبتدأ وٌكوُن الخبُر مإمن وعملهمثل: كلُّ 

 ُمْقَتِرنان.  عملهُ ومإمن التقدٌُر كلُّ فالعطَؾ واالقتراَن، تدل على وجوباً بعد الواو التً 

العطِؾ، للعطؾ أن تكوَن الواُو التً َتْسِبُق المفعوَل معه تعنً )مع(، فإن كانت الواُو  (2

م ٌكن ما بعدها مفعوالً قبلَه أو َبْعَدهُ، ل عمروٌ ٌد وزٌ: جاَء كلعدِم ِصّحِة المعٌِة فً مثل قول

 عمروٍ ٌد مع زٌ: جاَء كصحة ّذلك قولٌعّزز ما مَعُه، ألنَّ الواَو فً الجملِة ال تعنً )مع(. و

إن كانت الواو دالًة على الحاِل، فال ٌجوُز أن ٌكوَن الحال المعنى، وكذلك لفسد َقْبلَُه أو بعَدهُ، 

( َمّر على قرٌٍة وهً خاوٌٌة على عروِشَهاأو كالذي )قوله تعالى كما بعدها مفعوالً َمَعُه. 

 ومثل قولِنا: َنَزَل الّشتاُء والّشْمُس َطالَِعٌة. .148البقرة: 

 :عوامل نصبه

 : تتعدد عوامل نصب المفعول معه على النحو التالً   

: مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة طلع القمر والنجم، فـ"النجَم" :الفعل؛ مثل (أ

 .الظاهرة

 ،شبه الفعل هو ما ٌنصب المفعول من المشتقات العاملة عمل الفعلبنعنً شبه الفعل: و (ب

 : مفعول معه منصوب بـكتَب العلم، فـ"كتب"وزٌد ساهر  :اسم الفاعل؛ مثلإما وهً: 

: الطالب ُمَكرم والنجاح، فـ"النجاح" :اسم المفعول؛ مثلإما وعالمة نصبه الفتحة. "ساهر" 

عملك ٌنفعك  :المصدر؛ مثل إما وعالمة نصبه الفتحة. رم"مك"مفعول معه منصوب بـ 

اسم  إما وعالمة نصبه الفتحة. "عملك": مفعول معه منصوب بـ "طاعةفـ"  ،وطاعة هللا

وعالمة نصبه  "روٌد ": مفعول معه منصوب بـ الحرام، فـالحرام"روٌدك و: الفعل؛ مثل

  .الحرام وال تحوم حول حماهك مع أمهل نفس تقدٌر:وال، الفتحة

 :د المفعول معهٌحدطرٌقة ت  

ولٌس مفعوالً به أو  ،االسم المنصوب بعد الواو مفعوال معهإلى عرؾ ٌمكن التمتى   

 معطوًفا على ما قبل الواو؟ 

مفعوال معه. وهذه الحالة ٌتوجب  هإعرابمنها ما ٌمكن  ،االسم الواقع بعد الواو له حاالت    

سرت والنهَر، فـ  :سم على أنه مفعول معه لسبٍب؛ مثل عدم استقامة المعنى؛ مثلنصب اال

 .وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة"سرت" : مفعول معه منصوب بـ"النهَر"

أهلك من الوقوع فً المعاصً، و احذر :لمانع نحوي؛ مثل العطؾ ومثل عدم جواز   

ذلك ألن العطؾ على و: مفعول معه منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. فـ"أهلك"

ضمٌر الرفع المتصل بؽٌر فاصل ضعٌؾ؛ وألن العطؾ على االسم المجرور ٌستلزم 

 .تكرار حرؾ الجر
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  خالصة:

المفعول معه هو اسم منصوب ٌدل على المصاحبة أي ٌؤتً بعد "الواو" التً تعنً "مع"   

 ٌشترط فً المفعول معه:و المعٌة"."واو ٌطلق علٌها و

 أن تكون واوه بمعنى مع. -   

 أن ٌكون ما قبله جملة. -   

 أن ٌكون فضلة. -   

 :فتكون على النحو التالً حاالت االسم الواقع بعد الواوأما   

ما قبل الواو وما بعدها ، فخرجت وشروَق الشمس، نحو: ٌجب إعرابه مفعوال معه( 2

 .وٌختلفان فً الحدثٌشتركان فً الزمن 

الفعل ف ، تصافح الرجل وصدٌقه،تراسل الولد وابُنه ، نحو:ٌجب إعرابه اسما معطوفا (1

 .ٌدل على المشاركة وال ٌصدر إال من اثنٌن "تصافح"

ما قبل ف ،وصدٌَقه أو وصدٌقُهزٌد جاء  ، نحو:ٌجوز إعرابه مفعوال معه أو اسما معطوفا( 2

 .على المشاركة” جاء“الزمن والحدث معا وال ٌدل الفعل الواو وما بعدها ٌشتركان فً 
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 12المحاضرة 

 الحال

، الحال جملة، أحكام واو الحال ،الحال، عامل الحال، صاحبها، أحكام الحال تعرٌفه، شروط

  . صٌغ وتراكٌب حالٌة

 الحال

 تعرٌف الحال:

 :أهمهافً اللؽة عّدة معاٍن، للحال 

 .االِنسان من خٌر أو شرّ ما علٌه (  1

 .الوقت الذي أنت فٌه(  2

.َصْرؾ الدهر ( 3
 

 

زوجة الرجل( 3
(378). 

ٌُذّكر وٌإّنث، فٌقال: هذا الحال     لفظه وضمٌره  طالوهذه الحال. والتذكٌر ٌ ،والحال 

جح فً لفظه هو التذكٌر، فٌقال: )حال( بال تاء، واالَرجح فً رووصفه وؼٌرها، لكّن األ

 :هو التؤنٌث، قال الشاعرؼٌر اللفظ 

 َفَدْعُه وواكل أمره واللٌالٌا  **  إذا أعجبتَك الدهَر حاٌل أمرئٍ           

و تصؽٌرها: حوٌلة، واشتقاقها من  .وألؾ الحال منقبلة عن واو؛ لقولهم فً جمعها: أحوال

التحّول وهو التنّقل
(379)

 :وقد ٌإّنُث لفُظها، فٌقال: حالٌة، قال الشاعر. 

** على جوِده لضنَّ بالماِء حاِتمُ  على حالٍة لو أَنَّ فً القوِم حاِتماً         
(380) 

عناوٌن متعّددة، قبل أن ٌستقّر عنواناً مصطلح )الحال( فً النحاة : لقد استعمل اصطالحاً  

 :ربعة التالٌةالعناوٌن األاستعمل هـ( 270ـفسٌبوٌه )ت ،للمعنى االصطالحً النحوي

"ّنه حال... وذلك قولك: ما شؤنك قابماً ألَ  ما ٌنتصب"الحال:  ( 1
(381)

. 

                                                           

    .ماد)ح و ل( البابق،لبان العرب: ينظر ( 378) 

 .  1/258 :حاشية الصّبان علا شرح ااَلشمونيينظر ( 379) 

 .  134ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد:  :شذور الذىبشرح ينظر ( 380) 

 .1/50: بيبويو، تحقيق عبد الب)م ىارون :الستاب( 381) 
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"ما ٌنتصُب فٌه الخبر... وذلك قولك: فٌها عبدهللا قابماً : "الخبر(  2
(382)

 . 

"واعلم أّن الشًء ٌوصؾ بالشًء... كقولك: هذا زٌٌد ذاهباً : "الصفة(  3
(383)

 . 

"ّنه وقع فٌه الفعلما ٌنتصُب أل: "الموقوع فٌه(  4
(384)

 . 

الحال إّنما هً هٌبة "قال:  ،هـ(225ـعّرؾ الحال اصطالحاً هو ابن السّراج )توأقدم من    

"الفاعل أو المفعول أو صفته فً وقت ذلك الفعل المخبر به عنه
(385)

. 

"هٌبة الفاعل والمفعول"هـ(، قال: الحال 466ـنباري )توعّرفها ابن األ  
(386)

. 

"الفاعل أو المفعول بهوصؾ هٌبة : "الحال: قالب هـ(281 ـابن جّنً)تعرفها و 
(387)

. 

كّل صفة نكرة منصوبة بمعنى فً : "الحال :هـ( بقوله362ـعبد القاهر الجرجانً )ت اوعّرفه

"حال كذا
(388)

.  

ٌّن هٌبة الفاعل أو المفعول به لفظاً : "هـ( بقوله535ـوعّرفها ابن الحاجب )ت الحال ما ٌب

"ومعنىً 
(389)

 . 

عنصر صّحَة االستؽناء عن الحال، بل تعنً أّن الحال لٌست ذلك عنً لٌس مفضلة وهً   

فً الجملة كالمبتدأ والخبر، أو الفعل والفاعلأساس 
(390)

 .دخل زٌد سعٌدانحو: ، 

     

 

                                                           

 .  1/77: البابق( 382) 

   1/212( نفبو: 383) 

 .  2/33( نفبو: 384) 

 .  2/147 :ابن البّراج، تحقيق عبد الحبين الفتلي :ااَلصول في النحو( 385) 

   .280ااَلنباري، تحقيق محّمد بيجة البيطار:  ابن :أبرار العربية( 386) 

 .  51ابن جّني، تحقيق فائز فارس:  :اللمع في العربّية( 387) 

 .  25: الجرجاني: الجمل( 388) 

 .  1/6 :تحقيق يوبف حبن عمر :شرح الرضي علا السافية( 389) 

  .2/202 :جامع الدروسينظر   (390) 

 

http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Alhal.html#_ftnref2
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Alhal.html#_ftnref2
http://www.reefnet.gov.sy/education/kafaf/Bohoth/Alhal.html#_ftnref9
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 سّتة:الحال أحكام  

. وتتعّدد وٌتعّدد صاحبها، متعباً مسرعاً  زٌدٌ تتعّدد الحال وصاحبها واحد، نحو: جاء  (2     

 "منحدراً "ُمصِعداً ُمنحِدراً. فـ  زٌد عمرواً فتكون القرٌبة للقرٌب والبعٌدة للبعٌد، نحو: لقً 

 ."عمرو"حال من  "مصعداً "، و""زٌدٌ حال من 

راكباً، فسّرنً رجوعه  زٌدٌ فعل وشبهه وتتقّدم علٌهما، نحو: جاء تتؤخر الحال عن ال (1     

 و من األمثلة التً تتقدم فٌها: ، فسّرنً منتصراً رجوعه.زٌدٌ وراكباً جاء  .منتصراً 

 قال طرفة بن العبد:

 صوُب الؽماِم ودٌمٌة َتْهِمً**    فسقى دٌارك ؼٌَر مفِسِدها

مت على صاحبها وهو "ؼٌرَ فـ"       . "صوبُ ": حال تقدَّ

 قال الشاعر:         

 بذكراكُم حتى كؤنكُم عندي **   تسلٌُّت ُطّراً عنكُم بعَد بٌِنُكمْ 

 "كم"حاالً. وقد تقّدمْت فً البٌت على صاحبها، وهو الضمٌر  وقعت: "ُطّراً فكلمة "     

. والحال تتقّدم على "تسلٌّت عنكم ُطّراً "الكالم قبل هذا التقدٌم: تقدٌر ، و"عن"المجرور بـ 

 صاحبها بؽٌر قٌد.

 قال امرإ القٌس:   ·    

لِ **    خرجُت بها أمشً تُجرُّ وراءنا َل ِمْرٍط ُمَرحَّ ٌْ نا َذ ٌْ  على أََثَر

 الِمرط: كساء من خّز أو صوؾ. والمرّحل: المخّطط.     

 .ٌدٌ وسافر ُمْعَجالً ز ،ُمْعَجالً  ٌدٌ سافر زتتؤّخر الحال عن صاحبها، وتتقّدم علٌه، نحو:  (2     

 رجلٌ مستعجالً. و: جاء  زٌدٌ ٌكون صاحب الحال معرفًة ونكرة، نحو: جاء  (3     

 مستعجالً.

 ومن مجًء صاحب الحال نكرة، قوُل قطرّي ابن الفجاءة: 

رَكَنْن أَحٌد إلى اإلحجامِ  ٌَ فاً لِِحمامِ   ** ال   ٌوَم الوؼى متخوِّ

فاً فـ"       ، وهو نكرة."أَحدٌ ": حال، صاحبها: "متخوِّ

 .3 :الحجر ﴾وما أهلكنا من قرٌٍة إالّ ولها كتاٌب معلوم﴿ قوله تعالى:نحو ذلك و    
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هً  ،. وفً اآلٌة مسؤلة أخرى"قرٌة"حالٌة، صاحبها نكرة، وهو:  جملة "ولها كتابفـ"    

جاز  "إالّ "االسمٌة بـ الجملة ُسِبَقت إذا . و"إالّ بـ" ةقوسبمجملة اسمٌة،  "لها كتاٌب معلوم"أّن 

وما ﴿: كقوله تعالىوجاز عدم مجٌبها،  -فً اآلٌة هو وارد كما  -بعدها مجًء واو الحال 

حالٌة، لم تسبقها واو  جملة "لها منذرونـ"ف .107الشعراء  ﴾أهلكنا من قرٌة إالّ لها منذرون

 . "إالّ "الحال بعد 

 للطالِب  متوسطا جهٌد،نحو:  ،حاالأضحت نكرة على موصوفها، صفة إذا تقّدمت  (4     

ٌٌ : لِ ًاألصلالتقدٌر و  .لطالب جهٌد متوسٌط

ٌّر عزة:      قال كث

ٌَّة موحشاً طلَلُ   ٌلوح كؤنه ِخلَل  **  لِم

ٌَّة "األصل أن ٌقول: وآثار مْنزلها، بِخلَل السٌوؾ، أي: وْشً أؼمادها. الشاعر شّبه       ِلَم

الترتٌب فقّدَم الصفة على أخّل ب. ولكنه "طلَلٌ "صفًة لـ "موحشٌ "، فكلمة "طلٌل موحشٌ 

مت على موصوفها ُنِصبت على الحال، وه  ذاالموصوؾ. والقاعدة: أّن الصفة النكرة، إذا قُدِّ

فً تقدٌم الصفة النكرة على موصوفها، ونصبها على الحال، نحو ذلك ما قاله الشاعر. و

:قوُل عمرو ابن أسد الفقعس ًّ 

      ًْ ونً لمثل وفً األرض مبثوثاً شجاعٌ **  تفاَقدوا –فهالّ أََعدُّ
(391)

   وعقربُ  

َم الصفة النكرة: فً ذلك األصل و      ٌّات بؤنها مبثوثة، ولكنه قدَّ أن ٌصؾ الشاعر الح

وفً األرض مبثوثاً "، فُنِصَبت على الحال، فقال: "شجاع"، على الموصوؾ: "مبثوث"

 ."شجاعٌ 

 قد تؤتً الحال مستقلًّة بنفسها، بدون فعل، فتقترن: (5     

إّما بالفاء: إذا أردَت الداللة على تدّرج فً نقص أو زٌادة، نحو فصاعداً، فنازالً، فؤكثر،      

ساعًة السترجاع قواي و ،فصاعداً ٌنبؽً الحضور الٌوم  نحو:فؤقّل، فؤطول، فؤقصر... 

 فؤكثر.

، نحو: أوإّما بهمزة: للداللة على       ًّ  ؟!.نجح الكلوقد راسبا استفهام توبٌخ

 

 

                                                           

 .  الشجاع: الخبيث من الحّيات. دعا علييم بأن يفقد بعُضيم بعضًا، إذ لم يجعلوه ُعدًَّة لقتاِل َمن سان مثَلو من أبطال أعدائيم (391) 
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 الحال الجملة:

. مبتسماً = جاء  بتسمٌ زٌدٌ نحو: جاء  ،قد تكون الجملة حاالً، إذا وقعت موقع الحال     

 وٌربطها بصاحب الحال عند ذلك وجوباً، ضمٌٌر أو واو؛ وقد ٌجتمع الرابطان.

)الضمٌر المتصل، أي الهاء،  "،بٌدهحجته  زٌدٌ "جاء : ، قولكفمن مجًء الرابط ضمٌراً      

 هو الرابط(. بٌدهِمن 

 . سعادة تؽمرنًومن مجٌبه واواً: سافرت وال     

 ."وٌُده على رأسه ٌد اللصُّ "اقتِ : ، قولكومن اجتماع الرابَطٌن     

 أحكام واو الحال:     

 ٌدٌ ز رَ حَ أبْ ، نحو: "الواو"إذا َخلَت الجملُة من ضمٌٍر ٌربطها بصاحب الحال، وجبت   

 .بحر هادئوال

 أحكامها مع الجملة االسمٌة: (2     

، إذا َخلَْت من ضمٌٍر ٌربطها بصاحب الحال. وتجب الجملة االسمٌة تجب الواو قبل         

وٌجوز الوجهان  :دخل زٌد وهو ٌبتسم.أٌضاً إذا كان صدر الجملة ضمٌراً منفصالً، نحو: 

 .األصفاد= إالّ بٌده  األصفادإالّ وبٌده اقتٌد اللص ا ، نحو: م"إالّ "بعد 

 أحكامها مع الجملة الماضوٌة: (1     

قبل الجملة الماضوٌة، ؼٌر المشتملة على ضمٌر  - "قد"وتلزمها  -تجب الواو         

 . خسرأو فرٌقك فاَز ، نحو: اُنصْر "أو"صاحب الحال. وتمتنع إذا كان بعد الماضوٌة 

 :التالً جٌبها وعدُمه، قبل الجملة الماضوٌة فًوٌجوز م    

نحو: زارنً زٌٌد وما قال كلمًة = زارنً ما قال  ،إذا كان فً الجملة ضمٌر رابط، ا(  

 إلٌنا. بضاعتنا رّدتإلٌنا = هذه  رّدتوقد  بضاعتناكلمًة، ونحو: هذه 

 .حضراً م = إالّ كان حضراً إالّ وكان منجح أحد ، نحو: ما "إالّ "أو سبقتها  ب( 

 أحكامها مع الجملة المضارعٌة: (2

تجب الواو مع الجملة المضارعٌة، إذا خلت من ضمٌر ٌربطها بصاحب الحال،      

ولم تطلع الشمس. فإن وجد ضمٌر رابط، جاز الوجهان، وصل زٌد ، نحو: "لم"وسبقتها 

 لم ٌتؤخر.وصل ولم ٌتؤخر = وصل علً نحو: 
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وقد ٌنجح  ٌدٌ ، نحو: نجح ز"قد"المضارعٌة المقترنة بـ  كما تجب الواو مع الجملة      

 المجتهد.

، "ال"أو  "ما"ٌسعى، والمنفً بـ  ٌدٌ المثبت، نحو: جاء زالفعل المضارع وتمتنع قبل          

 ."ما لك ال تجدّ "ما تحّب التهاون فـ معروؾ عنك نحو: 

 :"لّما"حكمها مع  (3

 ."حضر خالٌد ولّما أََره"ل إذاً: ٌإالّ بالواو. فق وجدٌ ال: "لّما"المضارع المسبوق بـ       

ة:  ٌّ  صٌٌغ وتراكٌُب حال

 خطوةً )سرت معه إلى البٌت   :وحنال تكاد تتؽٌر، ُتعرب حاالً.  اصٌؽتتضمن اللؽة      

 (: ٌالحظ هاهنا اشتراك جانبٌن.خطوةب

إلى معرفة هً: هاء معرفة، )َتَعّرَفت بإضافتها وردت ٌد )وحَده(: الحال هنا زٌجاء     

 .العرب الضمٌر( ومجًء الحال معرفًة، قلٌل فً كالم

وتمر السنون شهراً شهراً، وتنقضً  ،اُدخلُوا واحداً واحداً واثنٌن اثنٌن، وثالثًة ثالثًة...  

تتبعت المسرحٌة مشهدا الشهور أسبوعاً أسبوعاً، وتنصرم األسابٌع ٌوماً ٌوماً...، ومنه: 

اُدخلوا األوَل ": كولكنها قد تكون معرفة، كقول  ،نكرةوردت . والحال فً كل ذلك مشهدا

أّن العطؾ  وأٌالحظ من الترتٌب فً كل ذلك.  ماإّما بـ هافً هذه الحالة نعلّل. و"فاألول

 فً كّل ذلك، أي: واحداً فواحداً، أو واحداً ثّم واحداً.محتمل  "الفاء وثمّ بـ"

 : أّما شجاعًة فشجاٌع... وذلك فً وصفك َمن تعلم فٌه ذلك. نحوهالٌِم: وأّما )ِعْلماً( فع -   

تٌن. والكلمتان مرّكبتان تركٌباً مزجٌاً. -     تفّرقوا )شَذَر مَذَر(: أي: مشتَّ

 جاري )بٌَت بٌَت(: أي: مالصقاً. والكلمتان مرّكبتان تركٌباً مزجٌاً. ٌدٌ ز -   

تٌن. -     ذهبوا )أٌادَي َسَبؤ(: أي: مشتَّ

 النجاح )جْهَدك(: أي: جاهداً.اطلب  -   

 درس )طاقَتك(: أي: مطٌقاً، ٌعنً: باذالً طاقتك.أُ  -   

 )وجهاً لوجه(: أي: متقابلٌَن.صادفته  -   

(: أي: فمه إلى فمً، مشافهًة، وفٌه معنى االشتراك. -    ًّ  كلّمته )فاهُ إلى ف
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اً بدٌنار(: ٌكثر استعمال هذه الصٌؽة فً البٌع والشراء، لما فٌها من متر)قماش ال اقتنٌت -   

 الداللة على سعر.

 ."حاالً "كافًّة، وقاطبًة، وُطّراً: كلمات ثالث، ال تكاد ُتستعمل إالّ  -   

 وظائف الحال المعنوٌة:

 ، وهً:للحال وظابؾ معنوٌة     

ٌُستكون قد ت -ا( طلق . وٌراجالً  ٌدٌ نحو: جاء ز ،فاد معناها إالّ بذكرهاللتبٌٌن، وهً التً ال 

 : الحال المإسسة.علٌها

نحو: هو  ،اً. أو توكٌد مضمون الجملة قبلهاؤّثر ؼاضبعاملها، نحو: فتقد تكون لتوكٌد  (ب

 : المإكدة.طلق علٌها. وٌباطل زاهقاً ال

طلق علٌها: . وٌ"قرآناً عربٌاً إّنا أنزلناه ": كقوله تعالى ،توطبًة لصفٍة بعدها كونوقد ت (ج

 الموّطبة.

طلق علٌها: . وٌأعصابه نهاراً م أقبل زٌدٌ لتبٌٌن هٌبِة ما ٌتعلّق بصاحبها، نحو:  كونوقد ت (د

 السببٌة.

: الجملة (وقد تعلمون) ،4: الصؾّ  ﴾لَِم تإذوننً وقد تعلمون أنً رسول هللا إلٌكم﴿   

 جبت الواو قبلها. وقد تحقق ذلك فً اآلٌة.و "قد"مضارعٌة، والمضارعٌة إذا اقترنت بـ 

 قال الشاعر:     

ٌُْخفً عنك ُعسَرَتهُ  ٌّاً، وهو مجهودُ **  إّن الكرٌم لَ  حتى تراهُ ؼن

ال بّد لكل جملة حالٌة، من رابط ٌربطها بصاحب الحال، وإالّ انقطعت الصلة بٌنهما.      

ال ﴿ كقوله تعالى:  ٌجتمع الرابطان معاً ٌكون واو الحال. وقد  وقد ٌكون الرابط ضمٌراً، أو

 .32 :النساء ﴾تقربوا الصالَة وأنتم ُسكارى

وما خلقنا ﴿ لفسد المعنى. ومثل ذلك قوله تعالى: " وأنتم سكارى"لو حذفت الحال:      

لفسد  "العبٌن"فإنك لو حذفت الحال:  .25 :األنبٌاء ﴾السماء واألرض وما بٌنهما العبٌن

 المعنى.

وأنتم "واو واجبة هنا قبل الجملة االسمٌة. وذلك لوقوع الضمٌر المنفصل صدراً لها: وال     

 ."سكارى
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حال من الضمٌر فً  "جمٌعاً فـ" ،3 :ٌونس ﴾إلٌه مرجُعكْم جمٌعاً ﴿ وقوله تعالى:     

ه ، وهو مضاؾ إلٌه. وصاحب الحال ٌكون مضافاً إلٌه مطلقاً، بؽٌر قٌد. ومنه قولُ "مرجعكم"

 .23 :ٌوسؾ ﴾بن أكله الذبب ونحن عصبٌة إّنا إذاً لخاسرونل﴿ تعالى:

 : جملة حالٌة، والواو قبلها واجبة، لخلّو الجملة من ضمٌر رابط."نحن عصبةفـ"     

 ابَنه بطول القامة:فً وصؾ قال الشاعر        

 عمامُته بٌن الرجال لواءُ **  فجاءْت به َسْبَط العظام كؤنما

 ."به"حاالً من الضمٌر المجرور بالباء، وهو: الهاء ِمن  "َسْبطَ "كلمة ف     

 قال الشاعر:       

ٌَّما**    عهدتك ما تصبو وفٌك شبٌبةٌ   فما لَك بعَد الشٌب صّباً مت

ٌّة بـ "ما تصبو"     ٌّة الجملة . ومتى كانت "ما": جملة حالٌة مضارعٌة، منف المضارعٌة منف

ًَ ال أرى ﴿ :تعالى هلوقمنها  بلها.امتنع مجًء الواو ق "ال"أو  "ما"بـ  وتفقّد الطٌَر فقال مال

ٌّة بـ "ال أرىفـ" .10 :النمل ﴾الهدهد . وهً شاهد على "ال": جملة حالٌة مضارعٌة، منف

 امتناع مجًء الواو قبلها.
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 13المحاضرة 

 التمٌٌز

 

حكم تمٌٌز العدد ، حكمهمباحثه: تمٌٌز الذات وحكمه، تمٌٌز النسبة وتعرٌفه، أنواعه، 

 .الصرٌح، كم االستفهامٌة وتمٌٌزها، كم الخبرٌة و تمٌٌزها، بعض أحكام التمٌٌز

    التمٌٌز

    تعرٌفه:

التمٌٌز لؽة: مصدر مٌز إذا خلص شٌبا من شًء وفرق بٌن متشابهٌن    
(392)

مزت و" .

"الشًء أمٌزه مٌزا: عزلته وفرزته، وكذلك مٌزته تمٌٌزا
(393)

.     

فً  هـ(270 ـسٌبوٌه)ت عرضوقبل أن ٌستعمل لفظ التمٌٌز عنوانا للمعنى االصطالحً،   

عنوانان لهذا المعنى هما: التفسٌر والتبٌٌن هكتاب
(394)

هـ( 106ـوعبر عنه الفراء )ت. 

بالمفسر
(395)

هـ(174ـأول من عبر بكلمة )التمٌٌز( هو المبرد )تلعل ، و
(396)

قال فً ، الذي 

إن التمٌٌز ٌعمل فٌه الفعل أو ما ٌشبهه، ومعناه فً "تمٌٌز: بٌان المضمون النحوي لل

االنتصاب واحد... ]وهو[ أن ٌؤتً مبٌنا عن نوعه، وذلك قولك: عندي عشرون 

"درهما
(397)

. 

"التمٌٌز: تبٌٌن النكرة المفسرة للمبهم"هـ( بقوله: 273ـوعرفه الرمانً )ت 
(398)

.  

                                                           

 .2/282 :االزىري :التصريح علا التوضيحشرح ينظر  (392) 

 .(ز ي مادة )م البابق، :لبان العرب( 393) 

 2/201 :بيبويو :الستاب( ينظر 394) 

 .2/68 :الفراء، تحقيق أحمد نجاتي ومحمد علي النجار :معاني القرآن( ينظر 395) 

 2/21 :المبرد، تحقيق عبد الخالق عضيمة :المقتضب( ينظر 396) 

 21 /2 :البابق (397) 

: م2858، دار الجميوريــة، بغــداد، ، تحقيــق مصــطفا جــواد ويوبــف مبــسوني"ربــائل فــي النحــو واللغــة"الرمــاني، ضــمن  :الحــدود فــي النحــو( 398) 
28. 



106 

 

بعد الكالم التام، ٌراد به تبٌٌن  اسم نكرة ٌؤتً"هـ( بؤنه: 281ـوعرفه ابن جنً )ت

"الجنس
(399)

. 

التمٌٌز هو تفسٌر مبهم بجنس نكرة منصوبة مقدرة بـ: "هـ( قابال: 517ـوعرفه ابن معطً )ت

"من، وٌنصب عن تمام الكالم وعن تمام االسم
(400)

 . 

ما ٌرفع االبهام المستقر عن ذات مذكورة أو "هـ( بؤنه: 535ـوعرفه ابن الحاجب )ت 

"مقدرة
(401)

 . 

ما فٌه معنى )من( الجنسٌة من نكرة منصوبة فضلة "هـ( بؤنه: 561ـوعرفه ابن مالك )ت 

"ؼٌر تابع
(402)

.         

 :      هـ( ثالث صٌاؼات لتعرٌؾ التمٌٌز652ـبن هشام )تكان الو   

"اسم فضلة نكرة جامد مفسر لما انبهم من الذوات"أولها: 
(403)

. 

"إبهام اسم أو إجمال نسبةاسم نكرة فضلة ٌرفع "وثانٌها: 
(404)

 . 

"بهام اسم أو نسبةاسم نكرة بمعنى )من( مبٌن إل"وثالثها: 
(405)

 . 

السم الذي طلق على اٌوما ٌمكن استخالصه من األقوال التً أوردناها عن التمٌٌز، فهو   

را، وٌسمى االسم الذي ،ما قبلهأبان  ٌِّزا، أو تفسٌرا أو مفسِّ  وأزال ؼموضه، تمٌٌزا، أو مم

ٌَّزا را.  ،زال ؼموضه، مم  أو مفسَّ

اسم نكرة فضلة جامد بمعنى "من" ٌذكر لبٌان ما قبله من اسم أو جملة، أو ما  وهو    

 ٌعرؾ "بالذات أو النسبة". 

خمسة عشر كتابا، ومنه  اقتنٌتقمحاً، و صاعااشترٌت ، قولك: ما ٌبٌن االسم "الذات"ف  

 54أٌام هود﴿تمتعوا فً داركم ثالثة  قوله تعالى:

                                                           

 .53ابن جني، تحقيق فائز فارس:  :اللمع في العربية( 399) 

 .277ابن معطي، تحقيق محمود الطناحي:  :الفصول الخمبون( 400) 

 .1/42 :السافيةشرح الرضي علا ( 401) 

 .223ابن مالك، تحقيق محمد سامل برسات:  :تبييل الفوائد وتسميل المقاصد( 402) 

 .222ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد:  :شرح مطر الندى وبل الصدى( 403) 

 .143ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد:  :شرح شذور الذىب( 404) 

 .1/207: ابن ىشام، تحقيق محيي الدين عبد الحميد: بن مالكأوضح المبالك إلا ألفية ا( 405) 
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نفساً، ومنه قوله  مإمنسناً، وطاب المن عمرو أكبر  زٌد: ، قولكوما ٌبٌن الجملة "النسبة"  

قمحا، وكتابا، وأٌام، وسنا، ونفسا، وقوة " كل  "فـ. 33: فاطر ﴾وكانوا أشد منهم قوةً ﴿تعالى: 

 المراد منه. أوضح منها جاء تمٌٌزا، أزال ؼموض االسم الذي سبقه، و

  واجب النصب.مٌٌز: حكم الت 

 أنواعه:  

 تمٌٌز ذات.  (1 تمٌٌز نسبة . (2ٌنقسم التمٌٌز عامة إلى قسمٌن :   

لبٌان الجملة المبهمة، أو ٌرد تمٌٌز نسبة، أو جملة، وٌسمى ملحوظا: وهو االسم الذي  أوال ـ

 ماًء.  ناء ما ٌعرؾ بالنسبة، نحو: فاض اإل

 إلى قسمٌن: بدوره وٌنقسم تمٌٌز النسبة "الملحوظ" 

ل: وهو كل تمٌٌز ملحوظ جاء منقوال عن اآلتً: ( 2   تمٌٌز ملحوظ منقول أو محوَّ

واشتعل ﴿ :ومنه قوله تعالىأي طابت نفُس المإمن. نفساً، المإمن نحو: طاب الفاعل، ا(  

 .3: النساء ﴾فإن طبن لكم عن شًء منه نفساً ﴿وقوله تعالى: ، 3مرٌم ﴾الرأس شٌبا

  :ومنه قوله تعالىقدر الشٌخ، رفعُت  أي ،قدرا األستاذ: رفعت ونحالمفعول به،  ب(

       .21: القمر ﴾فجرنا األرض عٌوناً و﴿

عمرو،  أحسن من خلقزٌد خلقاً، والتقدٌر: خلق  عمرو أحسن منزٌد المبتدأ، نحو:  ج(

 .12ٌونس ﴾هللا أسرع مكراً ﴿ :علماً، ومنه قوله تعالى علً محمد أؼزر مننحو: و

أو مبتدأ،  تمٌٌز ملحوظ ؼٌر منقول أو محول: أي أنه ؼٌر منقول عن فاعل، أو مفعول،( 1

بل هو كلمة جدٌدة تضاؾ إلى الجملة لكشؾ جهة ؼامضة فً نسبة التعجب إلى المتعجب 

منه، نحو: هلل دره فارساً، أو هلل دره من فارس، ونحو: أْكِرم بمحمد عالماً، وأكرم بمحمد من 

 ك به ناصراً، وحسبك به من ناصر. ونحو: وحسب عالم،

األمثلة السابقة، ومرد  توضحهوهذا النوع من التمٌٌز ٌجوز فٌه النصب، والجر كما      

" : اللبس فٌه بٌن التمٌٌز والحال، فدخول "من" فً مثل قولهملرفع جواز النصب أو الجر 

إذا قلنا: أكرم به هلل دره من فارس"، خلص الكلمة للتمٌٌز، وأبعدها عن شبهة الحال، ف

ثم ﴿ فارسا، جاز فً كلمة" فارس" النصب على التمٌٌز، أو الحال. ومنه قوله تعالى:

  .56ؼافر:  ﴾ٌخرجكم طفالً 
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" طفال " حاال، وعلٌه قال ابن السراج: إن التمٌٌز إذا لم  فقد أعرب بعض النحاة          

بالواحد للداللة على الجنس، وبالجمع إذا ٌسم عددا معلوما: كالعشرٌن والثالثٌن جاز تبٌٌنه 

وقع اإللباس
(406)

. 

 العامل فً التمٌٌز الملحوظ:  

 : رأٌان  نوع العامل فً التمٌٌز الملحوظل   

الثانً أما الرأي األول ٌرى أن العامل فٌه هو نفس العامل الذي تضمنته الجملة.  الرأي   

 ن العامل فٌه هو الجملة نفسها. رى أٌف

تمٌٌز ذات أو مفرد، وٌسمى التمٌٌز الملفوظ. وهو االسم النكرة الذي ٌذكر لبٌان اسم  ثانٌا ـ

 قبله، وٌنقسم إلى أربعة أنواع: 

إنً رأٌت أحد عشر ﴿ خمسة عشر كتاباً، ومنه قوله تعالى:اقتنٌت تمٌٌز العدد، نحو:  (2

 . 3ٌوسؾ ﴾كوكباً 

 تمٌٌز المقادٌر، وٌنقسم إلى ثالثة أنواع:  (1

 . تمراً كٌال جنبت  رطال زٌتاً، و استهلكتتمٌٌز وزن، نحو: ا( 

 أردب ذرًة. أهدٌت صاعا قمحاً، وتصدقت كٌل، نحو:  ب(

 أرضاً. هكتارا  ورثتمساحة، نحو: ج( 

ومنه قوله ، و قنٌنة حبرا، التمٌٌز الواقع بعد شبه تلك المقادٌر، نحو: عندي وعاء سمناً  (2

  .7 الزلزلة ﴾را ٌرهومن ٌعمل مثقال ذرة خٌ﴿تعالى: 

مما ٌكال به، وإنما هو  ا" لٌست، و قنٌنة"وعاء تًٌالحظ من األمثلة السابقة أن كلم       

  .شبٌه بالكٌل

عندي دٌنار ذهبا، ودرهم ما كان فرعا للتمٌٌز، وهو كل اسم تفرع عن األصل، نحو:  (3

دٌنار ذهبا"، أملك دٌنار ـ" عندي فضًة، وهذا النوع من التمٌٌز ٌجوز فٌه الجر أٌضا، ف

 . ذهب، أو من ذهبا

 العامل فً التمٌٌز الملفوظ هو الممٌز بال خالؾ. 

 

                                                           

 . 116 /2 :مؤببة الربالة، بيروت ،(2)، طم2874 ـ/ى 2304 ابن البراج، تحقيق: عبد الحبين الفتلي، :األصول في النحو( ينظر 406) 
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 :ملحوظات 

االسم الواقع بعد اسم التفضٌل على التمٌٌز، إن لم ٌكن من جنس ما قبله، ٌجب نصب  ا( 

أسمى خلقاً، فالتمٌٌز "خلقا "، ٌصلح جعله فاعال زٌد : قولك لكونه فاعال فً المعنى، نحو

 سمى خلقه.  زٌدفً المعنى بعد تحوٌل اسم التفضٌل فعال، والتقدٌر: 

، أي لم ٌكن فاعال فً المعنى، بحٌث هفإن كان التمٌٌز من جنس ما قبله أو بعضا من      

أصدق زٌد ، وجب جره باإلضافة إلى أفعل، نحو: حلهلفظ "بعض" م أن ٌحّل ٌصح 

 . صدقاءبعض األ أي زٌد، صدٌقٍ 

قول: ال! فال ٌجوز حسنه خلقاوال ٌجوز تقدٌمه على عامله إن كان فعال جامدا، نحو: ما أ     

، ولكن ٌجوز زٌدقول: صدٌقا نعم ٌمكن الصدٌقا، فال  زٌد، ونحو: نعم خلقا ما أحسنه

جوز ٌبل وزٌد. اب نفساً توسطه بٌن العامل ومرفوعه إذا كان العامل فعال متصرفا، نحو: ط

 زٌد.نحو: نفسا طاب ، تقدٌمه على عامله إذا كان فعال متصرفا

وصفا ناب  األصل فً التمٌٌز أن ٌكون جامدا، وٌجوز فٌه أن ٌؤتً مشتقا، وذلك إذا كان ب(

عالما،  عن موصوفه، نحو: هلل درك عالماً، وهلل دره فارساً، وأصل الكالم: هلل درك رجال

  فارسا. وهلل دره رجال

 األصل فً التمٌٌز أن ٌكون نكرة، وٌجوز فٌه أن ٌؤتً معرفة لفظا، ولكنه ٌإول بمعنى ج(

 ﴾إال من سفه نفسه﴿ومنه قوله تعالى:  ،النكرة، نحو: طبت النفس، والتقدٌر: طبت نفسا

 .47القصص ﴾وكم أهلكنا من قرٌة بطرت معٌشتها﴿وقوله تعالى: ، 220البقرة

، قرأت من الكتب التراثٌة ثالثٌن كتابالتمٌٌز للتؤكٌد، ال إلزالة اإلبهام، نحو: كون اقد ٌ د(

، وشهرا" ـ"كتابا. ف47القصص ﴾عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا إنّ ﴿ :ومنه قوله تعالى

  .كل منها جاء تمٌٌزا الؽرض منه التوكٌد، ولٌس إزالة اإلبهام

 جملة، وال شبه جملة.  ردال ٌال ٌكون التمٌٌز إالّ اسما صرٌحا، و (4

 رطل خال زٌتا.  اقتنٌتقول: ال مكنال ٌبحٌث ال ٌجوز تعدد التمٌٌز،  (5

اإلناء.   ماء" تمٌٌز، وهو ممٌز للشًء الذي مألـ"ناء ماء،  فاإلفاض فً مثل قولهم:  (6

 ومثله قولهم: ٌالك رجال! وٌالها مدٌنة! 

  :تمٌٌز العدد  

 : ربٌسٌن قسمٌنٌنقسم تمٌٌز العدد إلى  

 تمٌٌز كناٌات العدد. (1تمٌٌز العدد الصرٌح.  (2
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خمسة طالعت لٌصؾ اسما قبله بلفظه الصرٌح، نحو:  وردتمٌٌز العدد الصرٌح هو ما 

 كتٍب. 

هو ما جاء للتعبٌر عن شًء معٌن بلفظ ؼٌر صرٌح فأما تمٌٌز كناٌات العدد،       

كم" االستفهامٌة، والخبرٌة، و كؤيٍّ أو كؤٌن، وكذا، علٌه، ومن ألفاظ كناٌات العدد: " للداللة

 ؾ. وكٌت، وذٌت، وبضع، ونٌّ 

 أوال تمٌٌز العدد الصرٌح:  

 تذكٌره وتؤنٌثه: 

وفقا لتذكٌر التمٌٌز وتؤنٌثه، وذلك حسب المكونات العددٌة و تؤنٌثه لعدد من تذكٌر االبد       

 اآلتٌة: 

رجل حضر نحو:  مذكر، وٌإنثان مع المإنث.العددان: واحد واثنان، ٌذكران مع ال (2

امرأتان اثنتان. وٌكون هذا  حضرتو امرأة واحدة،وحضرت رجالن اثنان،  حضرواحد، و

، طالباأحد عشر نجح فً العدد المفرد، كما فً األمثلة السابقة، وفى العدد المركب، نحو: 

وثالثون ، وحضر واحد وعشرون طالبا، وحضرت إحدى طالبة إحدى عشرةنجحت و

التوبة  ﴾اثنا عشر شهرا﴿، وقوله تعالى: 3ٌوسؾ ﴾أحد عشر كوكبا﴿ طالبة. ومنه قوله تعالى:

 ﴾اثنتً عشرة أسباطا﴿ :وقوله تعالى .21المابدة ﴾اثنً عشر نقٌبا﴿ :. وقوله تعالى25

 .250 األعراؾ

إنث، األعداد من ثالثة إلى تسعة، ٌخالؾ العدد المعدود، فهً تذكر مع المعدود الم (1

 وتإنث مع المعدود المذكر. 

  .قصابدثالث ، و حفظت قرأت أربعة كتبٍ نحو: 

وإذا كان العدد مركبا خالؾ الجزء األول من العدد المعدود تذكٌرا وتؤنٌثا وطابقه الجزء  -

 . ةطالب ةتسع عشرفازت ، واعشر طالب ةثالثنجح الثانً. نحو: 

وبقى لفظ العقد على حاله، ألن  ،وإذا كان العدد معطوفا خالؾ الجزء األول المعدود -

 ستة وأربعون طالباً. تخرج أربع وخمسون طالبًة، ونحو: ونجح ال تتؽٌر. نحو:  صورته

عشرة نجح العدد عشرة: ٌخالؾ العدد عشرة إذا كان مفردا معدوده تذكٌرا وتؤنٌثا. نحو:  (2

 . طالبات، وعشر طالب

 . طالبة، وأربع عشرة طالبا ً خمسة عشرنجح أما إذا كانت مركبة فتوافق المعدود، نحو:  
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ألفاظ العقود: وهً عشرون وثالثون إلى تسعٌن، وكذلك المابة واأللؾ، ال تتؽٌر  (3

منهم ، زار المدٌنة ثمانون سابحاصورتها مع المعدود، فتبقى كما هً تذكٌرا وتؤنٌثا. نحو: 

، وفى منخرطاألؾ جمعٌة مبة طالب. ونحو: فً التقدم لالمتحان . ونحو: ٌةً ثالثون فرنس

 . منخرطةألؾ  جمعٌةال

 صٌاؼة العدد على وزن " فاعل": 

ٌصاغ العدد على وزن فاعل للداللة على الترتٌب، من اثنٌن وعشرة وما بٌنهما، وٌسمى   

، رؤنٌث، والتعرٌؾ والتنكٌالعدد الوصفً، وٌكون نعتا لمعدوده، وٌطابقه فً التذكٌر والت

 بالمرتبة الثانٌة. مواطنته ، وفازت ولالمركز األحّل العداء الجزابري فً واإلعراب. نحو: 

حل العداء أما العدد " واحد وواحدة " فٌعدل عنهما باألول للمذكر واألولى للمإنث. نحو:    

 بالمرتبة األولى. فازت مواطنته المركز األول، والجزابري فً 

جزء إذا كان العدد "واحد وواحدة" مركبا أو معطوفا فال ٌعدل بهما. نحو: قرأت الأما    

الحادٌة عشرة حفظت القصٌدة ، ومن كتاب األؼانً ألبً الفرج األصفهانً الحادي عشر

 . دٌوان المتنبًمن 

وٌبنى فقط على وزن فاعل، منه إذا كان العدد مركبا أو معطوفا صٌػ الجزء األول أما      

شهر  كرم فً الٌوم الثانً عشر منالمركب منه على فتح الجزأٌن. نحو: ولد الرسول األ

 .إلى المجموعة الثانٌةالثانً عشر والثالث عشر انضم فوج الطلبة نحو: وربٌع األول. 

، عالمٌا من نصٌب عدابً الجزابر ذكورا حسب الفرق الثانٌة عشرةكانت المرتبة و

 ب فرٌق اإلناث. نصٌوالتاسعة عشرة من 

نحو: و .مشٌا من بلدتنا الثانً والعشرٌنقطعت الكلومتر نحو:  ،وٌكون معربا فٌما عدا ذلك 

 .ٌحًٌ المسلمون كل سنة اللٌلة السادسة  والعشرٌن من رمضان

 :الخبرٌةاالستفهامٌة، وكم تمٌٌز كم 

 بمعنى أّي عدد،اسم لعدد مبهم الـجنس والـمقدار، وهً علـى قسمٌن: استفهامٌة  كم:   

بمعنى آخر فهً تسؤل عن العدد، ولها الصدارة كباقً أسماء االستفهام إال إذا سبقت بحرؾ 

لهذا ٌقتضً تمٌٌزا  -ما ٌفسر إبهامه -وخبرٌة بمعنى عدد كثـٌـر، وكل منهما أحوج إلىجر. 

مفرد بعده، وٌكون إّما اسم استفهام محله من اإلعراب بحسب موقعه فً الجملة، وممٌزها 

كم: اسم استفهام مبتدأ، درهما تمٌٌز منصوب. ونحو: كم  منصوب، نحو: كم درها عندك؟

قصٌدة حفظت؟ "كم": اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به للفعل 

: اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب "كم"الموالً. ونحو: كم خطوة خطوت، 

: اسم استفهام مبنً على السكون فً محل "كم"طعت، مفعول مطلق، ونحو: كم مسافة ق
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: اسم استفهام مبنً على السكون فً "كم"نصب ظرؾ مكان. ونحو: كم وقتا استؽرقت؟ 

 محل نصب ظرؾ زمان.

وممٌزها مفرد أو جمع  ،أو تكون خبرٌة وهً من كناٌات العدد ٌكنى بها عن العدد الكثٌر

 الفرزدق: مجرور. وإما بإضافتها إلٌه أو بمن، كقول

 **  فدعاء قد حلبت علً عشاري  ٌا جرٌر وخالةٍ  كم عمةٍ 

ا النصب فقـٌل إن لؽة تمٌـم نصب تمٌـٌز وٌـروى هذا البـٌت بالنصب والرفع أٌضاً: أمّ 

تهكم: أي أخبرنـً بعدد  استفهامالـخبرٌة إذا كان مفرداً. وقـٌل علـى تقدٌـرها استفهامٌة 

مننـً فقد نسٌته، وعلـٌهما فكم مبتدأ خبره قد حلبت، وأفرد عماتك وخاالتك الالتـً كّن ٌخد

ا الرفع فعلـى أنه مبتدأ وإن كان نكرة ألنها قد وصفت بلك، الضمٌـر حمالً علـى لفظ كم. وأمّ 

فدعاء مـحذوفة مدلول علـٌها بالـمذكورة، كما حذفت لك من صفة خالة مدلوالً علـٌها بلك  و

من تقدٌـر قد حلبت أخرى، ألن الـمخبر عنه حٌنبٍذ  ال بدّ ، و"قد حلبت"والـخبر  األولـى،

ظرؾ أو مصدر والتمٌـٌز هاهنا نظٌـر زٌنب وهند قامت. وكم  ،متعدد لفظاً ومعنى

  حلبة. مـحذوؾ: أي كم وقت أو

ْوٍم﴾ ومثله قوله تعالى: ٌَ ْوًما أَْو َبْعَض  ٌَ ظرؾ  :"كم، "148. البقرة: ﴿ َقاَل َكْم لَِبْثَت َقاَل لَِبْثُت 

تعالى: ﴿ كم تركوا من جناٍت  هلوقوسبٌل التقرٌر.  أي: كم مّدة لبثت؟ وهو سإال على

 .14وعٌون﴾ الدخان

 كم: خبرٌه مبنٌة على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم لتركوا.

تركوا: فعل ماض مبنً على الضم التصاله بواو الجماعة، واو الجماعة فً محل رفع 

  ".ومجرور متعلق بمحذوؾ فً محل نصب حال من المفعول به "كمفاعل. من جنات: جار 

 وعٌون: الواو حرؾ عطؾ، عٌون معطوفة على جنات.

فق كم الخبرٌة واالستفهامٌة فً االسمٌة، والبناء على السكون، واالفتقار إلى تتّ  تذكٌر:   

عراب فإن الممٌز إلبهامهما، وجواز حذفه لدلٌل، ولزوم الصدر كما سٌؤتً، وفً وجوه اإل

تقدمهما جار فمحلهما جر وإال فإن ُكنًِّ بهما عن الحدث، أو الظرؾ فنصب على المصدرٌة 

 ،فإن لم ٌلهما فعل ،ً بهما عن الذوات، وإن كنّ "كم ضربة أو ٌوماً ضربتـ"ك ،أو الظرفٌة

 كمـ"ك ،أو متعدٌاً رافعاً لضمٌرهما "كم رجالً قام؟ـ"ك ا،أو كان الزمً  "كم رجل عندي؟ـ"ك

كم ـ"ك ،أو أخذ مفعوله  "كم رجل ضرب أبوه زٌداً؟ـ"ك ،أو لسببٌهما "،رجل ضرب زٌداً؟

وإن كان متعدٌاً لم ٌشتؽل  ،وما بعدهما خبر مبتدآنفهما فً ذلك كله  "رجل ضربت زٌداً؟

كم رجل ـ"ك ،فهما مفعوالن، أو اشتؽل بضمٌرهما أو سببها "،كم عبد ملكتـ"ك ،بشًء

فاشتؽال، وٌفترقان فً أن تمٌٌز االستفهامٌة مفرد على  "،هضربت عبد"، أو "ضربته
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األصح وأصله النصب، وٌفصل منها فً السعة وفً الخبرٌة ٌجوز مفرداً وجمعاً، وأصله 

فال  كثٌر، وٌختص بالماضًعلى التّ  وفً أن الخبرٌة تدلّ ، وال ٌفصل إال ضرورة  ،الجر

  .وال تستدعً جواباً ، والكالم معها ٌحتمل الصدق والكذب "كم ؼلمان سؤملكهم؟" :ٌجوز
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 14المحاضرة 

 (407)  االستثناء

تعرٌفه، مكونات جملة االستثناء، أدوات االستثناء: أسماء االستثناء، حروف االستثناء، 

 أفعال االستثناء. 

  تعرٌفه:  

ا ِمْن َباِب َرَمى إَذا َعَطْفته ااِلْسِتْثَناُء " االستثناء لؽة من     ًٌ َء أَْثِنٌِه َثْن ًْ ُث الشَّ ٌْ اْسِتْفَعاٌل ِمْن َثَن

ُتُه َعْن ُمَراِدِه إَذا َصَرْفُتُه َعْنُه َوَعلَى َهَذا َفااِلْسِتْثَناُء َصْرُؾ اْلَعاِمِل َعْن َتَناوُ  ٌْ ِل َوَرَدْدُتُه َوَثَن

 "اْلُمْسَتْثَنى
(408)

. 

  .استثِن، استثناًء، فهو مستثنٍ ستثنى ٌستثنً، ا  

ْسَتْثِن أَ  ٌَ ِن : ِاْسَتْبَعَدُهَما ، أَْقَصاُهَما ، أَْخَرَجُهَما ِمْن َمْجُموٍع لَْم  ٌْ  َحداً ِاْسَتْثَنى ِمَن الَحاِضِرٌَن َرُجلَ

  .استثنى الشًََّء: أخرجه من قاعدة عامة أو حكم عامّ 

 واصطالحا:  

هذا الشًء اآلخر إما مذكور أو مقدر وبؤحد أدوات  إخراج شًء أو أمر من شًء آخر   

االستثناء المعروفة، لما كان داخال فً الحكم السابق علٌها، هذا اإلخراج إما أن ٌكون حقٌقٌاً 

أو ٌكون تقدٌرٌا، أو هو إخراج ما بعد إال أو إحدى أخواتها من أدوات االستثناء، من حكم 

 زٌداإال نحو: حضر الطالب  ،ما قبله
(409)

. 

نوع من أنواع المفعول به، ألنه ٌكون فً حالة النصب منصوبا بفعل محذوؾ وهو     

ألننا نعرؾ أن حكم المستثنى أنه إذا كان  . استثنً "، وتدل علٌه كلمة االستثناء " تقدٌره

 .من هنا فقد ذكر فً باب المنصوبات ،الكالم مثبتاً وتمت أركان االستثناء ٌجب نصبه

 
                                                           

 (407) . 

المستبة  (،ه660الحموي، أبو العباس )المتوفا: نحو أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم   :المصباح المنير في غريب الشرح السبير(408) 
 .مادة )ث ن ى(، بيروت –العلمية 

 .326: م 1066-ىـ2317دار الفسر  لبنان، –بيروت  مصطفا، الغ)ييني، :جامع الدروس العربية (409) 
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 أقسامه:

 : االستثناء قسمان

 جنسـ)زٌد( من ك .ما كان فٌه المستثنى من جنس المستثنى منه االستثناء المتصل:( 2

 .الطالب

إخراج ٌكون فٌه و االستثناء المنقطع: ما كان فٌه المستثنى من ؼٌر جنس المستثنى منه،( 1

محافظهم، نحو: خرج الطالب إال شًء من شًء هو فً حقٌقته لٌس منه، لكنه فً التقدٌر، 

، فإن السامع قد خرج الطالبحٌن االقتصار على واقع الااللتباس والؽرض من ذكره دفع 

والعرب  ،لاللتباسالعادة، فذكر االستثناء استدراكاً ودفعاً خرجوا بمحافظهم كٌظن أنهم 

 القوم» ٌقولون " جاء القوم إال امرأة" أو: "إال طفالً" ألن العرب على الرأي األكثر ٌسمون 

هم جماعة الرجال، وال ٌدخل فٌه النساء، واألطفال، وإنما القوم اسم للرجال، فإذا  «

أخرجت منه استثنٌت منه ما لم ٌكن من الرجال, فكؤنه استثناء من ؼٌره، أو لٌس استثناء 

 .منه فهو استثناء منقطع

تعمٌم، وٌزٌل فاالستثناء المتصل هو االستثناء الحقٌقً، ألنه ٌفٌد التخصٌص بعد الولهذا   

ما ٌظن من عموم الحكم، ألنه استثناء من الجنس، واالستثناء المنقطع ٌفٌد االستدراك ال 

التخصٌص، ألنه استثناء من ؼٌر الجنس
(410)

. 

    ه:أَركان

  .أَركان ثالثة: مستثنى منه، ومستثنى، وأداة االستثناءِ الستثناء ل   

حسب إن لم ٌكن فً الجملة مستثنى منه فال عمل ألداة االستثناء، وما بعدها ٌعرب كما ف   

التركٌب استثناء ناقصاً أو مفرؼاً. أما النقص هذا إال خالد. وٌسمى نجح ما ، نحو: موقعه

فلفقدان المستثنى منه وأما التفرٌػ فإن العامل قبل األداة تفرغ للعمل فٌما بعدها. وعلى هذا 

 لكالم استثناء وإنما هو حصر فقط.فلٌس ا

  :هأنواع

. فكلمة نجح الطالب إال طالبانحو:  ،االستثناء التام: ما كان فٌه المستثنى منه مذكورا( 2

 . هً المستثنى منه، وبسبب وجوده فً الكالم سمً االستثناء تاماالطالب 

 : االستثناء الموجب، وؼٌر الموجب( 1

   خرج الطالب إال زٌدا. نحو: ، سمً موجبا، وق بنفً، أو شبههفإذا كان االستثناء ؼٌر مسب  

نجح الطالب إال نحو: ما ، واالستثناء ؼٌر الموجب هو االستثناء المسبوق بنفً أو شبهه

ومنه  ،بشبه النفً )النهً، واالستفهام الذي ٌتضمن معنى النفًٌراد وطالبا أو طالٌب. 

                                                           

   .2386: القاىرة .مستبة الخانجا، 2ط، رجب عثمان محمد تحقيق:  حيان الظاىري األندلبي، وأب: ارتشاف الضرب من لبان العرب (410) 
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ر واقع، وال ٌمكن أن ٌحصل( االستفهام اإلنكاري الذي ٌسؤل عن شًء ؼٌ
(411)

. 

الكالم على النفً ولٌس فٌه أداة نفً، وإنما هو المعنى أي ٌفهم من المعنى قد ٌحمل و  

نحو: نفقت الجمال إال جمال، أو جمٌل، اللؽوي للكلمة، دون وجود لفظ من ألفاظ االستثناء، 

مات(: نفقوذلك ألن معنى )
(412)

. 

لكالم اُسمً بذلك ألن المستثنى منه ؼٌر موجود و ،)الناقص المنفً( :االستثناء المفرغ( 2

نقص منه ألنه . فٌكون ناقصاً أو مفرؼاً، فهو ناقص: لم ٌحضر إال زٌدٌ نحو: ، ؼٌر موجب

َغ من المستثنى منه،  :مفرغوأحد األركان األساسٌة وهو المستثنى منه،  وألن ما قبل إال  فُرِّ

ولم ٌشتؽل للعمل فً ؼٌره. فهو استثناء ٌقتضً أمرٌن  بعدها،تفرغ للعمل اإلعرابً فٌما 

أن ٌكون الكالم ؼٌر تام، و ؼٌر موجب. "واالستثناء المفرغ ال تستخدم فٌه  :مجتمعٌن حتما

ألنها ال تستخدم إال فً االستثناء التام  .حاشا" خال، أداة االستثناء الفعلٌة مثل " ماعدا، ما

 المتصل أموجبا كان أم ؼٌر موجب"
(413)

. 

 أدوات االستثناء:

أدوات االستثناء ال حروؾ بؤّنها  صح القول والواقع أنها لٌست كلها حروفاً، لذلك     

خال" و"عدا" و"حاشا"  "إال" و "ؼٌر" و"سوى" و"سواء" و" : هً ثمانٌةواالستثناء، 

 وهً على ثالثة أنواع: .وال ٌكون "  ،"لٌسو

وهذا باتفاق النحاة. وخال وعدا وحاشا على الصحٌح  إالالنوع األول: ما كان حرفا وهو 

 ومنهم من ٌجعلها أفعاال واألول أقرب للصواب. 

 ؼٌر وسوى.النوع الثانً: ما كان اسما باالتفاق وهما اثنان 

 وهما اثنان لٌس وال ٌكون. النوع الثالث: ما كان فعال عند أكثر النحاة

 .أكثرها أحكاماً ، وأكثرها استعماالً : إال( 1

معربان ٌوصؾ بهما ما  وهماإلى ما بعدها، ا تضاؾ مباعتبار أّنه نسماا: غٌر وسوى( 2

إضافتهما إلى المعرفة  تفٌدهما  قبلهما ؼالباً، وهما نكرة متوؼلة فً اإلبهام و التنكٌر، فال 

فنقول: هذا رجٌل ؼٌُر سًٍء، له  ،بها النكرة مع إضافتها إلى معرفةتعرٌفا و لهذا توصؾ 

صفاٌت سوى ما ذكرت(؛ فلذا ال ٌوصؾ بها إال النكرة، أو شبه النكرة مما ال ٌفٌد تعرٌفا فً 

                                                           

 . 225:، دار المعارف بمصر(3ط)عباس حبن، المجلد الثاني ، : النحو الوافي (411) 

 .1/226: عباس حبن :النحو الوافي (412) 

 .227نفبو:  (413) 
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ل" الجنسٌة، فإن المعرؾ بها و إن كان معرفة لفظا فهو فً حكم أالمعنى، كالمعرؾ بـ"

عٌنالنكرة معنى، لعدم داللته على م
(414)

. 

إلى أنها ال بصرٌون ذهب ال سوى: .وقد اختلؾ النحاة قدٌما فً كونها اسما أم ظرفا    

مررت بالذي : ما استعملوه فً اختٌار الكالم إال ظرفا، نحو قولهمألّن تكون إال ظرفا، 

أي مررت  ،مررت برجل سواك: فوقوعها هنا ٌدل على ظرفٌتها، و نحو قولهم، سواك

برجل مكانك
(415)

على  همدلٌلوذهب الكوفٌون إلى إن سوى تكون اسما وتكون ظرفا، و .

ٌدخلون علٌها حرؾ الخفض" ،أنها تكون اسما بمنزلة "ؼٌر" وال تلزم الظرفٌة أنهم
(416)

. 

ذهب البصرٌون إلى أنها ٌجوز بناإها إذا أضٌفت إلى مبنً، بخالؾ ما إذا  ":ؼٌر"أما   

ز فً المضاؾ  .أضٌفت إلى معرب احتجوا بؤن قالوا: بؤن اإلضافة إلى ؼٌر المتمكن تجوِّ

استعمال ذهب الكوفٌون إلى أنه ٌجوز بناإها على الفتح فً كل موضع ٌحسن فٌه و البناء.

احتجوا بقولهم إلى أنه و"إال" سواء أضفت إلى متمكن أي معرب، أو ؼٌر متمكن أي مبنً. 

إلى اسم معرب، وذلك ألن ؼٌر هاهنا قامت مقام "إال" ٌجوز بناإها على الفتح إذا أضٌفت 

و إال حرؾ استثناء، و األسماء إذا قامت مقام الحروؾ و جب أن تبنى، سواًء أضٌفت إلى 

مبنً أم أضٌفت إلى معرب
(417)

. 

  حاشا: ،عدا ،خال( 2

فإذا كانت حروفاً جر ما بعدها على أنها  ،ٌجوز فً هذه األدوات أن تستعمل أفعاالً وحروفاً 

حروؾ جر، وإذا نصب ما بعدها فإنها أفعال وٌكون ما بعدها مفعول به، وفاعلها ضمٌر 

مستتر وجوباً. أما إذا دخلت علٌها "ما" المصدرٌة وهً تدخل على األفعال و ال تسبق 

ألفعال نصبنا ما بعدها، وإذا عاملناها معاملة ا ،فٌجب أن نعاملها معاملة األفعال الحروؾ،

 .وال ٌصح أن نجر ما بعدها؛ ألن الجر على تقدٌر أنها حروؾ جر

ألنه ال ٌجوز دخول ما علٌه، وذهب  ،ذهب البصرٌون وسٌبوٌه إلى أنه حرؾ جرحاشا:    

العباس المبرد إلى أنه ٌكون فعال وٌكون حرفا وأب
(418)

ذهب الكوفٌون إلى أن حاشا فً . و

                                                           

 .263 /1، البابق: عباس حبن: و الوافيالنح (414) 

 :مطبعـة البـعادة ،مصـر( 2)أبي البرسـات، تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد . طاألنباري: سمال الدين : ا نصاف في مبائل الخ)ف (415) 
 .256م:   1955-ىـ2263

 .257نفبو:  (416) 

 .نفبو: ن ص (417) 

 .252 :، البابقاألنباري: ا نصاف في مبائل الخ)ف (418) 
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تتعلق  جروالتصرؾ ٌكون فً األفعال، وألن الم ال ،بدلٌل أنه متصرؾ االستثناء فعل ماض

وحرؾ الجر إنما ٌتعلق بالفعل ال بالحرؾ، فالحرؾ ال ٌتعلق بالحرؾ، وٌدخله الحذؾ،  به،

وذهب بعضهم إلى أنه فعل استعمل استعمال األدوات، بعض النحوٌٌن ٌرى أنها فقط حرؾ 

عدا" أنها تنصب وتجر، فإن جرت فهً من حروؾ ٌجر، لكن على القول بؤنها مثل "خال و

الجر، هً أدوات االستثناء ولكنها من حروؾ الجر، وٌكون ما بعدها اسًما مجروًرا بحرؾ 

               فً ألفٌته:  حروؾ الجر أقحمها معابن مالك أّن الجر، "خال" أو "عدا" أو "حاشا" ولذلك 

 اشا عدا فً عن علىحتى خال ح  ** اك حروؾ الجر وهً من إلى ه

 ، خال زٌدٍ نحو: حرؾ جر، وٌكون ما بعدها اسًما مجروًرا،  :جر ما بعدها، فنقولفقد ت  

بـ"عدا" وا بـ"خالً"،  ةمجرور اءسمأفـ"زٌٍد" و"عمرٍو" و"بكٍر"  ، وحاشا بكرٍ ، وعدا عمروٍ 

  .و بـ"حاشا" وعالمة جره الكسرة، ونعرب هذه األدوات نفسها حروؾ جر

االستثنابٌة، فاستثنً بها كما ٌستثنى  " نصبت فهً أفعال ماضٌة، ضمنت معنى "إالا أما إذ  

لدخول ما المصدرٌة علٌها  "بـ"إال
(419)

. 

فً األَصل فعالن ناقصان، و قد ٌكونان بمعنى إال االستثنابٌة، هما  لٌس، ال ٌكون:( 3

وهما هنا كذلك لم تخرجا على أَصلهما إال فً شًٌء واحد هو وجوب حذؾ  ،فٌستثنى بهما

أبا  : حضر القوم لٌس والمستثنى بعدهما واجب النصب، ألنه خبر لهما، نحو اسمهما،

أبا  حاضرُ أَو )ال ٌكون الأبا عمرو(،  الحاضر أصله )لٌسأبا عمرو(، وأو )ال ٌكون عمرو، 

(عمرو
 (420)

. 

َد(ٌلحق بؤَدوات االستو   ٌْ نحو: الطالب وهً اسم تدخل تركٌباً شبه استثنابً،  ،ثناء كلمة )َب

وتكون )بٌد( منصوبة دابماً على االستثناِء المنقطع ومضافة إلى جملة جاد بٌد أنه محدود، 

ٌجوز قطعها عن اإلضافة، نحو: فالن ؼنً ، بٌد أنه  و ال )أَن( االسمٌة المإولة بالمصدر،

االستدراك ودفع التوهم كتراكٌب االستثناء المنقطعومعناها هنا ٌشبه  .جشع
(421)

. 

 الخالصة

  (إال)أحكام االستثناء بـ

  .متصال أو منقطعا االستثناءموجبا سواء كان  االستثناءأوال: ٌجب نصب المستثنى إذا كان 

                                                           

 .337جامع الدروس، البابق:  (419) 

 .  335 :م 1066-ىـ2317دار الفسر  لبنان، –بيروت  مصطفا، الغ)ييني، :جامع الدروس العربيةينظر  (420) 

  .238 /1: عباس حبن: النحو الوافيينظر  (421) 
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منفى  االستثناءثانٌا: ٌجوز نصب المستثنى أو إتباعه للمستثنى منه على أنه بدل إذا كان 

 .متصل

 منفى منقطع. االستثناءثالثا: ٌجب نصب المستثنى إذا كان 

 الجملة فًمفرؼا منفٌا أُعرب ما بعد إال حسب موقعه  االستثناءرابعا: إذا كان 

 إال زٌدا صدٌق. مالً، نحو: فاألولى نصبه  خامسا: إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه

 صدٌق إال زٌدا. مالًأصل الجملة : و

، نحو: حضر ُنصب ما بعدها مهما تعدد النفًاإلٌجاب أو  فًتكررت إال  سادسا: إذا

 .الطالب إال زٌدا إال علٌا

الجملة  فًتعرب األولى حسب موقعها  ،المفرغ االستثناء فًإذا تكررت إال   سابعا:

 .إال علٌا حضر إال زٌدٌ ما ، نحو: الباقًوٌنصب 

 بـ  غٌر، سوى. االستثناء

 :، نحوؼٌر وسوى أن ٌوصؾ بهما نكرة او معرفة فًاألصل 

 .راسبؼٌر طالب جاء الو راسب، ؼٌر  طالبجاء 

 مبنى على الفتح . ماضًجاء: فعل 

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.طالبال طالب:

 ؼٌر: صفة مرفوعة وعالمة رفعها الضمة .

 : مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره الكسرة.راسب

 :قد تقع

 ؼٌُر نادم علٌه.: نحو، مبتدأ - 

 .مقبول منك: هذا ؼٌر ، نحوخبر - 

 .مهتم ؼٌرَ الطالُب  كان ، نحو:خبر كان - 

 واحد. ؼٌرُ نجح  ، نحو:فاعل  - 

 .بابؼٌر فُِتَح  : ، نابب فاعل - 
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 واحد. ؼٌرَ أخرجُت من المدرج : ، نحومفعول به - 

 المقصور بالحركات المقدرة. االسمُتعرب إعراب ، إال أّنها وكذلك سوى 

جمٌع أحوالها مع أنواع الجمل  فًتؤخذ حكم إال  االستثناء فًعند استعمال ؼٌر وسوى   

ٌُعرب مضاؾ إلٌه. ،وُتعرب إعراب مع بعد إال  نحو: نجح المجتهدون ؼٌرَ  وما بعدها 

 المهمِل. سوى نجح المجتهدون المهمِل. و 

 مبنى على الفتح. ماضً: فعل نجح

 : فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم.تهدونمجال

 ؼٌر: مستثنى منه منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 سوى: مستثنى منه منصوب وعالمة نصبه الفتحة المقدرة.

 .الكسرة: مضاؾ إلٌه مجرور وعالمة جره المهملِ 

 .ٌكون ال، بـ : لٌس االستثناء

نحو: نجح الطالُب لٌس  وخبرهما منصوب. ن واسمهما ضمٌر مستتران ناقصفعالهما 

 زٌدا.

  .محل رفع اسم لٌس فً ًفعل ناقص اسمها ضمٌر مستتر تقدٌره: هو مبن استثناءلٌس: أداة 

 : خبر لٌس منصوب وعالمة نصبه الفتحة.زٌدا

ٌكون: فعل ناقص اسمه  .ةال: نافٌه للجنس ؼٌر عامل .ال ٌكون زٌدانجح الطالُب ونحو: 

: خبر ٌكون منصوب وعالمة زٌدامحل رفع خبر ٌكون. فً ًدٌره هو مبنضمٌر مستتر تق

 نصبه الفتحة.

 اإلستثناء بـ : خال، عدا، حاشا.

 أوال: إذا دخلت علٌهم ما تستعمل كؤفعال والمستثنى بعدهم منصوب على أنه مفعول به.

 .درساً ما حشا (  –ما عدا  –خال  ) ماراجعت الدروس نحو: 

 والفاعل ضمٌر مستتر مقدر. ما حاشا : أفعال ماضٌة مبنٌة على الفتح. –ما عدا  –ما خال 

 : مستثنى مفعول به منصوب.درسا
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ثانٌا : أما إذا لم تدخل علٌها ما جاز استعمالهم كؤفعال وما بعدهم مفعول به كما ٌجوز 

 استعمالهم كحروؾ جر وما بعدهم مجرور.

 زٌد.عدا نحج الطالب : و .عدا زٌداً نحو: نحج الطالب 

 مراجعة

إالَّ"؟ ومتى ٌجوز "السم الواقِع بعَد "إال"؟ ومَتى ٌجب نصُب االسم الواقِع بعَد ما أحوال ا  

ا؟ وما معنى  نْصب االسم الواقِع بعد "إال" وإْتباعه لما قبلها؟ وما معنى كون الكالم تاّم 

ا؟  ٌّ   كونه منف

  :الجواب

  ثالثة أحوال "إالَّ " لالسم الواِقع بعدَ 

 .وجوب النْصب على االستثناء :الحالة األولى

 .على أنَّه بدل منه، مع جواز نْصبه على االستثناء "إالَّ " جواز إتباعه لما قبل :الحالة الثانٌة 

قتضٌه العامُل المذكور قبلَ  :الحالة الثالثة ٌَ  ."إال" وجوب إْجرابه على حسِب ما 

ا موجًبا، سواء إْن ك "إال" وٌجب نْصُب االسم الواِقع بعدَ     كان أان الكالم الساِبق تاّمً

منقطًعا بؤْن كان المستثنى ِمن  ماالستثناء متصالً بؤْن كان المستثنى ِمن ِجنس المستثنى منه، أ

لٌس ِمن كرسً ، فإنه تامٌّ موجب، والكرسٌاإال قام الطالب ؼٌر ِجنس المستثنى منه، نحو: 

 .جنس المستثنى منه

ا "إال" الواِقع بعدوٌجوز نصُب االسم   ًٌّ ا منف  .وإْتباعه لما قبلها إْن كان الكالم السابق تاّمً

ٌُذَكر فٌه المستثنى منه  ا: أن   .ومعنى كون الكالم تاّمً

عاء  ًٌ أو ِشبهه، وشبه النَّفً هو النهً واالستفهام والدُّ ا: أْن ٌسبَقه نف ًٌّ  ومعنى كون الكالم منف

 وى، وُسوى، وَسواء، وغٌر؟ ما ُحكم االسم الواقِع بعد: سِ    

 :الجواب

ٌُعَرب مضاًفا إلٌه    ه  ه بإضافِة األداة إلٌه؛ أي: إنَّ االسم الواِقع بعَد ِسوى، وؼٌر: ٌِجب جرُّ

 .دابًما
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 كٌف ُتعرب "ِسوى، وغٌر"؟ 

 :الجواب

 ، أي أنها تعرب كالتالً: "إال" ِسوى، وؼٌر" حكم االسم الواقع بعدلـ "  

ا موجًبا: نصبت وجوًبا على االستثناء، نحو: قام إْن كان الكال( 2  .زٌدالطالب سوى م تاّمً

ا: ( 1 ًٌّ ا منف ، ذكٌاءأحد ؼٌُر األٌفهم الدرس ، نحو: ما االتباع أو النصبوإْن كان الكالم تاّمً

 .ذكٌاءأو ؼٌَر األ

ا: أجرٌت على حسِب العوامل( 2 ًٌّ  .وإْن كان الكالم ناقًصا منف

 .منقطًعا وَجب نصبهاوإْن كان الكالم ( 3

 ما ُحكم االسم الواقِع بعد "خال، وعدا، وحاشا"؟

 :الجواب

فً ذلك أنَّ العلة ٌجوز نصبه، وٌجوز جَره، و "خال، وعدا، وحاشا" االسم الواِقع بعد  

 .تستعمل حروؾ أخرىكما "خال، وعدا، وحاشا" ُتستعمل أفعال، 

أنه مفعوٌل به، والفاعل ضمٌر مستتر وجوًبا،  رها أفعاالً، نصبَت ما بعدها علىٌقدتّم تفإْن  

  هو" :تقدٌره

 .ما بعدها على أنَّه مجرور بهاجّر حروًفا، رها ٌقدت  تمّ وإْن 

مت علٌهاو ٌَّة، فإن تقدَّ م علٌها "ما" المصدر  علة، وَجب نْصب ما بعَدها، و "ما" إذا لم تتقدَّ

خال زٌد، ٌجوز فٌه  الطالبنحو: قام . المصدرٌة ال تدُخل إالَّ على األْفعال "ما" ذلك أنَّ 

 .ما خال زًٌدا، ال ٌجوز فٌه إالَّ نْصب زٌد طالبونحو: قام الجره. و "زٌد" نصب
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 المصادر والمراجع:    

 الكرٌم القرآن -

الكوٌت، وكالة الدجنً، عبد الفتاح فتحً  :أبو األسود الدإلً ونشؤة النحو العربً -

 م.2863المطبوعات، 

هـ(، تحقٌق عثمان 228)أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان، تـ إحصاء العلوم: الفارابً -

 م.2857(، 2أمٌن مكتبة اإلنجلو مصرٌة، )ط

هـ(، تح محمد شاكر، دار اآلفاق الجدٌدة، 345اإلحكام فً أصول األحكام، ابن حزم )تـ -

 بٌروت، دط، دت.

 المنعم عبد محمد و الزٌنً محمد طه تحقٌق  سعٌد، أبو السٌرافً البصرٌٌن: النحوٌٌن أخبار -

 م. 2844(، 2خفاجً، )ط

 م. 2812هـ(، القاهرة، 515إرشاد األرٌب إلى معرفة األدٌب: ٌاقوت الحموي)تـ -

 الدٌن، شمس حسٌن محمد وتحقٌق دراسة محمد، بن الرحمن عبد األنباري العربٌة: أسرر -

 . م2886هـ/2327(2بٌروت، ط) العلمٌة، الكتب دار

 م. 2865(، 2األسلوب: أحمد الشاٌب، مطبعة السعادة، القاهرة، )ط -

: السٌوطً. تحـ: عبد العال مكّرم، مإسسة الرسالة، بٌروت، فً النحو األشباه والنظابر -

 . م1002-هـ2312 مكرم، سالم العال عبد (، تحقٌق2. زابد ط)م2874( 2ط)

هـ(، تحقٌق عبد الحسٌن الفتلً، 225األصول فً النحو: ابن السراج )أبو بكر بن محمد، تـ -

 م. 2874(، 2بٌروت: لبنان، مإسسة الرسالة، )ط

 م. 2868أصول النحو العربً: محمد خٌر الحلوانً، د ط ، -

لفتلً، هـ(، تحقٌق: عبد الحسٌن ا225األصول فً النحو: ابن السّراج النحوي البؽدادي )تـ -

 م.2876، بٌروت،1ط

م، دار 2881هـ/2321(، 2: محً الدٌن الدروٌش، ط)إعراب القرآن الكرٌم وبٌانه -

 اإلرشاد للشإون الجامعٌة، حمص )سورٌا(.
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، عالم الكتب للطباعة والنشر ابن الحاجب، تحقٌق هادي حّمودي :الً النحوٌةماأل -

 م. 2874والتوزٌع، 

هـ(، اللٌلة الثامنة، 300ان)علً بن محمد بن العباس ت حوالً اإلمتاع والمإانسة: أبو حٌ -

 منشورات دار مكتبة الحٌاة بٌروت.

ٌحٌى،   إبراهٌم الفضل أبو محمد الدٌن، تحقٌق جمال : القفطً.النحاة أنباه على الرواة أنباه -

 م.1003العصرٌة،  (، المكتبة2ط)

(، القاهرة، 1هـ(، ط)652األنصاري ت)أوضح المسالك إلى ألفٌة ابن مالك: ابن هشام  -

 م.2853

تحقٌق مازن المبارك، دار  ،هـ(226أبو القاسم الزجاجً، )ت  :اإلٌضاح فً علل النحو -

 /ه2325 ،(1ط) ،كاظم بحر المرجان، عالم الكتب قٌقتح. زابد م2875، (4)النفابس، ط

 .م2885

محمد بن القاسم  إٌضاح الوقؾ واالبتداء فً كتاب هللا عز و جل: أبو بكر -

هـ(، تحقٌق محً الدٌن رمضان، مطبوعات مجمع اللؽة العربٌة، دمشق، 466األنباري)تـ

 م.2862هـ، 2280

ٌّـة ابن مالك - ، ابن هشام، تحقٌق محّمـد محًٌ الدٌن عبـد الحمٌد: أوضح المسالك إلى ألف

 المكتبة العصرٌة، دط.

 .م2886لم الكتب، القاهرة، أحمد مختار عمر، عا :البحث اللؽوي عند العرب -

 هـ.2237هـ(، القاهرة، 663البداٌة والنهاٌة: ابن كثٌر)اسمعٌل بن عمر الدمشقً، تـ -

 ،(2ط) ،بٌروت ،مركز دراسات الوحدة العربٌة ،محمد عابد الجابري :بنٌة العقل العربً -

 م2880

هـ(، تحقٌق 114ً، تـالبٌان والتبٌٌن: الجاحظ )أبو عثمان بن عمرو بن بحر محبوب الكنان -

تحـ: عبد السالم هارون، دار الجٌل، م. زابد 2838هـ، 2257عبد السالم هارون، القاهرة، 

 .بٌروت، لبنان

(، 1ط)جرجً زٌدان، منشورات دار مكتبة الحٌاة، بٌروت،  :تارٌخ آداب اللؽة العربٌة -

 .م2867

 هضة العربٌة.تارٌخ العرب قبل اإلسالم: سعد زؼلول عبد الحمٌد، دار الن -
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، دار الكتاب ابن مالك، تحقٌق محمد كامل بركات :تسهٌل الفوابد وتكمٌل المقاصد -

 م.2856ه،2276العربً، مصر،

 دار السود، عٌون باسل محمد تحقٌق هللا، عبد بن خالد األزهري التوضٌح على التصرٌح -

 .م1000هـ/2312(،2العلمٌة، بٌروت، ط) الكتب

، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزٌع، السامرابًالتطور اللؽوي التارٌخً: إبراهٌم  -

 م. 2872(، 2بٌروت: لبنان، )ط

 سنة البكري حمدي حمد طبعها السماح مطبعة برجستراسر، العربٌة للؽة النحوي التطور -

 . م2818

 . م2872 الرازي، دار الفكر، بٌروت، الطبعة الثانٌة، :التفسٌر الكبٌر -

               تٌسٌر وتكمٌل شرح ابن عقٌل على ألفٌة ابن مالك: محمد علً سلطانً، إعداد  -

 م. 1001هـ، 2311( ،2فبة من المدرسٌن، دار العلماء دمشق: سورٌة، )ط

أبو عبد هللا محمد ) :الجامع ألحكام القرآن، والمبٌن لما تضمن من السنة وأحكام الفرقان -

 لفكر، دط، دت، دار اتفسٌر القرطبًب (، المعروؾه 671ـ، تبن أحمد األنصاري القرطبً

 م.1066/هـ2317لبنان،  ،بٌروت ،دار الفكر، مصطفى الؽالٌٌنً: جامع الدروس العربٌة -

 م. 2880(،2الجدٌد فً الصرؾ والنحو، والقواعد األساسٌة: عادل جابر صالح،)ط -

تحقٌق علً  (،ـه362)أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد تـالجرجانً :الجمل -

 ه.2281دمشق، حٌدر،

دار العلم ، : رمزي منٌر بعلبكً، تحقٌقمحمد بن الحسن بن درٌد أبو بكر :جمهرة اللؽة -

 م.2876،للمالٌٌن

الشٌخ محمد بن مصطفى الخضري  :حاشٌة الخضري على شرح ابن عقٌل -

 (.هـ(، مطبعة دار إحٌاء الكتب العربٌة )د.ت2176ـت)الشافعً

 دار/2ط/ المصطفى فرحان تركً شرح عقٌل ابن شرح على محمد الخضري حاشٌة -

 (. 2887 – هـ2328/ بٌروت/العلمٌة الكتب

أبو العرفان محمد بن علً الصبان  االشمونً أللفٌة ابن مالك:  شرح على الصّبان حاشٌة

 . زابد طبعةم886/هـ2326(، 2)ط، لبنان: دار الكتب العلمٌة بٌروت (،هـ2105ـالشافعً ت

 (.ت.د) العربٌة الكتب احٌاء دار

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/671_%D9%87%D9%80
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، تحقٌق مصطفى (كتاب رسابل فً اللؽة والنحو)الرّمانً، ضمن  :النحوفً علم الحدود  -

 م.2858، دار الجمهورٌة، بؽداد، جواد وٌوسؾ مسكونً

الحلقة المفقودة فً تارٌخ النحو العربً: عبد العال سالم مكرم، مإسسة الوحدة، الكوٌت،  -

 م.2866

هـ(، تحقٌق عبد الوهاب النجار، القاهرة، 281الفتح عثمان، تـالخصابص: ابن جنً)أبو  -

 م.2263

 الكتب دار (،2هنداوي، ط) الحمٌد عبد تحقٌق القاهر عبد الجرجانً األعجاز دالبل -

 .م1002ه/2313 العلمٌة، بٌروت،

هـ( تح: السقا ورفاقه، مطبعة 281سر صناعة اإلعراب: ابن جنً )أبو الفتح عثمان، تـ  -

 م. 2843، الباجً الحلبً، مصرمصطفى 

ٌّـة ابن مالك - حقٌق محّمـد (، تعبدهللا بن عبدالرحمن)ابن عقٌل  :شرح ابن عقٌل على ألف

القاهرة، دار مصر للطباعة، سعٌد جودة السحار  :دار التراث ،محًٌ الدٌن عبـد الحمٌد

  .م2870/هـ2300 (،10)ط ،وشركاه

ن علً بن محمد بن علً بن خروؾ اإلشبٌلً )أبو الحسابن هشام :شرح جمل الزجاجً -

 ه.2328سلوى محمد عمر، معهد البحوث و إحٌاء التراث اإلسالمً ، تحقٌق ه(508تـ

 االلوسً فهمً زكً وتحقٌق أحمد، دراسة بن هللا عبد الفاكهً النحوٌة: الحدود شرح -

 .ت.الحكمة، د بؽداد، دار العالً، جامعة التعلٌم وزارة

 دار الفكر، د.ت. ابن هشام، فً معرفة كالم العرب: الذهبشرح شذور  -

، المجلس الوطنً للثقافة والفنون ابن برهان العكبري، تحقٌق فابز فارس :شرح اللمع -

 م. 2873(، 2واآلداب، ط)

مكتبة المتنبً القاهرة  بٌروت، ،هـ(، عالم الكتب532ـابن ٌعٌش النحوي )ت :شرح المفصل -

 . م1002 ه/2311 بٌروت، العلمٌة: الكتب دار (،2ٌعقوب، ط) بدٌع مٌلإ (. زابد تقدمّ )د.ت

الكتب:  (،عالم2ط) مكرم، سالم العال عبد تحقٌق الحسن بن محمد الرضً الكافٌة شرح -

 . م1000هـ/2312 القاهرة،

هـ(، 175الشعر والشعراء: أبو العباس المبرد)أبو العباس محمد بن ٌزٌد بن عبد األكبر تـ -

 دار المعارؾ.  



127 

 

(، تحقٌق:  ه 284ـ: ابن فارس)تفً فقه اللّؽة ومسابلها وسنن العرب فً كالمها الصاحبً -

ق مصطفى ٌحق. زابد تمكتبة المعارؾ، بٌروت ،(1)م، ط2871/هـ2301عمر الطباع، 

 .م2853،ٌمً، مإسسة بدران للطباعة والنشر، بٌروتالشو

ٌوسؾ علً طوٌل، ، تحقٌق ه(266تـ أحمد بن علً القلقشندي)أبو العباس  صبح األعشى -

 م.2876 ،( دار الفكر دمشق2ط)

هـ(، 121طبقات فحول الشعراء: ابن سالم محمد بن سالم الجمحً)محمد بن سالم، تـ -

 هـ.2841المعارؾ،  تحقٌق محمود شاكر، القاهرة: دار

هـ(، تحقٌق أبو 878طبقات النحوٌٌن واللؽوٌٌن: الزبٌدي )أبو بكر محمد بن الحسن، تـ -

 تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم، مصر:م. زابد 2843هـ، 2262الفضل إبراهٌم، القاهرة،

 .م2873، (1ط) ،دار المعارؾ

ترجمة عبد الحلٌم النجار، ، ٌوهان فك العربٌة، دراسة فً اللؽة واللهجات واألسالٌب: -

 م.2842طبعة الخانجً، القاهرة 

مها مازن المبارك، دار الفكر  (الحسن محمد بن عبد هللا وأبلوراق )العلل فً النحو ل -  

 .م 1002 ،(2)سورٌة، ط :ر الفكر، دمشقاالمعاصر بٌروت لبنان، د

، (6)دار المعارؾ، ط محمد بشر كمال، القاهرة )مصر(:علم اللؽة العام )األصوات(:  -

 .م2870

 م.2874، بٌروت، دار النهضة ،عبد العزٌز عتٌق :علم المعانً -

، 2هـ، دار الكتب العلمٌة: بٌروت، ط722ؼاٌة النهاٌة فً طبقات القراء: ابن الجزري، تـ -

 م. 2871هـ،  301

 . م2858(، 20أحمد أمٌن، دار الكتاب العرب، بٌروت، طبع) :فجر اإلسالم -

، مطبعة عٌسى البابً الطناجً محمود ٌحٌى، تحقٌق .معطً الخمسون: ابن الفصول -

 دت. ،طدالحلبً وشركاه، 

الفكر العربً واأللسنٌة: عبد السالم المسدي، ورقة قدمت إلى اللسانٌات واللؽة العربٌة،  -

 م.2876ندوة تونس الجامعة التونسٌة، 

 م.2841القاهرة: مطبعة لجان البٌان العربً، (، 1فً اللهجات العربٌة: إبراهٌم أنٌس، ط) -
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)نقد و توجٌه(: مهدي المخزومً، دار الرابد العبً، وتطبٌق  دفً النحو العربً قواع -

 م، بٌروت)لبنان(.2875هـ/2305(، 1ط)

(، 2العربً، بٌروت، ط) التراث احٌاء دار محمد، بن علً الجرجانً التعرٌفات: كتاب -

 .م1002ه/2313

دار األمل ومإسسة (، 2)ط تحقٌق فابز فارس، ،ابن الدهان :صول فً العربٌةكتاب الف -

 . م2877، بٌروت، الرسالة، إربدو

هـ(، تح عبد السالم محمد 270الكتاب: سٌبوٌه )أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر، تـ -

، مكتبة الخانجً: القاهرة م. زابد طبعة2857هارون، دار الكتاب العربً للطباعة والنشر، 

 . م1003هـ/2314 (،3ط)

هـ(، تحقٌق رمضان عبد 878لحن العوام: أبو بكر الزبٌدي )أبو بكر محمد بن الحسن، -

 م.   2853التواب، الطبعة الكمالٌة، القاهرة، 

  م2868، 1تمام، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب، ط: حسان مبناهاولؽة العربٌة معناها ال -

(، مطبعة العانً، 2هـ( ، تحقٌق: حامد المإمن، ط)281)ت اللّمع فً العربٌة: ابن جنً -

 . م2871،بؽداد

هـ، 2327اللهجات العربٌة نشؤة وتطورا: عبد الؽفار حامد هالل، دار الفكر العربً  -

 م. 2878

 . م2850ه/2270(،2ط) مصر، نهضة: مطبعة هللا، نصر االثٌر ابن السابر المثل -

هـ(، تحقٌق محمد فإاد سزكٌن، مإسسة 120ن المثنى، تـمجاز القرآن: أبو عبٌدة )معمر ب -

 م.2872(، 1الرسالة، بٌروت، )ط

 والنشر: والتوزٌع للطباعة التجاري اسماعٌل، المكتب بن علً سٌده ابن المخصص: -

 . هـ2212 األمٌرٌة، الطبعه عن بٌروت

 نصار محمود محمد محمود تحقٌق النحو، علل محمد: الحسن أبو الوّراق ابن المخصص -

 . م1001 هـ/2311 العلمٌة: بٌروت، الكتب دار

 م.2857(، 2مدرسة البصرة النحوٌة: عبد الرحمن السٌد، دار المعارؾ، القاهرة، )ط -
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المزهر فً علوم العربٌة و أنواعها: السٌوطً)جالل الدٌن عبد الرحمان بن أبً  -

 هـ(، تحقٌق ج: جاد المولى وزمٌله، القاهرة، د ت.822بكر

العكبري، تحقٌق محمد خٌر الحلوانً، دمشق، دار المؤمون  :مسابل خالفٌة فً النحو -

   .للتراث

المستتر فً القرآت العشر: أبو الطاهر أحمد بن علً بن عبٌد هللا بن عمر بن سوار  -

هـ(، تحقٌق و دراسة عمار أمٌن الردو، دار البحوث للدراسات اإلسالمٌة 385البؽدادي )تـ

 م1004هـ/2315(، 2لتراث، )طو إحٌاء ا

عربً: -أعجمً/أعجمً-المصطلحات اللؽوٌة الحدٌثة فً اللؽة العربٌة: معجم عربً -

 م.2876محمد رشاد الحمزاوي . المإسسـة الوطنٌة للكتاب، الجزابــر، 

 ،األمٌر مصطفى الشهابً :المصطلحات العلمٌة فً اللؽة العربٌة فً القدٌم والحدٌث -

  .م2877 ،ربٌة بدمشقمجمع اللؽة الع

المصطلح النحوي، نشؤته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري: عوض محمد  -

 م. 2872القوزي، الرٌاض، 

المفصل فً تارٌخ النحو العربً، الجزء األول قبل سٌبوٌه: محمد خٌر  -

 م(، مإسسة الرسالة، دط، دت.2875الحلوانً)تـ

 ، )د.ت(. 1هـ(، دار الجٌل، بٌروت، ط427)تـالمفصل فً علم العربٌة: الزمخشري  -

(، 1هـ(، تحقٌق: محمد عبد الخالق عضٌمة، ط)174المقتضب: أبو العباس المبّرد )تـ -

 م.2868هـ/2288القاهرة، 

هـ(، تحقٌق: أحمد عبد الستار الجواري وعبد هللا 558المقرب: ابن عصفور األشبٌلً )تـ -

 م.2862ه/2282، (2الجبوري، مطبعة العانً، بؽداد، ط)

ه(، تحقٌق أحمد ٌوسؾ نجاتً 106معانً القرآن: أبو زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء )تـ -

  .ط، د.ت.ومحمد علً النجار، د

 م.1998 (،2)، طمجمع اللؽة العربٌة بالقاهرةإصدار  . زابد .تد المطبعة العلمٌة، طهران،

دار  ،م1004/ه2315، (2)المعرب والدخٌل فً اللؽة العربٌة وآدابها: محمد أتنوخً، ط -

 :المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع

 ة مإسسة بدران للطباع الموجز فً النحو: محمد بن السراج، تحقٌق مصطفى الشوٌمً، -

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
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 م.2854، والنشر، بٌروت

 عبد الدٌن محًٌ محمد تحقٌق هشام، ابن األنصاري األعارٌب: كتب عن اللبٌب مؽنً -

  م. 2882هـ/2322الحمٌد، المكتبة العصرٌة: بٌروت، 

المفصل فً تارٌخ النحو العربً، الجزء األول قبل سٌبوٌه: محمد خٌر الحلوانً، مإسسة  -

 .الرسالة، دط، دت

المقدمة: ابن خلدون تحقٌق علً عبد الواحد وافً، القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر  -

 م.1003والتوزٌع، 

     ٌحٌى بن زٌاد الفراء، تحقٌق أحمد ٌوسؾ نجاتً ومحمد علً النجار  :معانً القرآن -

 .م2872/ه2302معانً القرآن ، للفراء ، عالم الكتب ، بٌروت، الطبعة الثالثة، 

 .م1002ه/2312 (،1الفكر: االردن، ط) دار صالح، فاضل السامرابً النحو: ًمعان -

هـ(، تحقٌق 515معجم األدباء: إرشاد األرٌب إلى معرفة األدٌب، ٌاقوت الحموي )تـ -

 م.2882هـ/2323إحسان عباس، دار العرب اإلسالمً: بٌروت)لبنان(، 

نوخً دار المعرفة للطباعة والنشر المعرب والدخٌل فً اللؽة العربٌة وآدابها: محمد أت - 

 م.1004ه/2315(، 2والتوزٌع، ط)

 المقتضب: أبو العباس المبرد، تح محمد عبد الخالق عضٌمة، عالم الكتب: بٌروت. -

 .م2888ه/2310 (،2العلمٌة: بٌروت، ط) الكتب محمد، دار حسن زابد تحقٌق

مصر للطباعة والنشر نهضة  ابن خلدون، تحقٌق علً عبد الواحد وافً،المقدمة:  -

 .م1003، القاهرة :والتوزٌع

، 2مكانة الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي فً النحو العربً: جعفر عبابنة، دار الفكر، عمارة، ط -

 م. 2873

 .حامد عونى، المكتبة األزهرٌة للتراث :المنهاج الواضح للبالؼة -

 مإسسة بدران للطباعة  ،لسراج، تحقٌق مصطفى الشوٌمًمحمد بن ا :الموجز فً النحو -

 م.2854و النشر، بٌروت، 

النحو التعلٌمً فً التراث العربً: محمد إبراهٌم عبادة، منشؤ المعارؾ باإلسكندرٌة،  -

 م.2875

http://iucontent.iu.edu.sa/Shamela/Categoris/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9/BookIndex.htm
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النحو العربً والدرس الحدٌث: بحث فً المنهج، عبد الراجحً ،  دار النهضة العربٌة،  -

 م. 2871(، 8بٌروت، )ط

 (، دار المعارؾ، دت.2النحو الوافً: عباس حسن، ط) -

 م.2871(، 2النحو وكتب التفسٌر: رفٌدة إبراهٌم عبد هللا، دار الجماهٌرٌة، )ط -

النقد اللؽوي عند العرب حتى نهاٌة القرن السابع عشر للهجرة، دار الحرٌة، بؽداد،  -

 م.2867(،2ط)

األنباري )أبو البركات عبد الرحمان بن محمد،  نزهة األلباء فً طبقات األدباء: ابن -

 م.2871هـ، 2301(، 2هـ(، تحقٌق إبراهٌم السامرابً، بٌروت، ط)466تـ

دار الؽرب اإلسالمً،  ،عبد القادر المهٌري :نظرات فً التراث اللؽوي عند العرب -

 .  م2882، (2)بٌروت، لبنان، ط

هـ، 2256هـ(، نشره محً الدٌن عبد الحمٌد، القاهرة 572وفٌات األعٌان: ابن خلكان )تت -

 م.   2837

الدٌن،  شمس أحمد تحقٌق الدٌن، جالل السٌوطً الجوامع: جمع شرح فً الهوامع همع -

عبد العال سالم مكرم، زابد تحقٌق  .م2887هـ/2327(، 2العلمٌة: بٌروت، ط) الكتب دار

 ، دت.العلمٌة، الكوٌتدار البحوث 

 المعاجم: 

 .م2858 ،المرتضى الزبٌدي ـ طبعة الكوٌت :تاج العروس -

 ،تح عبد السالم محمد هارون ومحمد علً النجار ،أبو منصور األزهري :تهذٌب اللؽة -

 .م2853دار القومٌة العربٌة 

أحمد عبد ، تحقٌق إسماعٌل بن حماد الجوهري(: تاج اللؽة وصحاح العربٌة ) الصحاح -

 م.2880(، 3، ط)دار العلم للمالٌٌن، الؽفور عطار

لسان العرب: ابن منظور اإلفرٌقً المصري)أبو الفضل جمال الدٌن بن عمر بن مكرم  -

 م. 2853(، 2هـ(، بٌروت: لبنان، دار صادر، ط)622

 م.2876مختار الصحاح: محمد بن أبً بكر بن عبد القادر الرازي، دار الجٌل،  -
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تحقٌق عبد السالم هارون، دار الفكر للطباعة والنشر  ،أحمد بن فارس :س اللؽةمقاٌٌ -

 .م2878والتوزٌع، 

شرؾ أو مصطفى وآخرون، إبراهٌم قام بإخراجهتحقٌق مجمع اللؽة بالقاهرة،  :الوسٌط -

 دار الدعوة، دت. على طبعه عبد السالم هارون،

 المطبوعات: 

م، دٌوان المطبوعات 2872مد سلٌمان ٌاقوت،ظاهرة اإلعراب فً النحو العربً: أح -

 .الجامعٌة: الجزابر

عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة مجمع اللؽة : اللؽة العربٌة بٌن المشافهة والتحرٌر -

 العربٌة بالقاهرة.  

 الرسائل الجامعٌة:

المصطلح اللؽوي فً كتاب سٌبوٌه: رسالة دكتوراه، للطالب: رقٌق كمال، جامعة  -

 . 1021/1022تلمسان، 


