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دددّلَِل ِ َؿح ددد، اْلح دددوالصر عؾقددده وعدددذ   ددده   اهَ صدددذر  ،الم عدددذ ِّشدددو  اهالة والسر

 .  وبعّلِل ،وصحبه أمجع 

د ُمَقد   )يف رشح  قصرة   ة  عؾؿقر  لّلِلوِّة   ة  غػرر مَ  ففذه دِّوس   ْْ  قد م بفػرغغفد  ،(َمات ِفد  لنَّح

   .عؾؿي     كام هي يف امل دة الصوتقة فرغق  كص   ومراجعفف 

 ـه٩٤٤٩/ ٩١/ ٩١ف  يف ت ِّغخ تػرغغَ  تمر 

 :روابط الدروس 
  

  
ّٖلا زعزابط الد   =https://www.youtube.com/watch?v=ZhHLKc14EvU&list :ِلَأ
 =https://www.youtube.com/watch?v=cSvCjlW1pCQ&list: ٖجأىٕلزابط الدزع ا 
  =https://www.youtube.com/watch?v=3H6o2EBw6Oo&list :الٖجألحزابط الدزع  

 =https://www.youtube.com/watch?v=kpblohlSNC0&list :الٖسأبعزابط الدزع  
 =196o3wwVfo&list=-https://www.youtube.com/watch?v زابط الدزع اخَلأمظ: 
  =https://www.youtube.com/watch?v=hX4g_luOu2I&listزابط الدزع الٖطأدع: 
  =https://www.youtube.com/watch?v=bVeGRfiB0oo&listابط الدزع الٖطأبع:ز 
 2cZsIIp9v3c&list=https://www.youtube.com/watch?v=زابط الدزع الٖجأمً:  
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 ،د بن عبد او ؿبمَّ اغَبْمُد ِ َربِّ الَعاَلِمنَي، َوَصلَّٰى اُ َوَسلََّم َوبَاَرَؾ َعَلٰى عبده ونبيِّ 
عنوانو: و ؿ ِمن دروس النحو، التسليم، ٰىَذا ىو الدرس األوَّ  الصبلة وأَتم  عليو أفضلُ 

ة الَِِّت ينبغي لطالب العلم أف مَّ لم من العلـو اؼبهِ َذا العِ َواَل َشكَّ أفَّ ىٰ ، مات نْ ية(ق   )مُ 
أيًضا و  ،وما يكتبو ِمن كلماتٍ  ِمن حروؼٍ و ما يكتبُ  ـَ قوِّ يُ  أيًضا:وو، لسانَ  ـَ قوِّ ليُ  ؛هبا يهتمَّ 

أَْو  ،كلمتِو َأْو ُخطبتوِ إلقاء  أثناء  َعَلٰى تلك الكلماتِ  َأْو يضع اغبركاتِ  يضبط الكبلـ،حينما 
 ذلك.كبو 

 ٌٖ ُٔ غوَّ ا الٔمٖن- العله ٍرا فإ ُُ أٍنٔ٘ بالغ٘ -فٔ مات عن: م ِف ىذه اؼبقدِّ ، وسوؼ نتكلَّ ل
ذات قواعد  ماتٌ قدِّ ا مُ هَ مات َعَلٰى أنػَّ نا لن نأُخذ ٰىِذه اؼبقدِّ النحو بشكٍل عاـ، َواَل َشكَّ أنَّ 

َا ِمن  ويُعدم  ،م  هِ ما ىو مُ  مات كلَّ دِّ ِف ىذِه اؼبق -بِإذف ا َتعاىل-نعرض  يسرية جًدا، َوِإمبَّ
 أصوِؿ قواعد النحو.

ٖٔ ادلمذِّو  ِمن النحو،  أساسٌ يكوف عندُه  -ؼاىلِتارْ اهلل َذ-ِاخ َِٓ َفهُ ِصً ٘ز
، وبتاُج بعدىا إىَل أف يستزيد ِف بعض فروِع ِمن علم النحو ةأساسية قويَّ  قاعدةٌ ه دترسخ عنو 
 ،وما يقولوُ  ،راقبة ما ينطُق بوِ يستزيد ِمن النحو باؼبمارسة ومُ  قواعد النحوية، ُُثَّ بعد ذلكال

 ُو.يسمعُ  ـ َمام بِو، وأيًضا يستطيع أف يُقوِّ وما سوؼ يتكلَّ 
ٓٓكدُِّم -، ودًدا اأْلُوىلمة واليـو نأُخذ اؼبقدِّ  مات تقريًبا،ق   عبارة عن عشر مُ : ٘مات حنْ

 ة أسبوعٍ دَّ مُ لِ  ُخذ أيًضا الثالثة، وىكذا َحَّتَّٰ ننتهيَ نأُخذ الثانية، ويبكن أف نأ - تعاىلبِإذف ا
أف هبعلنا ِمن ِعباده الصاغبني، اؼبصلحني،  -َعزَّ َوَجلَّ -، أسأؿ ا -تعاىلبِإذف ا -

 و ويلم ذلك والقادُر عليو. إنَّ  ،اؼبخلصني
ُِمذِّو٘زٖ ادلمذِّ رة نبذٍة ـبتصَ م ِف نتكلَّ  ؼ بالنحو، ُُثَّ أيًضاعرِّ ، اَل بُدَّ أف نُ ٌِحِاخ ذلا 

نعطي  لكبعد ذو أيًضا عن أىم مدرستني ِمن مدارس النحو، م نتكلَّ عن نشأة النحو، ُُثَّ 
 -َعزَّ َوَجلَّ -ا  أسأؿُ  ،مة األوىلالتنبيهات البسيطة لطالب النحو، ُُثَّ ندخل ِف اؼبقدِّ  بعضَ 

 .أف يُيسِّر لنا ذلك األمرَ 
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 ٖٓمم٘ هلرِ املكدِّكدُِّم  ٗ حماّز: ٘ ٔمً عٖدات اليحْ
 أي ؛اكَبَْوُت كَبْوً ، يُقاؿ: القصدُ  ًة:النحو لغ ذؼشَف إٌذى: :ياحملىس األٖو: 
، وِف االصطبلح: ىو العلُم و  كبُُ  :قصًدا، وصبع النحو: أكباء، وأيًضا هُبمع على قصدتُ 

 ،والبناء ،ؿ تركيبها ِمن اإلعرابالكلمات العربية ِف حا أواخرِ  ؼ هبا أحكاـُ بالقواعد الَِِّت يُعرَ 
 تفصيٌل ؽبذا التعريف. -تعاىلبِإذف ا -سوؼ يأيت و وما يتبع ذلك، 

 ّ ًِ َِلفت ألىَلٔه  َعَلٰى سبيل اؼبثاؿو بأواخر الكلمات،  النحو ىبتصم  أفَّ علمَ  :إىل اىتبا
وَّؿ، وال م عن اغبرؼ اأْلَ تكلَّ نودري ذلك ِمن الكلمات، لن  زي ، ذهب، أتى،: الكلمات

َا نتكلَّ   ؛اغبرؼ األخري فقطب م عن اغبرؼ األخري، إًذا علم النحو ىبتصم اغبرؼ الثَّاِن، َوِإمبَّ
أَْو دري ذلك ِمن األشياء الِت  مفتوًحا،، َأْو اَأْو مكسورً  امضمومً  بنيِّ حالو إذا كافحيث يُ 

 ق هبذه الكلمات.تطرأ وتتعلَّ 
َِلفت ألى ّأّٓضا  ٍٕٛيا إَلٙ  اىتبا النحو قبل أف وبُكم  و اَل بُدَّ لطالبِ ، وىو: أنَّ هٍَُّٔم غٕ

 ِف الكلمة باغبرؼ األخري النحو يهتمم علم فَّ وألىا ِمن صبيع الزوائد، دَ َعَلٰى الكلمة أف هُبرِّ 
  .ىذِه الكلمة نستطيع إعرابَحَّتَّٰ  أوَّاًل؛ اغبرؼ األخريىذا  دِّدفيجب علينا أف كبُ 

: كتبُت، ىو فَّ الفعلإلو حبثنا عن الفعل ىنا لقلنا: و  تبُت لن رَس،ك: ّصًٍا ٌى ُلٍدف 
الباء، إًذا  د ٰىَذا الفعل ِمن الزوائد نقوؿ: َكَتب، إًذا اغبرؼ األخري ىو حرؼُ بعدما قُبرِّ و 

الفعل يقوؿ: أف  شخصٍ ل يصحم اغبركات إف كانت ستظهر فهي تظهر على حرؼ الباء، فبل 
 ة.التاء عليها ضمَّ  فَّ و الرفع؛ ألحركتُ  (كتبتُ )

َا رؼ : ليس لنا عبلقة اآلف حبىكْل وآخر ِف الكلمة،  اؼبهمم ىو اغبرؼ األخريالتاء، َوِإمبَّ
 فإفَّ ؽبذا التعريف  ووفًقا م،بأواخر الكلِ  : علٌم يهتمم علم النحوحرؼ الباء، إًذا  : لنكلمة ه

بلحظها ِف آخر نا نُ ركة اإلعراب فإنَّ بلحظ حنا إذا أردنا أف نُ أف نعرفُو: أنَّ هبب شيء  أىمَّ 
 د ِمن صبيع الزوائد.رَّ ذبُ أف  يتمم ربديُده بعدِف الكلمة، وآخر حرؼ ِف الكلمة  حرؼٍ 
 احملىس اٌصاين: ُِ  : شج ٔفٍ ِغأٌح إٌذىخرَصٔثزج 

َصلَّى -عهد النيب أو ِف حو ِف صدر اإلسبلـ، نَّ لل ِف بداية األمر مل يكن ىناؾ علمٌ 
اللساف العريب ِف ذلك  ال وبتاجوف لذلك أبًدا؛ ألفَّ كانوا و  ،-َلْيِو وعلى آلِو َوَسلَّمَ اُ عَ 

فكانوا فوا ِف ذلك، دوف أف يتكلَّ بموف اللغة العربية الفصيحة مل يفسد، وكانوا يتكلَّ الوقت 
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هم أيًضا ِف ف ال قبد عناًء ِف الكبلـ بالعامية أبًدا، وذلك مثلما كبن اليـو، سليقةً موهنا يتكلَّ 
بطبلقة العامية م ا نتكلَّ كمَ و ال هبدوف عناًء ِف الكبلـ بالعربية الُفصحى، كانوا صدر اإلسبلـ  

 دوف أيِّ ب طبلقةٍ  موف العربية الفصيحة بكلِّ م سابًقا كانوا يتكلَّ هُ مع شديد األسف! فإنػَّ 
 . فلم وبتاجوا إىل علم النحو ؛صعوبة
ودخل  ،اإلسبلـ عت رُقعةُ سَ : اتَّ ي وتذاَح اٌمشْ اٌصايناٌمشْ األٖو ا جاء آخُشٌَّٖو
ِمن األعاجم يدخلوف ِف ٰىَذا الدين، َواَل َشكَّ أفَّ  ِف دين ا أفواًجا، وأصبح كتريٌ  الناسُ 
ها ِمن األشياء الَِِّت جلبَ  َلِكنو شرى للمسلمني، بُ  -عزَّ وجلَّ – ِف دين ام العجَ  دخوؿَ 

 ِف كبلـ العربية. لوف اللحنَ م أصبحوا يُدخِ هُ تبلطهم بالعرب: أنػَّ معهم حني اخ األعاجمُ 
 ُٛ  التدوين، وخافوا على ألفاظهم، وبدأ ٔفٕ ذلو الْقت علٙ اللطاٌ العسبٕ فخاف العلنا
 عند وقوي   األشعار، وىي مرجٌع أساسي   كتابةاألحاديث وأيًضا   وكتابةاػبطب  وكتابة

َلمَّا ِمن أجل أف يأخذوا قواعد اللغة منها،  ؛وف ذلكنُ وا يُدوِّ ؤ استقاء قواعد اللغة العربية، فبد
؛ بسبب سوؼ يفسد أفَّ اللسافَ  بالعرب، وال شكَّ  خافوا على اللغة بعدما اختلَط األعاجمُ 

دوف األحاديث وا يُقيِّ ؤ اعبلل، فبد ِف ذلك الوقت ٰىَذا األمرَ  ، فتدارؾ العربُ ذلك االختبلط
 اللغة العربية. منها قواعدَ  او يشتقم ل وذلك ؛واػبطب وأيًضا األشعار

 ؛ع علم النحووضَ  ؿ َمنْ ف ِف أوَّ لِ ختُ : اوظغ ػٍُ إٌذى و٘ى :احملىس اٌصاٌس 
وقيل  ،-َرِضَي اَللَُّو َعْنو وأرَضاه-بن أيب طالب  النحو ىو: عليم  ؿ َمن وضع علمَ فقيل: أوَّ 

 افَّ أبإيُقاؿ: كما ىا تأييًدا،  قواىا وأكثرُ األقواؿ وأ ؤيل، َوٰىَذا أشهرُ ىو: أبو األسود الدم 
وذىب ، عل، وحرؼ"إىَل ثبلثة أقساـ: "اسم، وفِ  ؤيل كتب كتابًا َقسَّم فيو الكلمةَ األسود الدم 
َرِضَي - بن أيب طالب عليم  ا رآهُ مَّ ولَ  -َرِضَي اَللَُّو َعْنو وأرَضاه- بن أيب طالب بو إىَل عليِّ 
ِمن  كبًوا النحوُ  يَ "، فُسمِّ تَ وْ ما أحسن ٰىَذا النحو الَِّذي كبَ ؿ لُو: "قا -رَضاهاَللَُّو َعْنو وأ
 ربديد ف ِف لِ ختُ ُو انا أنَّ الَِّذي يَهمم ف: حاؿٍ  وَعَلٰى ُكلِّ ، -َرِضَي اَللَُّو َعْنو وأرَضاه- مقولة علي  

 ؤيل. األسود الدم ُو أبو األقواؿ َعَلٰى أنَّ  وأشهرُ  العربية، قواعد اللغةوضع ؿ َمن بدأ ِف أوَّ 
 ًٌا تإٌذىي اٌُثأٖو :احملىس اٌشاتغ َمن  لُ لنبصرة هم أوح  كان علماءُ : ٍذاْ اشرغا

ق لع ه كان ِمن لنعرلق،  لنَّْ  ِمن لنعرلق، وإرساءُ  َّشأُ مَ نذل كان لشتغل بهذل لنعلم، 
ك: أب  ب أ ِف  ذن ل َمنْ أوح و ين بذنك لهتماًما كبيًرل، كان علماء لنبصرة ِمن لنمهتم  و 
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: عيسى ، مَّهمهتالميذُ أيًضا ُه لنق لع ، ثُمح تبعَ  بعضَ  وضعَ حيث  ،ؤن لألس د لن   
ِٔٓ ذالُِز أيب، أب  إسْاق لبنُ و  ،لنثقف  وا ؤتذ ، اٌزَٓؤيلاألعىد اٌٗذ وغريُ٘ 

َا    ليس تأليًفا َأْو تِعداًدا للقواعد بشكلٍ و  ،تغُؽح َعؼىْ لىاػَذ  قواعدَ  كانتكبري، َوِإمبَّ
شارؾ ِف  َمنْ  أوَّؿُ ىم  هؤالء الرجاؿ الثبلثة الَِّذيَن ذكرهتمف ،ويسرية -متفرقة :يعين-دة و معد

 النحو ِف البصرة.علم وضع 
 ًُ ََُّ تؼذ رٌه جاء اخلٍُ ِمن قواعد  اس كثريً أسَّ  وىو الذي، تٓ أمحذ اٌفشاُ٘ذٌ ُش

 َنِكنح ب؛ وإليو يُنسَ  ،ك الوقتالنحو ِف ذل أرسى قواعدَ  ؿ َمنْ ُو أوَّ نَّ إاللغة، َحَّتَّٰ قيل: 
  .ؤيلُو أبو األسود الدم أنَّ  -كما ذكرنا قبل قليل- لنص لب

ف ِف َصنَّ  ؿ َمنْ أوَّ وىو ، اخلًٍُ تٓ أمحذ: عُثىَٗ ذٍُُّزمث جاء تؼذ رٌه 
النحو،  "، َوٰىَذا الكتاب فيو قواعدُ الكتابكتاب اظبُو: "ىذا الكاف و ، كتابًا ُمتكامبًل   النحو

ج  ها وأخرَ بَ ها ِف كتابو، ُُثَّ رتػَّ ووضعَ  ،قات القواعدقُو ِف أخذ ُمتفرِّ ن سبَ ُو استفاد فبَّ َشكَّ أنَّ َواَل 
 ". الكتابكتابًا اظبُو: "

َلِكْن و البصرة، وىناؾ علماء آخروف؛  : ىم علماءُ ٍؤالٛ السدال الرًٓ ذنستَه قبل قلٔل
غلوا ِف وضع قواعد النحو ِف تالكوفة مل يش اءعلم وفبَّا يُذَكر أفَّ  ،لبتصر ونذكر بعًضا منهم

األشعار ورواية تدوين غلوف بتغلوف بالفقو، ويشتغلوف بالقراءات، ويشتؿ األمر، فكانوا يشأوَّ 
يتتلمذوف عليو إال  َمنْ  أماـ أىل الكوفة ومل يكن، ُُثَّ بعد ذلك انتبهوا لقواعد اللغة، األشعار

وا يستفيدوف ِمن أىل البصرة، وكاف ؤ ألىل البصرة، فبد رجوعال ؽبم منبَل بُدَّ فأىل البصرة، 
ه: الفراء، وىناؾ ِمن علماء تلميذُ  جاء بعدهِمن أشهر علماء أىل الكوفة: الكسائي، ُُثَّ 

  .َلِكْن نكتفي بذلكو ؛ درينبا الكوفة
وا ؤ بعد ذلك بدُثَّ تتلمذوا على أىل البصرة، فإفَّ علماء الكوفة  :حال ُنلِّ َعَلّٙ

نستفيد ِمن ىذا و البصرة،  الفوف فيها أىلَ ىبُ ، دبفردىا ةً ستقلَّ القواعد النحوية مُ  أخذوف بعضَ ي
أمحا بلفات ِف الفروع؛ اػب وىذهكبوية بني أىل الكوفة وبني أىل البصرة،  أفَّ ىناؾ خبلفاتٍ 

لكوفة وأىل بني أىل ا ىناؾ خبلفاتٍ  فإفَّ  ا لنفروع:أمح قوف عليها صبيًعا، فِ يتَّ فهم  :لألص ل
 البصرة.
مثبًل فيو كلمة  شعري   قد يكوف ىناؾ بيتٌ أنَّو : اخلالفرٌه خ ُىظذ ػًٍادلصاي و
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فَّ ىذا إالبصرة فيقولوف:  علماءُ ة، وأمَّا خاصَّ  يضعوف لُو قاعدةً و الكوفة  علماءُ  فيأيتة، شاذّ 
بلؼ، وىناؾ أمثلة َلٰى اػبِ عَ  ٰىَذا مثاؿٌ و لقواعد اللغة،  ىذا ـُبالفٌ  فَّ إ، وليس لُو قاعدة، و شاذ  

 بسطها. أخرى ليس ٰىَذا موضعَ 
:ْئًرا ػٕذٔا اِْ ِذسعرا 

  :مدرسة البصريني. لنم رسة لألونى 
 :مدرسة الكوفيني. ولنم رسة لنثانية 

ْ٘تأخُِّناِل ّ٘ىٔفٕ اآلّ الراجح  أخذوااؼبدرسة البغدادية، وىؤالء وىي : أخسٚ سٗ ظَست مدزض
 هٰىذِ و وا مذىًبا جديًدا هبمع بني اؼبذىبني، ؤ راجح ِمن أىل الكوفة، وأنشِمن أىل البصرة وال

وجد خبلفات كثرية بني الكوفيني وبني البصريني، أشهر اؼبدارس النحوية، ولذلك يُ  يى
 .اجملاؿ ِف ىذا كثرية  فاتؤلَّ وىناؾ مُ 
 ّٖح :احملىس اخلاِظ واألخري ُخل ِف قبل أف ند اَل بُدَّ ِمن تنبيهاتٍ : ذٕثُهاخ ِه

ال داية، ولذلك ىو  فَّ علم النحو وسيلةٌ إ نق ل: لنتَّبيهات ِمن أهم  وشرح قواعد النحو، 
َا ىو وسيلةٌ ليس ِعلًما مَ و ِمن علـو اآللة،  يُعدم  ُ وكبن ، قصوًدا بذاتو؛ َوِإمبَّ ِمن أجل  ذلك؛ نُبنيِّ

الوقت ِف  قت وُجلِّ الو  أفَّ اإليغاؿ ِف قواعد النحو، وصرؼ ُكلِّ  لنعلم طانبُ أف يعرؼ 
، َفبَل َشكَّ أفَّ علـو ىذا خبلؼ األفضل والقراءة ِف ىذه الكتب، اَل َشكَّ أفَّ ، قواعد اللغة

-ِمن فنوف اآللة  نا ؽبذا الفنِّ مَّا احتجْ نا لَ ىل ِف ذلك لطالب العلم؛ لكنَّ وْ الشريعة ىي األَ 
نا، وأيًضا نكوف دريَ  مَ وأيًضا نُعلِّ  مو،ِمن أجل أف نتعلَّ  ؛وُ أصبحنا َندرسُ  -وىو: علم النحو

 فيو. يغاؿٍ َلِكْن ِمن دوف إو قواعد النحوية؛ الن عرؼ فبَّ 
تأخذ و ، آلُجرموِميَّةشرح ا :ِف النحو، مثل ماتٍ قدِّ أف تأخذ مثبًل مُ  ه:ش ء تعرفُ  فأهم   
 أىمم فلعلـو الشريعة،  بعد ذلك دتَ ذلك تفرَّ  إذا أتقنتَ و شروحات بعدىا، بعض المثبًل 
 علـو الشريعة.االىتماـ بَعَلٰى  َذا العلمُ هبٰ  االىتماـ  يطغى: أالَّ شيءٍ 

ّٖ ، وليس بصعبٍ  علٌم سهلٌ  نح علم لنَّْ :إ: أْ ٔمىيأَّعا ح ِٔٓ اٌرٕثُهاخ ادله
أنا ال أعرؼ ِف أو:  .يقوؿ: أنا ُعقديت النحوُ  اليـو ِمن الناس َمنْ قبد ومع شديد األسف 

أَْو دري ذلك ِمن  .ل مع النحوأف أتعامَ  أَْو أكرهُ  .أف أرى النحوَ  أنا أكرهُ أو:  .شيًئا النحوِ 
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ِمن أجل استشعار صعوبة النحو،  ؛ا عن النحود  جِ  اشديدً  انجد أفَّ ىناؾ عزوفً فالكلمات، 
 .استشعاٌر خاطئٌ  -واَل َشكَّ أنَّ -وىذا 
ُٔ فٔيبغٕ لطالب العله أٌ ٓأخر العلَه   ن أرسَى قواعدَ ك يكوف فبَّ ، ُُثَّ بعد ذلٔمً أصْل

ُُثَّ شيًئا فشيًئا َحَّتَّٰ مع اؼبمارسة يكوف ِمن الَبارعني ِف علم النحو؛  ،النحو ولو بشيء يسري
 اُكثرً   ا، َواَل َشكَّ أفَّ ىناؾ أُناسً وليس بعلٍم صعبٍ  ،و علٌم سهلٌ ستشعر أنَّ أف ي ال بُدَّ ولكن 

 َأْو كبو ذلك، وىذا معروؼٌ  .العلـو الَِِّت نكرىهاُو ِمن نَّ إويقولوف:  ،يستصعبوف علم النحو
 اؼببغضنيوأحد  ،أحد العاجزين عن النحووىو –ـ، ولذلك يقوؿ الشاعر حَّت منُذ الِقدَ 

 ِف بياف ذلك:  -النحو لعلم
 

 ِهِل  ْها َأَل  َو ِوْح  ي النَِّف   اُ َكاَرا َبَل

 

 ِهْي  َوى نفَطَل   وًبا ِإُسْنَم اَنا َكَذِإ 

 ِه ِماْس       ِفْص     ِنِب اُ ُهَق َرْح     َأ 

  

 ِهْي   َلاًخا َع َري ُص   اِقَب   اْل َلَع   َجَو 

 

 
"، ِف النحو وال أىلو : "ال بارؾ االشاعر اللغة، يقوؿو علماء النحو  : أحدُ ىفطُْٓ

 ٰىَذا: ٔفػ :اعُ "ٔفؽىَٗ" ؤُالدظويدعو على أىل النحو،  ،ىو يدعو على النحوو 
االشتعاؿ، ُُثَّ  و سيكوف سريعَ أنَّ  بل شكَّ فبنصػف اسػمو"،  اُ و قَ ؿ، يقوؿ: "أحػرَ النصف األوَّ 

 . الصراخِمن ألفاظ  "وَٗ" وىو: يقوؿ: "وجعل الباقي ُصػراًخا عليو"،
َا تمّنَّ نوال  ،وافق الشاعر َعَلٰى قولو ذلكنا ال نُ اَل َشكَّ أنَّ و   أفَّ أحًدا يفرح هبذا البيت، َوِإمبَّ

، ينبغي فَّ ىذا العلم علٌم عظيمٌ إَعَلٰى الشاعر ونقوؿ لُو:  نردم  ح بو، ولكنيُروى وال يُفرَ 
 بو، ونقوؿ لُو: لئلنساف أف يهتمَّ 

 َحبَّ   َ ا الّنْح   ُو ِم   ْب َمْطَل    ٍ  َي   ا

  

 ِب      ِهاَتَع      اَلى ِب      ِه َق      ْ ُر ُ لَّ  

 َل     ُه َعْس     َ ٌر َك     َ نَّ الُعُل     وَ  

  

ٌُ ُخُ     و ٌ    َعَل    ى َباِب    هِ  ُوُق    و

ُِ اإلعالَ وَمىي شُُخ  ِّاتٓ ذُُّح   :(جّىع اٌفراويَِ)إٌذى ٔفٍ  ّٕا أمهَُحث
ف يُؤد بُ ن لَ وكان لنسح ، لنعربية وتعليم لنعربية فرٌض َعَلٰى لنكفاية "ومعل ٌم أنح تعل مَ 

 القانوفَ استحباٍب أف كبفظ  رَ إهباٍب َأْو أمْ َر هم َعَلٰى لنلْن، فَّْن مأم رون أمْ أوالدَ 
ة، واالقتداء بالعرب نَّ عنو، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسم  اؼبائلةَ  نَ األلسُ  ، وُنصلحَ العريبَّ 

 ا". وعيبً  اغبنهم كاف نقصً  َعَلىٰ  ِف خطاهبا، فلو تُرؾ الناسُ 
 ،ةوميّ رم جُ ن اآلتقِ مات كاف ِمن السهل عليو أف يُ أتقن ٰىِذه اؼبقدِّ  قوؿ: َمنْ ن ماتٍّرِ املكدِّ
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تقريبًا  وافقٌ مات اآلف ىو مُ و ِمن اؼبقدِّ ا نعرضُ ، فمَ -تعاىلف ا بِإذ- سهولةٍ  وأف يقرأىا بكلِّ 
ِمن  ؛ماتقدِّ مُ  د ِف اؼبنت نثرناىا نثرًا، وجعلناىا َعَلٰى شكلِ َلِكْن بدؿ أف نتقيَّ و ة؛ وميّ رم لآلجُ 

 هولة.سُ  أجل أف تكوف أكثرَ 

 :بلحظ ٰىِذه القيودون .ب اؼبفيد بالوضعالكبلـ: ىو اللَّْفظ اؼبركَّ تعريف 
اإلشارة باإلصبع ال ألفَّ  ؛باإلصبع مثبًل  خرُج اإلشارةُ ت: وىو اؼبنطوؽ باللساف، فاللَِّفغ 

لفظًا، ولذا ىناؾ ِمن  عدم  ال تُ نيالكتابة: عند النحويو لفظًا،  عدم اإلشارة باليد ال تُ و لفظًا،  دم عتُ 
َعَلٰى ٰىَذا اغبديث، َأْو شرحنا ٰىَذا  : قد مضى الكبلـُ مثبًل تابو يقوؿ وىو يشرح ك اؼبؤلفني َمنْ 

 و ِمن قبل.كتبَ   ما: ىو اؼبقصود الكبلـفَعَلٰى ٰىَذا اغبديث،  ـ الكبلـُ اغبديث سابًقا، أَْو تقدَّ 
اؼبكتوب فم ال يعتربونو لفظًا، ولذا هُ عترب كبلًما؛ ألنػَّ : ىذا ال يُ  ٔمىينيػٕذ إٌذىَو 
مثبًل ِف مسائل قبد كبلًما، ولذلك ردبا   ِف الشرع يُعدم  وَلِكنَّ و ؛ نيظًا عند النحويلف ال يُعدم 

عند  رٌ الطبلؽ ُمعتبػَ  ويعتقد ذلك وينويو بقلبو، فإفَّ  ،كتب الطبلؽ كتابةً الطبلؽ: حينما يُ 
 ،رٌ ىذا ُمعتبػَ  عندما يُقِسم كتابًة ويعتقد ذلك بقلبو! فإفَّ  كذنك لنيمين:وبعض أىل العلم، 

 كبلًما.  رُ عتبػَ  ال يُ نيو عند النحويكبلًما ِف الشرع؛ لكنَّ   ويُعدم 
ة مالكلفًبا ِمن كلمتني فما فوؽ، ركَّ اَل بُدَّ أف يكوف مُ  :يعين ب"الكٔد الجاىٕ قْلُ: "املسنَّ

 مْم ، َأْو قاؿ:جاء  َأوْ ذهب َعَلٰى سبيل اؼبثاؿ:  كبلًما، فلو قاؿ إنسافٌ   عدم الواحدة ال تُ 
؟ نقوؿ: ىذا ليس كبلًما )لن رس(: كلمة  لو قاؿ مثبًل: أعرب يلو ة واحدة فقط، كلمفهي  

َواَل بُدَّ أف يكوف  ،الكبلـ اَل بُدَّ أف يكوف لفظًا أفَّ عربو، ولذلك ينبغي أف نعرؼ َحَّتَّٰ نُ 
 رًا.ُمقدَّ  ولو كاف ٰىَذا الرتكيبُ  ،ِمن كلمتني فما فوؽ يكوف ب:ركَّ مُ ًبا، والْ ركَّ مُ 

ق ل ن وعندماِمن كلمتني،  بٌ ركَّ اًل ىذا لفظ مُ ، أوَّ قام زي ٌ : نقوؿ: ةدلشوَّػًٍ اصاي وادل
ف من كلمتني؛ الكلمة األوؿ: وَّ حيث تك ،ابً ركَّ لفظًا مُ  عدم هذا يُ ف، ُقم على سبيل لنمثال:

ى: ُيسمَّ  ىنااللَّْفظ الثاِن فإفَّ ، ولذلك ُقم أنت :التقديرو مسترتة،  :الكلمة األخرىو  (،قم)
 .استرتً مُ  اضمريً 
، ُقمرًا كأف نقوؿ مثبًل: قدَّ أَْو يكوف مُ ، قام زي مثل:  اظاىرً  االرتكيب قد يكوف تركيبً ف

  )قم( ؛ ألفَّ ًباركَّ : ٰىَذا ليس مُ يصحم أف نقوؿ عنو، فإًذا ىو مركب، فبل قم أنتوالتقدير: 
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 سترتة.نية مُ الكلمة الثاو  ،قم أنت: واؼبقصود مركَّب، ىوبل الصواب: كلمة واحدة، 
أيًضا  بُ ب اؼبفيد، إًذا اَل بُدَّ أف يكوف ٰىَذا اؼبركَّ ىو اللَّْفظ اؼبركَّ  :ٓكْل الكٔد الجالح

هذا لفظ ف، (إذل قام زي ): إذا قلنامثبًل ف كبلًما، و ال يُعترَب فإنَّ  فيدٍ مُ  دريفيًدا، فلو كاف مُ 
إذا مل وبسن السكوت و  ،ذا الكبلـعلى ى ن السكوتُ وبسُ  وال ا،فيدً مُ  ليس وَلِكنَّ و ب؛ ركَّ مُ 

 .ا مفيًدا كبلمً عترَب ال يُ  فهذا على مثل ىذا الكبلـ
إذا ألنَّو ، مفيًدا ىو ليس كبلًماو ، اللفظ فيو نقصٌ  نشعر أفَّ  إذل جاء زي ،: ّيف قْليا

بكثرة الكلمات،  إًذا ليست الِعربةُ  ،جواب الشرط ومل يُذكر، شرطٌ  فهذاجاء زيد ماذا أفعل؟ 
عترب  بل يُ ق ،إذل قام زي َلِكْن إذا قلنا: و عترب كبلًما؛ يُ  ،(قام زي ) أفَّ  :قبل قليل لناوقد ق
لفظًا ِمن العبارة األوىل، إًذا الِعربة ليست بكثرة األلفاظ،  ، مع أفَّ العبارة الثانية أكثرُ اكبلمً 

َا العربةُ   فيًدا.ًبا مُ ركَّ لَفظًا مُ  بأف يكوف الكبلـُ  َوِإمبَّ
صحى، فلو اَل بُدَّ أف يكوف ُموافًقا لكبلـ اللغة العربية الفُ  :: يعينبالْضع :بعالكٔد السا

و ليس على عترب كبلًما؛ ألنَّ ٰىَذا الكبلـ ال يُ  ين حينئٍذ ال أعربو؛ ألفَّ جاء يل بكبلـٍ عامي فإنَّ 
 ل: تعريف لنكالم.لنمْ ر لألوح  يَّته  لنْ يث عن وهَّاوفق اللساف العريب الفصيح، 

 أقطاو الهالو :ٕ للنحْز الٖجأىٕىأت 
 لنكالم نه ثالثة أقسام: 

 :االسم.  لنقسم لأْلَوحُل 

 : الفعل. لنقسم لنثحاِن 
 :اغبرؼ. لنقسم لنثحاِنث 

 بنفسو، ومل يقرتف : ىو ما دؿَّ َعَلٰى معًّن ِف تعريفو نقوؿو : و٘ى االعُ :يٖواٌمغُ األ
وىي   لن فتر،: وكذلك كلمة  رس، لنكتاب، لنباب،لنلو قلنا مثبًل:  مثال ذنك: .نٍ بزمَ 

ويقاؿ: تفرت، بالتاء، وكبلنبا صحيحاف  دفرت بالداؿ، كلمة عربية فصيحة ويقاؿ:
على زمن  تدؿم  والأظباء،  كلها،  مْم أَْو  زي ، أَْو بابَأْو  كتاب: فالكلماتوفصيحاف، 

 اؼبستقبل،على زمن  تدؿم  وال ،رععلى زمن اؼبضا تدؿم  وال ،على زمن اؼباضي تدؿم  فبل ،معني
َا ىي كلمات  على معًّن  ، فهو يدؿم بابلو قلت مثبًل: ف بنفسها، على معًّن  تدؿم  َوِإمبَّ

الِت ينصرؼ إليها  ا ِمن صنف األبوابهَ عرؼ أنػَّ أنَّنا عندما نسمعها ن ذلكمعّن و بنفسو، 
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َا و ، ت ثوبًاليسو ليست تفرتًا، و ليست سيارًة، و جداًرا،  تليسالذىُن، فهي   معًّن ىي ِإمبَّ
ٍ على شيٍء مُ  ، يدؿم يقـو على نفسو  على ماضٍ  و ال يدؿم أيًضا؛ ألنَّ  على زمنٍ  ال يدؿم و ، عنيَّ

 ـ اؼبثاؿ َعَلٰى ذلك.، وقد تقدَّ )مستقبل( على أمر ال يدؿم و ، عٍ على مضار  وال يدؿم 
 :وإف شئت فقل ة أن لع،لالسم نه ثالثوا، ة جد  همَّ مُ  األنواعٰىِذه و : أٔىاع االعُ
 -تعاىلبِإذف ا -ح ضِّ وَ ؿ أَْو بالتعبري الثاِن سنػُ سواًء قلت بالتعبري األوَّ و ، لالسم نه ن عان

 إىَل ثبلثة أنواع:  ونقوؿ ِف تقسيم االسمال ُمشاحة فيو، و  ،ذلك األمر
ٌَْأٖوُي ، إىَل دري كتاب، زي ، مْم ، بابـ معنا مثل: وقد تقدَّ  االعُ اٌظا٘ش: :إٌىع ا

أو مسموعة، أو منطوقة، سواء كانت أظباء ظاىرة واضحة،  عدم ا تُ هَ ذلك ِمن األشياء، فإنػَّ 
ستقلة، هبا أعيانًا مُ  يَ سمِّ نستطيع أف نُ و ، عنيَّ لشيٍء مُ اسٌم ا هَ نعرؼ أنػَّ  فنحنمكتوبة، 

 :نقوؿ ؽبذافًدا مثبًل صبا يَ سمِّ ، ونستطيع أف نُ زيً ل: وأ مْمً ل :شخًصا يَ سمِّ نستطيع أف نُ ف
 .وىذه أظباء ظاىرة، ج لر :، ونقوؿ ؽبذاباب

َّ :إٌىع اٌصَّأٍِ يعين -ب م َأْو التخاطُ ل إليو بقيد التكلم : وىو ما يُتوصَّ شاالعُ ادلع
يصُلح أف يكوف منو ما و  ،بخاطَ أف يكوف للمُ  يصحم منو ما الضمري فَأْو الغيبة،  -اؼبخاطب

 يكوف للغيبة. يصُلح أفومنو ما  ،متكلِّ للمُ 
هذا ف ،نْنُ حينما نقوؿ: و م، تكلّ ٰهَذا ضمري مُ ف ،أناحينما أقوؿ: و ضمري ديبة،  :ه : يكْلف

، فهذا أنتماحينما نقوؿ: و ب، ـباطَ  ، فهذا ضمريأنتحينما نقوؿ: و م أيًضا، تكلّ ضمري مُ 
 ، فهذا ضمريٌ همحينما نقوؿ: و ب، ـباطَ  ، فهذا ضمريأنتمحينما نقوؿ: و ب، ـباطَ  ضمري

م نه ضمائر، ولنغيبة نها تكلّ إًذل لنمُ للغيبة أيًضا،  ، فهذا ضمريٌ هماحينما نقوؿ: و للغيبة، 
 ب نه ضمائر.خاطَ مضمائر، ولن

َّش االعُ اٌظا٘ش تني واٌفشق ي شخًصا نستطيع أف نسمِّ  أفَّ االسم الظاىر: وادلع
نستطيع أف و ىرًا بلفظو، الَِّذي يكوف ظاىو االسم الظاىر ف أمَّا اؼبضَمر فبل، أو شيًئا بو،

و لعنٍي يَ الَِّذي ال نستطيع أف نسمِّ فهو ر االسم اؼبضمَ  أمَّا، عنّي مُ  أو شيءٍ  نُنزّلو َعَلٰى شخصٍ 
َا أف نُ أو ي شخًصا: ىو، سمّ ال نستطيع أف نُ و ِمن األعياف،   ىذاسمي شخًصا: أنت، َوِإمبَّ

  ضمريًا.عترَب يُ 
: فكلمةلة، الصِّ  ل إليو بقيد اإلشارة أَوا يُتوصَّ وىو م ُ:االعُ ادلثَه :إٌىع اٌصَّأٌس
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لنحِذيَن، لنحِت ،  ومثلها: ،موصواًل  ااظبً ى: سمَّ تُ  (لنحِذي): وكلمةنقوؿ: اسم إشارة،  (هذل)
هذل، هذلِن، هذه،  أظباء اإلشارة:ومن ها أظباء موصولة، هذه كلم ف، لنالت ، لنالئ ، لنلذلن

  .ذنك، تلك هؤالء،هاتان، 
يُدخل النوع الثَّاِلث والنوع الثَّاِن ِف ؿبوٍر واحد، ويقوؿ: الضمائر  أىل العلم َمنْ  ِمنو 

 :ُ االعُ ئًٌَ لغّنئغرؽُغ أْ ُٔمغِّػٍُٗ ووينتهي األمر، 
  .اسم ظاىر 
  ُر.ضمَ واسم م 

ِف  واحد نقوؿ ِف قسمٍ  (النوع الثَّاِن َوالثَّاِلث) قسمينلنوإذل أردنا أن نجمع بين 
عموًما و لة، ب أَْو الغيبة أَْو اإلشارة أَْو الصِّ م َأْو التخاطُ ل إليو بقيد التكلم وصَّ ت: ىو ما يُ يفوتعر 

 .واألمر ِف ذلك واسعٌ  ،ال ُمشاحة ِف ذلك
بل ف، هبا االسمُ  أشياء ىبتصم  ىيعبلمات: وال، لبلسم عبلماتٌ  :ػالِاخ االعُ

فَّ ىذا إنستطيع أف نقوؿ: و  ،ة باالسمٰىِذه العبلمات خاصَّ و آخر،  يدخل مع االسم شيءٌ 
 :وىذه العبلمات ىيِف ذلك،  بل إشكاؿٍ ب ،اسم

  لفٍظ ؾبرور فهو اسمٌ  عبًل ؾبرورًا، فكلم فبل تكاد ذبد فِ  :لنجرّ  :ل عالمةأوح. 
 َعَلٰى  اعبرّ  حروؼُ  ال يبكن أف تدخلَ  :دخ ل حروف لنجرّ  :لنعالمة لنثانية

 .او يُعترب اظبً فإنَّ  جر   عليو حرؼُ لفٍظ دخل  لم كُ و األفعاؿ، 
 إًذا ف فهو اسمٌ لفٍظ ُمنوَّ  ف، وكلم نوَّ يُ أف للفعل ال يبكن  :لنتَّ ين :لنعالمة لنثانثة ،

 :َعَلٰى ٰهِذه لنعالمات لنثالثة، مثال ذنك نأخذ مثااًل ِمن َعبلمات االسم،  عبلمةٌ  التنوين
ففي اؼبثاؿ ، أنَّو يُنوَّف ئص االسمـ ِمن خصاتقدَّ وكما  .برجٍل كريمٍ  مررتُ : أقْل 

: لنعالمة لألونىىناؾ أكثر ِمن عبلمة،  :كالدليل على ذلو اسم،  (رجل) كلمة السابق
 ولنعالمة لنثانية:ِمن خصائص األظباء،  حروؼ اعبرّ  ودخوؿوىو الباء،  ،دخوؿ حرؼ اعبر

  .اعبرّ  لنعالمة لنثانثة: :التنوين، وأيًضا نقوؿ
 شيءٌ  األصل ِف  ونبا، عبلمتني دخوؿ حروؼ اعبرّ و ، اعبرّ  اذا جعلناؼب: ٓطأل ضاٜلقد ّ

 واحد؟ 
، كأف ؾبرورًا بغري حرؼ اعبرّ  ، وقد يكوف االسمُ دبفردىاعبلمة  حروؼ اعبرّ ىكْل: 
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ىنا: اسم، فيها خصيصتاف  )لنَّْ (، فكلمة طانب لنَّْ قوؿ: فنا باإلضافة، رً يكوف ؾبرو 
لتعريف" كما سيأيت، وأيًضا اؿ أدخوؿ " :لنخصيصة لألونىِمن خصائص االسم، 

دخوؿ عبلمة، و  فنقوؿ: اعبرم  ،اعبرّ  عليها حرؼُ  ومل يدخلا ؾبرورة؛ هَ : أنػَّ ثانيةلنخصيصة لن
 .أخرىعبلمة  حرؼ اعبرّ 

على  فيو عبلمتافو ، كريماسٌم آخر، وىو:  (برجٍل كريمٍ  مررتُ ): وِف اؼبثاؿ السابق
ؾبرورة ومنونة، إًذا فيها عبلمتاف ِمن عبلمات  الكلمةنوين، فوالت ،قبوؿ اعبرِّ  ونبا: ،االظبية
 االسم.

صفة،  وقد تكوف الكلمة اؼبعرَّفة بػ)أؿ( ٌرؼشَف":اي أدخىي " :اٌؼالِح اٌشاتؼح
 د ماىية الكلمةريد أف كبدِّ نُ بل مل ندخل ِف اإلعراب َحَّتَّٰ اآلف، و والصفات أيًضا أظباء، 

ليس و  ،ِف اإلعرابيكوف هذا فالصفات ربديد ا وأمَّ  ،فعبًل  أـ ااظبً  من حيث كوهنا، ونوعها
 من عبلمات األظباء؛ لتعريف"اؿ أدخوؿ "و  ا،َأْو كوهنا اظبً  ا صفةً بني كوهنَِ  ىناؾ تعارضٌ 

فكلمة ، بانرجِل لنكريمِ  مررتُ اظبًا، كأف تقوؿ مثبًل:  عدم لتعريف" تُ اؿ أكلمة تقبل "  فأيم 
( اسم؛ ألهنا لنكريمها "أؿ التعريف"، وكذلك كلمة )( اسم؛ ألهنا دخلت عليلنرجل)

 دخلت عليها "أؿ التعريف".
ال يبكن أف تكوف و ة باألظباء، خاصَّ  يٰىِذه عبلمات االسم، وىي أربع عبلمات، َوىو 

 وأ ااظبً  من حيث كونو نعرؼ نوعوستطيع أف ن فإنَّنا لفظٍ  أيم  مرَّ عليناإذا فللفعل أبًدا، 
 اسمٍ  نقوؿ: كلم  بل ،اَل بُدَّ أف تكوف معو عبلمة اسمٍ  نا السابق أفَّ ُكلَّ بلمُ عين كال يَ و  ،فعبًل 

، فإنَّو يقبل دخوؽباىذه العبلمات عليو دخل نُ أف  ناَلِكْن لو أردو ؛  يكوف فيو عبلمةكن أالَّ يب
 يفه عبلمة من عبلمات االسم،فيها  ليس" درسكلمة "ف، فهمُت درَس النحوِ : قولنا مثبًل ف

 ،لتعريف"اؿ أدخل عليها: "ي ومل ،نةنوَّ مُ  وليست ،دخل عليها حرؼ جري ومل ،رورةؾب ليست
 . ا إحدى العبلمات السابقةق عليهطبِّ نُ   فإنَّناأَْو فعبًل  ااظبَ  كوهنا كبدِّدَلِكْن لو أردنا أف و 

فهمُت ، ونستطيع أف نقوؿ: (درًسا)ونستطيع أف نقوؿ:  (الدرس)نستطيع أف نقوؿ: ف
ذلك: أفَّ ٰىِذه  من، إًذا اؼبقصود ىنا دخل عليها حرؼ اعبرفقد ، الدرسِ شيًئا ِمن 
 .، وىي تقبلها إذا كانت أظباءٰىِذه الكلمات علىدخلها ن يُبكن أفالعبلمات 

كلمة  ،[ٔ]البينة:  ﴾1 َنْم َيُكِن لنحِذيَن َكَفُرول ِمْن َأْهِل لْنِكَتابِ ﴿: -تعاىل–قْل اهلل ّيف  
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ملَْ َيُكِن " ،ىنا مكسورة فهيالف القاعدة الَِِّت ذكرناىا قبل قليل، ا زبُ ولكنَّه ،فعل (يكن)
العلم، وال  أبًدا، وىذا فبا أصبع عليو أىلُ  اؾبرورً  قلنا: ال يبكن أف يأيت فعلٌ  وقد"، الَِّذينَ 

جاءت مكسورة الِت  ( ىنايكنأمَّا كلمة )ِمن عبلمات االسم،  فَّ اعبرَّ أل ؛ِف ذلك خبلؼَ 
 ؼبنع التقاء الساكنني.  ؛ُو عارضٌ ا؛ ولكنَّ ليس أصلي  فيها الكسر ف

 وف  إعرلبها نق ل:
 أدلة جزم. نم

، وعالمة جزمه لنسك ن )نم(فعل مضارع مجزوم بد يُكن
 .لنفعل بانكسر؛ مًَّعا النتقاء ساكَّين وُحر ك آخرُ 

 والفعلساكنة،  تكوفدائًما و لتعريف"، اؿ أ"بػ ( الِت تبدأالَِّذينَ ) كلمةبعدُه  حيث جاء 
كاف ، و االفعل ساكنً  صار آخرُ  فقدوعبلمة جزمو السكوف،  ،: فعل مضارع ؾبزـو(يُكن)
ال يبكن أف هبتمع ساكناف، فإذا : ّيف اللغ٘ العسبٔ٘ا، ؿ حرؼ ِمن الكلمة الَِِّت تليها ساكنً أوَّ 

ال يبكن أف يكوف  الفعلو "، ملَْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروابالكسر، " ؿُ ؾ األوَّ اجتمع ساكناف ُحرِّ 
فَّ االسم ال يأيت إكبن مل نقل: و  ،ؾبرورًاىنا حمرِؾ بالكسر، فأصبح مكسورًا وليس ؾبرورًا، و 

 .، بل اعبرَّ فَّ الكسر ِمن خصائص االسمإ مكسورًا، َأْو إالَّ 
 ،عند اإلعراب اؾبرورً  :نقوؿال َلِكْن و كما ِف اؼبثاؿ السابق؛   امكسورً  قد يأيت الفعلُ ف 

: القلم: عند اإلعراب ، نقوؿكتبُت بانقلمِ مثبًل: الذي يُقاؿ عنو: ؾبرور، ف خببلؼ االسم
قد  الكسر، واعبرم  بو قصودُ اؼبليس  : اعبرَّ واػببلصة أفَّ وال نقوؿ: اسم مكسور،  ،اسم ؾبرورٌ 

كما سيأيت   ،اؼبمنوع ِمن الصرؼِف فتحة الوقد يكوف بالياء، وقد يكوف ب ،يكوف بالكسرة
 االسم.عبلمات انتهينا من وىنا ، -تعاىلبِإذف ا -و بيانُ 

اؼبقصود و ، نٍ  بنفسو واقرتف بزمَ ىو ما دؿَّ على معًّن و : اٌفؼً اٌمغُ اٌصاين: و٘ى
 .-تعاىلبِإذف ا -بالزمن: اؼباضي واؼبضارع واألمر كما سيأيت بيانو 

 الفعل وكذلك م"،بهَ لنمُ ر، ضمَ "لنظاهر، لنمُ : ىي أنواع االسم ذكرنا أفَّ  أٔىاع اٌفؼً:
  ثالثة أن لع:ينقسم إىل 

ٌَْأٖوُي مثاؿ و ، سابقٍ  ِف زمنٍ  فعلٍ  حدوثما دؿَّ َعَلٰى  وىو :اٌفؼً ادلاظٍ: إٌىع ا
 لن رس إنى تُ ذهب أَوْ  ذهب زيٌ  إَنى لنبيت، أَوْ ذهب مْمٌ  إَنى لنمسج ، ذلك: 
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ت َعَلٰى أفَّ ، دلَّ ى لنمسج ذهب مْمٌ  إنَ : ِف اؼبثاؿ" ذهبكلمة "ف، عصر هذل لني م
ت َعَلٰى "، دلَّ ذهبالذىاب ِف الزمن السابق، وىو اؼباضي، إًذا كلمة " قاـ بفعلِ  اؿبمدً 

 اضي.اؼبفعل ال
على القياـ بالفعل ِف الزمن اغبايل،   وىو ما دؿَّ  :ٌٕىع اٌصَّأٍِ: و٘ى اٌفؼً ادلعاسعا

أفَّ على  دؿَّ  (يذهب) :فالفعل ج ،يذهب مْمٌ  إَنى لنمسكأف أقوؿ على سبيل اؼبثاؿ: 
هبذا الفعل ِف الوقت  يقـوِف الوقت اغبايل، إًذا ىو  )الذىاب( ال زاؿ يقـو هبذا األمر ادً ؿبمَّ 

 .وىذا ىو الفعل اؼبضارع عليو، ستمر  ومُ اغبايل، 
ينما حف: وىو ما دؿَّ َعَلٰى القياـ بالفعل ِف الزمن اؼبستقبل، إٌىع اٌصَّأٌس: فؼً األِش

ال يقـو هبذا الفعل، ىو هو مل يذىب سابًقا، واآلف ف لذهب إَنى لنمسج ،قوؿ لشخص: ن
َا أُ  أفَّ الفعل دؿَّ  علىداللة ىنا واضحة الأف يقـو هبذا الفعل ِف الزمن القادـ، إًذا بر مِ َوِإمبَّ

  .ستقبلعلى زمٍن مُ 
سم   و مضى،  لى شيءٍ ع و دؿَّ ألنَّ  ؛ا  لنفعل لنماض : ماضيً ُسم   قد ٓكْل قاٜل:

 َنِكنح بلئمة ىنا؛ ، والتسمية مُ (قم، اذىب)مثل: فيو معّن األمر،  بذنك؛ ألنح  لألمر
 وه مثبًل: الفعل اغبايل؟ سمم ؼباذا مل يُ و ؟ اؼباذا أظبوه مضارعً  لنمضارع:

 ضارع لالسمومعَّى يُ و ُيضارع االسم، : أظبوه فعبًل مضارًعا؛ ألنَّ قال العلناٛاجلْاب: 
الفعل  :نُقارن مثاًل فشاهبو ِف اغبركات والسكنات، قالوا: يُ و ، ُيشاكل وُيشابو االسمَ  :أي

، الضارباسم، والدليل: نستطيع أف نقوؿ:  (ضاربوكلمة )" ضارب" االسمو"، يضرب"
، ويكفي أفَّ ضاربٌ لتعريف" الَِِّت ىي ِمن خصائص األظباء، ونقوؿ: اؿ أ"عليها ُندخل ف

 اسم. ية ِمن خصائص األظباء، إًذا ىواحد تستقبل خصيصةً 
ضارع و يُ قالوا: ظُبَّي الفعل اؼبضارع هبذا االسم؛ ألنَّ  (ضازب) ّاالضه (ٓضسبّالفعل ) 

 ، وتفصيل ذلك:ُيشاكلو ِف اغبركات والسكناتو االسم، 
 ؾ.تحرّ مُ  وىي حرؼٌ  الياء، فيوحرؼ ؿ أوَّ  :بِشِعََ 
ِف ربرمؾ اغبرؼ  إًذا تشاهبا ؛ؾٌ تحرّ مُ  فيو الضاد، وىي حرؼٌ  ؿ حرؼأوَّ  ب:اِسَظ 
 .األوَّؿ
 اغبرؼ الثَّاِن ساكن. شب:ِعََ 
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 .ِف تسكني اغبرؼ الثاِن إًذا تشاهبا أيًضا ؛اغبرؼ الثَّاِن ساكن ب:اِسَظ 
 ؾ وىو الراء.تحرّ اغبرؼ الثَّاِلث مُ  ب:ِشِعََ

 .رؼ الثالثِف ربرمؾ اغب إًذا تشاهبا ؛ؾتحرّ اغبرؼ الثَّاِلث أيًضا مُ  ب:اِسَظ
 .اضارعً مُ  ي فعبًل مِّ ضارع االسم، فسُ و يُ ألنَّ  ؛ي هبذاا تشاهبا تضارعا، وظبِّ مَّ لَ  فقان ل:

 :لفعللعبلمات  ىناؾ فكذلكعبلمات  كما إفَّ لبلسم ػالِاخ اٌفؼً:
 )ق (كلمة َأْو لفظة ُسبقت بػ   ، فأيم )ق (سبوقًا: بػ: أف يكوف مَ أوىل ٘زٖ اٌؼالِاخ 

ق  ف: مثاؿ ذلك ما يقوؿ اؼبؤذِّ و َعَلٰى االسم،  (ق )ال يبكن أف تدخل و ا، حتمً  فهي فعلٌ 
 ".قددخلت عليها " ولن نيل على ذنك:" فعل، قامت" قامت لنصالة،

" أفلح"فكلمة  ،[ٔ]اؼبؤمنوف:  ﴾1َقْ  َأفْدَلَح لْنُمْؤِمَُّ َن ﴿: -تعاىل–قْلُ  مجال ذلو أّٓضاّ 
 فكلمة ،ب لجبه لنم لطنق  يق م وأيًضا قولنا: ، )ق (و ُسبق بػوالدليل على ذلك: أنَّ  ،فعل

 ونق ل أيًضا ِمن باب لنفائ ة:، )ق (ا ُسبقت بػهَ ألنػَّ  ولن نيل على ذنك:" ىنا فعل، يقـو"
ة بالفعل  َعَلٰى الفعل اؼباضي واؼبضارع فقط، فهي ـُبتصَّ " ال يبكن أف تدخل إالَّ قدفَّ "إ

 "، َعَلٰى فعل األمر.قداؼباضي واؼبضارع، فبل يبكن أف تدخل "
 ِمن عبلمات الفعل، فأيم أيًضا َوٰىِذه  أْ َىىْ ِغثىًلا تـ"ط": :اٌؼالِح اٌصأُح

" فعل، يأيت"فكلمة ، سيأت  مْمٌ  لني ممثاؿ ذلك: و ، "، فهي فعلٌ سكلمة ُسبقت بػ"
 ﴾4ُم َن َكالح َسيَدْعلَ ﴿ :-تعاىل–قاؿ ا أيًضا "، و سبػ " تُسبق اأهنَّ  ولن نيل على ذنك:

ا ُسبقت يعلموففكلمة " [ٗ]النبأ:   ."سبػ "" فعل؛ ألهنَّ
َِ :اٌؼالِح اٌصاٌصح " فهي سوؼفأيم كلمة ُسِبقت بػ" غثىًلا تــــ "عىف":أْ َىىْ 

فكلمة ، [ٖ]التكاثر:  ﴾3َكالح َسْ َف تَدْعَلُم َن ﴿ :-تعاىل– قاؿ اُ فعٌل، واؼبثاؿ على ذلك 
فَّ إ: ِمن باب لنفائ ة نق ل"، وأيًضا سوؼذلك: دخوؿ "" فعل، والدليل على تعلموف"
على إحدانبا بل يبكن أف تدخل ف على الفعل اؼبضارع فقط، " ال تدخبلف إالَّ س، سوؼ"

كلمة دخل   وال يبكن أف تدخل على فعل األمر، إًذا نستطيع أف نقوؿ: كلم  ،الفعل اؼباضي
 .ضارعٌ مُ  " فهي فعلٌ س، سوؼعليها "

مثال و اٌرأُٔس اٌغاوٕح": "ذاُء ذٍذمٗأْ  ِٔٓ ػالِاخ اٌفؼً: :حاٌؼالِح اٌشاتؼ
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دخوؿ "تاء التأنيث  ولن نيل على ذنك:فعل،  "قرأتفكلمة " ة،لنقصّ  زيَّبُ  قرأتْ  ذنك:
 َعَلٰى فَّ "تاء التأنيث الساكنة" ال تدخل إالَّ إ وأيًضا ِمن باب لنفائ ة أن نق ل:الساكنة"، 

خل على فعل األمر، وال يبكن أف تدخل َعَلٰى الفعل الفعل اؼباضي، فبل يبكن أف تد
 ٌة بالفعل اؼباضي.اؼبضارع، فهي خاصَّ 
ِمن وىي َاء ادلخاَؼثح:  اِغح: ِٓ ػالِاخ اٌفؼً: أْ ذٍذمٗاٌؼالِح اخل

خاطبة"،  حيث ؛خصائص فعل األمر
ُ
لكتب ، قوؿ: واؼبثاؿ على ذلك نتدخل عليو "ياء اؼب

  واحدة. زباطب امرأةً ذلك عندما و  لفعل ، لذهب ، لدرس ، لفهم ،
 سواء كاف، ثقةٍ  لِّ فعل بكُ  أيِّ  أف كبدِّد نوعستطيع نن خبلؿ ىذه العبلمات السابقة ومِ 

على بالفعل  اؼبختصَّة وذلك من خبلؿ إدخاؿ العبلمة ا،أَْو أمرً  اَأْو مضارعً  اماضيً  فعبًل 
من ذلك بالرجوع إىل العبلمات ويُبكن التأكمد ، ماضٍ  فعل (رَيسح ): كلمة  مثبًل ف، الكلمة

" ِمن عبلمات الفعل س، سوؼ" فنقوؿ:ريد أف لبتربه، نُ السابقة الِت زبتصم بالفعل، وعندما 
مضارًعا،  فعبًل  إًذا ليس (،رَيسح )" على سأَْو  سوؼنستطيع إدخاؿ " والة باؼبضارع، اػباصَّ 

، إًذا ىو فعل (رتْ َيسح ): نقوؿ على الكلمة إدخاؿ "تاء التأنيث الساكنة"ب وعندما نقـو
ٰىِذه العبلمات  فما علينا إالَّ أف نُطبِّقِف ربديد ماىية الفعل،  ، إًذا ليس ىناؾ َعناءٌ ماضٍ 

 .على الكلمة
و يبدأ باألحرؼ اجملموعة ِف كلمة فَّ اؼبضارع ِمن عبلمتو أنَّ إ ِصًٍا:اٌثؼط َمىي لذ 

 ب نيلليست ُمطردة، قاعدة الٰىِذه  َلِكنَّ و ؛ بَل َشك  بالعربية  قالو أىلُ ما ىذا و  ،"أنيت"
، إًذا ماضٍ  و فعلٌ نَّ إومع ذلك قلنا:  ،مبدوٌء بالياء ، وىور"قبل قليل "َيسَّ الفعل الذي ذُِكر 

َا ىي ِف الغالب تكوف كذلك، ولذلك مل نذكرْ نة ُمطّ ٰىِذه ليست قاعدة ُمتقَ  ىا ِمن ردة، َوِإمبَّ
 (،يَبن) ، ومثل ذلك أيًضا الفعلة لذكرناىاُمطردة قويَّ  من العبلمات، ولو كانت عبلمةً ضِ 

بل تدخل عليو فاليقني،  قبـز بذلك جزـَ و ليس مضارًعا،  فعندما لبترب عليو العبلمات قبد أنَّو
الفعل، عبلمات انتهينا ِمن وبذلك ، تْ ، يَبنَ ماضٍ فعٌل و نَّ إ"، فنقوؿ فيو: س" وال "سوؼ"
 .االسمعبلمات انتهينا ِمن قبلو و 

ىو ما ال يصلح و  اغبرؼ ليس لو عبلمة،و  و٘ى احلشف: :اٌصاٌس واألخري اٌمغُ 
 لفظٍة ال يصلح أف تدخل عليها عبلماتُ  الفعل، فكلم  االسم وال عبلماتُ  معو عبلماتُ 
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ِف منظومتو  -َرضِبَُو اُ -، ولذلك يقوؿ اغبريري حرؼٌ  يالفعل فه االسم وال عبلماتُ 
  "ملْة لإلعرلب":

ُُ  ْهام  م  ا ل  يَه ل  ه علَ  والح  ر

 

 ْهام  ق  ولي ت   ب َعلَّ َعَل  ىفق  ه  

حروؼ و ، وىي حرؼ استقباؿ )س(الػ و  ( وىي حرؼ استفهاـ،هل): مجال األحسف 
  .ُكلم ٰىِذه اغبروؼ  -تعاىلبِإذف ا -وستأيت  ،اعبر

بعدما  ب صبلةً يستطيع اإلنساف أف يُركِّ  أقساموإًذا بعد معرفة الكبلـ، وبعد معرفة 
 أنح لنجملة تَّقسم إَنى قسمين:ؼ يعر 

  .صبلة اظبية 
 .وصبلة فعلية 

نستطيع  ألنَّنا ؛ب صبلة فعليةركِّ ونستطيع أف نُ  ،اظبية ب صبلةً ركِّ نحن اآلف نستطيع أف نُ ف
 قسمني:إىل م نقوؿ: اعبملة تنقسِ فؽ بني االسم وبني الفعل، أف نُفرِّ 
ٌَْأٖوُي إٌىع  ت باسم، ئنت ِمن اؼببتدأ واػبرب، َأْو ما بُدِ : وىي ما تكوَّ مجٍح امسُح :ا

ريد حينما نُ و  ،لن رس صعبٌ  أولنثمار ناضجة، لن رس سهٌل، لن رس مفه ٌم، مثاؿ ذلك: 
  نق ل: (لنثمار ناضجة) :مثال نعربأف 

 ، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة.مبت أ مرف ع لنثمار 
 ، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة.خبر مرف ع ناضجة

ِٔٓ أٔىاع اجُلًّ: اجلٍّح اٌفؼٍُحإٌ ، كأف أقوؿ ت بفعلٍ ئ: وىي ما بُدِ ىع اٌصَّأٍِ 
 ف ِمن فعلٍ تتكوَّ  منها صبلة لم فكُ   ،ْمح لن رس، صام مُ  ر لللُ يسهل لن رس، َيسح مثبًل: 
فَّ اعبملة إكبن قلنا: أيًضا، و ٰهِذه صبلة ف، بْ لكتُ حينما أقوؿ مثبًل: و فهي صبلة فعلية،  ،وفاعلٍ 

: فعل، (لكتب) وكلمة ،أنت لكتبْ  أصلها: )لكُتب(صبلة و ، وفاعلٍ  ف ِمن فعلٍ الفعلية تتكوَّ 
 ؛هي صبلة فعليةفإًذا "، أنت": ضمري مسترت تقديره ىنا وىو ،اَل َشكَّ أفَّ لو فاعبًل  وأيم فعلٍ 

ا  . تكوَّنت ِمن فعٍل وفاعلٍ  ألهنَّ
طريقة ، وهبذا عرفنا -تَػَعاىَلٰ –على تيسري ا مة األوىل، واغبمد  انتهينا ِمن اؼبقدِّ وىنا 

 ،اظبية ف صبلةً نستطيع أف نكوّ وكذلك  أو حرفًا، َأْو فعبًل  ااظبً  ربديد نوع الكلمة سواء كانت
نأخذ واجًبا، َوٰىَذا الواجب  -تعاىلبِإذف ا - درسٍ  كلِّ هناية  ِف و ة، فعليَّ  ف أيًضا صبلةً ونكوِّ 
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  .لكرتوِنل َعَلٰى الربيد اإليُرسَ 
  :املطلْب الْادب

لنرتبط بكتاب ا  ؛أخذىا ِمن الُقْرآفنالِت الواجبات تكوف نحاوؿ قدر اؼبستطاع أف س
َسيَدُق ُل لنس َفَهاُء ﴿ :-تَػَعاىَلٰ –قوؿ ا ب سيكوف ِف الوجو الذي يبدأ وتكليف اليـو، -تعاىل–

َلِتِهُم لنحِت  ُهْم َعْن ِقبدْ َها ُقْل نِلحِه لْنَمْشِرُق َولْنَمْغِرُب يَدْهِ ي َمْن َيَشاُء ِإَنى   ِمَن لنَّحاِس َما َوالح َكانُ ل َعَليدْ
 وىو ِف سورة البقرة. ،[ٕٗٔ]البقرة:  ﴾142ِصَرلٍط ُمْسَتِقيٍم 

 : الطؤال
 ها.تِ استخرج طبسة أظباء بأدلَّ  (ٔ
 ها. تِ وطبسة أفعاؿ بأدلَّ  (ٕ

الػ  ، والدليل: دخوؿُ : فعلٌ (سيقوؿ)كلمة ف ":َسيَػُقوُؿ السمَفَهاءُ : "ػًٍ ِا لٍٕا صايوادل
استفاده ما  ُكلِّ تسجيل  ريد بقدر اؼبستطاع ونُ "س"، وىي ِمن خصائص الفعل اؼبضارع، 

  .بقية الكلماتِف وىكذا  ،ِمن ٰىَذا الدرس الطالب
ادر و ويلم ذلك والقإنَّ  ؛اعبزاء ر لنا األمر، وهبزيكم خريَ يسِّ أف يُ  -َعزَّ َوَجلَّ -أسأؿ ا 

 عليو. 
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 ،و ؿبمد بن عبد ااغَبْمُد ِ َربِّ الَعاَلِمنَي، َوَصلَّٰى اُ َوَسلََّم َوبَاَرَؾ َعَلٰى عبده ونبيِّ 
مات مة األوىل ِمن ىذه اؼبقدِّ ِف الدرس السابق: اؼبقدِّ  تناولناالتسليم،  بلة وأتّ الصَّ  عليو أفضلُ 

وأيًضا أنواع الفعل،  ،مة عن أنواع االسممنا ِف ىذه اؼبقدِّ رة ِف النحو واإلعراب، وتكلَّ اؼبيسَّ 
منا عن عبلمات الفعل، وذكرنا ِمن عبلمات وأيًضا تكلَّ  ،منا عن عبلمات االسموأيًضا تكلَّ 

 :االسم
  أربع عالمات : 
 .اعبر 
  لتعريف.ا (ؿ)أدخوؿ 
  .التنوين 
  ّدخوؿ حروؼ اعبر. 

، آخر إىَل نوعٍ  أفَّ ىذه العبلمات زبتلف ِمن نوعٍ نَّا بيػَّ و ، وروشٔا أَّعا ػالِاخ ٌٍفؼً
بفعل األمر، وىناؾ ما هبمع بني اؼباضي  ما ىبتصم  اؼباضي، وىناؾالفعل ب هناؾ ما ىبتصم ف

 .)ق (أف يكوف مسبوقًا بػ مثل: واؼبضارع، 
، فليست عبلمة كةنا لُبرج تاء التأنيث اؼبتحرِّ أنَّ  :نعياِف "تاٛ التأىٔح الطاني٘"ّإذا قليا:  

َا قد تدخل على االسم، كأف أقوؿ مثبًل:   هذه التاء الِت غبقتْ ف سلمٌة،ت مُ ءجاللفعل، َوِإمبَّ
التاء الِت ليست ىي الِت و ، ها ليست ساكنةً : ىي تاء التأنيث، ولكنَّ (مسلمة) كلمةآخر  

ا عبلمة للفعل اؼباضي ِف صبلة فليست داخلة  ،كةتحّر باألمس، وإمبا ىذه مُ  ذكرنا أهنَّ
 عبلمات الفعل.

  ،ُكلِ كأن تق ل مثاًل:  ، اؼبؤنَّثة ياء اؼبخاطبةوىي : أَّعا ٌفؼً األِش وروشٔا ػالًِح 
صبلٍة ِمن األفعاؿ  وطلبنا استخراج، وقد أخذنا واجًبا على ىذا الدرس، ب لشرب ، لكتُ 

 تها.األظباء بأدلَّ كذلك صبلة من و  ،تهابأدلَّ 
ؿ أ): دخوؿ اوعبلمته اء،ظبوىي أ (لنَّاسلنسفهاء، ) تلك اآليات: وفبا ورد ِف

 )لنَّاس(. كلمة   ، وأيًضا جرّ عليها لتعريف(ا
 من خصائص الفعل اؼبضارع.وىي ، )س(، ودليلو؛ دخوؿ الػفعلٌ  :(سيق لُ ) وكلمة
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 ألنَّو يقبل دخوؿ )سوؼ(. وال إشكاؿ ِف ذلك؛  ،فعل :(يه ي)وكلمة  
 وأيًضا التنوين. اعبر،وأيًضا  ،حرؼ اعبرّ  وعبلمتها: دخوؿاسم،  (صرلط) وكلمة 

 (ؿ)أدخوؿ حرؼ اعبر، ووعبلمتها: الناس: اسم،  فكلمة ؛(على لنَّاسِ : )وقولو
  .لتعريف، وكونو ؾبرورًاا
  :نيْ ءَ تا جَ ِر لبُ  " ىو أفتاء التأنيث الساكنةتسمية "فَّ القصد ِمن إ: ِالدظح 

ا قد هَ عبلمة على الفعل؛ ألنػَّ  أف تكوفصُلح ال توىي  ،: تاء التأنيث اؼبتحركةلنتاء لألونى
ذكر:  ،تدخل على االسم

ُ
وتقوؿ:  ُمسلمةٌ ثة: وتقوؿ ِف اؼبؤنَّ  ،ُمعلمو ُمسلم، فتقوؿ ِف اؼب

على عبلمة ها متحركة، فبل تصُلح أف تكوف الكلمة؛ لكنَّ  ىي تاء غبقت آخرَ و  ُمعلمٌة،
 الفعل.

نلتأنيث،  ، وليستق آخر الفعل اؼباضيالِت تلح وىي التاء اؼبتحركة لنتاء لنثانية:
 ِمن لنضمائر، كأن تق ل مثاًل:  تك نوهذه 
 ُالذي كتَب.اؼبتكّلم ىو  حينما يكوف اإلنسافُ  ؛كتبت 
  َكتبتَ ب: وتقوؿ للمخاط. 
  ُكتبتِ بة: خاطَ وتقوؿ للم. 
 ماكتبتُ ، ولبلثنتني أيًضا: ماكتبتُ : نيوتقوؿ لبلثن. 
 مكتبتُ : اؼبذكر وتقوؿ للجمع. 
  :كتبُتنح وتقوؿ عبمع النسوة . 

أيت يها متحركة، وىذه ُتسمَّى: تاء الفاعل، وسالتاء ِف األمثلة السابقة كلّ أفَّ بلحظ ون
 . اغبديث عليها -تعاىلبِإذف ا -

ُٗ تاء الساكنة الِت تلحق آخر الفعل اَل بُدَّ أف تكوف تاء الأف نعرؼ أفَّ  :وادله
خروًجا ِمن يأيت خروًجا ِمن تاء الفاعل، َواَل بُدَّ أف تكوَف ساكنة، وىذا يكوف التأنيث، َوٰىَذا 

 .أيًضا تاء التأنيث اؼبتحركة

العوامل الِت و  ،التصرؼ الصحيح مع الكلماتو  ،ِف قضية اإلعراب ندخل ملحَّت اآلف 
 وأما ىو ُمعرب،  ليست تفصيبًل لكلِّ و  ،ب والبناءىذِه اؼبقدمة ِف اإلعراو  ،ر ِف اإلعرابؤثّ تُ 
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ؽ بني اؼبعرب وبني ريد ِمن حيث التعريف أف نُفرِّ فقط نُ ولكنَّنا  ،ما ىو مبين تفصيبًل لكلِّ 
- هذاف ات ِمن األظباء واألفعاؿ،وإمبا صبلة اؼبعربات ِمن األظباء واألفعاؿ، وصبلة اؼببنيّ ، اؼببين

  .يت ِف دروٍس قادمةسيأ -ِإْف َشاَء اُ تعاىل
ِمن  -فعبًل كانت َأْو   ،كانت اظبًاأو   ا،حرفً  سواء كانت ىذه الكلمة-كلمة   اَل بُدَّ لكلِّ 

ؽبا ِمن  َلِكْن ال ؿبلَّ و ة؛ مبنيّ  كلماتهناؾ  ف ة،َأْو ُمعرب ةمبني من حيث كوهنا، نوعهاربديد 
اَل بُدَّ أف  لنبَّاء ولإلعرلب"" َلِكْن قضيةو ؽبا ِمن اإلعراب،  ال ؿبلَّ  اإلعراب، وىناؾ حروؼٌ 

  .لفظة تنزؿ على ُكلِّ 
 ؽ فقط بني نُفرِّ   سوؼّيف ٍرِ املكدِّم٘  

ُ
فإذا عرفنا معّن اؼبعرب وعرفنا  ،بينواؼبعرب اؼب

 ونعرؼ نوعها من حيث كوهناالكلمة،  ربديد معّن اؼببين استطعنا بعد ذلك أف ننطلق ِف 
 يث نقوؿ: ؾبزومة أَْو منصوبة َأْو ؾبرورة َأْو مرفوعة.معربة، حب كوهنامبنية على كذا، َأْو  

 : اٌفشق تني ادلؼشب ادلثين
اإلفصاح، تقوؿ: أعربُت عن  التغيرُي َأو :، تعريفُو: نقوؿ: اإلعراب لغةً ًٌا اإلػشابأٖو
  .يعين: أفصحُت عن نفسي ؛نفسي

داخلة عليو لفظًا َأْو الختبلؼ الَعوامل ال ؛مأواخر الكلِ  ا ِف االصطبلح فهو: تغيريُ أمَّ 
 تقديرًا.

ىو التغيري الَِّذي يكوف ِف  :أي ؛معّن قولِو: تغيري أواخر الكلم :صاخ َ٘زا اٌرؼشَفُِذرَش 
صلت َحَّتَّٰ ننظر إىَل آخر الكلمة اَل بُدَّ ِمن ذبريد الكلمة ِمن الزوائد الَِِّت اتَّ و آخر الكلمة، 

" حينما أريد أف أعرؼ أخذتُ الفعل: "ف ،هُ قلمَ  أخذتُ  فلو قلنا على سبيل اؼبثاؿ:، هبا
آخر و : تغيري أواخر الكلم، ِف تعريف اإلعراب نحن نقوؿف لواإلعراب البناء أو حركة 

حرٍؼ  آخرُ و ، أخذَ وأصلها:  ،رجعها إىَل أصلهاد الكلمة ونُ قُبرّ  بلالتاء، ليس الكلمة ىنا: 
عرؼ بعد قليل أفَّ الفعل اؼباضي نسوؼ و ، إًذا ىو الَِّذي يُنظر إليو عند اإلعراب، الذاؿىنا: 

 ك نظرتَ ألنَّ ، فهذا خطأ؛ مبيٌن َعَلٰى الضمّ ( أخذتُ الفعل )ؿ: اقبل يبكن أف يُ ، فدائًما مبينّ 
لفعل بعد خر اصل بأصل الفعل، وال يُنظر إىَل ىذا الضمري، وإمبا يُنظر آلاتَّ  إىَل ضمريٍ 

: حرؼ ، فننظر إىَل أخذإىَل أصلو فأصلو: ع إىَل أصلو، وإذا أرجعناه التجريد حينما يُرجَ 
  عند إعراب أيّ ف ،جًدا ، وىذا مهم  الذاؿ يكوف ِف حرؼالَِّذي نقصده اآلف ، فالتغيري الذاؿ
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( ِف اؼبثاؿ السابق، فإنَّنا ننظر إىل قلمه، وكذلك عند إعراب كلمة )كلمة اَل بُدَّ ِمن ذبريدىا
 .حرؼ اؼبيم وليس اؽباء

، وآخر جاءكوف: ي"، بعد التجريد جئتم"الفعل  م إَنى لن رس،تُ جئْ  أنتم: ويف ِصاي آخش
ها زوائد ال ٰىِذه كلّ و ، (التاء ُُثَّ اؼبيم)وجد حرفاف بلحظ بعد اؽبمزة يُ ون: اؽبمزة، ىو حرؼٍ 

َلِكْن اَل بُدَّ أف و  ،-تعاىلبِإذف ا -الدروس القادمة  ِفسيأيت  ؽبا إعراٌب خاص  و يُنظر إليها، 
 .بعد حذؼ الزوائد الكلمة م إىَل أصلِ  تغيري أواخر الكلِ يُنظر ِف 
  داالخآخش اٌىٍّح ٌٗ حيُذز ٔفٍ اٌزٌ اٌرغُري : 

  اكوف آخر الكلمة مكسورً يِإمَّا أف. 
  اكوف مضمومً يَأْو. 
  اكوف مفتوحً يَأْو. 
  اكوف ساكنً يَأْو. 
  وهُبرم  ،و يُنصب بالياءفإنَّ  : إذا ناٌ ميصّْبامبعيٙوردبا يكوف التغيري ِف اغبروؼ؛ 

  .مثل صبع اؼبذكر السامل ؛بالياء
ِمن كسٍر َأْو ضٍم  أواخر الكلمة ِإمَّا أف يكوف باغبركاتِف تغيري ال ذاهفحاؿ  على كلِّ و 

معّن قولنا: و الختبلؼ العوامل الداخلة عليها، ؛ َوِإمَّا أف يكوف باغبروؼ َأْو فتٍح أَْو إسكاٍف،
الداخلة عليها: ردبا يكوف العامل الداخل على ىذه الكلمة هبعل ٰىِذه الختبلؼ العوامل 

وردبا العامل الداخل هبعلها كلمة منصوبة، وردبا ٰىَذا العامل  ،الكلمة تكوف كلمة مرفوعة
  .الختبلؼ العوامل الداخلة عليها، وذلك على ذلك وِقسْ  ،الداخل هبعلها كلمة ساكنة

 نعرؼسو ، يضربُ الفعل ىنا:  مْمٌ  أخاه، ضربُ ينقوؿ: فنضرب مثااًل على ذلك و 
،  -تعاىلبِإذف ا - اآلف و أفَّ الفعل اؼبضارع يكوف مرفوًعا ما مل يدخل عليو ناصب أَْو جاـز

ألنو مل يدخل عليو ناصب وال  ؛موضع رفع؛ وعرفنا ذلك ِف اؼبثاؿ السابقموضع ٰىَذا الفعل 
و مل يدخل عليو ناصب وال لو مرفوًعا؛ ألنَّ ر فيو: جع: العامل الذي أثَّ ئًرا ٔمىي، جاـز

 ، آخر  اآلف دخل عاملٌ ف مْمٌ  أخاه، نن يضربَ  قوؿ:ن خرآ بًل ماعلو أدخلنا عليو و جاـز
 ،امً كاف مضمو   وِف اؼبثاؿ السابقخره، آِف  الفعلِ حركة ت دريَّ  حيثنصب،  وىو: أداةُ 

دخل على ىذا الفعل يث ح، مْمٌ  أخاه نم يضربْ قوؿ أيًضا: ونفتوًحا، واآلف صار مَ 
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كانت قبل قليل و  آخر الكلمة، فغريَّ  ،جعلو ؾبزوًماف ؛وىو عامل جـز آخر، اؼبضارع عاملٌ 
العامل، باؼبقصود  ىو وىذا، صارت اآلف ؾبزومةً وقد ، ، وقبل ذلك كانت مرفوعةً منصوبةً 
تغيري أواخر  معّن ضحاتَّ  وبذلك، ويُغريِّ حركة آخرىا ر َعَلٰى ٰىِذه الكلمةؤثِّ الَِّذي يُ  فه 

 ٰىَذا التعريف. ِفالختبلؼ العوامل الداخلة عليها،  ؛الكلم
ا : ىو ما يُلفظ حبركاتو، وأمَّ )لفظًا(معّن و نفظًا َأْو تق يًرل، : لاي تؼذ رٌهمثَّ 

حني و لفوظًا، ال يكوف مَ و ال يكوف ظاىرًا،  أي: ؛ر وُيسترُت حبركاتو: فهو ما يُقدَّ (تقديرًا)
 فلفظ ٌ ،جاء مْمح : كْلفعيدما ىضح ذلك باؼبثاؿ، يتّ و و ال يُلفظ معك، تنطق بو فإنَّ 

فاعل،  وجعلو موضعَ  دخل عليو عاملٌ حيث ، إًذا ىو مرفوع، مضموٌـ ىنا آخره  (مْم ٌ )
 .دائًما مرفوعٌ  -تعاىليأيت بِإذف ا كما س-والفاعل 

، وقد كاف مضموًما وبًامنص ( جاءل ً مْمح )لفظ  قبد أفَّ  ً ل،مْمح  رأيتُ كْل: ّعيدما ى
قبل قليل كاف فاعبًل، واآلف صار مفعواًل بو، ف العامل، تغريم  ِف اؼبثاؿ السابق؛ وذلك بسبب

  .دائًما منصوب -كما سيأيت–اؼبفعوؿ بو و 
 ؛أصبح مكسورًاحيث ، الكلمةنفس آخر  بلحظ تغريم نُ  ٍ ،بمْمح  مررتُ : ّعيدما ىكْل

 .حرؼ اعبرّ دخوؿ ا ىو:  العامل، والعامل ىنلتغريم  وذلك
ِف  حدث بلحظ أفَّ ىذا التغيري الذينُ ف ؛ج أخشئشجغ ٌألِصٍح اٌصالشح ِٓشو

تغيرٌي  هوف بمْمٍ ، جاء مْمٌ ، ورأيت مْمً ل، ومررتُ قوؿ: فن، لفوظٌ آخر الكلمة مَ 
: مثبًل  ناقلو ٰىَذا االسم اظبًا آخر،  وإذا وضعنا مكافو ِف أواخر ٰىِذه الكلمات، ظاىٌر لفظُ 
إًذا  ؛تغريم  بوخر الكلمة ليس آ أفَّ بلحظ نُ  ى،بعيسَ  ومررتُ  ى،عيسَ  ورأيتُ  ى،جاء عيسَ 

جاء  :( ف  لنمثالمْم وف  إعرلب كلمة )رة، قدَّ اغبركة ىنا مُ و  ،رٌ ىنا ُمقدَّ التغيري 
 ق ل:ن مْمٌ ،
  .ة لنظاهرة على آخرهوعالمة رفعه لنضمّ  ،فاعل مرف ع مْم 

 ق ل:َّف جاء عيسى،: ( ف  لنمثالعيسىة )أمحا ف  إعرلب كلمو 
 على آخره. رةق ح وعالمة رفعه لنضمة لنمُ  ،فاعل مرف ع عيسى

  .ذلك ، وسيأتينا بعد قليل بيافُ رلنتعذ  : منع ِمن ظهورىا مث ٔمىي تؼذ رٌه
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فَّ حركتها إرة؟ ومَّت نقوؿ: فَّ حركتها ُمقدَّ إ: مَّت نقوؿ عن ٰىِذه الكلمة: يسأل سائلق  و 
  .ِف ذلك قاعدةً  نُريدة؟ ظاىر 

ة، لَّ ة ِف حروؼ العِ لَّ العِ  لم كُ فة، لَّ  مع حروؼ العِ ، إالَّ اغبركات ظاىرةٌ  كلَّ   األصل أفَّ  :لنج لب
 فيها إشكالية، إًذا اَل بُدَّ ِمن االنتباه ؽبا. :ة، يعينلَّ ا عِ هَ ة؛ ألنػَّ لَّ ت حروؼ عِ يَ وظبِّ 

ُكلم و وال ِإشكاؿ ِف ىذا،  ،سباًما تُ اغبركاتظهر عليها  ئًرا احلشوف اٌصذُذح 
الثبلثة روؼ وىذه اغب"، لن لو، ولألنف، ولنياءوىي: " ،حروؼٍ   ثبلثةَ اغبروؼ صحيحة إالَّ 

حروؼ العلة فيها ف ،اغبركات ال تظهر َعَلٰى حروؼ العلة كلم وليست  ة، لَّ ى: حروؼ عِ ُتسمَّ 
اغبروؼ تظهر  لم كُ و فقط،  حروؼٍ ، وىي ثبلثة اواحدً  اً واحدوسوؼ نتحدَّث عنها تفصيل، 

 ها كالتايل:تفصيلو  ،ِإالَّ ٰىِذه الثبلثة حروؼ اإلعرابية عليها اغبركاتُ 
فبل يبكن أف تظهر عليو  ،-ىاىو أشدم  :يعين–لل ىذه العِ  وىو أعلم : أوًٌا األٌف

 وال ،عليلحرٌؼ فهو  ،كسرةً   أو كانت ،فتحةً  أو كانت ،ةً ضمّ  سواء كانتأبًدا،  اغبركاتُ 
ا  فبذلك مثااًل ِف األظباء، ونأخذ مثااًل ِف األفعاؿ على نأخذ و ر لك شيًئا، يبكن أف يُظهِ 

 كاف ـبتوًما بألف.
فاعبًل،  (عيسىت كلمة )وقع هناف ى،جاء عيسَ : قلنا قبل قليل كما: ىأخر مجاّلا ٔفٕ األمساٛ

 : اإعراهب ِفقوؿ ون
 ة.لنُمق حر وعالمة رفعه لنضمة  ،فاعل مرف ع عيسى

 ى،رأيت عيسَ  ِف اؼبثاؿ: (عيسىكلمة )  وكذلك رة،قوؿ: اؼبقدَّ نالظاىرة، : مىئثذي أْ ف
 :اقوؿ ِف إعراهبنمفعواًل بو، و  توقع هناف

 .رةق ح وعالمة نصبه لنفتْة لنمُ  ،به مَّص ب مفع لٌ  عيسى
هَّا ى، بعيسَ  مررتُ  ِف اؼبثاؿ:( عيسىكلمة )فقلنا: الفتحة اؼبقدَّرة بداًل من الظاىرة، و 

 : ق لن اإعرلبه  لسًما مجرورًل، وف توقع
 .رةق ح ه لنكسرة لنمُ وعالمة جرّ  ،لسم مجرور بْرف لنجر عيسى
ال يبكن أف ننطق أي:  ؛رُمتعذّ ألف النطق هبا تلك اغبركات على األلف؛  سخُلذِّ ولذ

 نَّو ال يُبكن النطق هباأ: رمعَّى لنتعذ  و ر، هبا، فنقوؿ ِف إعراهبا دائًما: منع ِمن ظهورىا التعذم 
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قوؿ ِف األلف: منع ِمن ظهورىا نوال يبكن أف يكوف، فدائًما  ،رهذا ُمتعذّ ف مهما حاولنا،
  .سباًما رٌ ُمتعذِّ  ألفَّ النطق هبا ؛كباوؿ ال نستطيع أبًداومهما ر، التعذم 

رع الفعل اؼبضاف ٌ  عن أخيه،رضى مْمح يَ قوؿ: فن ،(َشظًوٍّح ): وادلصاي ػًٍ اٌفؼً
، فيكوف ِف األصل وال جازـٌ  ر فيو كونو مل يدخل عليو ناصبٌ العامل الذي أثَّ  (يرضى)

 عرابو:إقوؿ ِف ن، فامرفوعً 
 .رةق ح ة لنمُ وعالمة رفعه لنضمح  ،فعل مضارع مرف ع يرضى

َّو ّٖح ِمٖذسج ٌَا َشٖه أ على أواخر  حركات اإلعراب تكوف ألفَّ ؛ ػًٍ األٌف اٌع
ع ذلك، يلن أستطفة دخل ىذه الضمّ لو حاولت أف أُ و ر، نع من ظهورىا التعذم موقد م، الكلِ 

نصب، ومع ذلك  فهنا دخل على الفعل أداةُ  ى مْمٌ  عن أخيه،: نن يرضَ ومثلُو لو قلت
 قوؿ:نمل ننطق بالفتحة، ف

وق   ،رةق ح وعالمة نصبه لنفتْة لنمُ  ،فعل مضارع مَّص ب يرضى
 .مَّع ِمن ظه رها لنتعذ ر

  على حرؼ األلف. األمثلة هبذهفي تكن
ُّا  اؼبثاؿ حركة الفتح تظهر عليهما، و  : فإفالياءو  ا الواوأمَّ  :واٌُاء اٌىاو وشاًٌصا: شأ

والفعل  ،[ٗٔ]الكهف: ﴾ 14 َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِو ِإؽَبًا﴿: -تعاىل–ؿ ا و ق على حرؼ الواو
ىي ؿ الفعل اؼبضارع، و حرؼ الَِِّت تأيت ِف أوَّ ٰىِذه النوف الزائدة ِمن األو  ،فعل مضارع (ن ع )

الفعل اؼبضارع دائًما مبدوءٌ فالقاعدة،  ه؛ َلِكْن اَل بُدَّ أف ننتبو ؽبذ(أنيتُ )ؾبموعة ِف قولك: 
ولكنَّ ىذه اغبروؼ ، تاءٍ بَأْو  ،ياءٍ بَأْو  ،نوفٍ بَأْو  ،بألفٍ  يُبدأَ أف ا إمَّ ف، (أنيت)بأحد أحرؼ 

ألفَّ ىناؾ من األفعاؿ اؼباضية ما يبدأ بأحد ىذه اغبروؼ،  و فعٌل؛ت عبلمة على أنَّ ليس
 .وكذلك ىناؾ أفعاؿ أمر تبدأ بأحد ىذه اغبروؼ

 فبل يبكن أف أنهى زيٌ  أخاه عن لن رس،: املجال ( يفأنهىالفعل )علٙ ضبٔل املجال ف 
 بل ىو فعل ماٍض، قة،؛ ألنَّو مبدوء هبمزة وفًقا للقاعدة السابمضارعٌ  فعلٌ  (أنهى)فَّ إ :نقوؿ

  .ال يكوف داخبًل ضمن القاعدةو 
  فعلٌ (رَ يسح فالفعل ) لن رس، ر لنمعلمُ َيسح قوؿ: ن( َيسحرالفعل )آخس  مجاٍلّيف : 
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، (أنيت)بدأ بأحد أحرؼ فَّ الفعل اؼبضارع يأل وال يبكن أف نقوؿ: إنَّو فعٌل مضارٌع؛ ،ماضٍ 
  .ا اَل بُدَّ أف تكوف زائدةهَ نػَّ إقوؿ عن ٰىِذه اغبروؼ: بَل بُدَّ أف نفىنا بدأ حبرؼ الياء، وىو 

 أـ ال؟  كيف نعرؼ أف ٰىَذا اغبرؼ زائدٌ  :ّقد ٓطأل ضاْٜل
ىذا  وكما قلنا: فإفَّ ، (أنيت)بأحد أحرؼ  افَّ الفعل اؼبضارع يكوف مبدوءً إ :اجلْاب

َا اَل بُدَّ أف  بل تصلح فمل تكن زائدة ىذه األحرؼ زائدة، فإذا  تكوفليس على إطبلقو، َوِإمبَّ
 )ق ( ، ومن عبلماتو دخوؿفعل ماضٍ فهو ، (رَيسح ) الفعل: مثال ذنكوأف تكوف قاعدة، 

" تاء التأنيث الساكنة"دخوؿ وكذلك من عبلماتو باؼباضي واؼبضارع،  زبتصم عليو، وىي 
على أفَّ  فقنااآلف اتَّ و ، رت()َيسح  ؛ فنقوؿ:يكوف ـبتوًما بتاء التأنيث الساكنةحيث ، عليو

أيت بالفعل ن بأف و أصلي أـ زائدنعرؼ أنَّ و  ،الياء ىنا أصليوحرؼ ، فعٌل ماضٍ  (رَيسح )
 إًذا ىي أصلية. ؛موجودةفنجد أفَّ الياء ، (تيسري): منوأيت باؼبصدر، واؼبصدر ناؼبضارع َأْو 

موجودة الياء ف، اأَْو إف شئت فقل: ُيسرً  لنمص ر: تيسير، (رَيسح ): ا ىكْلعيدمالحغ ّى 
، فهنا ال تصلح فاعرؼ أفَّ اغبرؼ حرٌؼ أصليّ  ،ِف اؼبصدر إذا ُوجَد اغبرؼُ و  ،ِف اؼبصدر

فهو فعٌل ، َيمن: الفعل مثلوُ و ، (أنيت)ت بأحد أحرؼ ئبُد الكلمة معنا ِف القاعدة، مع أفَّ 
 وفًقا لنفس القاعدة أيًضا.ماٍض 

َّْ مجُغ احلشواخ ُذمٖذس ػًٍ اٌىٍّح ادلٕ فَّ ونقوؿ ىنا: إ: رهُح تأٌفوروشٔا أ
: -تعاىل–قاؿ ا  واؼبثاؿ على ذلكَأْو ياًء:  اة سواًء كاف واوً لَّ على حرؼ العِ تظهر الفتحة 

ة ِمن األدلَّ و  ،فعٌل مضارع( ن ع َ فالفعل )، [ٗٔ]الكهف: ﴾ 14 َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِو ِإؽَبًا﴿
 نَّو يقبل حرؼ السني أو سوؼ، فنقوؿ:أ بالفعل اؼبضارع، مت معنا فبا ىبتصّ الِت تقدَّ 
، إًذا ىو فعٌل مضارع ببل إشكاؿ، إًذا الفتحة تظهر على (س ف ن ع )، َأْو )سَّ ع (
 .[ٗٔ]الكهف: ﴾ 14 َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِو ِإؽَبًا﴿ :-تعاىل–كما ِف قولو   ة الواو،لَّ حرؼ العِ 

 .امبتسمً  ض َ رأيُت لنقا قوؿ:ن )الياء(ة لَّ على حرؼ العِ واؼبثاؿ  
 .فعل وفاعل رأيتُ 
 و.بيانُ  -إف شاء ا تعاىل-وسيأتينا 
 .وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة ،مفع ل به مَّص ب لنقاض َ 
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فَّ الفتحة إَلِكْن نقوؿ: و  ،علة الياءالحرؼ  آخر االسم مع أفَّ وىنا ظهرت الفتحة 
 ة والكسرة.الياء: الضمّ تظهر على الواو، بقي لنا ِف الواو و  وكذلك ،تظهر على الياء

 ِٖ ّٖأ : مثال على ذنكولنظهراف َعَلٰى حرِف العلة: الواو والياء، تفبل  جواٌىغش حا اٌع
 عند اإلعراب نقوؿ: و الياء،  ىوالعلة ىنا  حرؼف جاء لنقاض ،نقوؿ:  (لنقاض ) كلمة
 .َعَلٰى لنفتح مبَّ ّ  فعل ماضٍ  جاء
 على آخره. رةق ح لنمُ ة وعالمة رفعه لنضمّ  ،فاعل مرف ع لنقاض 

 

ها ثقيلة، لكنَّ  ،نطق الضمة َعَلٰى الياءأف تُ حيث يبكن ، الثقل :عثة ذمذَش٘او
ال نقوؿ: و ، قلُ لنث  فنقوؿ: منع ِمن ظهورىا  وتكوف ثقيلة ِف النطق، ،جاء لنقاض ُ نقوؿ: ف

 :ر، يعين: التعذم لو مل نستطع أف ننطق هبذه اغبركة لقلناو ، أف ننطق هبا نا نستطيعر؛ ألنَّ التعذّ 
 قل.قل قلنا: منع ِمن ظهورىا الثِّ مع الثِّ  هباا استطعنا أف ننطق مَّ َلِكْن لَ و ر أف ننطق هبا؛ تعذَّ ي

 . بانقاض  مررتُ  ٔمىي: جاٌىغشِغ أَّعا و
 .حرف جر لنباء
 على آخره. رةق ح وعالمة جره لنكسرة لنمُ  ،لسم مجرور بانباء لنقاض 
، َلِكْن مع ثِقلٍ و نطق هبا؛ ن أيًضا، حيث يبكن أف قلُ ىنا الثِّ  ةالكسر  منع ِمن ظهوروقد 

  .قلُ إًذا منع ِمن ظهورىا الثِّ ف
سواًء   ،باختصار نقوؿ عن اغبركة ِف الكلمات اؼبُعربةو  انتهينا ِمن معرفة التقدير،وبذلك 

ا ُمقدَّرة منع ِمن هَ ، فإنػَّ ِإالح ِف  لألنفها ظاىرة فَّ اغبركات صبيعَ إكانت أظباًء َأْو أفعااًل: 
 .رلنتحعذ  ظهورىا: 

 ِٖ  هّا ذفصًُ:ُا اٌىاو واٌُاء: ففوأ
 فهي ظاىرةٌ كانت اغبركة فتحةً   ذاإ :. 
 ىذه و قل، رة، منع ِمن ظهورىا الثِّ قدَّ نقوؿ: مُ فًة أَْو كسرًة كانت اغبركة ضمّ   ذاوإ

 باختصار قاعدة اغبركات الِت تكوف ِف آخر الكلمات.
ُّا بعد دخوؿ  نقوؿ ِف تعريفو: ىو لزـو الكلمة حالًة واحدًة دوف تغيريٍ  ء:اٌثٕا شأ

العكس، فعلى ىنا أمَّا العوامل عليها، وِف اإلعراب قبل قليل قلنا: تغيري أواخر الكلم، 



 
 

 

 

29 

 .ِف آخرىا بل يبكن أف يكوف ىناؾ تغيريٌ فحالة واحدة، الكلمة نقوؿ: تلـز 
وىناؾ أشياء  ،ة ِف األفعاؿىناؾ أشياء مبنيّ فَّ ألواٌرُُّض تني ادلؼشب وادلثين ِؽٍىب؛ 

يتمم سوؼ و ، ظباءِف األ معربةوىناؾ أشياء  ،ة ِف األظباءمعربة ِف األفعاؿ، وىناؾ أشياء مبنيّ 
 عند ناألنَّ ؛ أف نعرؼ معّن البناء بعدمات القادمة، ِف اؼبقدِّ  -تعاىلبِإذف ا - تفصيل ذلك

أَْو  ةَأْو منصوب ةمرفوع ة:معرب إذا كانتَأْو  ةمبنيىذه الكلمة:  قوؿ عنناإلعراب ِإمَّا أف 
قوؿ فيها مثبًل: نعرهبا نُ كلمة حني   أيم ف ىي حاالت اإلعراب، ٰىِذه األربعو  ة،َأْو ؾبرور  ةؾبزوم
كذا،   اوعبلمة جرى ةؾبرور أو: كذا،   اوعبلمة نصبه ةمنصوبأو: كذا،   اوعبلمة جزمه ةؾبزوم
كلمة حني   وأيم معربة مباشرة، الكلمة عرؼ أفَّ ٰىِذه وبذلك ن ،كذا  ارفعهوعبلمة  ةمرفوعأو: 

-سنعرفو وتفصيل تلك األحواؿ ات، على كذا! فهي ِمن ضمن اؼببنيّ  ة: مبنيّ قوؿونعرهبا ن
 مات القادمة.ِف اؼبقدِّ  -تعاىلبِإذف ا 

بدخوؿ  ال تتغريَّ واحدة،  ىو لزـو أواخر الكلم حالةً و : اإلعرابعكس وكما قلنا: البناء 
اؼببنيات ِمن  ونأخذ مثااًل علىكاؼبيت الَِّذي ال ِحراؾ بو،   يفه العوامل اؼبختلفة عليها،
األظباء وكلم اسم موصوؿ، : مثبًل  )لنذي( فكلمةدخل عليو العوامل األظباء؛ ِمن أجل أف نُ 

، ولنلتان لنلذلنا: ونبِف إعراهبما،  يُلحقاف باؼبثّن ني موصولنية ما عدا اظباؼبوصولة مبنيَّ 
أَْو  ذينللن)النصب واعبر نقوؿ:  ِتحالِف و ، الرفع ةحالِف  (ولنلتان لنلذلن)قوؿ: فن

 اظبني يُلحقاف باؼبثّن، كما قلنا ِف ة، إالَّ ها مبنيّ : أظباء اإلشارة كلم أيًضا ، ونقوؿ(ولنلتين
 هذلن)الرفع: حالة ِف قوؿ نف(، وهاتان هذلن)نبا و االسم اؼبوصوؿ نقوؿ ِف اسم اإلشارة، 

ها كلّ ف أظباء اإلشارة ا باقيوأمَّ (، هاتين هذين): النصب واعبرّ  حالِت قوؿ ِف نو (، وهاتان
مبنيَّة،  األظباء اؼبوصولة باقيأيًضا ، وكذلك وذنك وتلك هذل وهذه وهؤالءمثل: ة، مبنيّ 
 ة. يَّ نها مبكلم ف، لنذي ولنت  ولنذين ولنالئ  ولنالت : مثل

( ف  لنذي)الحظ كلمة ون مع تغريم العوامل الداخلة عليوخره آؾ ال يتحرّ  اؼببينو 
 ة.بنيَّ اؼباألظباء اؼبوصولة  ا منألهنَّ  ؛مبنيةوىي  )حضر لنذي لجته (، لنمثال
 : عيد اإلعساب ىكْلّ

 .رفع فاعل ِف  مْل   لسم م ص ل مبَّ    لنذي
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و جاء ِف موقع ألنَّ  ؛رفع فاعل وقلنا: ِف ؿبلِّ  ػًٍ اٌغىىْ، ِثينَّ وعىف ٔؼشف أٖٔٗ
، ُُثَّ يُبّن على دنا ماىيتو وقلنا: اسم موصوؿ مبين  بدأنا ِف إعرابو حدَّ  عندماَلِكْن و الفاعل؛ 

آخرىا مع تغريم العوامل الداخلة  ال يتغريَّ  ،أصبًل  ةساكن (لنذيفكلمة )حسب ما ننطق بو، 
آخر الكلمة مع تغريم  تغريَّ فلم ي، نذيبا لنذي، مررتُ  رأيتُ وذلك مثل قولنا: ، عليها

تظهر  الذي اإلعراب ، خببلؼأواخرىا شكل تغريَّ يات ال ات، واؼببنيّ ِمن اؼببنيّ  األهنَّ  العوامل؛
 ِف  اوأمَّ  األظباء، ِف  وىذا ،اغبركاتُ  أواخره على تظهر بلف البناء: اوأمَّ  ،على أواخره اغبركات

 الثانية. اؼبقدمة من انتهينا وىنا ،ذلك بيافُ  -تعاىل ا بِإذف- سيأيتف األفعاؿ
 :ادلؽٍىب اٌىاجة

 ﴾20 َيْسَعى اْلَمِديَنةِ  أَْقَصى ِمنْ  َرُجلٌ  َوَجاءَ ﴿ :-تَػَعاىَلٰ – ا قَاؿَ  :لأْلَوحلُ  لنسؤلل 
لِيَل، مع ذلك اذكر ؟ماضٍ  أو أمر أو مضارع فعل ىي ىل (يسعى) كلمة ،[ٕٓ ]القصص:  الدَّ

 .(يسعى) :كلمة أعرب ُُثَّ 
 بَػَقَرةً  َتْذحَبُوا َأفْ  يَْأُمرُُكمْ  اللَّوَ  ِإفَّ  لَِقْوِموِ  ُموَسى قَاؿَ  َوِإذْ ﴿ :-تَػَعاىَلٰ – ا قَاؿَ  :لنثان  لنسؤلل

 ذلك. وضَّحَ  إعرابو؟ عبلمة ما ولكن ،مرفوع فاعل :(م سى) كلمة ،[ٚٙ ]البقرة: ﴾67
 

 ،ةً مبنيَّ  َأوْ  معربةً  تكوف أف ِإمَّا حالني: ِمن زبرج ال الكلمة أفَّ  السابقة مةاؼبقدِّ  ِف  ذكرنا
 ىذه ِف  اليـو كبلمنا ولكن واألفعاؿ؛ األظباء ِمن اؼببين تفصيلُ  -تعاىل ا بِإذف- وسيأيت

 إالح  عربيُ  أف ألحدٍ  يبكن ال أقساـ، أربعةُ  لئلعراب نقوؿ:ف ،لإلعرلب( )أقسام عن مةاؼبقدِّ 
  لألربعة: لألقسام ٰهِذه بأح 

 الرفع. اأْلَوَُّؿ: النوع  
 النصب. الثَّاِن: النوع 
 واػبفض البصريني، مصطلح :اعبرف سياف، كبلنباو  اػبفض، َأوْ  اعبرّ  الثَّاِلث: النوع: 
 ىو اِإمبََّ  اػببلؼ؛ ِمن عدم يُ  ال ىذا َلِكنَّ و  خبلؼ؛ على امهُ أنػَّ  معنا ـوتقدَّ  الكوفيني، مصطلح
 ر.ؤثِّ يُ  ال لفظي خبلؼٌ 
 الرَّاِبع: النوع .  اعبـز



 
 

 

 

30 

ٌٗو ُٔ أ ِٖشَذ أْ ُٔوٍّح   منصوبة :َأوْ  كذا، رفعها وعبلمة مرفوعة: ا أْ ٔمىيؼشهبا: فا
 الرفع اأمَّ  كذا، جرىا وعبلمة ؾبرورة :َأوْ  كذا، جزمها وعبلمة ؾبزومة :َأوْ  كذا، نصبها وعبلمة

 وىناؾ مرفوعة، أفعاؿ وىناؾ مرفوعة، أظباء هناؾف فيو، شرتكافي واالسم الفعل فإفَّ  والنصب:
 فيهما يشرتؾ (والنصب الرفع) اإلعراب تاعبلم إًذا منصوبة، أفعاؿ وىناؾ منصوبة، أظباء

 والفعل. االسم
 ىنا: (زي ٌ ) فكلمة نشيٌط، زي ٌ  قوؿ:فن ،لنرفع حال ف  لألسماء على مثااًل  نأخذو

 اإلعراب عندو  ،)زيٌ ( بالضمِّ  تنوينال عليو دخل فقد التنوين، :اسم وأنَّ  على والدليل ،اسم

 :نقوؿ
  .آخره على لنظاهرة لنضمة رفعه وعالمة ،مرف ع مبت أ زي ٌ 
 قلنا لوو  مرفوعة، تأيت األظباء أفَّ  نعرؼ وبذلك ،مرفوًعا جاء قدو  ،اسم )زي ( كلمة إًذا

 عندنا ضحاتَّ  اآلفو  أيًضا، منصوبًا يأيت سماال إًذا ،امنصوبً  االسم جاء فقد زيً ل، رأيتُ  مثبًل:

  ا.ومرفوعً  امنصوبً  يأيت االسم أفَّ 
 ِإنَّوُ  قَاؿَ ﴿ :-تَػَعاىَلٰ – ا قَاؿَ  ذلك على واؼبثاؿ ،امنصوبً  ويأيت امرفوعً  يأيت :نفعلل وكذنك

 عرابو:إ ِف ونقوؿ ،فعل (يق ل) فكلمة ،[ٜٙ ]البقرة: ﴾69 َصْفرَاءُ  بَػَقَرةٌ  ِإنػََّها يَػُقوؿُ 
 .آخره على لنظاهرة لنضمة رفعه وعالمة ،مرف ع مضارع فعل يق ل

 قوؿ:ن األفعاؿ ِف  النصب على ثاؿواؼب ا،مرفوعً  يكوف الفعل أفَّ  عندنا ضحتَّ ي وبذلك

 إعرابو: ِف ونقوؿ فعٌل، )يْضر( فكلمة لن رس. يْضرَ  نن لنكس ل
 آخره. ىعل لنظاهرة لنفتْة نصبه وعالمة ،مَّص ب مضارع فعل يْضر

 الفعل وأفَّ  ومنصوبًا، مرفوًعا يأيت االسم أفَّ  عندنا ضحتَّ ي السابقة األمثلة خبلؿ ِمن إًذا
  ػالِراْ:  اإلعراب عبلمات ِمن عندنا بقيو  ومنصوبًا، مرفوًعا يأيت

 اعبر. األوىل: العبلمة 
 الثانية: والعبلمة .  اعبـز

 خصائص ِمن ىو وإمبا ؾبرورًا، فعبًل  ذبد أف كنيب فبل باألفعاؿ؛ ىبتصم  ال وىو :اجلٓس أّّلا

على  متُ سلح  نقوؿ: روراجمل االسم على واؼبثاؿ ؾبرورة، تأيتَ  أف يبكن األظباء ،فَػَقط االسم
جاء اظبًا ؾبرورًا، إًذا اعبر ِمن خصائص االسم، قد ىنا اسم، و  (لنشيخ) فكلمة لنشيخ،
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، إًذا جاءت ؾبرورة حبرؼ اعبر )لنس ق(فكلمة  ،لنس قِ  إَنى ذهبتُ  وِف مثاٍؿ آخر نقوؿ:
 ِمن خصائص األظباء. اعبرم 

ّٔا  من خصائص األفعاؿ، وال يبكن أف ذبد اظبًا ؾبزوًما،هو َوأَمَّا اعبـز ف :اجلصو ثاى
( فعل، وقد جاء ؾبزوًما، يكتبْ فكلمة ) ،نم يكتْب مْم  لن رسواؼبثاؿ على ذلك نقوؿ: 

َا علٙ ٖىإنقوؿ: ف بطريقة أخرى؛ -أقساـ اإلعراب-قساـ م ٰىِذه األنستطيع أف نُقسِّ  وبذلك
 :ثالث٘ أقطاو
 :والفعل: النصب والرفع. فيو االسمُ  ؾما يشرت  لنقسم لأْلَوحُل 
 : ا باألظباء: اعبرّ ما كاف خاص   لنقسم لنثحاِن. 
 :األفعاؿ: اعبـزبا ما كاف خاص   لنقسم لنثحاِنث.  

 ثالثة.مة الانتهينا ِمن اؼبقدّ وىنا 

نقوؿ لكم: نستطيع أف بعد ىذا الدرس و  -إف شاء ا–ىذه اؼبقدمة بعد دراسة 
لنْروف ولألفعال من حيث لإلعرلب : "عنواهنااؼبقدمة الرابعة  وىذهأعرب ىذه الكلمة، 

اآلف نتناوؿ اغبروؼ ونتناوؿ و ، معّن اإلعرابو  ،معّن البناء اغبديث عنـ تقدَّ وقد "، ولنبَّاء
ِف ىذا  -تعاىلبِإذف ا -اؼبعربة  واألفعاؿة، األفعاؿ اؼببنيَّ  وكُبدِّدمة، األفعاؿ ِف ىذه اؼبقدِّ 

 الدرس والدرس القادـ.
ّٖ  عربونُ ريد أف نُ  حرؼٍ  ة، فأيم اغبروؼ مبنيَّ  القاعدة ِف اغبروؼ أف نقوؿ: ُكلم : ّلا احلسّفأ

نقوؿ: حرؼ  إنح() أخوات إفَّ، وِف إعراب مثبًل  ومن اغبروؼباشرة، مُ  قوؿ: مبين  ن نافإنَّ 
اغبروؼ  ، فكلم بياُف ذلك -تعاىلبِإذف ا -وسيأيت  ،وخربٌ  لو اسمٌ  وىو ،وتوكيد مبين   نصبٍ 

سخ روؼ النوااغب وكذلكحروؼ االستفهاـ،  وكذلكة؛ مبنيَّ  حروؼ اعبرّ  ة، إًذا ُكلم مبنيَّ 
إًذا اغبروؼ لن ندخل ِف  ،حرفًا : تعدم (إنح )و ،حرفًا عدم يُ  :)هل( مثبًل و ، سيأيتكما  ودريىا،

ا كلهَّا  مبنيَّة.  تفصيلها؛ ألهنَّ
ّٔا األفعال  الفعل ة إالَّ ا مبنيَّ هَ أنػَّ  األفعاؿ نقوؿ: األصل ِفف، وتفصيلٌ  ىي فيها تقسيمٌ و  :ثاى

 .اؼبضارع ففيو تفصيلٌ 
 : ملاضٕلفعل ابا ىبدأ 
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ّّا ِثيٓنئٔمىي: و  مبَّ    فعٌل ماضٍ : عنو قوؿن ماضٍ  فعلٍ  فكلم ، َّ اٌفؼً ادلاظٍ دائ
 قوؿ: فعٌل ماضٍ ندائًما ف باشرةً مُ  ماضٍ  فعلٌ  ناب ما يبرم فعند، ىذا إعراٌب ثابتٌ و ، ...على

 واء كافس ؛ لنوضِّح عبلمة بنائو،ىو الَِّذي سنتناقش فيو اآلف (على)ما بعد و ، ...مبيٌن على
  .على السكوف امبني   أو ،على الضمّ  امبني  أو  ،على الفتح امبني  

ها طريقٌة ذبعل لكنَّ ؛ طسٓك٘ عسف عالم٘ البياٛ ٔمً خالل اليطل، ٍّرِ أٓطُسىطتطٔع أٌ ّى
و مل ينطلق ِمن قاعدة، وقلنا ا؛ ألنَّ فيما يقوؿ، وال هبـز جزًما تام   اإلنساف أحيانًا يشكم 

 فما استطعنافعل  بأيِّ  نا، َوِإالَّ لو جئِلَمن يعرب االنطبلؽ ِمن القواعد يُعطي ثقةً  فَّ إ: سابًقا
  عبلمة بنائو.عرؼ نأف 

: الباء، إًذا ننظر أثناء ىوالفعل  ِف حرؼآخر ف، تُ كتبْ : ػًٍ عثًُ ادلصاي ٕاٌى لٍو
 ؿ: نقو  ِف إعراهباساكنة، إًذا مباشرة  (تُ كتبْ والباء ِف )النطق إىَل الباء، 

 .على لنسك ن مبَّ    فعل ماضٍ  كتبْ 
نقوؿ: اَل بُدَّ أف فِو َعَلٰى السكوف ئسبب بنا إذا أردنا معرفةَلِكْن و؛ ٍرا ٔمً حٔح اليطلّ
  القاعدة.نعرؼ 

ىذا  َلِكنَّ و  ؛رفعٍ  صل به ضميرُ إذل لتح يُبّن على السكوف  :َعَلٙ الطهٌْ بياٛ الفعل املاضٕ
 :ُمسمَّيات ىذه الضمائر نعرؼجل أف ِمن أ ؛لوالضمري سوؼ نُفصِّ 

تاء -َوٰىِذه التاء  ظّري سفغ؛ ٍ٘ووح، ًٌا ئرا اذصٍد تٗ ذاء اٌفاػً ادلرذٓشأٓو
–بة خاطَ ب، وأحيانًا تكوف للمُ خاطَ م، وأحيانًا تكوف للمُ تكلّ أحيانًا تكوف للمُ  -الفاعل

ب،  اؼبخاطَ ف للمثّّن وأحيانًا تكو  ،-ثؤنّ وأحيانًا تكوف للمُ  ،أحيانًا تكوف للمذكر :يعين
 ضح لنمقال:بانمثال يتّ والذكور، وأحيانًا تكوف عبمع النسوة، وأحيانًا تكوف عبمع 

وقد تكوف للمفرد أنا،  ىو بَ الَِّذي كتَ فم، تكلّ ٰىِذه التاء للمُ و، ُتنتِبكْل مجّلا: في 
، تِ كتبْ : للمفردة اؼبخاطبةقوؿ ونكة، التاء متحّر أفَّ بلحظ ون، تَ كتبْ ؼبذكر: ا اؼبخاَطب
عبمع  قوؿونرًا، ذكّ ثًا َأْو مُ ، سواًء كاف مؤنػّ ماتُ كتبْ : بنوعيو ثّّن قوؿ للمُ ون، اؼبؤنثة للُمخاطبة

التاء واحدة ِف صبيع و ، متُ كتبْ  :نقوؿ صبع الذكور لباطبحينما ، و نح كتبتُ : النسوة اؼبخاطب
 فهو كالتايل: ما بعد التاء أمَّااألمثلة السابقة، 

 ىا شيء.فليس بعدَ  (تُ )كتبْ قولنا:  
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 فليس بعد التاء شيء. (تِ َت وكتبْ )كتبْ وكذلك:  
 .ثّّن ىنا للمُ  )ما(ػ: فماتُ كتبْ ا وأمَّ  
 النوف ىنا عبمع النسوة.ف: نح تُ كتبْ  اوأمَّ  
ااؼبيم ىنا ُتسمَّى: ميم اعبمع، ف: مْ تُ كتبْ ا وأمَّ   صلت هبا تاءٌ اتّ  واؼبهّم أف نعرؼ أهنَّ

 لة السابقة.متحركة ِف صبيع األمث
ِف ونقوؿ الباء،  ِف األمثلة السابقة ننظر إىل حرؼ (تُ )كتبْ وعند إعراب الفعل  

 اإلعراب: 
 .مبٌَّ  على لنسك ن فعل ماضٍ  تُ كتبْ 
قػػاؿ: أف يُ  كػػة، واألصػػحم َأْو بتػػاء الفاعػػل اؼبتحّر  ،ؾتحػػرّ صػػالو بضػػمري رفػػع مُ التّ  :اٌغــثةو

 قوؿ: ن (مكتبتُ ) وِف إعراب الفعلؾ؛ تحرّ بضمري رفع مُ 
 

صانه بضمير رفع التّ  ؛مبٌَّ  على لنسك ن فعل ماضٍ  تمكتب
 .وه  لنتاء ،كمتْرّ 

 نلجمع لنميم
  .-تعاىلبِإذف ا - رفع فاعلٍ  أفَّ التاء ىنا ِف ؿبلِّ  نعرؼوسوؼ 

ِٔٓ اٌثٕاء ػًٍ اٌغىىْ: على  ثاؿواؼب :اٌفاػٍني (ٔاـ)صً تئر اٖذ ادلىظغ اٌصاين 
 على أفَّ ؾبموعةً  ا تدؿم هَ نا الفاعلني؛ ألنػَّ  :ىُتسمّ و ، ا لن رسَ ََّ الب كتبدْ نْن لنطقوؿ: ن ذلك

 قوؿ:ناإلعراب  وعندقاموا هبذا الفعل، 
  بَّا لنفاعلين هصانالتّ  ؛مبٌَّ  على لنسك ن فعل ماضٍ  َّاكتبْ 

 نَ لنطانبات كتبْ  قوؿ:نذلك على ثاؿ واؼب: صً تٕىْ إٌغىجئرا آذ :وادلىظغ اٌصاٌس
ال تكوف و  ،ة على صبع النسوةاألوىل دالَّ  فَّ أ (نَ وكتبْ  ُتنح كتبْ ) النونني ِف لفرؽ بنياو  ،لن رسَ 
ِف  قوؿون رفع فاعٍل، وتكوف ِف ؿبلِّ ا الثانية فهي نوف النسوة، ، وأمَّ رفع فاعل ِف ؿبلِّ 
 :ُتنح كتبْ : إعراب

  .على لنسك ن مبَّ    فعل ماضٍ  كتبْ 
 .رفع فاعل ِف  مْلّ  على لنضم   صل مبَّ   ضمير متّ  لنتاء
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 .من لإلعرلب نها ال مْلح  ،ٌة على لنَّس ةدلنح  لنَّ ن
 ِٖ رفع العن ضمري  نبحثَ أف نا إذا أردْ و ىنا تقـو مقاـ الفاعل، النوف ف: َٓورِث اٌفؼً اوأ

، نَ كتبْ التاء، وإذا أردنا أف نبحث عن ضمري الرفع اؼبتحرؾ ِف  : ىونقوؿف كتبُتنح ؾ ِف اؼبتحرّ 
أف تكوف  تصلح أف تقـو مقاـ الفاعل ال يصحّ الِت نوف النسوة و  ،نوف النسوة ؿ: ىوفنقو 

فَّ نوف إفة على صبع النسوة وبني نوف النسوة نقوؿ: ؽ بني النوف الدالّ فرّ نحَّت و دة، مشدَّ 
 دة.شدّ ا مُ هَ فإنػَّ  ؛ة َعَلٰى صبع النسوةدة، خببلؼ النوف الدالّ شدّ النسوة ال يبكن أف تكوف مُ 

ُ٘اٌيت ٍ٘  ححلاالخ اٌصالش٘زٖ او  ػًٍ اٌغىىْ، اَىىْ فُها اٌفؼً ادلاظٍ ِثٕ
 (تاء)ضمري اليكوف ىذا  وقد ،ؾتحرّ صل بو ضمري رفع مُ إذا اتّ  أنَّو اغباالت تلك وملّخص

 النسوة.  (نوف)الفاعلني، َأْو يكوف  (نا)الفاعل اؼبتحركة الِت ِف آخر الفعل، َأْو يكوف 
، صل بالفعل اؼباضي شيءٌ إذا مل يتّ  :ادلىاظغ٘ٔزٖ وأٖوي  :ٙ الفتحالفعل املاضٕ َعَل بياٛ

 هَّا: كتبإعرلب  و، ٌ  كتب لن رسمْمّ : على ذنك مثالولنو يُبّن َعَلٰى الفتح، فإنَّ 
 .على لنفتح مبَّ    فعٌل ماضٍ  كتب

 صل بو شيء.و مل يتّ ألنَّ  :السببو 
ــأٍِ:  ــغ اٌصَّ الػػِت يػػأيت بعػػدىا فاعػػل وىػػي نة، صػػلت بػػو تػػاء التأنيػػث السػػاكإذا اتَّ  ادلىظ

 ةُ عددزح  تْ ِفتد ن ِفدد  لإلعدرلب، شداركَ  تْ فاطمددة لند رس، لجتهد َ  تْ كتبَدقػوؿ مػثبًل: فنث، ؤنّػمُ 
بػػدليل: ؾبػػيء  ؛تػػاء التأنيػػث السػػاكنة ِف األفعػػاؿ السػػابقة: فالتػػاء ىنػا وىكػػذا، ،ِفدد  لإلعددرلب

 قوؿ: ن، تْ ولجته َ  تْ ، وشاركَ تْ كتبَ ثًا، ففي إعراب: ؤنػّ الفاعل بعدىا مُ 
 تكتبَ 
 تشاركَ 
 تلجته َ 

 
 .صانه بتاء لنتأنيث لنساكَّةالتّ  ؛على لنفتح مبَّ    فعٌل ماضٍ 

على  ثاؿواؼبى: ألف االثنني، سمَّ أو تالتثنية،  صلت بو ألفُ إذا اتّ  ٌصَّأٌس:اادلىظغ 
 : (كتباِف إعراب ) قوؿنفا لن رس، لنطانبان كتبَ : ذلك

 .صانه بأنف لالثَّينالتّ  ؛على لنفتح مبَّ    فعٌل ماضٍ  اكتب
وىي:  :بِمن ضمائر لنَّص بضميرٍ لنفعل لنماض  صل إذل لتّ  :ادلىظغ اٌٖشاِتغ

فالفعل  ها عمرو،لنصْيفة كتبَ قوؿ: واؼبثاؿ على ذلك ن"كاؼ اػبطاب، وىاء الغيبة"، 



 

 

 

36 

 

 

وشرح 
ْ
ح

َّ
ات فِي الن

َ
دم

َ
ق
ُ
 م

 

كما ف  ق نه   كاف لنخطاب وكذنكضمري نصب، وىو الغيبة،  صلت بو ىاءُ : اتَّ (هاكتبَ )
 (:جاءونقوؿ ِف إعراب )، [ٔ]اؼبنافقوف: ﴾ 1 ِإَذا َجاَءَؾ اْلُمَناِفُقوفَ ﴿: -تعانى–

 .صانه بضمير نصبالتّ  ؛على لنفتح مبَّ    فعٌل ماضٍ  كجاء
واؼبثاؿ على صلت بو واو اعبماعة إذا اتَّ  يُبّن على الضمّ  بياٛ الفعل املاضٕ علٙ الضهِّ:

 : وعند اإلعراب نقوؿ، لن رس كتب للنطالب  : ذلك

 .صانه ب لو لنجماعةالتّ  ؛على لنضم مبَّ    فعٌل ماضٍ   لكتب
 
  ُٕٓبيٙ علَٔا ثالخ لُإّذا الفعل املاض  : عالمات 

  ّا السكوف. إم 
   ّا الفتح.وإم 
  ّا الضم.وإم 
ولكن ِمن خبلؿ الثقة  ،شىً ػالِح اٌثٕاءؼشف ٔغرؽُغ أْ ِٔٔٓ خالي إٌؽك و

قوؿ ن وعندماطلق ِمن ىذه اؼبعلومات الِت أخذهتا قبل قليل، ِف بناء ٰىِذه القاعدة نقوؿ: ان
: ولنسبب، مبيٌن على الضمّ : )فهم ل(فالفعل   ل لن رس،لنطالب فهمُ على سبيل اؼبثاؿ: 

 .لنطالب شارك ل معَّا: أيًضا مثل ذلك ِف قوؿنصالو بواو اعبماعة، و التّ 
 ىو: )شاركن( فعلفإعراب ال، ِف  لنَّْ  نَ لنطانبات شاركْ  ِصًٍا: لٍٕاٌى و 
 .صانه بَّ ن لنَّس ةالتّ  ؛على لنسك ن مبَّ    فعٌل ماضٍ  نَ شاركْ 
 ىو: )فهمََّا(فإعراب الفعل ، ا لن رسََّ لني م فهمْ  مىي ِصًٍا:ٔ وػٕذِا
  ؛ الّتصانه بَّا لنفاعلين.على لنسك ن مبَّ    فعٌل ماضٍ  َّافهمْ 

إذا و على السكوف،  مبين  : َّا()تعبالفعل أيًضا ف، لني م تعبَّا ِمن لن رس: ّنرلو قْليا
؛ التِّصالو بتاء على السكوف مبين   :)لجته تم(فالفعل ، م ِف  لالنتباهتُ لني م لجته ْ : ناقل

  الفاعل.

 ادلؽٍىب: اٌىاجة

-تَػَعاىَلٰ –ا  بقوؿ ، والذي يبدأالبقرةسورة الوجو الثَّاِن ِمن اعبزء الثَّاِن ِمن سيكوف ِف 
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الوجو الثَّاِلث الَِّذي كذلك و ، [ٙٗٔ]البقرة: ﴾ ٙٗٔاُىُم اْلِكَتاَب يَػْعرُِفونَُو الَِّذيَن آتَػيػْنَ ﴿: 
ريد ِمن ىذين نُ و ، [ٗ٘ٔ]البقرة: ﴾ 154َواَل تَػُقوُلوا ِلَمْن يُػْقَتُل ِف َسِبيِل اللَِّو أَْمَواٌت ﴿مطلعو: 
  اآليت: الوجهني

إف  ها، ولذكر لنسببئعالمة بَّا لستخرج ثمانية أفعاٍل ماضية، ولذكرْ : الطؤال
 أمكن ذلك.

ستطاع أف تذكروا السببو 
ُ
عرهبا أو  ،استخرج شبانية أفعاٍؿ ماضية بمعَّى: ؛أريد قدر اؼب

ستخرج الفعل حيث ي، فعٍل ماضٍ  َمن فهم القاعدة يستطيع أف يُعرب كلَّ و ا، إعرابًا تام  
فَِإْف أسَْبَْمَت ﴿انية: ريد شبوكبن نصالو بكذا، والسبب: التّ  ،على كذا قوؿ: مبين  ياؼباضي و 

 .[ٕٚ]القصص: ﴾ 27 َعْشرًا َفِمْن ِعْنِدَؾ َوَما أُرِيُد َأْف َأُشقَّ َعَلْيكَ 
وأنا أريد ذلك؛ َوٰىَذا ِمن  ِا ٔفٍ اٌىجهني واْ رٌه أفعً، مجَُغ وئْ اعرخشجَد

 ردائًما كبن كبضُ و ما صارت القواعد معك أسهل، أكثر كلَّ  ستَ ما سبرَّ كلَّ فأجلك أنت، 
ينظر ِف  وأنا أريد من اعبميع أفاؼبمارسة، عدـ اؼبشكلة ِف  َلِكنَّ و ِف النحو ونفهم؛  ادروسً 

م معو ، وحينما يتكلَّ كذلك يعربو  ماضٍ  فعلٍ  يقرأ أيَّ وعندما بو ويُعربو،  يبرم  فعٍل ماضٍ  أيّ 
ولذلك  ِمن أسهل األشياء، اؼبمارسة ذبعل اإلعرابَ  ؛ ألفَّ ماضٍ  فعلٍ  ل كلَّ يتأمّ  شخصٌ 

ِمن أجل أف سبارس ىذا  ؛اخترب دريؾ وكذلكىِذه األمور؛  َحَّتَّ ترسخَ ؛ كبتاج إىَل فبارسة
 فيده أيًضا.األمر، ومن أجل أف تُ 

اليـو إذا مارستم األفعاؿ و  ّا واْ األِش أعهً،وٍَّ ّا ِاسعد األفؼاي ادلاظُحووَّ 
أفعاؿ األمر  -بِإذف ا-أخذ الغد سنففي دتم ؼبمارسة األفعاؿ اؼباضية اؼباضية، وتفرّ 

، قبل أف تكثُر القواعد ِف الدروس القادمة ارسوىا أيًضاريد منكم أف سبُ واألفعاؿ اؼبضارعة، ونُ 
 عليك اإلعراب.ما سُهل ما مارست أكثر كلَّ وكلَّ 

ويلم إنَّو  ،ر لنا أمرنا، وأف يغفر لنا ولكم، وأف يرضبنا صبيًعايسّ أف يُ  -َعزَّ َوَجلَّ -نسأؿ ا 
 .ذلك والقادر عليو
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ػػاغَبْمػػُد ِ َربِّ الَعػػاَلِمنَي، َوَصػػلَّٰى اُ َوَسػػلََّم َوبَػػاَرَؾ َعلَػػٰى عبػػده ونبيِّػػ  ،د بػػن عبػػد او ؿبمَّ
  .التسليم الصبلة وأتم  عليو أفضلُ 

نػا كنػا قػد طلبو ، اًل ُُثَّ بعػد ذلػك نػدخل ِف درس اليػـودنا نتنػاقش ِف الواجػب أوَّ كما تعوَّ 
  ،ها، مع ذكر السببئمع بياف عبلمة بنا، منكم ِف الدرس السابق استخراج األفعاؿ اؼباضية

 ونقوؿ ِف إعرابو: .َحجح  الواردة الفعل: ِمن األمثلةو 
 صل به ش ء.ه نم يتّ على لنفتح؛ ألنح  مبَّ    فعل ماضٍ  َحجح 
 ونقوؿ ِف إعرابو: .كَّتملنفعل:  
 

 مكَّتُ 
 

 تْركة.صانه بتاء لنفاعل لنمُ نسك ن؛ التّ على ل مبَّ    فعل ماضٍ 

 .نلجمع لنميم
 ونقوؿ ِف إعرابو: . لظلمُ لنفعل: 
 صانه ب لو لنجماعة.التّ  ؛على لنضم مبَّ    فعل ماضٍ   لظلمُ 

 ونقوؿ ِف إعرابو: .تاب للنفعل:  
 صانه ب لو لنجماعة.التّ  ؛على لنضم مبَّ    فعل ماضٍ   لتابُ 

ُْ  ،ولرُ وكفَ  ،َّ لبيح  :واو اعبماعة اصل هباتّ والِت  اومن األفعاؿ الواردة أيضً  ها كلم و   ل،وأصل
 صاؽبا بواو اعبماعة.التّ  ؛ة على الضمّ أفعاؿ ماضية مبنيّ 

ذكرنا أنواعها، وذكرنا  أف بعد األفعاؿأقساـ  وُنكمل، ِح اٌشاتؼحال صٌٕا ٔفٍ ادلمٓذ
 نتناوؿ إعراب ، واآلففعل اؼباضيبال أخذنا ما ىبتصم و هبا األفعاؿ،  العبلمات الِت ربتصم 

 وفؼً األِش ٌٗ أستغ داالخ: فعل األمر: 

  يُبّن َعَلٰى السكوف.اًل أوح : 
 يُبّن َعَلٰى حذؼ النوف.ثانًيا : 
 يُبّن َعَلٰى الفتح.ثانثًا : 
 يُبّن َعَلٰى حذؼ حرؼ العلة.رلبًعا : 

واحدًة تلو  وسوؼ ندرسهاة، نمعيّ  أو شروطٌ  أحواؿٌ  العبلماتِمن ىِذه  عبلمة لِّ لكُ و 
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ِمن خبلؿ النطق، ولو مل يعرؼ  معرفة عبلمة بنائوالفعل اؼباضي يبكن  وإذا كافاألخرى، 
فعل  فإفَّ  -العبلمة معرفةزيد طالب العلم ثقًة ِف تُ  ونكن معرفة لنسبب:-اإلنساف السبب 

فى أحيانًا ِمن خبلؿ زبقد  ا؛ ألهنَّ لتحديد عبلمة البناء عرؼ األسبابنأف  دَّ األمر ال بُ 
 وىناؾ، دائًما مبين   األمر كما قلنا ِف الفعل اؼباضي: فعل األمرفعل ونقوؿ ِف  ،النطق

والبصريوف ، أفَّ فعل األمر دائًما ؾبزوـٌ  ف يروفَ فالكوفيو بني الكوفيني والبصريني،  خبلؼٌ 
 ِمن أىل اللغة. ريٍ نة، وىذا ىو اؼبعموؿ بو عند كثالت معيَّ ا وفق حو يُبَّن نَّ يقولوف: إ

 ّٖ ُٓبيٙ علٙ الطهٌْ:أ   يُبَّى فعل لألمر على لنسك ن ِف  حانتين: ل ٍرِ العالمات: 
 و يُبّن َعَلٰى اآلخر، فإنَّ  ، وكاف صحيحَ صل بو شيءٌ : إذا مل يتّ لنْانة لألونى

 :ؿنقو ف ،إذا عرفنا أفَّ فعل األمر دائًما مبينّ و  ،كدرس بْ لكتُ  ،يا مْم قوؿ: فنالسكوف، 
صل بو شيء وكاف صحيح ىنا قلنا: إذا مل يتّ و  تو،بَل بُدَّ أف نعرؼ حالفإذا أردنا أف نُعرب 

 :(بْ )لكتُ نقوؿ ِف إعراب: و ، كلكتب درس ،يا مْم اآلخر مثل: 
 .على لنسك ن فعل أمر مبَّ    لكتبْ 

 ثقة ِف الزيد تُ معرفة السبب و صل بو شيء، وكاف صحيح اآلخر، و مل يتّ : ألنَّ والسبب
مل يتصل  )لحترس(، فالفعل لحترس من أخطاء لنلسان، واؼبثاؿ على ذلك أيًضا: اإلعراب

 بو شيء، وىو صحيح اآلخر، لذلك نقوؿ ِف إعرابو:
 .على لنسك ن فعل أمر مبَّ    لحترسْ 

 صل بو شيء، وكاف صحيح اآلخر.و مل يتّ : ألنَّ والسبب
  يا طانبات قوؿ: ثاؿ على ذلك نواؼبنوف النسوة:  بوصل : إذا اتّ لنثانيةلنْانة

حيث  اغبرؼ األخري من الكلمة،َعَلٰى  اإلعراب أو البناء تظهر دائًماحركة و  لن رس، نَ لكتبْ 
ىو  فيها يكوف آخر حرؼ من الزيادات (نَ )لكتبْ كلمة   بعد ذبريدو نُرجع الكلمة إىَل أصلها، 

رفع  صل ِف ؿبلّ ضمرٌي متّ  هيفا النوف: بلحظ أفَّ السكوف يكوف على الباء، أمَّ نُ الباء، ف
 عند اإلعراب نقوؿ: و فاعل؛ 

 .صانه بَّ ن لنَّس ةالتّ  ؛على لنسك ن فعل أمر مبَّ    لكتب
 اغبالة األوىل، وىو البناء على السكوف.ىي ٰىِذه 
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إذل األمر على حذؼ النوف  يُبّن فعلُ  حرف اليٌْ:ُٓبيٙ علٙ  العالم٘ الجاىٔ٘:
 : ة لنتانيةلنضمائر لنثالث أح صل به لتّ 

  ّألف االثنني. اًل أو : 

 واو اعبماعة.ثانًيا : 
 خاطبة اؼبؤنثة.ثانثًا

ُ
 : ياء اؼب

، ا لن رسيا طانبان لكتبَ نقوؿ: كما صلت بو ألف االثنني،  إذا اتّ  :ػًٍ رٌه ادلصايو
 عند اإلعراب نقوؿ: و 

 صانه بأنف لالثَّين.التّ  ؛على حذف لنَّ ن فعل أمر مبَّ    ابَ لكتُ 
صل بو ألف االثنني َأْو واو اعبماعة َأْو ياء إذا اتّ  األمر فعلإعراب ِف  ُٓخطئ البعضّقد 
ِف  نعرؼسوؼ و  ويذكر أف سبب حذؼ النوف منو؛ ألنَّو من األفعاؿ اػبمسة، اؼبخاطبة،
و يكوف ِمن األفعاؿ الثبلثة فإنَّ الضمائر صاؿ هبذه االتّ  عندو الفعل اؼبضارع أنَّ إعراب 

إذا ، فو ُملحٌق باألفعاؿ اػبمسةفعل األمر أف يُقاؿ: ألنَّ إعراب عند  ن الصوابولكاػبمسة، 
و ُملحٌق ىنا بالفعل فت، نقوؿ: األصل ِف فعل األمر: أنَّ النوف الِت ُحذِ  عن شخصٌ  سأؿ

 صل بو: ألف االثنني َأْو واو اعبماعة َأْو ياء اؼبخاطبة.اؼبضارع حينما تتّ 
صلت بو: ألف وؿ: فعل األمر يُبّن على حذؼ النوف إذا اتَّ أىم شيء نعرفو ىنا أفَّ نقو  

 ،يا طالب أقبل ل على لنمعلم، واؼبثاؿ على ذلك: االثنني َأْو واو اعبماعة أَْو ياء اؼبخاطبة
 ِف اؼبثاؿ األوؿ نقوؿ ِف إعرابو: )أقبل ل(، فالفعل يا زيَّب لفتْ  لنبابوأيًضا: 
 .ب لو لنجماعةصانه التّ  ؛على حذف لنَّ ن فعل أمر مبَّ    أقبل ل

 ِف اؼبثاؿ الثاِن نقوؿ ِف إعرابو:   )لفتْ (وكذلك الفعل  
 .بياء لنمخاطبةصانه التّ  ؛على حذف لنَّ ن فعل أمر مبَّ    لفتْ 

ُٓبَي٘الٖجألج العالم٘  على الفتح ِف حالتني، فعل األمر يُبّن حيث ، ٙ علٙ الفتح: 
 قوؿ:نفصل بينهما نأف  ناأرد إذاحالة واحدة، ولكن ِف  ويبكن أف ندؾبهما مًعا، ونقوؿ:

 :صلت بو نوف التوكيد اػبفيفة.إذا اتّ  لنم ضع لأْلَوحُل 
 : صلت بو نوف التوكيد الثقيلة.إذا اتَّ  ولنم ضع لنثحاِن 
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نوف التوكيد  ثاؿ علىاؼبَوٰىَذا  ،كيا مْم  لكتَُبْن درس: ق لولنمثال على ذنك ن
وعند إعراب ، كيا مْم  لكتَُبنح درس :قوؿنعلها نوف توكيد ثقيلة قبأف  ناإذا أردو اػبفيفة، 

 نقوؿ:  الفعل ِف اؼبثالني
 .صانه بَّ ن لنت كي التّ  ؛على لنفتح فعل أمر مبَّ    نلكتبَ 

ُِشٓذ رائو أو  كانت ساكنة  ذانوف التوكيد الثقيلة، وإالّتصالو ب نقوؿ ِف السبب:: دجوأد 
أفَّ فعل األمر قبل قليل  سنادرَ قد و نوف التوكيد اػبفيفة، ب تِّصالونقوؿ ِف السبب: ال خفيفة

وللتفريق بني نوف التوكيد ونوف النسوة يُبّن على السكوف،  فإنَّو نوف النسوة بوإذا اتصلت 
، ونوف لكتَُبنْ  فنقوؿ: نوف التوكيد اػبفيفةأمَّا ، وىذه نوف النسوة، نَ لكتُبْ  نأيت باؼبثاؿ فنقوؿ:

 . لكتَُبنح : نقوؿ فيها لثقيلةالتوكيد ا
نوف النسوة، نوف التوكيد اػبفيفة، نوف التوكيد –التفريق بني النونات الثبلثة : ويمكن

  من خبلؿ ضبط حرؼ النوف، وذلك كالتايل:  -الثقيلة
  َّنوف التوكيد اػبفيفة: دائًما ساكنة. فإف 
  َّفتوحة.دة ومَ نوف التوكيد الثقيلة: دائًما ُمشد 
  فتوحة بدوف تشديد.ف النسوة: دائًما مَ ونو 

َعَلٰى حذؼ فعُل األمر يُبّن  :البياٛ علٙ حرف حسف العل٘ ٍّٕ ٘:السابع العالم٘ 
ُُثَّ  ،الواوُث األلف،  وىي: ،أفَّ حروؼ العلة ثبلثة وعرفنااآلخر،  ة إذا كاف ُمعتلَّ حرؼ العلّ 

 الياء.
واؼبثاؿ العلة،  ٍذ عند األمر وُبذؼ حرؼُ و حينئفإنَّ  ح:ػٍَّ فؼً دشَفاٌ ارا واْ آخُشف 

َا نُ  (،يسعىالفعل ) ألف بدوف أف نكتب، لسَع إَنى لنْققوؿ: على ذلك ن  طقت فتحةٌ َوِإمبَّ
 نقوؿ:  )لسَع(الفعل  وِف إعراب، لسعَ  :قوؿنف ،على العني
 ة.لّ على حذف حرف لنعِ  فعل أمر مبَّ    لسعَ 

الِت على اغبرؼ الذي  غبركةفإفَّ الدليل عليو تكوف ا ة اذوؼحرؼ العلّ  ّإذا أزدىا أٌ ىعسف
فنقوؿ: )يسعى(  و إىَل اؼبضارع،نُرجعُ وللتأكيد ، قبلو، وىي ىنا الفتحة على حرؼ العني

فعل األمر ىنا و ، إَنى لنمسج  لمشِ  ،يا مْم وِف مثاٍؿ آخر نقوؿ:  األلف، وذفت منحُ 
 : ونقوؿ ِف إعرابو (لمش)
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  .ةلى حذف حرف لنعلّ ع فعل أمر مبَّ    لمشِ 
 نقوؿ: يبشي. ؛ ألنَّنا ِف اؼبضارعالياء ىنا ىو: حرؼ العلة اذوؼو 

﴾ 125ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك بِاغبِْْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اغبََْسَنِة ﴿ :-تعاىل–قْل اهلل الْاّ  ّاملجال علٙ 
 : ِف إعرابو نقوؿ (لدعُ ) والفعل ،[ٕ٘ٔ]النحل: 

  .ةَعَلٰى حذف حرف لنعلّ  مبَّ    فعل أمر لدعُ 
  و.نقوؿ: يدعُ  نا ِف اؼبضارع منو؛ ألنَّ الواو ىنا ىو حرؼ العلة اذوؼو 

وبذلك انتهينا ال يبكن أف ىبرج عمَّا مضى، و بفعل األمر،  ٰىِذه األحواؿ ىي ما ىبتصم 
نستطيع ، وبذلك اؼبضارع الفعلُ  ابقي معنو فعل األمر،  وكذلكالفعل اؼباضي،  من دراسة
 .فعل أمر فعٍل ماٍض وكذلك أيّ  إعراب أيّ 

  :اٌفؼً ادلعاسع اٌمغُ اٌصاٌس:
ِف حالتني كما  فقط يُبّنولكنَّو األصل فيو: اإلعراب، ف ،الفعل اؼبضارع فيو تفصيلو 

 مبنياف دائًمااؼباضي واألمر، فاؼباضي واألمر  الفعل ىبالف وىو، -تعاىلبِإذف ا -سيأيت 
 ى ف  حانتين هما:بََّ ويُ األصل فيه لإلعرلب، ف فعل لنمضارعلنا وأمح  ،حاؿٍ  كلِّ على  

: مثبًل  قوؿفنالتوكيد الثقيلة أَو اػبفيفة،  صلت بو نوفُ إذا اتّ  اًل: يُبَّى َعَلٰى لنفتح،أوح  
نوف النسوة ال يبكن  ألفَّ  ؛بنوف النسوة ليست )يقرأنح(والنوف ِف الفعل ، زيٌ  يقرأنح لنكتاب

َا شدّ أف تكوف مُ   عند اإلعراب نقوؿ: و دائًما مفتوحة، تأيت دة، َوِإمبَّ
 فعٌل مضارع مبٌَّ  على لنفتح. يقرأنح 

يُبّن  ، والفعل اؼبضارع(نْ يقرأَ )وِف اػبفيفة نقوؿ:  ،صالو بنوف التوكيد الثقيلةالتّ  :الطبب
مْمٌ  يقرأنح قوؿ: نسواًء كانت ثقيلة َأْو خفيفة، ف ،التوكيد صلت بو نوفُ َعَلٰى الفتح إذا اتَّ 

 .هسر ، ومْمٌ  يقرأْن دهدرس
اؼبثاؿ و النسوة،  صلت بو نوفُ الفعل اؼبضارع على السكوف إذا اتّ يُبّن  لنم ضع لنثحاِن :

 قوؿ: نِف اإلعراب و ، لن رس نَ لنطانبات يقرأْ : نقوؿعلى ذلك 

 التصانه بَّ ن لنَّس ة. ؛على لنسك ن فعٌل مضارع مبَّ    يقرأنَ 
 .هالألفعال كلّ  َّا ِمن لنبَّاء، فيما يخص  لنتهي وبذنك
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سواًء كانت -كلمة   أيّ و و ُمعرب، أنَّ  ِف الفعل اؼبضارعاألصل  :اٌفؼً ادلعاسع ػشابئ
قوؿ ِف إعراهبا: مرفوع أَْو منصوب َأْو ؾبزـو نإذا كانت معربة فعند اإلعراب  -اظبًا أَْو فعبًل 

 فَّ االسم ال يأيت ؾبزوًما.إا يأيت ؾبرورًا أبًدا، كم الالفعل و َأْو ؾبرور، 
 : ىكْل ٔفٕ إعساب الفعل املضازعّ

ّٖ وال  إذا مل يدخل عليو ناصبٌ يكوف َمرفوًعا الفعل اؼبضارع  زفع الفعل املضازع:ّلا: أ
بأداة نصٍب فإنَّو  إذا ُسبق قوؿ: الفعل اؼبضارع األصل فيو: الرفع، إالَّ نأف  ويبكن ،جاـز

: بق بأداة جزـٍ فإنَّو يكوف ؾبزوًما، واؼبثاؿ على اؼبضارع اؼبرفوع نقوؿإذا سُ َأْو  يكوف منصوبًا،
  نقوؿ: )يكتب(ِفي إعراب ف مْمٌ  لن رس، يكتبُ 

مضارع مرف ع يكتب  .لنظاهرة وعالمة رفعه لنضمة ،فعل ٌ
  نقوؿ: ى(يسعَ )الفعل اؼبضارع  وِف إعراب، مْمٌ  إَنى لنْق ىيسعَ قوؿ: ن وِف مثاٍؿ آخر

؛ مَّع ِمن ة لنمق رةوعالمة رفعه لنضمح  ،مضارع مرف عفعل  ىيسعَ 
 ر.ظه رها لنَتعذ  

 ،وال جاـز بناصبٍ  مل ُيسبقْ  والسبب ِف رفع الفعل اؼبضارع ِف اؼبثالني السابقني: ألنَّو
 فهو فعٌل مرفوع.

ّٔا من أدوات نصب  يُنصب الفعل اؼبضارع إذا سبقتو أداةٌ  :الفعل املضازعىصب  ثاى
فيها و - نأن، نن، ك ، إذ: ىيوات النصب الَِِّت تدخل على الفعل اؼبضارع أداؼبضارع، و 

 -تعاىلبِإذف ا -وسيأيت  )أف اؼبضمرة(ال تنصب بذاهتا، وإمبا تنصب بػ  )حَّت(، -تفصيل
، )أف، لن، كي، إذف( نقوؿ: األدوات ىي:بعضها مع  نُدخل القواعد بلَّ ئَ لِ و ، ذلك توضيحُ 

 ٰهِذه أدوات النصب. ف
 وِف ىذا اؼبثاؿ فعبلف مضارعاف، ، ِف  لنمسابقة أري  أن أف زَ  :يف التنجٔل لرلوكْل ّى

 وِف إعراب الفعل األوؿ نقوؿ:، أف ز، والفعل اآلخر: أري  الفعل األوؿ:
 

 .ة لنظاهرة على آخرهوعالمة رفعه لنضمّ  ،فعٌل مضارع مرف ع أري 
، : ألنَّ ولنسبب  :( نقوؿأف ز إعراب الفعل الثاِن )وِفو مل ُيسبق ال بناصب وال جباـز

 

وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على  ،)أن(فعٌل مضارع مَّص ب بد أف ز
 .آخره
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تُذكر ِف أفضل، وىذا ِمن باب الكماؿ والتماـ، وإف مل  ذاالنصب فه أداةُ  كرتوإذا ُذ  
 .كن خطأً مل ي اإلعراب
 : (يفلح)إعراب ِف  قوؿون ؛نن يفلح لنساحرُ  نقوؿ: )نن( على اغبرؼثاؿ واؼب 

 

وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على  ،)نن(فعٌل مضارع مَّص ب بدددد  يفلحَ 
 .آخره

ِمن أىل  فإفَّ ِمن باب الفائدة و  ؛ذلكر ك  تَّجحَ نقوؿ:  )ك ( واؼبثاؿ على اغبرؼ
َا يكوف الفعل اؼبضارع بعدىا منصوبًا ب ال تنصب بنفسها (ك إفَّ )العلم َمن َقاَؿ:  )أن ػ َوِإمبَّ

ا: أيًضا وقالوا، ا تنصب بنفسهاهَ نػَّ إ، ومنهم َمن قاؿ: لنمضمرة( حينما نصب مباشرة ت إهنَّ
: ناا إذا قلأداة نصب، وأمَّ  (ك ) فهنا، ذلكر نك  تَّجح: مثبل نقوؿف، لنالمنُدخل عليها 

 ، وأداة النصبعترب حرؼ جرّ وإمبا تُ  ،أداة نصبٍ  ىنا ال تعدم  (ك )فَّ فإ، ذلكر ك  تَّجح
وما  (أنو)، ىنا حرؼ جرّ  (ك )، ويقولوف: ك  أن تَّجحواألصل: اؼبضمرة،  (أن)ىنا: 

 اؼبضمرة. (أنػ)مواضع نصب اؼبضارع ب من، وىذا حبرؼ اعبرّ  جر   بعدىا: ِف ؿبلّ 
 ًٖ إذا قاؿ بعض أداة نصب؛ ولكن  )ك (أف يعترب طالب العله: لاملػَْز ّاألضَل  َلٔه

وإمبا الفعل اؼبضارع بعدىا يكوف منصوبًا بػػػػػػ  ،ست أداة نصبلي )ك (فَّ إ: طبلب العلم
ىناؾ خبلفًا ِف مثل ىذا  أيًضا؛ ألفَّ  القائل ىو على حق  ىذا فاعلم أفَّ  ،)أن لنمضمرة(

)نك   كما ِف:،  لنالم إذا دخلت عليها ا ال تنصب مباشرة إالَّ هَ نػَّ إاؼبوضع، فنقوؿ حينئٍذ: 
ا ال تنصب حينئٍذ وإمبا هَ نػَّ إِمن أىل العلم َمن قاؿ: ف عليها البلـ ا إذا مل تدخلوأمَّ ، تَّجح(

 (أن)معّن و ، ك  أن تَّجحقوؿ: فناؼبضمرة،  (أنػ)الفعل اؼبضارع بعدىا يكوف منصوبًا ب
بنفسها،  ر ِف اإلعراب، ومنهم َمن اعتربىا ناصبةً ة الِت ال تُنطق، وإمبا تُقدَّ اؼبخفيّ  :اؼبضمرة

  .لطالب العلم ، وىو أسهلُ ىذا االعتبار أفضلو 
 يكوف (إذن)فعل مضارع بعد  كلم   وليسعلى إطبلقها،  ال تنصب )إذن( أداة النصبو 
   بثالثة شروط:ال تَّصب إالح  (إذن)َوِإنحَما ، امنصوبً 
 بعدىا للمستقبل. الفعل الذيأف يكوف  لأْلَوحُل: لنشرط 

 ليس بينهما فاصل.أف يأيت الفعل بعدىا مباشرة،  لنثحاِن : لنشرط 
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 رة ِف أوؿ اعبملة، وال يوجد ِف الُقْرآف مثاؿٌ ُمصدّ  (إذن): أف تكوف لنثحاِنث لنشرط 
 قت فيها الشروط.ربقَّ  (إذن) لػ

ا حينئٍذ ال هَ فإنػَّ  (إذن) الكرمي على الُقْرآف فإفَّ صبيع األمثلة الِت وردت ِف وٌزٌه: 
لو  ويبكن أف نضع أمثلة ؽبا، فنقوؿ: ،فيهاتنصب الفعل اؼبضارع؛ الختبلؿ بعض الشروط 

فتقوؿ لو جوابًا  ،وأكره لك الشرَّ  لك اػبريَ   أحبم إِنّ على سبيل اؼبثاؿ:  قاؿ لك شخصٌ 
  نَّزل لنشروط على هذل لنمثال: وعليَّا أن ك،حبح أُ  نإذلك: تؼبقولتو 

 بعدما أخربه و إالَّ ، ىو مل وُببّ َعَلٰى مستقبلٍ  أف يكوف الفعل اؼبضارع يدؿم  أّّلا ىكْل:
، وبني الفعل (نإذ)بني  فاصل وليس ىناؾِف اؼبستقبل،  يأيت بذلك اػبرب، فإًذا اغببم 

 .كأحبح  نإذؿ ما نطق بو قاؿ: رة، فأوَّ ىنا ُمصدّ  (نإذ)ق الشرط الثاِن، وربقَّ  وبذلك
ذكر كبن نو أدوات النصب عمبًل َأْو وجوًدا ِف األمثلة،  ِمن أقلِّ ( إذن) تُعدم ولذلك  

، وىي ربوي ِف نفس الوقت مات مستوعبةمقدّ وىي يسرية؛ المات قدّ اؼب أوبعض األشياء 
لو  سعِف أف يأخذىا حينما يتّ حينئٍذ هبتهد طالب العلم  ا الفروع ِف ذلك فإفَّ األصوؿ، وأمَّ 

 لنحو.اِف طلب  اجملاؿ
: ويُطلق عليها ،ظهرال تالِت  )أن(ة وىي: ـبفيّ  ب بأداةٍ ىناؾ أفعاؿ مضارعة تُنصَ و 
 نذكر مَّها ما يل :  ،ِف  م لضع )أن لنمضمرة(يُنصب الفعل اؼبضارع بػ و  ،لنمضمرة )أن(

ٔٓ :املضازع بعد إذا ّقع الفعُل ىناؾ مواضع و  ٘، َحٖتٙ،الو التعلٔل، الو اجلحْد، فاٛ الطببٔ٘، ّاّ املع
 لَ تعٌب وأحصّ بًل: قوؿ مثنبعد عاطٍف على اسم صريح، كأف  :فيها تفصيل؛ مثل ىأخر 

ق ل: نالـ التعليل  واؼبثاؿ على اؼبضارع بعد، رزق  خيٌر ن  ِمن رلحة وال ُأحصل شيًئا
 قوؿ:ن وِف إعرابو ، (تَّجح) انفعل لنمضارع هَّا:ف، ذلكر نتَّجح
 ،)الم لنتعليل(ع  بد رة()أن لنمضمَ فعٌل مضارع مَّص ب بد  تَّجح

 وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره.
، وأحيانًا ذلكر ألن تَّجحواألصل: هذا خطأ، ف ؛)الم لنتعليل(ميصْب بـ  ٓصح أٌ ىكْل:ّال

حاؿ  على كلِّ و ظهرىا، رىا ونُ نُقدِّ  أف وأحيانًا ال نستطيع ،ونُظهرىا (أن)ر نستطيع أف نُقدّ 
 .)الم لنتعليل(ر بعد تُقدّ  )أن لنمضمرة(أف نعرؼ: أفَّ  واؼبهمّ نا كثريًا، هذا ال يهمّ ف
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د أفَّ على اؼبضارع فتحة، قب آخر موضعٍ  قرأ مثبًل ِف الُقْرآف َأْو ِف أيِّ ن: حينما كنذنو 
)الم الَِِّت بعد  )أن لنمضمرة(ُنصب بػ  قد حيَّئذٍ  فه دىا، قببحث عن أداة النصب وال نو 

  ٰى()َحتح  بعد َأوْ  )ولو لنمعية( بعد َأوْ  )فاء لنسببية( بعد َأوْ  )الم لنجْ د( بعد أَوْ  لنتعليل(
 وِف إعراب الفعل، لنتبه نتفهم: نقوؿ: مثاؿ آخر ، وِفكما سيأيت ِف األمثلة بعد قليل

  نقوؿ: )تفهم(
 

 

 ،)الم لنتعليل(بع   )أن لنمضمرة(فعٌل مضارع مَّص ب بد  تفهم
 وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة.

 : (ي أستف) الفعل قوؿ ِف إعرابون حضرت لن رس ألستفي ، وِف مثاٍؿ آخر نقوؿ:

 

 ،)الم لنتعليل(بع   )أن لنمضمرة(فعٌل مضارع مَّص ب بد  أستفي 
 وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره.

لصار إعرابًا  ،وعبلمة نصبو الفتحة )أن لنمضمرة(: فعٌل مضارع منصوب بػ نالو قلو 
 ِمن أجل بياف السبب فقط. التفصيل َلِكنَّ و ا كامبًل؛ تام  

ما كَّت ألشرح لن رس ن ال قوؿ: ن بعد الـ اعبحودضارع واؼبثاؿ على الفعل اؼب
 :الفعل بعدىا ِف إعراب قوؿونالـ اعبحود،  :ىُتسمّ ىنا البلـ و  حرصكم،

 

 ،)الم لنجْ د(بع   )أن لنمضمرة(فعٌل مضارع مَّص ب بد  أشرح
 وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة. 

 ما الفرؽ بني الـ التعليل والـ اعبحود؟  :ٓطأل ضاٜلقد 
ِف اؼبثاؿ و الـ اعبحود مسبوقة بكوٍف منفي فقط، سواًء كاف ماضًيا أَْو مضارًعا،  اجلْاب:
، ومن األمثلة (نموسبقو النفي ) (،أكنفالكوف )، نم أكن ألشرح لن رس: قلنا السابق
بَػُهمْ ﴿: -تعاىل–قولو  الـ اعبحود ىنا:  فالبلـ ،[ٖٖ]األنفاؿ: ﴾ 33 َوَما َكاَف اللَُّو لِيُػَعذِّ

:  "كوٍف منفي"ا ُسبقت بكوٍف منفي، ومعّن هَ : أنػَّ ولن نيل على ذنك وليست الـ التعليل،
 اَل بُدَّ أف ُيسبق الكوف ىنا بنفي، ومنفي أي:يكوف أَْو ُكن،  مثل:كاف وما تتصرؼ منو 

بَػُهمْ ﴿مل أكن، ما كاف:  مثل: الـ إًذا الفرؽ بني ، [ٖٖ]األنفاؿ:  ﴾33 َوَما َكاَف اللَُّو لِيُػَعذِّ
 اعبحود والـ التعليل: أفَّ الـ اعبحود اَل بُدَّ أف تكوف مسبوقًة بكوٍف منفي.
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 أداة النصب ىناو  ذلكر َحتحٰى تفهم،قوؿ: ن )حتى( واؼبثاؿ على الفعل اؼبضارع بعد
 قوؿ ِف اإلعراب: ون، (حتى)ُمضمرة بع  ( لنأن)

 

ة وعالم ،)حتى(بع   )أن لنمضمرة(فعٌل مضارع مَّص ب بد  تفهم
 نصبه لنفتْة لنظاهرة. 

 ؛تعمل بشروط، وال ندخل ِف تفصيلها ،(فاء اٌغثثُح، وواو ادلؼُح) وأَّعا األدواخ
ِمن مواضع عمل فاء السببية وواو اؼبعية: أف تكوف و  يطوؿ علينا الدرس، ِمن أجل أالَّ 

  ذلك.أخذ إؼباغبًة ِف نأنواع ولو أمثلة كثرية؛ ولكن يكفي أف لو مسبوقة بطلب، والطلب 
 لنق لع ، ال تغفل ِف  لن رس فتخسرَ قوؿ َعَلٰى سبيل اؼبثاؿ: ن :علٙ ذلو ّمً األمجل٘ 

 ىنا:  (تخسر)قوؿ ِف إعراب ونفاء سببية،  ىنا اتَّصلت بو (تخسر)الفعل ف

، )فاء لنسببية(بع   )أن لنمضمرة(فعٌل مضارع مَّص ب بد  تخسر
 . وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة

ال تأكل لنسمك  قوؿ على سبيل اؼبثاؿ:ون، )مع(دبعّن  تأيت ىي الِت :واو ادلؼُحو
 : نقوؿ ِف إعرابو ىنا (تشرب)فالفعل ، لنلبن وتشربَ 

 

، )ولو لنمعية(بع   )أن لنمضمرة(فعٌل مضارع مَّص ب بد  تشرب
 .وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة

بعد عاطٍف  :)أن لنمضمرة(ِىاظغ ٔصة اٌفؼً ادلعاسع تـــــ ِٓ آخش ِىظغ و
 (تعبٌ فكلمة ) رزقي خرٌي يل ِمن راحة، لَ تعٌب وُأحصّ قوؿ مثبًل: نعلى اسٍم صريح: كأف 

 وبعده، )لن لو(حرؼ العطف  جاء بعده، ُُثَّ عنّي على زمٍن مُ  ، وال يدؿم صريح ىنا: مصدر
 :(لُأحصّ ) إعراب الفعل قوؿ ِف ون ،(لُأحصّ )فعل مضارع 

 
 

، جاءت بع  عاطٍف على )أن لنمضمرة(فعٌل مضارع مَّص ب بد  لُأحصّ 
 لسٍم صريح، وعالمة لنَّصب لنفتْة لنظاهرة.

ىذه  ةيكفي عند ُمذاكر و ، )أن لنمضمرة(نصب الفعل اؼبضارع بػ وىذه حاالت 
وقد ل ِف تفاصيلها، س هبا وتتودّ عليها سريًعا ِف البداية ُُثَّ بعد ذلك: تتمرّ  مات أف سبُرَّ اؼبقدّ 
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 وبذلك فقد ،يسري فقط  شيءٌ ما بقي إالَّ و ، )أن لنمضمرة( ا ىبصم فبَّ  اكبريً  جزًءاذكرنا 
  .انتهينا فبا يُنصب بو الفعل اؼبضارع صبلًة وتفصيبًل 

  جضَ اٌفؼً ادلعاسع:
واؼبثاؿ على ذلك ، ا، الم لألمر، ال لنَّاهية()نم، نمح  ه : لنفعل لنمضارع أدولت جزم

 قوؿ ِف إعرابو: ن (أتقاعس) فعلفال عن أدلء لنصالة، نم أتقاعسْ : نقوؿ
 

 ، وعالمة جزمه لنسك ن.)نم(فعٌل مضارع مجزوم بد  أتقاعسْ 

 )تتأخر( إعراب الفعل ِفو ، ر عن لن رسال تتأخح قوؿ: نالناىية  (ال) واؼبثاؿ على
 قوؿ: ن

 

 ، وعالمة جزمه لنسك ن.)ال لنَّاهية(فعٌل مضارع مجزوم بد  رْ تتأخح 

 قوؿ: ن )يْضر(وِف إعراب الفعل  زي ، ا يْضرْ مح نَ : على سبيل لنمثال ق لنو 

 ، وعالمة جزمه لنسك ن.ا()نمح فعٌل مضارع مجزوم بد  يْضر
ندم  ففػي اؼبثػاؿ: ؿ الفعػل اؼبضػارع إىَل معػّن اؼباضػي،: ربػوّ ندم(: ودلـا  ،مل)اٌفشق تـني  و

 ا الفعل.ىذ أواغبضور  ع بعدىا حدوثُ فيما مضى، وال يُتوقّ  اغبضور مل وبدث ،يْضر زي 
ددا أمحدد ددنَ قػػوؿ: ن فعنػػدماع بعػػدىا الفعػػل، سػػواًء كػػاف حضػػورًا َأْو دػػريه، و يُتوقّػػفإنَّػػ :ا()نمح ا مح

 و قد وبضر الحًقا.زمن اؼباضي؛ لكنَّ الِف  مل وبضر :أي ،يْضر زي 
دى، مَضػ و مل وبضر ِف زمنٍ على أنَّ  : تدؿم نمقوؿ: فن فشًلا آخش ولذ ٔزوش   : تػدؿم اونمح
  .مل وبضر حَّت ىذا الوقت وعلى أنَّ 
ا ىنػػػ (تكتددب) وِف إعػػراب الفعػػل ،درس لنيدد منتكتددب نقػػوؿ: الـ األمػػر  واؼبثػػاؿ علػػى 
 : نقوؿ

 ، وعالمة جزمه لنسك ن.)الم لألمر(فعٌل مضارع مجزوم بد  تكتب
اآلخػر،  ة إذا كػاف معتػلَّ نقػوؿ: هُبػـز حبػذؼ حػرؼ العلّػ اٌفؼً ادلعـاسع ِٓ ػالِاخ جضَ و

ِف و  لنيدد م، لنمشددغ ل نددم يددأتِ عليػػو جػػاـز نقػػوؿ:  دخػػل: إذا )يددأت (اؼبضػػارع مػػثبًل الفعػػل ف
 : نقوؿ ىنا (يأتِ )الفعل إعراب 

 ، وعالمة جزمه حذف حرف لنعلة.)نم(فعٌل مضارع مجزوم بد  يأتِ 
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قوؿ ِف ون لن لجب؛ ال تَّسَ  الياء نقوؿ:غري اؼبعتل اآلخر ب الفعل اؼبضارعواؼبثاؿ على 
 : (تَّسَ ) الفعل إعراب
وعالمة جزمه حذف حرف  ،)ال لنَّاهية(بد  فعٌل مضارع مجزوم سَ تَّ

 لنعلة.
حرؼ العلة،  : السبب ِف جزمو حذؼُ ناقل انكأنَّ   ،: ؾبزوـٌ حبذؼ حرؼ العلةَّاإذل قلو 

وعالمة جزمه  ،)ال لنَّاهية(فعٌل مضارع مجزوم بد قوؿ: نوالصحيح أف  أو دري ذلك،
 .ِمن أجل أف نستذكر ونُراجع باعباـز أثناء اإلعراب؛ واألفضل أف نأيتَ ، حذف حرف لنعلة

 : (ي عُ ونقوؿ ِف إعراب الفعل ) ه؛ربح  نم ي ُع لنرجلُ  وِف مثاؿ آخر نقوؿ:
 .وعالمة جزمه حذف حرف لنعلة ،)نم(فعٌل مضارع مجزوم بد  ي عُ 
ى: ، ُتسمَّ فعبًل واحًدا، وىناؾ أدواٌت ذبـز فعلني ٰىِذه األدوات الَِِّت سبقت معنا ذبزـُ و 

فعل  أيم  ناإذا مرَّ ب حَّتَّ  ؛عرفهانأف  فيها معّن الشرط، ومن اؼبهمّ  ؛ ألفَّ اعبازمة أدوات الشرط
  .عرؼ سبب جزمونحينئٍذ  نامضارع، فإنَّ 

َُ فؼٍنياٌششغ اٌيت أدوإخ   : جتض
  ُفعل الشرط.ُيسمحى لأْلَوحل : 
 جواب الشرط.ُيسمحى لنثحاِن و : 

 .اعبازمة ذبـز فعلني ُتسمَّى: أدوات الشرط الِت تٰىِذه األدواو 
وكذلك ِف قولو إن ُتذلكر تَّجح،  أو: إن تجته  تَّجح، كْل:ى )إن( ّاملجال علٙ األداٗ

َكمح ﴿ :-تعاىل– َ َغـحَُصح ِر وا ا و بعد قليل؛ ألنَّ  سيأيتثاؿ اؼبىذا و ؛ [ٚ]ؿبمد:  ﴾7 إ نح َتـحَُصَ
 إن ُتصل  حاؿ،  ة، وىو مثاٌؿ صحيح على كلِّ ة خاصَّ قاعدوؽبا باألفعاؿ اػبمسة،  ىبتصم 
وِف إعراب ىذا اؼبثاؿ ، تكأُمح  لنعلم تُف ْ  إن تطلبِ  قوؿ:وأيًضا ن تفهم. إن تَّصتْ و ، رْ ُتؤجَ 

 : نقوؿ

 وه  شرطية. ،أدلة جزم إن
 ، وق وعالمة جزمه لنسك ن )إن(فعٌل مضارع مجزوم بد  تطلب

 .كَّينالنتقاء لنسا  ؛بانكسرآخره ك ُحرّ 
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الساكنة  التعريف (ؿ)أالباء ىنا: ساكنة، وبعدىا  ،...علملنْ  إن تطلبِ : وف  لنمثال
 ؿُ ؾ األوَّ وال هبتمع ِف اللغة ساكناف، وإذا اجتمع ساكناف: ُحرّ (، العلمدائًما ِف كلمة )

  :(تطلب)قوؿ ِف إعراب نبالكسر، ف

 

 ؛كسرك بانفعٌل مضارع مجزوم وعالمة جزمه لنسك ن، وحرّ  تطلب
 خشيًة النتقاء لنساكَّين.

، (تُف ْ من الفعل ) حذؼ حرؼ الياءنبلحظ ، تكأمح  تُف ْ  :ويف جىاب اٌششغ
؛ ألنَّ  (؛ وقد حذفت يتُف) يكوفاؼبفروض أف و  عليو  (الداؿ) ِف الفعل آخر حرؼو و ؾبزـو

ذفت وبذلك التقى ساكناف، وىذا ال هبوز ِف اللغة العربية، فح، (تُفي ْ ): فيكوف السكوف،
 : ()تُف ْ  ، ونقوؿ ِف إعراباللتقاء الساكننيالياء؛ 
وعالمة جزمه  ف  ج لب لنشرط، فعٌل مضارع مجزوم تُف ْ 

 لنسك ن.
  .ال هبتمع ساكنافحَّت  فقد ُحذفت؛ ساكنةالالياء  أمَّا ،)د(ّالطهٌْ ٓهٌْ مْضعُ علٙ الـ

 حينئٍذ هبتمع ف ؛تقوـْ ال  نا:، ولو قلال تُقمْ قوؿ لشخص مثبًل: ن: حينما مثاٌل آخر
  .ؿ وىو: حرؼ العلةأف كبذؼ الساكن األوَّ  دَّ ساكناف، فبل بُ 

 ٰهَذل لنَّ ع ال تختارْ وِف األصل:  هذل لنَّ ع ولختر لآلخر، : ال تخترْ وِف اؼبثاؿ اآلخر نقوؿ
ال تختر هذل ة، ونقوؿ: حينئٍذ كبذؼ حرؼ العلّ ف ؛و اجتمع ساكنافألنَّ و ؛ ولختر لآلخر
  .ال تُقل لنباطل وُقل لنْق: ومن األمثلة أيًضا ر لآلخر،لنَّ ع ولخت

إذا كانا ِف كلمتني  اللتقاء الساكنني منهما؛ ؿو ُيكسر األوَّ إذا التقى الساكناف فإنَّ و 
ا جاءت البلـ: مَّ َلِكْن لَ و ؛ طرمَ لنْ  نم يَُّزلْ أصلها: ف نم يَُّزِل لنمطر،قوؿ مثبًل: فن، ـبتلفتني
 كاف إذااللتقاء الساكنني؛  ؛ؿاألوَّ الساكن بَل بُدَّ أف نكسر ف ،نةلتعريف ساكا (ؿو)أساكنة 

 أخرى. واآلخر ِف كلمةٍ  ِف كلمةٍ  أحدنباالساكناف 
 ه ه لني م تج ْ ما تعملْ : ونقوؿ ِف التمثيل عليها، (ما): أيًضا ِمن أدولت لنشرطو
 قوؿ: ن (تعمله)ِف إعراب و  غً ل،

 وعالمة جزمه لنسك ن.  ،لنشرط؛ ألنحه فعل فعٌل مضارع مجزوم تعمل
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دائًما إذا و ، غً ل تج هاعبواب ىنا: و ، ما تعمله لني م ٍ٘: فؼً اٌششغ ومجٍح
ٰهَذا ىو الشرط، ف )إن ُتذلكر(د الفعل اآلخر احبث عن اعبواب، مثل: أردت أف رُبدِّ 

 ك تنجح.أنَّ ب جئت هبذا الشرط جاء اعبوابُ حقَّقَت إف ف، )تَّجح(اعبواب ىنا: و 
تمام  نل رس يََّلْ  رْ َمن يُبكّ  ونقوؿ ِف التمثيل عليها:، (َمن) ا ٔمً أدّات الػسط:أّٓضّ
 :)يَّل(وجوابو  )يبكر(، ونقوؿ ِف إعراب فعل الشرط لنق لع 
 وعالمة جزمه لنسك ن.  ،؛ ألنحه فعل لنشرطفعٌل مضارع مجزوم يبكر
 ن. وعالمة جزمه لنسك   ،؛ ألنحه ج لب لنشرطفعٌل مضارع مجزوم يَّل
، (اَن، متى، أنحى، حيثما، كيفمامهما، إذ ما، أي، أيح ) :ِٓ أدواخ اٌششغ أَّعاو

 أدوات شرٍط ذبزـُ فعلني.كلها ٰىِذه  و 
  فائذج:

ذلكر : على ذلك ثاؿواؼب ،: إذا ّقع ٔفٕ دْاب الطلبّمً حاالت دصو الفعل املضازع
،قبمل  ِف ىذا اؼبثاؿ عن أداة جـز نالو حبثو  ق،دروسك جيً ل تتف ّ  ـز اعب وسبب د أداة جـز

ذلكر دروسك ِف اؼبثاؿ السابق ىو:  طلبفالو َوقع ِف جواب الطلب، : ألنَّ نق لىنا 
لكتب ٰهِذه لنفائ ة تفهم قوؿ: ، وِف مثاؿ آخر نتتف قويرتّتب عليو اعبواب وىو:  جيً ل،
طلب جواب ال بعده، وجاء لكتب ٰهِذه لنفائ ة: وىوطلبت منك طلًبا حيث ، لن رس

 : ِف إعراب الفعل قوؿن، فتفهم لن رس: وىو
 وعالمة جزمه لنسك ن.  ،فعٌل مضارع مجزوم تفهم

، و و وقػػع جوابًػػا لطلػػب، ألنَّػػ :اٌغــثة اسػػتوعبنا و هبػػذا نكػػوف قػػد اسػػتوعبنا أدوات اعبػػـز
 الفعل اؼبضارع نصًبا وجزًما ورفًعا. من إعراب وانتهيناأدوات النصب، 

  األفعال اخلنط٘:قاعدٗ 
صػلت فعػل مضػارع اتَّ  كػلم   :وىػي األفعـال اخلنطـ٘،   يد احلدٓح عً الفعل املضازع ال بد مً تيـاّل ع

ـز ذُبػػنصػػب و تُ رفػػع بثبػػوت النػػوف،  و تُ  وىػػي االثنػػني َأْو واو اعبماعػػة َأْو يػػاء اؼبخاطبػػة، بػػو ألػػفُ 
إذا اّتصػػػلت بػػػو ألػػػف االثنػػػني ، (يكتػػػب)ضػػػارع: اؼبفعػػػل ، واؼبثػػػاؿ علػػػى ذلػػػك: الذؼ النػػػوفحبػػػ
قػػػوؿ: نواو اعبماعػػػة  إذا اّتصػػػلت بػػػو فعػػػبلف، وأيًضػػػاونبػػػا  ،(تكتبدددان)أو  ،(يكتبدددان)وؿ: قػػػن
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يػاء اؼبخاطبػة إذا اّتصلت بو و  ،أفعاؿ أربعة وبذلك أصبح لدينا ،(تكتب ن)وأيًضا  ،(يكتب ن)
 أفعاؿ. طبسةوبذلك تكوف  ،(تكتبين)قوؿ: ن

 ّعالم٘ ىصبَا:حذؼ النوف،  :صمَاّعالم٘ دثُبوت النوف،  ٍرِ األفعال اخلنط٘ عالم٘ زفعَا:ّ
مل ىنا فعل مضارع  (يكتب ن)فالفعل ، لنطالب يكتب ن لنفائ ة: وذلك مثلحذؼ النوف، 

صلت بو واو اعبماعة، و اتّ ىو ِمن األفعاؿ اػبمسة؛ ألنَّ و  ،بأداة نصب أو أداة جـز يسبق
 : ِف إعرابو قوؿنواألفعاؿ اػبمسة عبلمة رفعها: ثبوت النوف، ف

؛ ألنحه من وعالمة رفعه ثب ت لنَّ ن ،فعٌل مضارع مرف ع يكتب ن
  .، ونم ُيسبق بَّاصٍب وال جازمٍ لألفعال لنخمسة

 : (ليكتب  )قوؿ ِف إعراب ن ،لنطالب نم يكتب ل لنفائ ة وِف اؼبثاؿ:

؛ ألنحه وعالمة جزمه حذف لنَّ ن ،)نم(فعٌل مضارع مجزوم بد يكتب ل
 . من لألفعال لنخمسة

 : (يكتب ل)ِف إعراب  قوؿن لنطالب نن يكتب ل لنفائ ة، وِف اؼبثاؿ:
؛ حذف لنَّ ن نصبهوعالمة  ،)نن(بد مَّص بفعٌل مضارع  يكتب ل

 . ألنحه من لألفعال لنخمسة
 ويبكنك أف تعرب الفعلريد اآلف مراجعة لؤلفعاؿ اؼباضية واؼبضارعة وأفعاؿ األمر، نُ 

ـ معنا ما الفعل، وتقدَّ  شيء ىبصم  هبذا انتهينا ِمن كلِّ و  ـ،ا ِمن خبلؿ ما تقدَّ إعرابًا كامبًل تام  
، وىذا ِف ؽبا ِمن اإلعراب ال ؿبلَّ و  ،ةها مبنيّ اغبروؼ كلّ  أفَّ علمنا اغبرؼ أيًضا، و  ىبصم 

 :مها إَنىنُقسّ وس ف عندنا األظباء،  األصل، بقيَ 
 .أظباء مرفوعة 
 .وأظباء منصوبة 
 .وأظباء ؾبزومة 

 :اٌىاجة ادلؽٍىب

  مع إعراهبا إعرابًا كامبًل: األفعاؿَ  -لستخرج ِمن لآليات لنتانية
  ٘ٓض  َحاَلًلا َطقلبا ﴿ :-تعاىل–قال اهلل  :َّٙلاِلُأاآل َِّح ر  يف  اْلح

َ  الـر َس َكَؾوا ِم  َوًَل َتفرب َعوا  َغ  َأُّيه
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َه َلَؽمح َعّلَِلو  َمب     قحَط ن  إ كر  .[ٛٙٔ ]البقرة:﴾ 168َخَطَوات  الشر
  َ٘ٓحقر ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ٘الٖجأىٔاآل َ ِر َؼوا ا غَن  َمـَوا اتر ذ  َ  الر َتَؼ ت ه  َوًَل ََتَوَتنر إ ًلر َغ  َأُّيه

ؾ َؿونَ   .[ٕٓٔ]آؿ عمراف: ﴾ 102 َوَأنحَفمح َمسح

  َ٘ٓقو﴿ :-تعاىل–قال اهلل  :٘الٖجألجاآل غَن َتَػرر ذ  ّلِل  َم  َج َءَهَم َوًَل َتَؽوَكوا َك لر نح َبعح
َفَؾَػوا م  ا َواخح

َبقلـَ َت َوَأوََل َك ََلَمح َعَذاا  َعظ قم    .[٘ٓٔ﴾ ]آؿ عمراف: 105 الح

  َ٘ٓنح َغَش َء ﴿ :-تعاىل–قال اهلل  :ُ٘الٖسأبعاآل
 
َر د ػ  ض  َغغح َِّح اَمَوات  َوَم  يف  اْلح  َم  يف  السر

 
ر
 

َوِ

َا َمنح َغَش َء وَ  قم  َوَغَعذل َ َغَػوِّ  َِّح  ِر  .[ٜٕٔ]آؿ عمراف: ﴾ 129 ا
  ٘ٓه  ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ٘اخَلأمطاآل ا َوًَل َتَؼمح َعَذ َقزح  ـحَفمح َم َت َأبّلَِلا َوًَل َتَصلل َعَذ َأَحّلِل  م 

َؼونَ   َوََِّشول ه  َوَم َتوا َوَهمح َف ش 
 
ِر َمح َكَػَروا ب    .[ٗٛ]التوبة: ﴾ 84 إ َّنر

 ًَ٘ٓلَدَهنر ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ُ٘الٖطأدضاآل َن َأوح عح
ض  ل ّلَِلاَت َغرح َوا  .[ٖٖٕ]البقرة: ﴾ 233 َوالح

 ٘ٓـحَفمح ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ُ٘الٖطأبعاآل أَ م  ةا َفـََفَزر َبَعوا َلوح َأنر َلـَ  َكرر غَن اتر ذ  ]البقرة: ﴾ 167َوَق َ  الر
ٔٙٚ] . 

 ٘ٓا ﴿ :-تعاىل–هلل قال ا: ُ٘الٖجأمياآل را
َغاما َكث  ض  َمَرا َِّح  ََي ّلِلح يف  اْلح

 
ِر رح يف  َشب قل  ا

َوَمنح َُّيَ ج 

 .[ٓٓٔ]النساء: ﴾ 100 َوَشَعةا 
 ٘ٓنَ ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ُ٘الٖتأضعاآل برصح ََطؾرَؼ َت َغَسَ  .[ٕٕٛ]البقرة: ﴾ 228 َوادح

 ََ٘ٓطَؿة  َلَقـح ﴿  :-تعاىل–قال اهلل : ُٗالَعأغساآل  .[ٗ]اؽبمزة: ﴾ 4 َبَذنر يف  اْلح
 أعرهبا إعرابًا كامبًل فهو حبق   َمنْ  ٘زٖ ػشُش آَاخ، ٍ٘ مبصاتح االخرثاس جلُّغ األفؼاي،

 -ِإْف َشاَء اُ -ها، ودًدا ها فليكتبْ ، وَمن أراد أف يكتبْ من العلم باألفعاؿ قد أخذ بسهٍم وافرٍ 
 األظباء.ِف دراسة نبدأ 
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 ،و ؿبمد بن عبد اُد ِ َربِّ الَعاَلِمنَي، َوَصلَّٰى اُ َوَسلََّم َوبَاَرَؾ َعَلٰى عبده ونبيِّ اغَبمْ 
 بفعل األمر، وكذلك ما ىبتصم  السابق ما ىبتصم  تناولنا ِف التسليم، بلة وأتم الصَّ  عليو أفضلُ 

  .األفعاؿ صبلةً بالفعل اؼباضي، وانتهينا ِمن  ما ىبتصم  وأيًضافعل اؼبضارع، الب
أريد أف أُنبَّو إىَل أفَّ القواعد السابقة ربتاج إىَل  تاألمساء، ِا خيرٗص ٔرٕاوياٌُىَ و

مس اػب علىزيد ما يِمن القواعد ِف كل يوـٍ  يدرسِمن طبلب العلم ردبا  كثريٌ ففبارسة، 
 فشيًئا.ت شيًئا تفلَّ ت ت القواعدَأْو بدأ ،يقوؿ مثبًل: ال أستطيع الرتكيزفقواعد، 

ده اإلنساف، أف يتعهَّ  أنو ِف األصل يذىب صبلة، إالَّ  ما جاء صبلة ال شكّ  :لُ كْلفي 
أف يدرسها أكثر  ،قواعدبعض الأَْو كتب  من قاعدة أنصح َمن فرَغ على سبيل اؼبثاؿلذلك 

و أنَّ  بل شكَّ فمثل ذلك  أكثر، وإذا مارس اإلنسافُ  حَّت ترسخَ  ؛عيدىا مرة وأخرىِمن مرة، ويُ 
م القواعد العربية، ِمن القواعد، وىذه ِمن أوىل اػبطوات ِف تعلم  سيكوف فبن رسخ عنده كثريٌ 

 .-تعاىلبِإذف ا -ىذه العقبة  ى اإلنسافُ إذا تعدَّ  أفَّ ما بعدىا سيكوف أيسرَ  وال شكَّ 
  فكيف يكوف إعراهبا؟ كالضمائر  صل باألفعاؿىناؾ أشياء تتّ ّقد ٓكْل قاٜل: 

ال تدخل و  تدخل ضمن باب األظباء،صل هبذه األفعاؿ، ه األشياء الِت تتّ ىذ اجلْاب:
  .ت لتكوف مع األظباءُأجِّلضمن األفعاؿ، ولذلك 

ِٔٓ دُس ئػشاهباادلمذِِّح اخلاِغح:   األمساء 

  ٘زٖ األمساء ئًٌَ شالشح ألغاَ: ؤُمٓغ ُ 

  َّاؼبرفوعات. :اًل أو 
  :ألظباء.وىي األكثر ِف ا ،اؼبنصوباتثانًيا 
  :ِف األظباء. وىي األقلم  ،اجملروراتثالثًا 

ّّٖلا:  قوؿ: مرفوع وعبلمة رفعو كذا ن انعرهبا فإنَّ نُ أف  نااؼبرفوعات إذا أردوىذه  :املسفْعاتأ
سيأيت  وذلك ،ردبا يُعرب باغبركات، وردبا يُعرب باغبروؼف، نوع ىذا االسم(َعَلٰى حسب )
 .بيانُو -تعاىلبِإذف ا -

ِٔٓ األمساء ػذُدا ت باستقراء علماء و أُثبِ ٰىَذا العدد اَل َشكَّ أنَّ و  ٘ا عثؼح،دلشفىػاخ 
صبلة ُُثَّ بعد ذلك نذكرىا وجدوىا سبعة، ف ،عوا اؼبرفوعات ِمن األظباءم تتبَّ هُ اللغة العربية، فإنػَّ 
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 .-تعاىلبِإذف ا -ر ِمن الوقت على حسب ما يتيسَّ  منها كل واحدٍ ل اغبديث لنُفصِّ 
: الفاعل، ُُثَّ نائب الفاعل، ُُثَّ اؼببتدأ، ُُثَّ اػبرب، ُُثَّ اسم كاف، ُُثَّ ه  هذه لنمرف عات 

 دسوط: أستؼُحوي خل تْت لنت لبع: : التوابع، وا السَّاِبع فه، أمَّ أنواع ٰىِذه ستةو خرب إفَّ، 
   الصفة.أو النعت 
 .والعطف 
 .والبدُؿ 
 .والتوكيد 

ٕ٘ ُميف  -تعاىلٔبإذٌ اهلل -فسدٍا ٍّرِ التْابع ضُي باؼبرفوعات  ا ال زبتصم هَ ألنػَّ ؛ ٘لَّطتَكمكدم
 ا زبتصم هَ نػَّ إباؼبنصوبات فقط، وال يبكن أف نقوؿ:  ا زبتصم هَ نػَّ إفقط، وال يبكن أف نقوؿ: 

َا ىي تتبَ  كاف ما قبلها، فإذا كاف ما قبلها مرفوًعا كانت مرفوعة، وإذا   عُ باجملرورات فقط، َوِإمبَّ
ولذلك سُنفرد ؽبا ، كانت منصوبة، وإذا كاف ما قبلها ؾبرورًا كانت ؾبرورة  اما قبلها منصوبً 

  .ةمة خاصَّ مقدَّ 
ًٌا: اٌفاػً:  أٖو

الِت تفيدنا ِف ة همّ اؼبالقواعد  وقد نضيف إليو بعضدرس الفاعل، نتناوؿ ِف ىذا اليـو و 
 وقد الدروس القادمة دبا فيها الفاعل إالَّ  نا ال نستطيع أف ندخل ِف لدروس القادمة؛ ألنَّ فهم ا

 عرفنا تلك القواعد اإلضافية.
وعند إعراب قام زيٌ ، مثاؿ ذلك: و ىو االسم اؼبرفوع اؼبذكور قبلو فعُلو، : الفاعل تعسٓف 

 : نقوؿ ا كامبًل ىنا إعرابًا تام   (قام) الفعل

 .؛ ألنحه نم يّتصل به ش ءعلى لنفتح مبَّ    فعل ماضٍ  قام
، فهي  )زي ( مَّا كلمةأ الفاعل دائًما و ، عرب: فاعبًل تُ ىنا وىي ؿبور اغبديث اليـو

 و اآلف ِمن ضمن اؼبرفوعات، فنقوؿ ِف إعرابو مباشرة: فُ كبن ُنصنػِّ و مرفوع، 

 وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره. ،فاعل مرف ع زي 
وكذلك لُبرج اغبرؼ، فلو  ،علالفبو لُبرج  :: االضهىكْل، ٔفٕ حمرتشات التعسٓف ّباليعس

كلمة ، وأيًضا  سبقها فعلٌ  الوجدنا أهنَّ  (ـيق ) كلمة  لنالو تأمّ ف ذهب يق م زيٌ ،مثبًل:  ناقل
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، إًذا ال يصُلح أف او ليس اظبً ، إًذا ىو مرفوع، وأيًضا ُسبق بفعل؛ لكنَّ ةىنا مرفوع (يق مُ )
 .واغبرؼ ج بو الفعلُنخر ل ؛بقولنا: االسمالفاعل فنا عرَّ حيث ، يكوف فاعبًل 

ننظر ِف  ف زيً ل، مْمٌ  يسمعُ مثبًل:  نافلو قللُبرج بو اؼبنصوب،   حٔينا ىكْل املسفْع:ّ 
و ليس ُسبق بفعل؛ لكنَّ  وقدؿ، القيد األوَّ فيو ق ىنا، إًذا ربقَّ  اسمٌ  ي، وى(لزي ً كلمة )

 .يصُلح أف يكوف فاعبًل ال ، إًذا القيدُ ىذا  اختلَّ فقد مرفوًعا، إًذا 
ُٓطَبأٖى :لحالكٔد الجا  (مْم ٌ )فكلمة مْمٌ  قام، : نا مثبًل لو قلف، ل بفعلُ َلا ُبٖد أٌ 

 بعضُ  وال يعتقد ،يصُلح أف نُعربو فاعبًل ال إًذا  ؛ق بفعلٍ بَ سْ مل يُ  َلِكنَّ  ،ىو اسمو ، ةمرفوع
 ه الألنح  هذل خطٌأ فادح؛ف، (مْم ) كلمة  ىو مْمٌ  ذهب،: أف الفاعل ِف اؼبثاؿالناس 

نا َعَلٰى يدلم ىنا ىو و بعد الفعل،  أف يأيت الفاعلُ  دَّ فبل بُ  ،لنفعلَ  يمكن أبً ل أن يسبق لنفاعلُ 
بياُف  -تعاىلبِإذف ا -وسيأيت  ،ر شيًئا آخرَ أف ُنضمِ  دَّ اؼبثاؿ؛ وَلِكْن ال بُ ىذا ِف الفاعل 

  .سترتضمري مُ  :نقوؿ: الفاعل حيث، ذلك
  ًػًٍ ٔىػني: َأيت اٌفاػ 

 .النوع اأْلَوَُّؿ: ظاىر 
  َضمري أي:–ر والنوع الثَّاِن: ُمضم-. 

ّٖ م ر، ونقوؿ ِف تعريفو: ىو ما كاف اظبًا ظاىرًا يُفهَ اؼبضمَ  وىو ضدّ : العاٍسالفاعل ّلا أ
فبل  ،(جاء ه )قوؿ على سبيل اؼبثاؿ: نحينما و ، ا، إًذا ىو ليس ضمريً ِمن لفظو شيٌء معنيَّ 

قوؿ مثبًل: نَلِكْن حينما و  (،ىو) يصُلح أف نُطلق عليو: عنيَّ شيٌء مُ  مريالفاعل الض م منيُفهَ 
وإىل د، إىَل شيٍء ؿبدَّ  ذىنُ الو ينصرؼ فإنَّ  جاء مْمٌ  َأْو جاء زيٌ  َأْو جاء لنطانُب!

  ا.كونو طالبً يوصف ب، َأْو ينصرؼ إىَل شخٍص (مْم )شخٍص اظبو 
مثاؿ ذلك: و ، عنيَّ م ِمن لفظو شيٌء مُ ىو ما كاف اظبًا ظاىرًا يُفهَ  :فاالعُ اٌظا٘ش

نا أفَّ القادـ يُطلق يُفيدُ  ،دىا اظبًا ظاىرًاقب ( مْمّ )كلمة الحظ ون م مْمٌ ،قام زيٌ ، َق ِ 
و على شخص دوف شخٍص يصلح إطبلقُ  ،عنيَّ نا على شيٍء مُ دلَّ  وىو بذلك، دعليو: ؿبمّ 

ومن َعَلٰى حسب التأنيث والتذكري،  ِمن الناس، خببلؼ الضمائر فردبا يشرتؾ فيها كثريٌ آخر، 
 لن رس، ، قرأت فاطمةُ جاء مْمٌ ، ق م زيٌ ، فهم لنمسلمُ : نق لمثلة على الظاىر األ

أظباء  هاكلم   (زي )وكذلك  (مْم )وكذلك  (مسلملن)وكذلك  (فاطمةفالكلمات: )
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أو صبًعا، ، وليس مثّن -واحًدا فقط–، وقد وردت ِف األمثلة السابقة فاعبًل مفرًدا ظاىرة
 ِف القواعد اإلضافية. -تعاىلبِإذف ا -قواعد ستأيت ال وىذه

ّٔا: الفاعل املضَنس ـ  َواَل َشكَّ أفَّ الضمائر باهبا واسع، وسنأخذ : ثاى -منها بشكٍل عا
أكثر قواعد  وىذاما ُيسعفنا ِف اإلعراب، ولن ندخل ِف التفاصيل،  -تعاىلبِإذف ا 

 تنقسم إىَل قسمني: ، وىي لها مبنيةكالضمائر، والضمائر  
  .ضمري مسترت* 
  .ظاىر أو ،وضمري بارز* 

 وال ُيكتب، وال يُرى، الالذي خفي، ىو اؼبومعّن الضمري اؼبسترت:  أّّلا الضنري املطترت:
 : (جاء)إعرلب ف مْمٌ  جاء،قوؿ: ن: حينما ذنك مثاؿو ظ، يُلفَ 

 صل به ش ء.؛ ألنحه نم يتّ مبٌَّ  على لنفتح فعل ماضٍ  جاء
َا  فَّ الفاعل ال يبكن أف يسبق الفعلَ أل ا؛دً ؿبمَّ  ىنا ليس الفاعلو ، فاعْل فعٍل لِّلُهّ كلمة ، َوِإمبَّ
 أمَّاوىو: اؼببتدأ،  ،ِمن صبلة اؼبرفوعات -تعاىلبِإذف ا -إعراٌب سيأيت  اؽب( ىنا مْم )

 . (مْم (، يعود على )ىو)تقديره  ،سترتهو ضمري مُ ف: ىنا الفاعل
ىذه ردبا تكوف و ، فهو الَِّذي سوؼ هُبيبُ  ،نسأؿ الفعلَ  د اٌفاػًئرا أسدٔا أْ ُٔذذِّو

قوؿ: َمن الذي نسأؿ و فهنا ن مْمٌ  جاء،أسهل طريقة ِف ربديد الفاعل، فحينما تقوؿ: 
 ( ِف اؼبثاؿمْم )فَّ فإرنا ِف القاعدة قبل قليل: قرّ  اَلِكْن كمو د؛ كوف اعبواب: ؿبمَّ يَ فجاء؟ 

سترتًا ر ضمريًا مُ أف نُقدِّ  دَّ إًذا ال بُ ، ؿ اعبملةو جاء ِف أوّ و؛ ألنَّ  يصُلح أف يكوف فاعبًل بلفظِ ال
نأيت بضمرٍي ف ا،رً ذكَّ مُ مفرًدا كونو ل ا الضمري )ىو(؛ وذلكدً الَِّذي يُناسب ؿبمَّ و ، ادً يُناسب ؿبمَّ 

 د الفاعلدّ كبُ أف  ناأرد إذاف ل،رً قام زيٌ  ُمبكّ قوؿ مثبًل: نحينما و ، (ىو)ر، فنقوؿ: مذكّ مفرد 
ق فيو الشرط، ربقَّ وبذلك جاء بعد الفعل، وىو زيد، اعبواب: َمن الَِّذي قاـ؟  :سأؿن فإنَّنا

 فاعل.الإًذا ىو 
 و ِٓ يصُلح أفَّ  ال الفاعلو ، (قام)الفعل ىنا: ف زيٌ  قام ُمبكًرل، مىي:ٔ ػٕذِأٌَى

زيٌ  : فاعبوابوحينما نسأؿ ونقوؿ: َمن الَِّذي قاـ؟  ليس مرفوًعا، (؛ ألنَّوُمبكًرل) يكوف كلمة
َأْو بلفظو  ( بذاتوزي )بل ُيصلح أف نقوؿ: فعلى الفعل،  تمتقدَّ  (زي ) وكلمة قام ُمبكًرل،
الفاعل اَل بُدَّ أف يأيت بعد الفعل،  ؛ ألفَّ (زي )ر ضمريًا يُناسب أف نُقدِّ  دَّ إًذا ال بُ ، ىو الفاعل
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الَِّذي يناسب و ، (زي لػ) مناسًبار ضمريًا أف نُقدِّ  دَّ بعد الفعل، فبل بُ  (ي ز )وجد لفٌظ لػ وال يُ 
 : ِف اإلعراب ، فنقوؿقام ه ، فإًذا نقوؿ: (ىوالضمري ): (زي )

 .( يع د على )زي (ه ) :ستتر تق يرهضميٌر مُ  لنفاعل
: إذا كاف نقوؿو سترت وجوبًا، سترت جوازًا أَْو مُ الفاعل ضمرٌي مُ أفَّ  :ٔغّغأدُأّا و

ضح اتَّ  وق وجوبًا،  ةسترت مُ الضمائر سترت جوازًا، وبقية فهو مُ  (ىو َأْو ىي)ر: الضمري اؼبقدَّ 
 سأؿسترت، فأفضل طريقة ِف اكتشاؼ الفاعل: أف نَ عندنا باؼبثاؿ أفَّ الفاعل: ضمري مُ 

 (زيد)، وا: زيدٌ نسأؿ: َمن الَِّذي قدـ؟ يُقاؿ لن ،زيٌ  ق م ُمبكًرل قوؿ مثبًل:نحينما و الفعَل، 
الفاعل اَل بُدَّ أف يأيت بعد الفعل، وليس ىناؾ لفٌظ لػ  ال يصلح بلفظو أفَّ يكوف فاعبًل؛ ألفَّ 

: (زيد)ناسب ، والضمري الذي يُ (زيد)ناسب يُ  ار ضمريً أف نُقدِّ  دَّ ، إًذا ال بُ ( بعد الفعلزيد)
 .ديره )ىو(ا، تقمسترتً  اضمريً  وبذلك يكوف الفاعل:، )ه (الضمري اؼبسترت 

ّٔا:   تيكطه إَلٙ قطنني:  ، ٍّٕالضناٜس البازشٗثاى
 .ضمري منفصل 
  ّصل.وضمري مت 

ضمائر منفصلة، ومعّن كلها هذه  فما، كبن، أنا، أنَت، أنِت، أنتُ  :مجل الضناٜس امليفصلّ٘
 كلمة  أو أي، أو اغبرؼ صل بذات االسمصل بذات الفعل، َأْو مل تتّ ا مل تتّ هَ أنػَّ أي: منفصلة 

  ىي صلة، وإمباَأْو كانت اظبًا، فهي ليست متّ  ،َأْو كانت فعبًل  ،ا كانت، سواًء كانت حرفًاأي  
 ة.ستقلّ كلمة مُ 
، كتبتُ مثاؿ ذلك: تاء الفاعل، كأف أقوؿ مثبًل: و  صٍح:وزٌه ٕ٘ان ظّائش ِٓرو

حرفًا،  وىي الضمائر الِت تتصل بكلمة قبلها، سواًء كانت، اََّ كتبدْ قوؿ: ن كماالفاعلني   (ناو)
تفصيل وبتاج إىَل وقٍت الالكبلـ عن الضمائر باعبملة و و ، اَأْو كانت فعبًل، َأْو كانت اظبً 

ا ىي هَ صلة؛ ألنػَّ م عن الضمائر اؼبتّ ل الضمائر اؼبنفصلة الحًقا، وأتكلّ : سأُوجّ ونذل ؛طويل
 ِف الكلمات.و  وروًدا ِف اعبملاألكثر 
 ضمري  :قوؿنِف اإلعراب دائًما و ة، ها مبنيّ الضمائر جبملتها كلّ  صٍح: اٌعّائش ادلٓر

الضمري ىنا: ف، تُ كتبْ : تُ ، فإذا قل(نطق بوتُ حسب ما )صل مبين على منفصل َأْو ضمري متّ 
ة مبنيّ التاء، وىي ىنا فالضمري ، تَ كتبْ   أنتَ قوؿ: ن، وحينما ٌة َعَلٰى الضمِّ التاء، وىي مبنيّ 



 
 

 

 

59 

، طق عليها الضمم الضمري ىنا التاء أيًضا، والتاء نُ ف، ما كتبُتماأنتُ قوؿ: نعلى الفتح، وحينما 
 فنقوؿ: مبنيَّة على الضمِّ.

ٌة على مبنيّ وىي ىنا: اؽباء، ( كتبهُ ِف الفعل )الضمري ف ،ُُ حمندَبتٍرا الدزع ن وِف اؼبثاؿ:
ٌة التاء ىنا مبنيَّ فالضمري ، أنِت كتبتِ قوؿ: ن، وحينما ةً على اؽباء ضمَّ  الضم، فنحن ننطقُ 

 (كتبتِ ): قلناساكنة، وحينما  تكوف دائًمافتاء التأنيث  ، أمَّاتاء الفاعل وىيالكسر، على 
 متحركة، إًذا ال تصُلح أف تكوف تاء تأنيث.فالتاء 
صل صلة دائًما نقوؿ ِف إعراهبا: ضمري متّ الضمائر اؼبتّ أفَّ عرفنا  َ:ِٔٓ خالي ِا ذمٖذو
طقت كسر، وإذا نُ الَعَلٰى  قوؿ: مبين  نكسٍر طقت ب، فإذا نُ (نطق بوعلى حسب ما تُ )مبيٌن 
ات ٰىِذه اؼببنيَّ  َلِكنَّ و َعَلٰى الفتح؛  قوؿ: مبين  نطقت بفتٍح ، وإذا نُ َعَلٰى الضمِّ  قوؿ: مبين  ن بضم  

 َحَّتَّٰ اآلف. ِمن اإلعراب، فاإلعراب مل يُذَكرْ  الضمائر ؽبا ؿبل   من
 وذلك الّ  ،... ِف  مْل   -مثبًل  الضم َعَلىٰ -صل مبين كْل: ضنري مٓتّعيد اإلعساب ى

، َوٰىِذه ...على قوؿ فيو: ضمري مبيننإعراب الضمري دائًما ف يكوف حسب موقعو ِف اعبملة،
 بو. نطقُ ن: حسب ما بنّي اغبركةذلك نُ  وال إشكاؿ ِف ذلك، ُُثَّ ما بعد ،على إطبلقهاثابتة 

ُٔ ّٖفاْ   ذاقوؿ: على الكسر، وإنبكسر طقت نُ  ذا، وإعلى الضمّ  مىي:ٔح ؽمد تع
ما بعد ٰىِذه الكلمة و ، ...ِف  مْل  : بعد ذلك قوؿنقوؿ: َعَلٰى الفتح، ُُثَّ ن ةطقت بفتحنُ 

وال ، جرّ  نصب، أَْو ِف ؿبلِّ  رفع، َأْو ِف ؿبلِّ  : ِف ؿبلِّ وىو يكوف، وبتاج إىَل توضيٍح وبيافٍ 
؛ ألفَّ يكوف ِف ؿبلِّ  .األظباء ليس فيها ما هبُ  جـز  ـز

ِف إعراهبا نقوؿ: في صلت باألظباء فالضمائر إذا اتَّ ف: ّقاعدٗ إعساب الضناٜس بطٔط٘
 مضاؼ إليو، وبعد قليل نرجع لئلعراب التفصيلي.ؿبلِّ جرِّ 
ُّئًرا  على سبيل اؼبثاؿ: و مضاؼ إليو؛ وىو : ثابتٌ  إعرابوف صً تاالعُظّري َٓر ُو
صلت الكاؼ ضمري اتّ و ل بو: الكاؼ، صاتّ  وقد: اسم، (كتابفكلمة ) ك،لفتح كتابَ 

 وعند تفصيلإليو؛  اا: مضافً هَ صلت باالسم يكوف إعرابػُ ودائًما الضمائر إذا اتّ  ،باسم
 قوؿ: ناإلعراب 

 مضاف إنيه. جر   على لنفتح ِف  مْل   صل مبَّ   ضميٌر متّ  لنكاف
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 (، وىيكتاب) فالضمري )اؽباء( ىنا اتَّصل بكلمة مْمٌ  هذل كتابُه،: ّيف مجاٍل آخس
 : اقوؿ ِف إعراهبفن مضمومة،طقت نُ 

 .جر  مضاف إنيه على لنضم ِف  مْل   صل مبَّ   ضميٌر متّ  لنهاء
  .اؼبضاؼ إليو دائًما ؾبرورٌ و 
 ألسماء.لنمّتصلة بالآلن لنتهيَّا ِمن لنضمائر و 

  :ألفعالبا املٓتصل٘الضناٜس 
َأْو  و يُعرب: ِإمَّا فاعبًل صل بالفعل فإنَّ ُكلم ضمرٍي اتَّ  األفعال:ب نلضمائر لنمّتصلةقاع ة 

قوؿ: ضمري متصل نا أف ال ىبرج َعَلٰى ىذين اإلعرابني، ففي إعرابو دائًما إمَّ و بو،  مفعواًل 
نقوؿ: َأْو  ،قوؿ: رفع فاعلنِإمَّا أف  ...،ِف  مْل   -نطق بونعلى حسب ما -على  مبين  

 اؼبفعوؿ بو دائًما: منصوب.الفاعل دائًما مرفوع، و  نصب مفعوؿ بو؛ ألفَّ 
لو ف، ؾبرور حبرؼ اعبرّ  :إعرابو دائًما ، فإفَّ صل حبسف اجلسِّالكاعدٗ الجالج٘: الضنري إذا اٖت

  تُعرب: )كتبُت(فكلمة ، لنقلم كتبُت بهقلت مثبًل: 
 التصانه بتاء لنفاعل. ؛على لنسك ن مبَّ    فعٌل ماضٍ  كتب
 .ف  مْل  رفع فاعل على لنضم   صل مبَّ   ضمير متّ  لنتاء

بو، وىنا  ا أف يكوف مفعواًل وإمَّ  ،ا أف يكوف فاعبًل إمَّ فإعرابو بفعل،  الضمري صلىنا اتّ و 
 : ( نق لبهوِف إعراب كلمة )، وقع فاعبًل 

 .مبَّ   على لنكسر حرف جر لنباء
بْرف  جر   على لنكسر ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  لنهاء

 .لنجرّ 
يف ئػشاب اٌعّائش ادلٓرصٍح تاحلشوف، عٕرؼٓشض ذلا فُّا أخشي  لىاػذٕ٘ان و

صل ضمري اتَّ وىو  اؽباء، (إنهفالضمري ِف كلمة ) ه غف ٌر رحيم،إنح قوؿ: وذلك مثلما ن ،تؼذ
إعراب فإفَّ  َنِكْن بانجملة:و؛ -تعاىلبِإذف ا -لو إعراب سيأيت باغبرؼ الناسخ، و 

بِإذف -ا ستأيت ىناؾ استثناءات بسيطة جد   نَّ َلكِ و لكم قبل قليل؛  ناكما ذكر ىو  الضمائر 
 وعن: إفَّ وأخواهتا. ،م عن: كاف وأخواهتاحينما نتكلَّ  -تعاىلا 

صلت باألظباء فهي: ا فاعل َأْو مفعوؿ بو، وإذا اتَّ صلت باألفعاؿ فهي إمَّ إذا اتّ  الضناٜسّ
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ال إشكاؿ عندنا إذا ، و حبرؼ اعبر جرّ  صلت حبروؼ اعبر فهي ِف ؿبلّ مضاؼ إليو، وإذا اتَّ 
صل الضمري  إعراب واحد، وال إشكاؿ عندنا إذا اتَّ صل الضمري باالسم، فهو ليس لو إالَّ اتَّ 

بالفعل،  الضنري صلإذا اٖت إعراب واحد؛ ولكن اإلشكاؿ عندنا: حبرؼ اعبر، فهو ليس لو إالَّ 
  فلُ إعساباٌ:
  ِإمَّا إف يُعرب فاعبًل.  

 بو. عواًل َوِإمَّا أف يُعرب مف 
إذا الِت د الضمائر دِّ كبُ  حيث :قاع ة نهانجعل وللتفريق بني ىذين النوعني يبكن أف 

ضمائر أف تكوف  بل تصلح إالَّ فإذا جاءت الِت الضمائر و ا دائًما ضمائر رفع، هَ جاءت فإنػَّ 
 نصب.
 رفع فاعل؛  ِف ؿبلّ بالفعل، فبل يبكن أف تكوف إالَّ مّتصلة  فهٕان ظّائش ئرا جاءخ 

نصب  بل يصُلح أف تكوف ِإالَّ ِف ؿبلِّ فصلت بالفعل رفع، وىناؾ ضمائر إذا اتَّ  ا ضمائرُ هَ ألنػَّ 
  .نصب ا ضمائرُ هَ مفعوؿ بو؛ ألنػَّ 

 : صل٘ باألفعال علٙ قطننيه الضناٜس املٓتإّذا ىكطِّ
 :ضمائر الرفع. لنقسم لأْلَوحُل 
 : ضمائر النصب. لنقسم لنثحاِن 

 وىي:  :صٍحادلٓر ظّائش اٌشفغ
ّٓ ، ، كتبُتما، خرجُتما، كتبُتن، كتبُتمخرجتِ كتبَت، كتبُت،  مثاؽبا: و  تاٛ الفاعل،ّلا: أ

 .اغبديث عنها ـ معناتقدَّ وقد ى: تاء الفاعل اؼبتحركة، هذه ُتسمَّ ف
ّٔا: ألف االثيني، إعرلبًا  )كتبا(إعرلب  ونقوؿ ِف لنطانبان كتبا لن رس،قوؿ: ن ثاى

  ا:تام  

 .؛ الت صانه بأنف لالثَّينعلى لنفتح مبَّ    اضٍ فعٌل م كتب
 ... على لنسك ن ِف  مْل صل مبَّ   ضميٌر متّ  أنف لالثَّين

ث عنو قبل ما نتحدَّ  وىووصلنا إىَل بيت القصيد، فقد  ...ِف  مْل: وصلنا إىل وئرا
 قلنا: ألف االثنني ِمن ضمائر الرفع، إًذا نقوؿ: و قليل، 

 رفع فاعل. على لنسك ن ِف  مْل   مبَّ    صلضميٌر متّ  أنف لالثَّين
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 الفعل إعرابونقوؿ ِف   ل،لنطالب كتبُ ثاؿ على ذلك: واؼب، الجالح: ّاّ اجلناع٘
 ا ىنا: إعرابًا تام   )كتب ل(

 التصانه ب لو لنجماعة. ؛على لنضم مبَّ    فعٌل ماضٍ  كتب
 ل.رفع فاع على لنسك ن ِف  مْل   صل مبَّ   ضميٌر متّ  ولو لنجماعة

 إعراب وِف َن لن رس،لنطانبات كتبْ قوؿ: واؼبثاؿ على ذلك ن، ّالسابع: ىٌْ اليطْٗ
 : ( نقوؿكتبن) الفعل

 صانه بَّ ن لنَّس ة.التّ  ؛على لنسك ن مبَّ    فعٌل ماضٍ  كتب
 رفع فاعل. على لنفتح ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  ن ن لنَّس ة

التفريق بني ىبتلف الضمري، وقد سبق  لن رس: أنُتن كتبُتنح  إعراب الفعل ِف اؼبثاؿ: وِف
 : ( نقوؿكتبُتنح )إعراب وِف النونني، 

 صانه بتاء لنفاعل.التّ  ؛على لنسك ن مبَّ    فعٌل ماضٍ  كتب
 رفع فاعل. على لنضم ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  لنتاء

ؽبا من اإلعراب،  ال ؿبلَّ دالة َعَلٰى التأنيث،  نوفٌ  ، بل ىيالنسوة ليست نوف ّاليٌْ ٍيا
 ُتسمَّى: نوف صبع النسوة.  وقد

 .، ال مْلح نها من لإلعرلبن ن جمع لنَّس ة لنَّ ن
 (ينتخُرج)نقوؿ ِف إعراب و  أنِت تخرجين،: على ذلك ثاؿواؼب اخَلأمظ: ٓاٛ املخاطب٘،

 .-ِمن األفعاؿ اػبمسةوىو -

ه ِمن ألنح  ؛وعالمة رفعه ثب ت لنَّ ن ،فعل مضارع مرف ع ينتخرج
 .لألفعال لنخمسة

 : الٔاٛ ىكْليف إعساب ّ

 رفع فاعل. على لنسك ن ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  لنياء
وُتسمَّى: )نا(  ،تأيت: ضمري رفع وىي (ٔا): ِٕهاتمٍ وظّائش اٌشفغ، وأد ٘زٖ و

 .، وُتسمَّى )نا( اؼبفعولنيوتأيت: ضمري نصبالفاعلني، 
 وىي:  ظّائش إٌصة: 
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  :ونقوؿ ِف إعراب الفعل، هُ أعطيتُ قوؿ: نمثاؿ ذلك حينما و  اٛ الغٔب٘،ٍأّّلا: 
 صانه بتاء لنفاعل.التّ  ؛على لنسك ن مبَّ    فعل ماضٍ  أعطى
 رفع فاعل. ِف  مْل   على لنضمّ  صل مبَّ   ضمير متّ  لنتاء

 تكوف فاعبًل  صلت باألفعاؿ:رنا ِف القواعد أفَّ الضمائر إذا اتَّ قرَّ فقد : ا باليطب٘ للَاٛأٖم
 نقوؿ ىنا: فبو،  َأْو مفعواًل 
 به. نصب مفع لٍ  ِف  مْل   على لنضم   صل مبَّ   ضمير متّ  لنهاء

 ؿُ و اَل بُدَّ أف يكوف األوَّ ن فإنَّ يبو ضمري  واؼبفعوؿُ  إذا كاف الفاعلُ  :فائذج جذَذج وٕ٘ا
 اضمريً  نما يكوف الفاعلُ حيو ، َوٰىِذه ِمن مواضع تقدمي الفاعل على اؼبفعوؿ بو وجوبًا، فاعبًل 

 فاعل. ال ىو بَل بُدَّ أف يكوف اأْلَوَّؿُ فأيًضا  صبًل متّ  ابو ضمريً  ويكوف اؼبفعوؿُ  ،صبًل متّ 
 : )سأنه( إعراب ِف  نقوؿو  ،هذل لنسؤلل سأنه ماج ٌ : يف املجال كْلى

 صانه بضمير نصب.التّ  ؛على لنفتح مبَّ    فعل ماضٍ  سأل
 و يُبّن على الفتح.بضمري نصب فإنَّ لفعل اؼباضي اصل إذا اتّ  تقوؿ: لقاعدةوا

 نصب مفع ل به. على لنضم ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  لنهاء
جاءت بعد الفعل، إًذا تصلح أف  (ماجد)ماجد، وكلمة اسٌم ظاىر ىو:  ّالفاعل ٍيا:

 قوؿ ِف إعراهبا: ون، تكوف فاعبًل 
 .لنظاهرة وعالمة رفعه لنضمة ،فاعل مرف ع ماج 

ّٔا  إعرابونقوؿ ِف ، َمك لن رسَ مْم  علح : واؼبثاؿ عليها نقوؿ، : ناف اخلطابثاى
 : (َمكعلح ) الفعل

 .؛ الت صانه بضمير نصبعلى لنفتح مبَّ    فعل ماضٍ  َمكعلح 
 .نصب مفع ل به على لنفتح ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  لنكاف
إعراب الفعل نقوؿ ِف و  ،  لألدبَ َِّ مَ أب  علح  واؼبثاؿ عليها: ،ه: ٓاٛ املتهٓلثالّجا

 : (مَّ علح )

 ؛ الت صانه بياء لنمتكلم.على لنفتح مبَّ    فعل ماضٍ  مَ علح 
 ٕمىي: ففائذج جذَذج:  فُهاوإٌىْ ٕ٘ا 

 .، ال مْلح نها من لإلعرلبن ن لن قاية َّ نلن
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 ىنا: ، والياء بَّ مَّ ، أدّ علّ  مثل: ،ن ن لن قاية: النوف دائًما ُنسمي ٰىِذه

 نصب مفع ل به. على لنسك ن ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  لنياء
وتكوف  رفعٍ  تصُلح أف تكوف ضمريَ وىي  :ادلفؼىٌنياٌفاػٍني أو  (ٔااٌعّري )

رفع  ، فأحيانًا نُعرهبا: ِف ؿبلِّ وتكوف للمفعولني وتصُلح أف تكوف ضمري نصبٍ  ،للفاعلني
 نالو قلفاعبملة، ِف بو، حبسب ما ىي عليو  ب مفعوؿٍ نص فاعل، وأحيانًا نُعرهبا: ِف ؿبلِّ 

 ىنا:  (َّاَرزق) الفعل إعرابف َّا،رزقَ  لللُ مثبًل: 

 .؛ الّتصانه بَّا لنمفع نينعلى لنفتح مبَّ    فعل ماضٍ  رزقَ 
 إعراهبا: نقوؿ ِف و  للمفعولني، ىنا (نا)، و-َجلَّ َوَعبَل -ا  ٍْ: الرٖ َزشمّ
 نصب مفع ل به. لنسك ن ِف  مْل   على صل مبَّ   ضمير متّ  نا

 : (كتْبَّاونقوؿ ِف إعراب الفعل )لفاعلني؛ لىنا )نا(  ،ا لن رسَ ََّ كتبدْ : كْل مجّلاىحٔينا ّ

 .صانه بَّا لنفاعلينالتّ  ؛على لنسك ن مبَّ    فعل ماضٍ  َّاكتبْ 
 الضمري تقـو مقاـ، حيث الفاعلني (نا) وىو نفسو ،كبن فهو اٌذسط اٌزٌ ورةو
 : ِف إعراهبار شيًئا، فنقوؿ أف نُقدِّ إىل بل وبتاج ، ف)كبن(

 .رفع فاعل على لنسك ن ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  نا لنفاعلين
عرب  نُ أف نستطيع اآلف وفًقا ؽبذه القواعد و لنا القوؿ ِف الضمائر، وهبذا نكوف قد َفصَّ 

 (متُ فهمْ )إعراب وؿ ِف نق م لنق لع ،تُ أنتم فهمْ قوؿ مثبًل: نحينما فصل، ضمرٍي متّ  كلَّ 
 ىنا: 

 .صانه بتاء لنفاعلالت   ؛على لنسك ن مبَّ    فعل ماضٍ  فهم
  .رفع فاعل ْل  مِف   على لنضمّ  صل مبَّ   ضمير متّ  لنتاء
 .نلجمع لنميم

ّٖح: لىاػذ   ِه
 تبو ؽبا: ننأف  دَّ وىذه القواعد ال بُ 

: يُرفع باأللف،  وإعرلبهَأو اثنتني، على اثنني  وىو ما دؿَّ  :اؼبثّنَّ  أوىل ٘زٖ اٌمىاػذ:
 بانطانبين، لنطانبين ومررتُ  رأيتُ : كما ِفبالياء،   ، ويُنصب وهُبرّ جاء لنطانبان: كما ِف
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 بانطانبتين، لنطانبتين، ومررتُ  رأيتُ  :أيًضاونقوؿ جاءت لنطانبتان، وأيًضا نقوؿ مثبًل: 
 نقوؿ: اإعرابًا تام   ،جاء لنطانبانوِف إعراب اؼبثاؿ: 

 .صل به ش ءه نم يتّ ألنح  ؛على لنفتح مبَّ    فعل ماضٍ  جاء
 

 .ه مثَّىألنح  ؛وعالمة رفعه لألنف ،فاعل مرف ع لنطانبان
 .فردعن لنتَّ ين ِف  لنمُ  ضع   لنَّ ن

اإلفراد ِف  ناألنَّ  مجع املرنس الطامل؛ىٌْ ٍرا داّٜنا ٔفٕ ىٌْ املجيٙ ّنرلو ٔفٕ مجل ّىكْل 
النوف و ، (طالباف)قوؿ: فن ا إذا كاف مثّن  تنوين إذا كاف ُمفرًدا، أمَّ البأيت فن، (طالبٌ )قوؿ: ن

جاء قوؿ مثبًل: نؽبا ِمن اإلعراب، وكذلك حينما  ال ؿبلَّ  ،عن التنوين ىنا: عوضٌ 
دائًما و عوًضا عن التنوين ِف اؼبفرد، جاءت : (لنمسلم نكلمة )ىنا ِف   النوفف لنمسلم ن،

عن  ىذه النوف: عوضٌ ِف نقوؿ  ، حيثْو ِف صبع اؼبذكر الساملإعراهبا ثابت ِف اؼبثّن أَ 
 التنوين ِف اؼبفرد.

  :نقوؿ اتام   اإعرابً  لنطانبين، رأيتُ  :ويف ئػشاب ادلصاي
 صانه بتاء لنفاعل.التّ  ؛على لنسك ن مبَّ    فعل ماضٍ  رأى
 رفع فاعل. ِف  مْل   على لنضمّ  صل مبَّ   ضمير متّ  لنتاء

 ه مثَّى.ألنح  ؛وعالمة نصبه لنياء ، ل به مَّص بمفع لنطانبين
 : نقوؿ النوفِف إعراب اؼبثّن يُنصب بالياء، و ف: قلياننا ّ

 .نها ِمن لإلعرلب ال مْلح  ،عن لنتَّ ين ِف  لنمفرد ع ضٌ  لنَّ ن
 : بانطانبين مررتُ  :ؤمىي يف ئػشاب ادلصاي

 ل.صانه بتاء لنفاعالتّ  ؛على لنسك ن مبَّ    فعل ماضٍ  رْ مر 
 رفع فاعل. ِف  مْل   على لنضمّ  صل مبَّ   ضمير متّ  لنتاء
 .، ال مْلح نه من لإلعرلبمبَّ   على لنكسر حرف جرّ  لنباء

 ه مثَّى.ألنح  ؛ه لنياءوعالمة جرّ  ،مجرور لسمٌ  لنطانبين
 نها ِمن لإلعرلب. ال مْلح  ،ع ٌض عن لنتَّ ين ِف  لنمفرد لنَّ ن
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بزيادة واو ونوف  على أكثر ِمن اثنني كر السامل: ىو ما دؿَّ صبع اؼبذ  :اٌماػذج اٌصأُح
وِف إعراب بالياء،  ويُنصب وهُبرّ  ،: يُرفع بالواوونق ل ف  إعرلبه، أو ياء ونوف على مفرده

 : نقوؿ جاء لنمسلم ن: اؼبثاؿ
 .؛ ألنحه جمع مذكر سانموعالمة رفعه لن لو ،فاعل مرف ع لنمسل ن
 .، ال مْلح نها من لإلعرلب  لنمفردع ٌض عن لنتَّ ين فِ  لنَّ ن

  نقوؿ ِف إعراهبا: ،لنمسلمين رأيتُ : كْلىّأّٓضا حٔينا 
؛ ألنحه جمع مذكر وعالمة نصبه لنياء ،به مَّص ب مفع لٌ  نميلنمسل

 .سانم
 .، ال مْلح نها من لإلعرلبع ٌض عن لنتَّ ين ِف  لنمفرد لنَّ ن

 نقوؿ ِف إعراهبا: نافإنَّ  بانمسلمين، مررتُ  ىكْل: حٔينا ّنرلو

؛ ألنحه جمع وعالمة جره لنياء ،لسم مجرور بْرف لنجر نميلنمسل
 .مذكر سانم

 

 .، ال مْلح نها من لإلعرلبع ٌض عن لنتَّ ين ِف  لنمفرد لنَّ ن
ٍِّ دري السامل، وىو  اؼبذكر لُيخالف صبعهبزا االعُ؛  غاملاٌزوش ادلمجغ  ولذ ُع

  .التكسري صبع
وىو ما دؿَّ على أكثر من اثنني أو اثنتني تكسري، الصبع  افُح اٌصاٌصح:اٌماػذج اإلظ
اؼبفرد، وأضفنا ِف  هو ما َسلم فيو صورةُ ف: جمع لنمذكر لنسانمأمَّا  بتغيري صورة مفرده،

 ىذه القاعدة.و بل يصُلح لف: ا جمع لنتكسيرأمح نوف، الياء و النوف َأو الواو و الآخره 
واو ال ناأضفحيث  مسلم ن، جمعه:ف، (مسلم): كْل مجّلاىذلو حٔينا  علٙ جالّامل

 مؤمَّين،وأيًضا:  : مؤمَّ ن،(مؤمن) وكلمةمسلمين، قوؿ: ن حاؿ النصب واعبرّ ِف نوف، و الو 
 .معلمين قوؿ:ن ِف حاؿ الرفع، وِف حاؿ النصب واعبرّ  معلم ن: نقوؿ فيها (معلم): وكلمة
نا أف إذا أردْ و  رجل ن،: ِف صبعهاأف نقوؿ ال يصُلح  داي اٌشفغ (سجً) وٍّح ويف 
فرتتيب اغبروؼ ِف ، ومل تسلم كسرنا صورة اؼبفردوبذلك  ، (رجال)نقوؿ:  (رجل)نجمع 
: الراء ُُثَّ اعبيم ُُثَّ ألف، الرتتيب َلِكْن عند اعبمع يكوفو الراء ُُثَّ اعبيم ُُثَّ البلـ؛ اؼبفرد: 



 
 

 

 

67 

 ع تكسري.ي: صبفُسمِّ  ت؛اؼبفرد وتغريَّ  رت صورةُ تكسَّ وبذلك 
 ِف و ب، مساج ، بيت: بي ت، كتاب: ُكتُ مسج : : أّٓضا جال علٙ مجع التهطريّامل
إذا كاف  بالكسرة، إالَّ  وهُبرم  ،ة، ويُنصب بالفتحةيُرفع بالضمّ  نقوؿ: صبع التكسريإعراب 

كما  إذا كاف ؾبّرًدا من )أؿ( واإلضافة، الكسرةالفتحة نيابة عن ب هُبرم  فبنوًعا من الصرؼ فإنَّو
 .بياف ذلك -تعاىلبِإذف ا -سيأيت 
صيغة منتهى  :ىىذه ُتسمَّ -مفاعل َأْو مفاعيل  مجغ ذىغري ػًٍ وصْ: ُُّىف
 ه الفتحةوعبلمة جرّ  منوع ِمن الصرؼ، واؼبمنوع ِمن الصرؼ هُبرم من اؼبو يُعترب فإنَّ  -اعبموع
قد يكوف أي:  ؛القاعدةىذه  قد زبتلم و ، اؼبمنوع ِمن الصرؼ لو درٌس مستقلّ و ، بشروطو

ضافًا كما َأْو مُ  (ؿ)أفًا بػ بالكسرة، كأف يكوف ُمعرّ  َلِكْن هُبرم و على وزف: مفاعل َأْو مفاعيل؛ 
 ِف معّن الصرؼ. بياف ذلك -تعاىلبِإذف ا -سيأيت 

ًِ ال ُب وإمبا  بالكسرة، رّ ِف حالة اعب :ُٓعسب إعساب املفسد مجع تهطري لٔظ نٗل ُعسف أٖىأٌ ى ٖدَلٔه
و ألنَّ  ة؛عن الكسر  بالفتحة نيابةً  فُيجرم  ؛ِمن الصرؼ اىناؾ ِمن صبع التكسري ما يكوف فبنوعً 

  .َأْو مضافًا (ؿ)أفًا بػ  يكوف ُمعرّ وقع فبنوًعا ِمن الصرؼ، وشرطو أالَّ 
، مفاتيح: على وزف مفاعيلاؼبثاؿ و ، م لرس، مساج : على وزف مفاعلواؼبثاؿ 

إعرلب ِف  و  ،ىاتني اغبالتني فقطما يُبنع من الصرؼ دري التكسري  ِف صبعوليس  ،مْاريب
فاعل مرفوع،  :( ىنارجالفكلمة ) جاء رجاٌل، جمع لنتكسير وفًقا نلقاع ة نق ل:

  .و صبع تكسريألنَّ  وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة؛
ِف  ف إليػويوأِضػ ،اؼبفػرد ت فيػو صػورةُ مَ صبػٍع سػلِ  وىػو كػلم  :مجغ ادلإٔس اٌغامللاػذج 

 وتػػػػاء، وظبِّػػػػ آخػػػػره ألػػػػفٌ 
ً
 صبػػػػع قػػػػوؿ ِف نصػػػػورة اؼبفػػػػرد، ففيػػػػو م أف تسػػػػلَ  دَّ و ال بُػػػػ؛ ألنَّػػػػاي: سػػػػاؼب

وإمبػػػا  ،ة ِف الكلمػػػةهػػػي ليسػػػت أصػػػليّ ف، (مسدددلمة)التػػػاء الػػػِت ِف  أمَّػػػا : مسدددلمات،(مسدددلمة)
صبػػع  كػػلّ ومل نقػػل ِف تعريفػػو:   : معلمددات،(معلمددة) صبػػعِف نقػػوؿ كػػذلك و ، ضػػعت للتأنيػػثوُ 

خروًجػػا  ؛ وذلػك: سػلمت صػػورة اؼبفػردوأضػفنا ،ث آخػره ألػف وتػػاء ىػو صبػع مؤنػػث سػاملمؤنػ
فنقػوؿ ِف  )بيدت(: علدى ذندك كلمدة مثدالولناؼبفػرد،  منها صػورةُ  مْ ِمن الكلمات الِت مل تسلَ 

ى: صبػػع صػػورة اؼبفػػرد؛ فػػإًذا ىػػذا ُيسػػمَّ  مْ آخػػره ألػػف وتػػاء، ولكػػن مل تسػػلَ و ، (أبيددات): اصبعهػػ
 رت.اؼبفرد تكسَّ صورة  تكسري؛ ألفَّ 
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َّاٌثؼط ؼرمذ َفال   َّ و فقػد  عـامل؛ مجغ ِإٔـس   ٘ىٕرهٍ تــ أٌف وذاء َمجغ  أ
قاعد ة فد  نقوؿ و ، (أبيات): وذلك مثل، صورة اؼبفرد وتكسَّرت فييكوف ِف صبع اؼبؤنث ما 

: واؼبثػػاؿ علػػى ذلػػكبالكسػػرة،  ويُنصػب وهُبػػرّ  ،ة: يُرفػػع بالضػػمّ جمددع لنمؤنددث لنسددانم إعددرلب
صبػػػع اؼبؤنػػػث  ىػػػو ىػػػذاو ، لنمسدددلماِت، ومدددررُت بانمسدددلماتِ  نمسدددلماُت، ورأيدددتُ جددداءت ل

 السامل.
ويُنصػػب  ،و يُرفػػع بالضػػمة: أنَّػػإعرابػػو األصػػل ِفو  ،صبػػع تكسػػري وىػػي :(أبيددات)  ّيف نلنــ٘

 قددرأتُ قػػوؿ: نة، و بالضػػمّ  ترُفعػػحيػػث ، هددذه أبيدداتٌ قػػوؿ مػػثبًل: نوهُبػػر بالكسػػرة، ف ،بالفتحػػة
صبػػع التكسػػري فينصػػب  اأمَّػػ جمػػع اؼبؤنػػث السػػامل يُنصػػب بالكسػػرة،ف ،الحددظ لنفددرقون، أبياتًددا

  .إال إذا كاف فبنوًعا من الصرؼ بشروطو السابقة بالفتحة
 تُرفع بالواو، وىي ،(أب ، أخ ، حم ، ف ، ذوىي: )و : األمساء اخلّغحلاػذج 

ِف وتقوؿ جاء أخ َك، و جاء أب َك،: عند الرفع تقوؿف وتنصب باأللف، وذبر بالياء؛
 : مررُت بأبيك، ومررُت بأخيكوتقوؿ عند اعبر:  رأيت أخاَك،و رأيت أباَك،  :النصب

 وِف اإلعراب نقوؿ:
 .ه ِمن لألسماء لنخمسةألنح  لن لو؛ رفعهوعالمة  فاعل مرف ع، كب  أ

 .مضاف إنيه جرّ  على لنفتح ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  لنكاف
ه ِمن لألسماء ألنح  ؛ألنفوعالمة نصبه ل ،مفع ل به مَّص ب أخاك

 .لنخمسة
 .مضاف إنيه جرّ  على لنفتح ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  لنكاف
 لنباء: حرف جر. بأبيك

ه ِمن لألسماء ألنح  ه لنياء؛جرّ وعالمة  أبيك: لسم مجرور بانباء،
 .لنخمسة

 .مضاف إنيه جرّ  على لنفتح ِف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  لنكاف
نعرض ىذه الشروط و تُعرب باغبروؼ، لكي ؽبا شروط و ػبمسة ؽبا قاعدة، األظباء او 
 القاعدة السابقة: باغبروؼ حسب ِمن شروط إعراهبا  :ونقوؿ ،عرًضا
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 م، فإذا ُأضيفت إىَل ياء تكلّ اؼبضافة إىَل دري ياء أف تكوف مُ  ي:اٌششغ األٖو
وىنا ، بأخ ، رأيت أخ  جاء أخِ ، مررتُ  ، كما ِف:اؼبقدرة م تُعرب: باغبركاتاؼبتكلّ 

، اسم ُيضاؼ إليو ياء اؼبتكلم يعرب حبركات مقدرة تعرب باغبركات األصلية اؼبقدرة؛ ألفَّ أيّ 
 فرتفع بالضمة اؼبقدرة، وتنصب بالفتحة اؼبقدرة، وذبر بالكسرة اؼبقدرة.

 :ب: باغبركات، تُعرَ  فهي رةة، فإذا كانت ُمصغّ أف تكوف ُمكربَّ  اٌششغ اٌصاين
  ، حيث تعرب إعراب اؼبفرد.كجاء ُأخيّ  تقوؿ:
 ا تعرب إعراب اؼبثّن، وإذا   :ٌساٌششغ اٌصا أف تكوف مفردة، فإذا كانت مثّن فإهنَّ

ا نعرب إعراب اعبمع.  كنت صبًعا فإهنَّ
 :ب تاحلشوف أستؼحاألشُاء اٌيت ُذؼَش ُٔؼؽٍ لاػذج وٍُح أخريج ؤمىي: 

، لألفعال لنخمسةو وذبر بالياء، صب باأللف، وتُن ،تُرفع بالواو ؛ حيثلألسماء لنخمسة
 ىذه القاعدة الكلية ُموافقة للتفصيل السابق.و  جمع لنمذكر لنسانم، ولنمثَّى،و 

 : األشُاء اٌيت ُذؼشب تاحلشواخ مخغح: أخشيلاػذج وٍُح 

 زي ، لنرجل :االسم اؼبفرد، مثل.  
 رجال، وبي ت، مثل: صبع التكسري. 
 .صبع اؼبؤنث السامل 
 .الفعل اؼبضارع الصحيح اآلخر 
  اآلخر اؼبعتل الفعل اؼبضارع و.  ِف دري حالة اعبـز
  ّـ ِمن القواعد وما تقدَّ  دراستو، ما سبق افوافقتُ تان يّ هاتان لنقاع تان لنكل

  .لةاؼبفصَّ 
 .دنا حممَّعمى نبيِّ َكوباَر َموسمَّ اهلُل ىوصمَّ ، واهلل أعمم
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 ،نا ؿُبَمَّد بن عبد االعاؼبني، َوَصلَّٰى اُ َوَسلََّم َوبَاَرَؾ َعَلٰى نبيِّ  الرَِّحيِم، اغَبْمُد  ربِّ  ِبْسِم اللَِّو الرَّضْبَنِ 

ن الذِّْكر، وفبَّ  ن يتتبعوف ؾبالسَ أف هبعلنا فبَّ  -َعزَّ َوَجلَّ - أسأؿ اَ  ،التسليم الصبلة وأتم  عليو أفضلُ 
  .و ويلم ذلك والقادر عليوإنَّ  ،ينتفعوف هبا منفعًة عظيمةً 

بالفاعل  من القواعد فيما ىبتصم  بالفاعل، وكذلك ذكرنا صبلةً  ما ىبتصم  نادرس بعد أف ،ها األخوةأيم 
باقي  -بإذف ا تَػَعاىَلٰ - واآلف نتناوؿة كبتاجها ِف الدروس القادمة، قواعد مهمَّ  أيًضاأيًضا؛ وىي 

اوؿ قدر كبفرًا، و اوقًتا و  وإعطائهااَل بُدَّ من مراجعة ٰىِذه القواعد،  وونُؤكِّد أنَّ  ،ؼبرفوعات من األظباءا
بقواعٍد  اإلنساف وزبتلط ذىن حَّت ال تزدحم ِف ؛راجع القواعدنُ ر، وأف رّ نكعيد، وأف نُ اؼبستطاع أف 

عطيت لو أُ ا أمَّ ا، لن تثبت ثبوتًا قوي  إذا اختلطت فا هَ اَل َشكَّ أنػَّ و  ،يبارس القواعد السابقة أف قبلأخرى، 
  .النحوعلم كثريًا من الوقت ؼبا كاف ذلك خسارًة ِف مثل ٰىَذا الفن، وىو و اؼبراجعة قدرًا كبريًا من 

 يَا َأيد َها لنَّحاُس ِإنحا َخَلْقََّاُكْم ِمْن ذََكٍر ﴿ :-تَدَعاَنىٰ –ق ل للل  ف ف  لن رس لنسابق  وكان لن لجب
، ُث أيًضا ﴾قَدَباِئَل نِتَدَعاَرُف ل ِإنح َأْكَرَمُكْم ِعََّْ  لنلحِه َأتْدَقاُكْم ِإنح لنلحَه َعِليٌم َخِبيرٌ َوأُنَثى َوَجَعْلََّاُكْم ُشُع بًا وَ 

َوقَاَنِت لأَلْعَرلُب آَمَّحا ُقْل َنْم تُدْؤِمَُّ ل َوَنِكْن ُق ُن ل َأْسَلْمََّا َوَنمحا يَْ ُخِل لإِليَماُن ِف  ﴿ :اآلية الِت تليها
وعلى سبيل  ،﴾َرِحيمٌ  َوِإْن ُتِطيُع ل لنلحَه َوَرُس َنُه ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِنُكْم َشْيًئا ِإنح لنلحَه َغُف رٌ قُدُل ِبُكْم 

 اؼبثاؿ نستخرج فعبًل وفاعبًل منها مع اإلعراب:
 

 صانه بَّا لنفاعلين.على لنسك ن، التّ  مبَّ    فعٌل ماضٍ  :خلق َخَلْقََّاُكمْ 
اؼباضي  حينما يكوف الفعلُ ف، ىنا من ضمائر الرفع ِف ٰىِذه الكلمة، ا لنفاعلين()نأفَّ  وبذلك نعرؼ

َعَلٰى الفتح،  ارفع، وحينما يكوف الفعل اؼباضي مبني   الفاعلني تكوف ضمريَ  (نا) َعَلٰى السكوف، فإفَّ  امبني  
 .للمفعولني نصب كوف ضمريَ ي (نا)الضمري  فإفَّ 

 (:خلقَّاكموتكملة إعراب ) 
 رفع فاعل. على لنسك ن ف  مْل   مبَّ   مّتصل  ضمير فاعلينلن نَا

 

نصب مفع ل به،  ف  مْل   َعَلٰى لنضمّ  صل مبَّ   ضميٌر متّ  :ولنكاف ُكمْ 
 نلجمع. :ولنميم

 فكالتايل: ﴾ُقْل َنْم تُدْؤِمَُّ ل﴿ إعراب أمَّا
 

 تُدْؤِمَُّ ل
 

 ه من لألفعالفعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه حذف لنَّ ن، ألنح 
 لنخمسة.

 رفع فاعل. َعَلٰى لنسك ن ف  مْل   صل مبَّ   ضميٌر متّ  لن لو
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جاءت  وقدليس فيو معّن الطلب،  النفي لكنّ و فيو معّن الطلب،  أف النػَّْهيَ  :الفرؽ بني النفي والنػَّْهيو 
قوؿ  ِفوذلك جاء الفعل اؼبضارع بعدىا ؾبزوًما، وردم ذلك فقد الناىية،  (ال)ليست و النافية،  (ال)ىنا 
ج لب ( وقع ال يلتكم؛ وذلك ألف الفعل )﴾َوِإْن ُتِطيُع ل لنلحَه َوَرُس َنُه ال يَِلْتُكمْ ﴿ :-َعزَّ َوَجلَّ -ا 

فعل الشرط، ؾبزـو  :"ُتِطيُع لمن األدوات الَِِّت ذبـز فعلني، " وىي"، اتطيع  وإن"اعباـز   لنشرط:
 :ِف إعرابو نقوؿو الشرط؛  جواب :"ال يَِلْتُكْم"وعبلمة جزمو حذؼ النوف، 

؛ ألنحه وقع ف  ج لب وعالمة َجزمه لنسك ن ،فعل مضارع مجزوم ال يَِلْتُكمْ 
 .لنشرط لنجازم

 من ضمائر النصب؛ إًذا ىي:اؼبتصلة الكاؼ و 
 

ولنميم  ،نصب مفع ل به ، ف  مْل  لنضم  َعَلٰى  صل مبَّ   ضمير متّ  لنكاف
 نلجمع.

 نقوؿ: ا""َأْسَلْمََّ : كلمة  إعراب وِف
 .؛ الّتصانه بَّا لنفاعلينَعَلٰى لنسك ن مبَّ    فعل ماضٍ  َأسلمْ 

 رفع فاعل. على لنسك ن ف  مْل   مبَّ   مّتصل  ضمير لنفاعلين نا
الضمري إذا كاف ف :نستفي  مَّه قاع ةو ٰىَذا خطأ، و يقوؿ: والناء، و طئ فيو ىبُ البعض  ألفَّ  ؛نقوؿ: "نا"

َا اَل بُدَّ أف نُ نا ال نستحرفًا واحًدا، فإنَّ  ٰهَذل  نقوؿ مثبًل: فو اظبو اغبقيقي، عطيَ طيع أف ننطق بو بنفسو، َوِإمبَّ
اَل بُدَّ أف و  ،رؼ واحدحبنستطيع النطق  والالضمري حرؼ واحد،  ألفَّ ، (الكاؼفالضمري ىنا ) ،كتابكُ 

عطيو اظبو اَل بُدَّ أف نُ  ، إًذانطقها ساكنة بل نستطيعف فإذا كانت الكلمة حرفًا واحًدانقف َعَلٰى ساكن، 
 ألفَّ  ؛ننطق بوأف نا نستطيع من حرفني، فإنَّ  انً كوَّ ا إذا كاف الضمري مُ اغبقيقي، ونقوؿ: والكاؼ، أمَّ 

كما ، فننطقها  نقف عليوسعفنا أف آخر يُ  اساكنً  انستطيع أف نبدأ بو، وعندنا حرفً  امتحركً  اعندنا َحرفً 
 ونقوؿ: "ونا الفاعلني".ىي 

اَل بُدَّ ِف العربية و واحد،  و حرؼٌ ألنَّ  (؛اؽباء)، قوؿ ِف الضمري اأْلَوَّؿِ ن ا(هَ ، خلقَ هُ )خلقَ  الني:وِف اؼبث 
نطق بو نلن ف فإذا كاف الضمري حرفًا واحًدا ،ؾمتحرّ  حبرؼٍ  ونبدأ الكلمة، ساكنٍ حرٍؼ قف َعَلٰى نأف 
، نيحرف فهو يتكوَّف من )خلقها( لفعل:الضمري ِف ا اأمَّ قوؿ: واؽباء، نف ،عطيو اظبو اغبقيقينُ أف  إالَّ 
 مهم  األمر ٰىَذا و ، (ىا)قوؿ: وفنقف َعَلٰى ساكن، ن، وأف من اغبرؼ األوؿ نطلقنستطيع أف نحينئٍذ و 

 ا.جد  
 ادلشفىع اٌصاين: ٔائة اٌفاػً:

داـ  مافؼ، ؼ ال يُعرَّ الفاعل، واؼبعرَّ  عن ضح معناه، فهو ما ينوبُ من اظبو يتّ و  :نائب لنفاعلتعريف  
  .فهو ما ينوب عن الفاعل بعد ديابو ،فوأف نُعرِّ إىل بل وبتاج فمن اظبو،  و واضحٌ أنَّ 
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 :إعرابو (كسرفالفعل ) ،لنزجاجَ   ٌ مْمح  رَ كسَ : نالو قلفضح اؼبقاؿ، وباؼبثاؿ يتّ  
 صل به ش ء.ه نم يتّ على لنفتح؛ ألنح  مبَّ    فعٌل ماضٍ   رَ كسَ 

 نقوؿ ِف إعرابو:و فاعل ظاىر،  ء الفعل، وىوقاـ بأدا نْ ىو مَ  :الفاعل ىناو 
مح ٌ  َْ  وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة َعَلٰى آخره. ،فاعل مرف ع ُم
 .لنظاهرة على آخره وعالمة نصبه لنفتْة ،مفع ل به مَّص ب لنزجاجَ 

الفاعل معلوـٌ  ألفَّ  ؛للمعلـو و مبين  نَّ إ :قوؿ عنَّون والفعل ىنا، لنزجاج: ىنا ىو وقع عليو الكسرُ الَِّذي و 
 .الزجاجَ  رعرؼ الَِّذي كسَ حيث نعندي، 

 رَ ُكسِ قوؿ: ن فحينهاه، رَ ن الَِّذي كسَ عرؼ مَ ن، وال امكسورً  الزجاجَ  ناوجدو ما،  ِف مكافٍ  نالو دخلو  
 اؿ من كونو مبني  ربوَّ حيث للمجهوؿ،  اى مبني  ٰىَذا ُيسمَّ و الفعل،  ضبط ِف  النطقُ تغريَّ وىنا  لنزجاُج،

ليست و قضية صرفية  والتغريم الذي حدث ِف الفعل ،ِف اإلعراب مل يتغريَّ و  ،للمجهوؿ ـ ِإىَلٰ مبينّ للمعلو 
 ٰىَذا من خصائص النحو. ِإالَّ اغبرؼ األخري، فإفَّ  ِف الكلمة اغبروؼ ُكلِّ ب الصرؼ يهتمم و كبوية، 

،رَكسَ ) كاف الفعلسواًء  و   : فنقوؿ، ال يتغريَّ  اإلعراب واحدٌ ف ( مبني ا للمجهوؿرُكسِ )أو  ( مبني ا للمعلـو
،  و مبين  نَّ إنقوؿ عنو:  ن أفَعَلٰى الفتح، بداًل م مبين   فعٌل ماضٍ  للمجهوؿ،  و مبين  نَّ إ :نقوؿ أوللمعلـو

من أجل  ؛ٰىِذه اؼبعلومة نعرض ِف اإلعراب، ولكنذلك إىل ذكر ال كبتاج و نا ِف اإلعراب، وىذا ال يهمّ 
 .الفعلنيؽ بني أف نفرِّ 

: ِف اؼبثاؿ السابق قوؿنفاعل، ف يأيت معو نائبُ  ولنمبَّ  نلمجه ليأيت معو فاعل،  لنمبَّ  نلمعل م 
محٌ  لنزجاجَ  َْ حينما و  ،ٰىَذا الفاعل ُحِذؼبعدما و ، ة(فتح) ااغبركة الَِِّت عليه (لنزجاج) فكلمة ،َكسر ُم

النائب يأخذ ُكلَّ و ، لنزجاجُ  رُكسِ  ونقوؿ: ،لعن الفاع ُيصبح نائًبااؼبفعوؿ بو  فإفَّ  ،علم ٰىَذا الفاعلنال 
  مرفوًعا.يكوف  فإفَّ النائب مرفوًعاا كاف الفاعل فلمَّ  ،أحكاـ اؼبنوب عنو

 يو نائبَ سمّ نا ال نُ نَّ إ، بل فاعلٍ  ونائبُ  وجد ِف صبلٍة واحدة فاعلٌ يبكن أف يُ  الـ؛ بناًء َعَلٰى ما تقدَّ و  
حينما  وِف اؼبثاؿو، ائب الفاعل ىو الَِّذي ينوب عن الفاعل بعد ديابِ فاعل ِإالَّ بعد دياب الفاعل، إًذا ن

بو ِإىَلٰ نائب فاعل  لت من مفعوؿٍ بو، ُُثَّ ربوَّ  مفعواًل ( لنزجاج) كلمة  كانت  ،لنزجاجَ  مْم ٌ  ركسَ  نا:قل
 .ر لنزجاجُ ُكسِ : نابعد دياب الفاعل، فقل

 يكوف كالتايل: ٰىِذه اعبملة فإعراب، نكرُم لنم يُر لنفائزييُ : نقوؿَعَلٰى سبيل اؼبثاؿ و   
 .لنظاهرة على آخره ةوعالمة رفعه لنضمّ  ،فاعل مرف ع لنم ير
 ه جمع مذكر سانم.وعالمة نصبه لنياء؛ ألنح  ،مفع ل به مَّص ب لنفائزين

 عراب:نقوؿ ِف اإلو  ون،لنفائزُ  مُ كرح يُ  :قوؿ ِف اعبملةن فإنَّناـ الفائزين، عرؼ الَِّذي كرَّ نحينما ال و 
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 .لنظاهرة على آخره فعل مضارع مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة مكرح يُ 
 ه جمع مذكر سانم.وعالمة رفعه لن لو؛ ألنح  ،نائب فاعل مرف ع لنفائزون

ِف و  ُم لنطانبان،كرح : يُ قوؿوعند البناء للمجهوؿ ننبين، ايكرُم لنم ير لنط :قوؿنومثل ذلك حينما 
 اؼبثاؿ نقوؿ:إعراب 

 .لنظاهرة على آخره فعل مضارع مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة مكرح يُ 
 

 ولنَّ ن ع ضٌ  ،ه مثَّىوعالمة رفعه لألنف؛ ألنح  مرف ع، نائب فاعل لنطانبان
 عن لنتَّ ين ف  لنمفرد.

، وأيًضا نائب ارً ضمَ ويكوف مُ  االفاعل يكوف ظاىرً فعل، اسباًما مثل الف يكوف ِف أحكامةنائب الفاعل و 
، ويكوف أيًضا فيها كلَّها ظاىرٌ فنائب الفاعل  ،متكما ِف األمثلة السابقة الَِِّت تقدَّ   ااىرً الفاعل يكوف ظ

قوؿ: نحينما ف ،الفاعلباب ِف  ذكرناكما   ايكوف بارزً  وقد، ايكوف مسترتً  قدضمري ال، َوٰىَذا اضمريً 
  كالتايل:إعرابًا كامبًل  (تُ بْ ُضرِ ) فإعراب ُت ف  ظهري،بْ ُضرِ 

 .؛ الت صانه بتاء لنفاعلَعَلٰى لنسك ن مبَّ    اضٍ فعل م بْ رِ ضُ 
 رفع نائب فاعل. َعَلٰى لنضم ف  مْل   صل مبَّ   ضمير متّ  ولنتاء

إعراب ِف و  َب؛مْم  ُضرِ قوؿ: ن واؼبثاؿ على الضمري اؼبسترتَعَلٰى الضمري الظاىر البارز،  ٰىَذا مثاؿٌ و 
 ( نقوؿ:ُضربَ الفعل )
 

 ،ج لزًل لنفاعل ضمير مستترٌ نائب َلٰى لنفتح، و عَ  مبَّ    فعل ماضٍ  بَ رِ ضُ 
 رفع نائب فاعل. "ه "، ف  مْل   :تق يره

  )ُنج ْا(: فنقوؿ ِف إعراب الفعل، اَْ لنطانبان ُنج   أو: ،بالنطانبان ُضرِ قوؿ: نحينما و 
 

  .صانه بأنف لنتثَّيةالتّ  ؛َعَلٰى لنفتح مبَّ    ماضٍ  فعل اَْ ُنج  
 رفع نائب فاعل. ف  مْل   لنسك ن على    صل مبَّضمير متّ  ولألنف

  :للمجهوؿ التغريم الذي يصيب الفعل عند البناء :صرفية فائ ة
، والفعل اؼبضارع )ُكِسر(قوؿ مثبًل: فنخره، آر ما قبل و ويُكسَ لُ أوَّ  للمجهوؿ ُيضمم  اؼببينّ اؼباضي الفعل 

فإنَّنا ، ر مْمٌ  لن رسَ ْضُ يَ قوؿ: نأف من بداًل فح ما قبل آخره، و ويُفتَ لُ أوَّ  للمجهوؿ ُيضمم  عند بنائو
ٰىَذا ِف األصل، و ح ما قبل آخره، و ويُفتَ لُ أوَّ  مم ُيضَ حيث  ،يُفَهم لن رسُ  أو: يُ َرس، أو: َضر،ْْ يُ قوؿ: ن

بناء الفعل  ِفأخرى وتفريعات صرفية القاعدة ليست َعَلٰى إطبلقها، فهناؾ قواعد ٰىِذه  ولكنَّ 
البناء للمجهوؿ  أف تعرؼ أفَّ  اؼبهمَّ  لكنَّ و ت، لئبل نتشتَّ  ؛ؼبناسب أف ندخل فيهاليس من ا ،لمجهوؿل
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ح ما و، ويُفتَ لُ أوَّ  مم ُيضَ  :ر ما قبل آخره، وِف اؼبضارعو، ويُكسَ لُ أوَّ  و ُيضمم أنَّ  :اؼباضي الفعل ِف األصل ِف
   .قبل آخره
َْمح ٌ : وِف اؼبثاؿ  َعَلٰى القاعدة : بناءً ( للمجهوؿ فنقوؿيفهم) بين الفعل اؼبضارعَ ن، لن رسَ  يفهُم ُم

 للمجهوؿ (مَ ق ِ ) اضياؼب وِف بناء الفعل، (مُ يُفهَ ) صبحفيُ ح ما قبل آخره، و، ويُفتَ لُ أوَّ  مم ُيضَ  السابقة فإنَّو
، َحسب ما يكوف عليو الفعلقواعد أخرى وىناؾ  ،ر ما قبل آخرهكسَ يُ و و لُ أوَّ  مم ضَ حيث يُ  (ُقِ م) نقوؿ:
مثل:  وسط الفعلحينما يكوف األلف  ،ما حروؼ الِعلةسيّ  ال ،لبعض اغبروؼ ناؾ قلبٌ ى فيكوف
اؼبضارع  الفعل وسط إذا كاف(، و يلَ قِ ): ِف بنائو للمجهوؿ قوؿنقلب ِإىَلٰ "ياء"، فتُ  األلف فَّ إ، ف)قَاَل(

 وىناؾ اُر،خَ : ُيستَ وؿ نقوؿوِف البناء للمجهير، َيستخِ قوؿ مثبًل: نيُقلب ِإىَلٰ ألف، ففإنَّو ياء بال معتبل  
 -بإذف ا تَػَعاىَلٰ -ع التوسم  فَمن أرادبعد ذلك و  ،قواعد أخرى من اؼبناسب أف ال ندخل ِف تفاصيلها

 عرضنا لذلك من باب الفائدة.كبن ل ذلك، و يتفاص يبحث عن
مني من فَّ اؼبتقدّ إالَّ و ُجهل الفاعل، إِ ألنَّ  ؛للمجهوؿ اي مبني  للمجهوؿ ظبِّ  بينم اؼبالفعل  :فائ ة أخرى 

التسمية أفضل من حيث ىذه و و، فاعلُ  سمَّ فعل ما مل يُ أو:  ،وفاعلُ  مل ُيسمَّ  امَ مبين  لِ  :ونوسمم النحويني يُ 
ىنا  (ُخلقت)الفعل ف ،ت لنشاةُ قَ ُخلِ قوؿ مثبًل: نحينما ف، ل الفاعلُ حاؿ هُبهَ  و ليس َعَلٰى ُكلّ ألنَّ  ؛اؼبعّن
َعزَّ -ا ىو اػبالق فليس ؾبهواًل؛ الفاعل و  ،وفاعلُ  سمَّ وؿ مثبًل: فعل ما مل يُ للمجهوؿ، أو نق مبين  
 ألفَّ  ؛بل حرج ِف التسمية األخرىف يةمن باب األفضلو  ا،َعَلٰى إطبلقه ت التسمية باجملهوؿ، فليس-َوَجلَّ 

اَل َشكَّ ِف ذلك، و  ،هواًل و ال يكوف ؾبنَّ إا فما كاف معلوًما واضًحا جلي   بأفَّ  ُمقر   -و اغبمد-اعبميع 
حينئٍذ أحيانًا يكوف الفاعل  أفضل، ألفَّ  (وفاعلُ  سمَّ ما مل يُ ػ)التسمية ب فَّ إلكن من باب األفضل قالوا: و 

 . َمعلوًما، ولو مل يُذكر ِف السياؽ
 كبل التعبريين صحيحاف.ف حال: وَعَلٰى ُكلّ 

 أنواع نائب الفاعل: :ثانثةلنفائ ة لن
  فكلمة ، ر مْمٌ  لنزجاجسَ كَ : قلناحيث  ،ِف األمثلة السابقةكما بو   اؼبفعوؿقد ينوب

فنقوؿ:  بو عن الفاعل اؼبفعوؿُ  بعد حذؼ الفاعل نابَ و فعواًل بو، مَ  ( تُعربالزجاج)
 أيًضا: اؼبفعوؿ بو ، وقد ينوب دريُ ُكِسَر لنزجاجُ 

  ُواجملرور. وقد ينوب مثبًل اعبار 
، فنائب ُجِلَس ف  لنبيت: (زيدالفاعل ) ؿ بعد حذؼقو فن، جلس زيٌ  ف  لنبيت: ذلك مثاؿو 
 رفع نائب فاعل. جار وؾبرور، وىو ِف ؿبلِّ  :بواعر إ ونقوؿ ِف: اعبار واجملرور، ىنا الفاعل

 .وقد ينوب أيًضا الظرؼ 
ُيجَلس ف ق نقوؿ:  (زيد) الفاعل حينما كبذؼو ، يجلُس زيٌ  ف ق لنكرس : ذلك مثاؿو 
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 .عن الفاعل (رؼ اؼبكافظ) ، فهنا ناب الظرؼُ لنكرس 
  الرابعة: قد ينوب اؼبصدر.اغبالة 

 جل سُ  ُجِلسَ نقوؿ:  (زيدالفاعل ) حينما كبذؼو ، قالءلنعُ  جلس زيٌ  جل سَ : ذلك مثاؿو 
 ناب عن الفاعل. وقد، ىو ليس فعبًل و ، عنيَّ مُ  نٍ على زمَ   يدؿم ال (جلوس)اؼبصدر  بلحظ أفَّ ون لنعقالء،

، مثلما فقط اىيةاؼبتحديد لاؼبصدر فال نقوؿ ِف إعراهبا: مصدر،  مثلةمن األـ ِف صبيع ما تقدَّ و 
 وِفتحديد اؼباىية فقط، ذلك ل نقوؿ: صبع مذكر سامل، وإمبا العند اإلعراب فنقوؿ: صبع مذكر سامل، 

 ـ.ِف صبيع ما تقدَّ  أو ِف ؿبل رفع نائب فاعل، وذلك اإلعراب نقوؿ: نائب فاعل
أف نعرؼ  اؼبهمّ لكن و أف يكوف موصوفًا أو مضافًا،  دَّ بُ  صدر الاؼبف وهَّاك شروط أخرى أيًضا:

نوب ىذه األربعة تو يو: نائب فاعل، وأنَّ سمّ عند اإلعراب نُ و ى ِف صبيع اغباالت: نائب فاعل، سمَّ و يُ أنَّ 
 .عن الفاعل أنواع

 

لنجملة  مات أفَّ بنا ِف إحدى اؼبقدِّ  مرَّ ، وقد تدأ واػبربالثالث والرابع من اؼبرفوعات: اؼببالنوع 
 على ن عين:
 .صبلة اظبية 
 .وصبلة فعلية 

بعض و أصل اؼبرفوعات،  ىواؼببتدأ مرفوع، بل و نت من اؼببتدأ واػبرب، ىي ما تكوَّ  :اعبملة االظبيةو 
 اؼببتدأ، وهبعلونو أصلَ بوف ؤ يبد ، حيثؿ اؼبرفوعاتهبعلونو ِف أوَّ  -فو مما اؼبتقدِّ سيّ  وال–النحويني 

بل يبكن ف ،الفاعل ، وذلك خببلؼعاملٍ  من دوف تأثري أيِّ بنفسو و يكوف مرفوًعا قالوا: ألنَّ فاؼبرفوعات؛ 
ق دببتدأ، وكذلك سبَ أف يُ  دَّ بُ  كذلك اػبرب الو ، وكذلك نائب الفاعل، بفعلٍ  إذا ُسِبق إالَّ  اأف يكوف مرفوعً 

فهو يرفع أمَّا اؼببتدأ فهو مرفوع باالبتداء دوف وجود عامل، ق باظبها، بَ سأف يُ  دَّ بُ  خرب إف وخرب كاف ال
 و اػبرب.و، وقرينَ نفسَ 

، واالسم بتدأً ب مُ عرَ ؿ يُ صبلة تبدأ باسم، فاالسم األوَّ  أيم و ، زيٌ  قائمٌ : على ذلك نقوؿ ثاؿواؼب
 ب خربًا.عرَ معناه يُ  يُتمِّمُ الثاِن الذي 

 الضمة الظاىرة على آخره. مبتدأ مرفوع، وعبلمة رفعو زيدٌ 
 (:لنمسلم ن) نقوؿ ِف إعراب كلمة. لنمسلم ن مَّتصرون وِف اؼبثاؿ:

عن لنتَّ ين  ه جمع مذكر سانم، ولنَّ ن ع ضٌ مبت أ مرف ع، وعالمة رفعه لن لو؛ ألنح  لنمسلم ن
 ف  لنمفرد.
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 نقوؿ ِف إعرابو: .لنطانبان نشيطان: واؼبثاؿ
 عن لنتَّ ين ف  لنمفرد. ولنَّ ن ع ضٌ ، ه مثَّىرفعه لألنف؛ ألنح مبت أ مرف ع، وعالمة  لنطانبان
 عن لنتَّ ين ف  لنمفرد. ولنَّ ن ع ضٌ ه مثَّى، خبر مرف ع، وعالمة رفعه لألنف؛ ألنح  نشيطان
 على نوعني:يأيت و من قواعد اؼببتدأ أنَّ و 

 ظاىر. .ٔ
 ر.ضمَ ومُ  .ٕ

لنمسلم ن حينما نقوؿ: و ، بقةِف األمثلة السا ـ قبل قليلتقدَّ كما الظاىر   ولنَّ ع لألول:
 عترب ظاىرًا.اؼببتدأ ِف اعبميع يُ  بلحظ أفَّ ن نشط ن، زيٌ  قائٌم، لنطانبان نشيطان،

م عن اسم إف كبن ال نتكلَّ و  ضمريًا منفصبًل، إالَّ  الضمري، وال يبكن أف يكوف اؼببتدأُ  ولنَّ ع لنثان :
 .أنا قائمٌ قوؿ: فن ضمريًا منفصبًل، وف إالَّ ال يبكن أف يك وىوم عن اؼببتدأ، نتكلَّ  بلأو اسم كاف، 

 :أنواع إىل ثبلثة تنقسمالضمائر اؼبنفصلة ِف اؼببتدأ  لاػذج ئظافُح:
 .أنا، ونْنم، مثل: تكلم  ا أف يكوف ضمريَ إمَّ  (ٔ
 .نح ما، وأنتُ م، وأنتُ ، وأنِت، وأنتُ أنتَ قوؿ: فنخطاب،  ا أف يكوف ضمريَ وإمَّ  (ٕ
 .ه ، وه ، وهؤالء، وهماوؿ: نقفديبة،  ا أف يكوف ضمريَ وإمَّ  (ٖ

إعراب  نقوؿ ِف، هؤالء رلئع ن :، أوهؤالء مجته ونأو:  أنت نشيطٌ : صبلةب اعر إ نريدحينما و 
 .أنت نشيطٌ اؼبثاؿ األوؿ: 

 رفع مبت أ. على لنفتح ف  مْل   ضمير مَّفصل مبَّ    أنت
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرةخبر  نشيطٌ 

 ، ونقوؿ: ايكوف ضمريً دأ اؼببت وبذلك نعلم أفَّ 
o  ًاظاىرً أو اظبًا  اقد يكوف ضمري. 
o  ؿبذوفًاوقد يكوف. 

ِف  أوِف األسواؽ،  أوِف اؼبسجد،  سواء، اؼببتدأ اذوؼ العناوين أو البلفتاتثاؿ على واؼب
 .بقانة لنْياةنقوؿ:  على ذلكثاؿ واؼبعنها،  الشوارع، وال يستغين ؿبل  

 نقوؿ: (بقانة)، فإذا أردنا أف نعرب هذه بقانة لنْياةسترت، والتقدير: اؼببتدأ مُ ف
 .(هذه)ه تق يرُ  ،خبر نمبت أ مْذوف بقانة
 :(ن حة) إعراب قوؿ ِفن، فن حة لنمسج : أو مثبًل ، إدلرة لنْلقات: عنواف عندنا ِف اؼبسجدو 
 هذه ن حة لنمسج .تق يره: خبر نمبت أ مْذوف،  ن حة
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 ( نقوؿ:قائم، ففي إعراب كلمة )زيٌ  قائمقوؿ: نحينما فاؼببتدأ،  م ؼبعّنهو اؼبتمِّ ف: لنخبر أمحا
 خبر مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره. قائم

 (:نشط ن، نقوؿ ِف إعراب كلمة )لنمسلم ن نشط ن وِف اؼبثاؿ:
عن لنتَّ ين  ه جمع مذكر سانم، ولنَّ ن ع ضٌ خبر مرف ع، وعالمة رفعه لن لو؛ ألنح  نشط ن

 نمفرد.ف  ل
 على ن عين: يأيتاػبرب و 

 .مفرد 
  دري مفرد.و 

 لنَّ ع لألول: خبر مفرد
حينما أقوؿ و واحدة،  كلمةً يكوف  و ال نعين باؼبفرد ىنا الواحد، ولكن أظبوه مفرًدا ألنَّ  :م  تَّبيٌه مهِ 

( نشط نفكلمة )، لنمسلم ن نشط نمفرد، وحينما أقوؿ:  ( خربنشيطٌ فكلمة )، أنت نشيطٌ مثبًل: 
 .؛ أي: ليس صبلة وال شبو صبلةكلمة واحدة  :عينت ( ىنامفرد) ذلك فإفَّ كلمةبناًء على و مفرد؛  خرب

على  يدؿم ـ معنا اؼبفرد الذي تقدَّ و من باٍب إىل باب،  (اؼبفرداؼبقصود بكلمة )ِف النحو ىبتلف و 
بل يكوف   ،بو صبلةوال ش اؼبفرد الذي ليس جبملةٍ  نعرؼاليـو و ليس جبمع مذكر سامل وال مثّن، و  واحدٍ 

نوع اػبرب: مفرد، و ىنا خرب،  (مَّتصرونفكلمة )، لنمسلم ن مَّتصرون: نقوؿفحينما كلمة واحدة، 
 اؼبفرد الذي ليس جبملة وال شبو صبلة. نقصد بولكن و  ،ىو صبعٌ و 

 ينقسم إىل قسمني: النوع ، وىذالنَّ ع لنثان : ما نيس بمفرد
 .صبلة 
 .وشبو صبلة 

 اعبملة على نوعني: أفَّ  وقد علمناا، جد   مهم   وىذا تقسيمٌ 
 صبلة اظبية. 
 وصبلة فعلية. 

 أيًضا شبو اعبملة على نوعني: وكذلك
  :جاٌر وؾبرور.النوع األوؿ 
 .والنوع الثاِن: الظرؼ 

 الظرؼ على نوعني: :ونقوؿ أيًضا
 ف ق، أمام، تْت ، مثل:ظرؼ مكاف. 
 صباح، مساء، نيل، ونهار ، مثل:وظرؼ زماف. 
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 في نا ف  لإلعرلب كثيًرل كما سيأت  بع  قليل.م يُ هذل لنتقسيو 
شبو واؼبثاؿ على و أيسر وأوضح، اًل؛ ألنَّ ل لشبو اعبملة أوَّ يمثبدأ بالتدري اؼبفرد نوِف التمثيل على 

 .زيٌ  ف  لنبيتنقوؿ:  (روراجملار و )اعباعبملة 
فع خبر ر  لسم مجرور، ولنجار ولنمجرور ف  مْل  لنبيت: حرف جر، و ف :  ف  لنبيت

 لنمبت أ.
 و، وإمبا هبعلونمباشرة هبعلوف اعبار واجملرور ىو اػبرب َمن ال -وأفصح وىذا أفضل-ومن أىل العلم 

وبتاج إىل بل ال يستطيع أف يرفعو بنفسو، و اعبار واجملرور دائًما ضعيف،  ؛ ألفَّ ا خبرب ؿبذوؼقً متعلّ 
ىو  ، فيكوف اػبربُ ف  لنبيت (م ج ٌد أو مستقر  كائٌن أو )زيٌ  ، كأف يقوؿ: اقً تعلّ مُ  :ىسمَّ ساعد يُ مُ 

لكن ليس ىو  ،رفع خربٍ  قوؿ ِف إعراهبا: اعبار واجملرور ِف ؿبلِّ نحاؿ، يكفي أف  على كلِّ ، و قاؼبتعلّ 
 األفصح.

 ،و خربالظرؼ ىنا إعرابُ ف، زيٌ  عَّ كقوؿ: نحينما فق، وأيًضا الظرؼ ضعيف وبتاج إىل متعلِّ 
ِف ؿبلِّ  شبو صبلة أيًضا: ىسمّ ، وىذا يُ م ج دٌ أو  كائنٌ ، أو عَّ ك ستقر  مُ ؿ: قو نق، فووبتاج إىل متعلّ 

  رفع خرب.
قوؿ: نحينما ف، االظبية، ُث مبثل للجملة الفعلية عبملةا ننتقل إىلمثَّلنا على شبو اعبملة، وبعد أف 
 في إعراب اؼبثاؿ نقوؿ:ف .زيٌ  قام أخ ه

 ظاهرة على آخره.مبت أ مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لن زي ٌ 
 .؛ ألنحه نم يّتصل به ش ءعلى لنفتح مبَّ    فعل ماضٍ  قام

ق أف نعلِّ  دَّ بُ  الو بتدأ وبتاج خرب، وكذلك اؼبنبحث عن الفاعل، وال بُدَّ أف الفعل وبتاج إىل فاعل، و 
 ا نقوؿ:(، وِف إعراهبأخ ه) ىو: الذي قاـفنا كبتاج إىل خرب، واآلف كبتاج إىل فاعل، ِف أذىاننا أنَّ 

 ه من لألسماء لنخمسة.فاعل مرف ع، وعالمة رفعه لن لو؛ ألنح  أخ ه
 مضاف إنيه. جر   ف  مْل   على لنضم   صل باسم مبَّ   تّ مضمير ولنهاء: 

 نقوؿ:فاؼببتدأ،  ريد خربَ اآلف نُ فالفعل والفاعل، اعبملة الفعلية اؼبكّونة من  تسبَّ  وبعد أف
 رفع خبر لنمبت أ. مْل  ولنجملة لنفعلية ف   قام أخ ه
 وِف إعراهبا نقوؿ: .ه جميلٌ زيٌ  خط  : على اعبملة االظبية ثاؿواؼب
 ة لنظاهرة على آخره.وعالمة رفعه لنضمّ  مرف ع، مبت أ زي 
 

 .(لنطاءآخره )ة لنظاهرة على مرف ع، وعالمة رفعه لنضمّ  مبت أ ثانٍ  هُ خط  
 مضاف إنيه. جر   ف  مْل   على لنضمّ  صل مبَّ ّ ولنهاء: ضمير متّ 
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 ة لنظاهرة على آخره.وعالمة رفعه لنضمّ  ،خبر نلمبت أ لنثان  مرف ع جميلٌ 
 ل.رفع خبر نلمبت أ لألوّ  ولنجملة لالسمية ف  مْل  

: نالو قلو معّن اؼببتدأ،  مُ تمِّ اػبرب دائًما يُ  فَّ ألؿ؛ خرب اؼببتدأ األوَّ  يصحم أف تكوف: ال (خطوكلمة )
  بل ال بُدَّ أف نُعربو مبتدأ ثانًيا.، اأف يكوف خربً  ال يصحم  ولذلكاؼبعّن،  ، مل يتمّ ناكتوس (هزيٌ  خط  )

ألفَّ اؼبطلوب أف كبكم باعبماؿ على  ليس ىذا ىو اؼبعّن اؼبراد،ف، زيٌ  جميلٌ قوؿ مثبًل: نحينما و 
قوؿ: نينما لكن حو ؿ، مبتدأ األوَّ لل اخربً أف يكوف إًذا ال يصلح  خط زيد وليس على شخص زيد،

 .اؼبراد اؼبعّن مَ سبَّ فقد ، ه جميلٌ خط  
 ،من ضمن األظباء، إًذا ىو ليس فعبًل وىو ظرؼ  :عندنا نقوؿ ِف إعراهبا: (عَّ نا تَّبيهان) وصبلة

 وىذا هبرنا إىل: فاعبملة اظبية،
من اؼبواضع الِت ، وىذا امً قدَّ مُ  اعرباف خربً ما يُ هُ ما فإنػَّ : الظرؼ واعبار واجملرور إذا تقدَّ قاع ة أخرى

 ـ فيها اػبرب.يتقدَّ 
 .ارً ؤخَّ مُ  مبتدأً  :(زي )، ويكوف ف  لنبيت: ىنا، وىو ـرب مقدَّ فاػب، ف  لنبيت زي ٌ حني نقوؿ: و 

 :قوؿن ،عَّ نا تَّبيهان: وِف إعراب صبلة
 م.خبر مق ّ شبه جملة ف  مْل  رفع  عَّ نا
ف   عن لنتَّ ين مثَّى، ولنَّ ن ع ضٌ  هوعالمة رفعه لألنف؛ ألنح  ،ر مرف عمبت أ مؤخّ  تَّبيهان

 .لنمفرد
باؼببتدأ،  ، يربط اػبربَ أف يكوف فيو رابطٌ  دَّ بُ  ة، فبلصبلًة اظبيًة أو فعليّ  إذا كاف اػبربُ  :لنتَّبيه لألول

 الضمائر. :الروابط أنواع، لكن من أشهر الروابطو 
الرابط: و ىي صبلة فعلية، و  (،خ هقام أ) :اػبرب ىنا صبلةو ، زيٌ  قام أخ ه: قلنا ؿاؼبثاؿ األوَّ  ففي

 ربط اػبرب باؼببتدأ.فالضمري ، (زي ) اؼببتدأ يعود على، (أخ ه)اؽباء ِف الضمري 
الضمري الرابط: و وقعت خربًا،  (خطه جميل)اعبملة االظبية  إفَّ  :، قلنازيٌ  خطه جميلٌ : وِف اؼبثاؿ

 .(زي اؼببتدأ )اؽباء ترجع إىل وىذه ، (هخط)اؽباء ِف 
زيٌ  : نقوؿ مثاؿ ذلك، و واحدٍ  ؼببتدأٍ  من خربٍ  قد يأيت أكثرُ فاؼببتدأ،  د خربُ : قد يتعدَّ يه لنثان لنتَّب

 .شجاٌع كاتٌب حليمٌ 
 .)زي ( مبت ألن خبرُ  شجاع
 ، ويج ز نك أن تعربها صفة.ثانٍ  خبرٌ  كاتب
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: -تعاىل–ا  مثاؿ ذلك: ِف قوؿو ، من خربٍ  يكوف للمبتدأ الواحد أكثرُ  حيثد، اػبرب قد يتعدَّ ف
ونقوؿ  [.ٙٔ - ٗٔ]الربوج:  فَػعَّاٌؿ ِلَما يُرِيُد﴾ (41)ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد  (41)﴿َوُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد 

 ِف اإلعراب:
 رفع مبت أ. على لنفتح ف  مْل   ضمير مَّفصل مبَّ    ه 
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة لأوح  خبرٌ  لنغف ر
 . مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة ثانٍ  خبرٌ  لن دود
، وه  مضاف مرف ع، وعالمة رفعه لن لو؛ ألنحه من لألسماء لنخمسة خبر ثانثٌ  ذو

 إنيه. ولنعرش: مضافٌ 
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة رلبعٌ  خبرٌ  لنمجي 
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة خبر خامسٌ  فعالٌ 

  .ن اؼببتدأ واػبربانتهينا اآلف م
 

نواسخ، وىي ال :ىسمَّ ، وىذه العوامل تُ ِف أحواؽبما ىناؾ عوامل تدخل على اؼببتدأ واػبرب وتغريِّ 
 ، ولكن لو عبلقة باؼببتدأ واػبرب.ستقل  مُ  درسٌ  منها ثبلثة دروس، وكل واحدٍ 

 اًل: كاف وأخواهتا.أوَّ 
 وأخواهتا. ثانًيا: إف

 وأخواهتا. ثالثًا: ظنَّ 
 

 جديد. السابق إىل حكمٍ  اغبكمَ  رُ غيػِّ يُ حيث ، غريِّ ناسخ: مُ ومعّن 
وجاء شخص مل وبضر  بعد أف كاف عصرًا. : درس الغد سيكوف فجًراعلى ذلك نقوؿ ثاؿواؼب

، وقاؿ لنا: سأحضر درس الغد عصرًا،  إنى  رَ ق  ُنِسخ وتغيدح  ذل لنْكمُ ه: ال، لو نقوؿفدرس اليـو
 .ج ي ٍ  حكمٍ 

تأيت كاف وأخواهتا  ُثَّ  األصل، ىو ىذاو اؼببتدأ دائًما مرفوع، واػبرب دائًما مرفوع،  أفَّ  نعرؼكبن و 
 ؿ وتنصب الثاِن.رتفع األوَّ ف للمبتدأ واػبرب؛ كًما جديًداعطي حُ تُ حيث ، ىذا اغبكمَ  رُ غيػِّ وتُ 

أو  اسم كاف :يعين–ى اظبها سمَّ ؿ ويُ األوَّ  لى اؼببتدأ واػبرب، فرتفعُ : كاف وأخواهتا تدخل عقاع ة
 ى خربىا.سمَّ ، وتنصب الثاِن ويُ -إحدى أخواهتا

قوؿ ِف ون، كان زيٌ  قائًمانقوؿ:  اعليه (كاف)دخل وعندما نُ ، زيٌ  قائمٌ : على ذلك صبلة ثاؿواؼب
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 اإلعراب:
 ل به ش ء.صنم يتّ  ؛ ألنحهعلى لنفتح مبَّ    فعل ماضٍ  كان
 لسم كان مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره. زيٌ  
 خبر كان مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. قائًما

، كان لنمسلم ن مَّتصرين نقوؿ: ( عليهاكاف)دخل نُ  عندما، لنمسلم ن مَّتصرون وصبلة:
 :نقوؿ عند اإلعرابو 

 صل به ش ء.ه نم يتّ ألنح على لنفتح،  مبَّ    فعل ماضٍ  كان
 

عن  ه جمع مذكر سانم، ولنَّ ن ع ضٌ لسم كان مرف ع، وعالمة رفعه لن لو؛ ألنح  لنمسلم ن
 .ف  لنمفرد لنتَّ ين

عن  ه جمع مذكر سانم، ولنَّ ن ع ضٌ خبر كان مَّص ب، وعالمة نصبه لنياء؛ ألنح  مَّتصرين
 .ف  لنمفرد لنتَّ ين

، نيْ كان لنمسلمان مَّتصرَ : ( عليها نقوؿكاف)دخل نُ عندما ، لنمسلمان مَّتصرلن صبلة:أيًضا و 
ثّن وبني اؼبؽ بني فرّ ونُ ، ( للجمعمَّتصرِينَ )ال زبتلف ِف كتابتها عن  ( للمثّننِ مَّتصَريْ ) كلمة  بلحظونُ 

، اما قبل الياء مكسورً يكوف اعبمع ِف ، و نِ مَّتصَريْ قوؿ: فن، افتوحً ما قبل الياء مَ يكوف اؼبثّن ِف اعبمع: 
ا مثّن ؛ما قبل الياء مفتوح (نالنلَذين أضالح )وكذلك ، مَّتصرِينَ قوؿ: فن فما  (لنذين آمَّ ل)أمَّا ، ألهنَّ

 :كان لنمسلمان مَّتصَرين: ِف إعراب نقوؿقبل الياء مكسور، وىي صبع، و 
 .ف  لنمفرد عن لنتَّ ين ه مثَّى، ولنَّ ن ع ضٌ لسم كان مرف ع، وعالمة رفعه لألنف؛ ألنح  لنمسلمان

 .ف  لنمفرد عن لنتَّ ين ، ولنَّ ن ع ضٌ ؛ ألنحه مثَّىخبر كان مَّص ب، وعالمة نصبه لنياء َّتصَرينم
ـم و أخوات،  ( ؽباكاف) أخٌت وىي  ؟ىي نْ قاؿ: مَ ويُ  ذاىذه األخوات، ولذلك يُلَغز هب كاف ىي أ

ـ    :( ىيكاف) اتأخو و ، ها، وِف نفس الوقت ؽبا أخواتٌ ها وىي أصلُ ىي أمم  (كافػ)ف؟ ِف نفس الوقت أ
 .بارًدل أمسى لنج    مثل: أمسى. 
 .حار ل أصبح لنج    مثل: أصبح. 
 .أضْى زيٌ  نشيطًا ، أوأضْت لنشمُس بازغةً  مثل: أضحى. 

 ثة ؾبازًا.ؤنّ مُ  (الشمس) ألفَّ وقد أتت ؛ أو تأثري تاء التأنيث ليس ؽبا عبلقة
 .نائًما بات لنْارسُ  مثل: بات. 
 .ًفانظي صار لنمكانُ  مثل: صار. 
 .مفه ًما لن رسُ  ظلح  مثل: ظل. 
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  ُاؼباضي واؼبضارع  ايأيت منه أي: ؛فًا كامبًل ؼ تصرم ى أفعااًل تتصرَّ سمَّ ىذه األخوات ت
: نقوؿ ؤلمرل، و (ضْ يُ ): نقوؿ لمضارعلماضي، و لل (أضْى)قوؿ: فنواألمر، 

ي ، فهتْ بات، يبيت، بِ  -رْ صار، يصري، صِ  -قوؿ: كاف، يكوف، كنوكذلك ن، (أضحِ )
 أخوات كاف: وباقي، أزمنة يأيت منها الثبلثةو  ،فًا كامبًل ؼ تصرم تتصرَّ 
 .ما زلل لنمطر نازاًل  مثل: ما زاؿ. 
 .ما لنفك لنرجل غاضًبا مثل: ما انفك. 
  .ما فتئ مْم  نادًما مثل:ما فتئ. 
 .برح زيٌ  صائًما ما مثل: ما برح. 
. (ما زاؿ)دبعّن ها : ما زاؿ، ما انفك، ما فتئ، ما برح، كلم واألفعاؿ  على وجو العمـو

، وال يأيت منها فقط يأيت منها اؼباضي واؼبضارعحيث فًا ناقًصا، ؼ تصرم وىذه األفعاؿ األربعة تتصرَّ 
ِف اؼباضي، وِف  (ما زاؿونقوؿ: )، : ما ينفكّ نقوؿ لماضي، وِف اؼبضارعل (ما انفكّ )قوؿ: فناألمر، 

ِف اؼباضي، وِف اؼبضارع:  (ما برح)، (ما يفتأ)، وِف اؼبضارع: ِف اؼباضي (ما فتئ)، (ما يزاؿ)اؼبضارع: 
 .(ما يربح)

بشرط أف ُتسَبق بنفي،  (كاف)تعمل عمل  ة أفعاؿ: ىذه األربعلألربعةلألفعال قاع ة نهذه 
، ق بنفيٍ سبَ أف تُ  دَّ بُ  بلفما انفك، ما فتئ، ما برح،  وكذلك:: ما زاؿ، أو مل يزؿ، مثبًل  قوؿنأف  دَّ بُ  فبل
ا ال تكوف من هَ ق بنفي فإنػَّ سبَ إذا مل تُ و من أدوات النفي،  أداة أيّ ال، أو ما، أو مل، أو  واء كاف:س

 .(كاف)أخوات 
فعل ليست )زاؿ( من أخوات )كاف(، واعبملة ىنا مكوَّنة من: ، زلل لنمَّكرُ  ففي اعبملة:

أخوات  من بقيو ق بنفي، سبَ  تُ ملو و اختل الشرط، اسم زاؿ؛ ألنَّ  :اؼبنكر ىنا :نقوؿيصحم أف ال و وفاعل، 
 :، نبافعبلف (كاف)

 .ليس 
 .ما داـ 

ما دلم لنمطر  ونقوؿ: ،نيس لنْاضرون غافلينقوؿ: ن، و هماًل نيس لنطانب مُ  :ِف اؼبثاؿ قوؿن
 عبملة فقط.اتماـ ل والتكملة، نازاًل فلن أخرج من لنبيت

 اؼباضي فقط، إالَّ  ادة، فبل يأيت منهجام ى أفعااًل سمَّ تُ حيث طلًقا، فاف مُ وىذاف الفعبلف ال يتصرَّ 
 (ما)بػ قْ سبَ اؼبصدرية، فلو مل تُ  (ما)ق بػسبَ أف تُ  (ما داـ)شرتط ِف ويُ  أو األمر،اؼبضارع  وال يأيت منها

 .(كاف)ة فبل تكوف من أخوات اؼبصدريّ 
 :وبذنك نج  أن أخ لت )كان( تَّقسم إنى
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  َّكامبًل   افً ؼ تصرم ما يتصر. 
  اناقصً  ما يتصرَّؼ تصرمفًاو. 
 .وجامد 
 آخر: اتقسيمً ها مَ قسِّ أف نُ  ويبكن
  :اؼبصدرية، وىي: ما داـ. (ما)ت بػقَ بِ  إذا سُ إالَّ  (كاف)أفعاؿ ال تعمل عمل القسم األّوؿ 
  ت بنفي، وىي: ما زاؿ، ما فتئ، ما قَ بِ  إذا سُ إالَّ  (كاف)القسم الثاِن: أفعاؿ ال تعمل عمل

 ، ما برح.انفكّ 
  :ة األفعاؿ.شروط، وىي بقيَّ  أوببل قيود  (كاف)أفعاؿ تعمل عمل القسم الثالث 

ؿ تنصب األوَّ حيث هما، كمَ وأخواهتا من العوامل الِت تدخل على اؼببتدأ واػبرب فتنسخ حُ  إفَّ 
 إنح قوؿ: ن ا( عليهإفَّ )، بعد إدخاؿ زيٌ  قائمٌ : وِف صبلةى خربىا، سمَّ ى اظبها، وترفع الثاِن ويُ سمَّ ويُ 

﴿َوُىَو [، وِف بعض اآليات: ٖٚٔ]البقرة:  ﴿ِإفَّ اللََّو َدُفوٌر َرِحيٌم﴾ :-تعاىل–وكما قاؿ  ،زيً ل قائمٌ 
 .﴿ِإفَّ اللََّو َدُفوٌر َرِحيٌم﴾: بعد إدخاؿ إفَّ و [، ٚٓٔ]يونس:  اْلَغُفوُر الرَِّحيُم﴾

 إنح : ( تكوفإفَّ ) بعد دخوؿ، ونلنمسلم ن مَّتصر  وِف صبلة: ؿ وترفع الثاِن،تنصب األوَّ  فهي
ا بعد دخوؿ )إفَّ  ،لنطانبان مجته لن وكذلك ِف صبلة: ،لنمسلمين مَّتصرون  إنح  ( تكوف:فإهنَّ
 .لنطانبين مجته لن

ٌٖ)أخْات   :(إ
  َّزيً ل قائٌم. إنح : واؼبثاؿ عليها كما قلنا .إف 
  .َّعظيمٌ  لنقرآنَ  أنح  علمتُ  (، واؼبثاؿ عليها:إفَّ )دة مثل شدَّ أف تكوف مُ  دَّ بُ  الو أف. 
 .َّكأنح زيً ل بْرٌ  وذلك مثل: كأف. 
  .متْ ون لنَّاسَ نيت مثل: ليت. 

 (ليت) من حيث اؼبعّن ال يصلح؛ ألفَّ و يصلح من حيث اإلعراب، وىو ، سهلٌ  نيت لن رسَ و 
  واؼبستحيل.تأيت للتميّن 
  .لن رَس سهلٌ  نعلح مثل: لعل. 
 .َّبارٌد. ج ح لن لنشمس طانعٌة نكنح  مثل: لكن 

 .، نكنح()إنح، أنح، كأنح، نيت، نعلح : ( ىيإفَّ )أخوات  وبذلك نعرؼ أفَّ 
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 ، وأخ لت كان:لنفرق بين أخ لت إنح 
 أيًضا ِف اإلعراب. يُفيدناها حروؼ، وىذا كلّ   (إفَّ )ها أفعاؿ، وأخوات كلّ   (كاف) أخوات -

اػبرب، اسم و ونائب الفاعل، اؼببتدأ،  الفاعل، ، وىي:اؼبرفوعاتستة أنواع من انتهينا من وبذلك 
وكذلك خرب  فهو منصوب (إفَّ )ا اسم أمَّ  كذلك من اؼبرفوعات.  (إفَّ )خرب و من اؼبرفوعات،  (كاف)
  .مستقل فصلٌ  لووىو التوابع، وىذا واحد،  نوعٌ بقي من اؼبرفوعات من  اؼبنصوبات، و  (كاف)

 

 بين للمجهوؿ، ونائب الفاعل من اآليتني التاليتني:استخرج الفعل اؼب ي:اٌغإاي األٖو
 [.ٔٗ]يوسف:  ﴿ُقِضَي اأْلَْمُر الَِّذي ِفيِو َتْستَػْفِتَياِف﴾ -ٔ
ْنَساُف ِمْن َعَجٍل﴾ -ٕ  [.ٖٚ]األنبياء:  ﴿ُخِلَق اإْلِ

، اسم إفَّ  :)يعيناستخرج اؼببتدأ وخربه فيما يأيت، وأيًضا ما أصلو اؼببتدأ واػبرب  اٌغإاي اٌصاين:
 :خرب إفَّ، اسم كاف، خرب كاف(

 [.ٖ٘]النور:  ﴿اللَُّو نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض﴾ -ٔ
 [.ٕٛٔ]البقرة:  ﴿َواللَُّو َدُفوٌر َرِحيٌم﴾ -ٕ
 [.ٜٙ]النساء:  ﴿وََكاَف اللَُّو َدُفورًا َرِحيًما﴾ -ٖ
 [.ٖٚٔ]البقرة:  ﴿ِإفَّ اللََّو َدُفوٌر َرِحيٌم﴾ -ٗ
 [.ٜٙٔ]البقرة:  َأفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب﴾﴿َواْعَلُموا  -٘
 [.ٖٔ]مرمي:  ﴿َوأَْوَصاِن بِالصَّبَلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحي ا﴾ -ٙ

 :ْتمٍ ذٕثُها

: يأيت صبلة (كاف)وخرب  (إفَّ )خرب  فكذلكاػبرب صبلة ويأيت شبو صبلة،  يأيت: كما لنتَّبيه لألول
فخرب ، لنمطر يَّزل إنح وكذلك مثل: ىنا صبلة فعلية، فخرب )كاف( ، كان لنمطر يَّزل مثل: وشبو صبلة،

 :(يَّزل)ىنا صبلة فعلية )إفَّ( 
 .، ولنجملة لنفعلية ف  مْل رفع خبر إنح ه  :فعل، ولنفاعل ضمير مستتر تق يره يَّزل

 إنح ( شبو صبلة، ومثل: أصبح، فخرب )أصبح لنطائر بين لألشجارواؼبثاؿ على شبو اعبملة نقوؿ: 
 .( ىنا شبو صبلةإن، فخرب )لنمعلَم ف  لنفصل
على  ثاؿواؼبصبًل، وأخواهتا ضمريًا متّ  : قد يأيت اسم كاف وأخواهتا، وأيًضا اسم إفَّ لنتَّبيه لنثان 

 .إنحكم مجته ون، وكذلك: نائًما كَّتُ : ذلك نقوؿ
صلة زبرج عن ىذه اؼبتّ بل تكاد الضمائر فصلة صبلًة وتفصيبًل، وهبذا نكوف قد أعربنا الضمائر اؼبتّ 
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 :قائًما كَّتُ  ونقوؿ ِف إعراب اؼبثاؿ: اإلعرابات،
 

 كَّتُ 
 صانه بضمير رفع متْرك.على لنسك ن؛ التّ  مبَّ    كان: فعل ماضٍ 
 رفع لسم كان. على لنضم، ف  مْل   صل مبَّ   ولنتاء: ضمير متّ 

 .، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخرهخبر كان مَّص ب نائًما
 :نم يقم زيٌ  نكَّحه جانسٌ : ؿ ِف إعراب اؼبثاؿونقو 
 
 هنكَّح 

 ى لسمها، وترفع لنخبر.سمح نها لسٌم وخبر، تَّصب لالسم ويُ  ناسخ حرف :هَّا نكنح 
من  (نكنح ) ؛ ألنح نصب لسم نكنّ  على لنضم ف  مْل   صل مبَّ   لنهاء: ضمير متّ 

 .(إنح )أخ لت 
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة خبر نكنح  جانس

، واُ أَْعَلُم، -بإذف ا تَػَعاىَلٰ -اؼبنصوبات  إىل وبعد ذلك ننتقلوهبذا ننتهي من صبيع اؼبرفوعات، 
 نا ؿُبَمَّد.َوَصلَّٰى اُ َوَسلََّم َوبَاَرَؾ وَعَلٰى نبيِّ 
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عليو  ،و ؿبمد بن عبد ابيِّ اغَبْمُد ِ َربِّ الَعاَلِمنَي، َوَصلَّٰى اُ َوَسلََّم َوبَاَرَؾ َعَلٰى عبده ون
ة عدَّ  يناعل قد مرَّ و ِمن الدروس النحوية،  السَّاِدسالتسليم، ىذا ىو الدرس  الصبلة وأتم  أفضلُ 

مٌة ِف األظباء، وعرضنا للمرفوعات ِمن األظباء، وقد مات ىي: مقدِّ اؼبقدِّ  ٰىِذهمات، وخامس مقدِّ 
 ا.انتهينا ِمن اؼبرفوعات وأخذنا على ذلك واجبً 

-تعاىل–عل ِمن قولو استخرج الفعل اؼببين للمجهوؿ ونائب الفن َعَلٰى لن لجب: ونلمرلجعة
 وإعرابو:  َي(،ضِ قُ )[، الفعل ىنا: ٔٗ]يوسف:  ﴾14ُقِضَ  لأْلَْمُر لنحِذي ِفيِه َتْستَدْفِتَياِن ﴿ :

 .صل به ش ءه نم يتّ ألنح  ؛على لنفتح مبَّ    فعٌل ماضٍ   َ ضِ قُ 

 نقوؿ ِف إعرابو: و ، لألمرىنا: عل اونائب الف
 .وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره ،نائب فاعل مرف ع لألمر

ْنَساُن ِمْن َعَجلٍ ﴿ ا مثله:وأيضً   .[ٖٚ]األنبياء:  ﴾73 ُخِلَق لإْلِ
، [ٜٙٔ]البقرة:  ﴾491 َولْعَلُم ل َأنح لنلحَه َشِ يُ  لْنِعَقابِ ﴿ :-َعزَّ َوَجلَّ -قوؿ ا  :ومن األمثلة

وىي مضاؼ،  ،ش ي اػبرب ىنا: و اسم إفَّ: دائًما منصوب، و ، لللىنا نقوؿ:  (فَّ أ)اسم و 
  ؾبرور. والعقاب: مضاؼ إليو

، اسم إفَّ: لفظ اعببللة [ٖٚٔ]البقرة:  ﴾437 ِإنح لنلحَه َغُف ٌر َرِحيمٌ ﴿ حينما نُعرب اؼبثاؿ:و
ارحيم)الطبلب يعرب  وبعض، مرفوع : خرب إفَّ وغف ر، (للل) وىذا وجو ، : خرب ثافٍ ( على أهنَّ

خطأ، ولذلك  ٰىَذاليس ِف و ، ب صفةً عرَ ا تُ هَ أنػَّ  :وه  آخرَ  اهَّاك وجهً  ونكنح من أوجو اإلعراب، 
أف  دَّ بُ  ، وكذلك الاثانيً  اأف تكوف خربً  َوِإمَّا، صفةً  تكوفا أف بعض النحويني يقوؿ ِف إعراهبا: إمَّ 

ردبا يكوف فيها وجهاف، وردبا يكوف فيها فلئلعراب،  من وجوٍ  أكثرُ  لكلمةلو: ردبا يكوف أنَّ  نعرؼ
 من ذلك. وأكثرُ  ثبلثةٌ 

، جػػاء لػػك بػػإعراٍب لػػو بػػإعرابٍ  ؛ يعػػين: إف جئػػتَ وي  ال ىُبطَّػػأ كْبػػ هرت مق نددة:ونددذنك؛ لشددتُ 
ء ِف ، قاؿ لك: فيها وجٌو آخر، واإلفتاء ِف مثل ىذا ليس كاإلفتاعليو بإعرابٍ  تَ دْ ، أو إف ردَ آخرَ 

 .لو وجوٌ  وفيو ضعيًفا، ولكنَّ  أمور الشرع، وردبا هبتهد ِف شيء ردبا يكوف النظرُ 
 ؾ.رَّ أو ربُ فتح اغباء بإسكاف اغباء، وال تُ  (كْبوي) كلمة: فائ ة

 :نقوؿ ِف إعرابو ﴾لنلحُه نُ ُر لنسحَماَولِت َولأْلَْرضِ ﴿ واؼبثاؿ:
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 .ةلنظاهر  مبت أ مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنلحهُ 
 ، وه  مضاف.مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة خبر نُ رُ 

 .مجرور، وعالمة جره لنكسرة لنظاهرة مضاف إنيه لنسحَماَولتِ 
: -تعاىل–وِف قولو  اؼبعّن، نقوؿ: بو تمم ي اػبرب ىو ما نا:قل ناردبا يشكل على البعض أنَّ 

أيت معو اؼبضاؼ إليو، ىذا من حيث يأف  دَّ بُ  الو  ،اؼبضاؼاؼبعّن ب تمّ مل ي ﴾لنلحُه نُ ُر لنسحَماَولتِ ﴿
 قوؿ:نحينئٍذ  ناإسباـ اؼبعّن، ولكن من حيث اإلعراب فإنَّ 

 مبت أ مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة. لنلحهُ 
 ، وه  مضاف.مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة خبر نُ رُ 

 مضاف إنيه، دلئًما مجرور، وعالمة جره لنكسرة. لنسحَماَولتِ 
 

 لن لو: حرف عطف. َولأْلَْرضِ 
 لنمعط ف يأخذ حكم لنمعط ف عليه. مجرور؛ ألنح  لألرض: لسم معط ف

ًٖ ّأخْاتَا   ظ
 غريِّ ا تُ هَ ى النواسخ؛ ألنػَّ سمَّ تُ  وىيمن العوامل الداخلة على اؼببتدأ واػبرب: ظنَّ وأخواهتا، 

آخر ىبتلف عن  ا حكمٌ ؽبََ  نَّ وأخواهتا(، و)ظِف األصل مرفوَعنيكانا بعد أف   ،اؼببتدأ واػبرب كمَ حُ 
على اؼببتدأ واػبرب  (ظنَّ وأخواهتا)تدخل حيث وأخواهتا،  (كاف)وأخواهتا، وىبتلف عن  (إفَّ )

  .القاعدة األساسية ِف الدرسىي ىذه و ما مفعوالف ؽبا، هُ فتنصبهما على أنػَّ 
 .زيٌ  قائمٌ : نقوؿ مثاؿ ذلكو 
 .مة لنظاهرة، وعالمة رفعه لنضمرف ع مبت أ زي 
 .، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرةمرف ع خبر قائم

 .سعٌ  متأخرٌ : ومثل
 .، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرةمرف ع مبت أ سع 
 .، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرةمرف ع خبر متأخر

 ؛مفعولني نصبت حيث، زيً ل قائًما ظََّّتُ قوؿ: ن ( على اعبملة األوىلظنَّ )إذا أدخلنا و 
 .اى مفعواًل بو ثانيً سمَّ يُ  :ؿ، والثاِنى مفعواًل بو أوَّ سمَّ يُ  :ؿاألوَّ 

 إعراهبا:نقوؿ ِف ، زيً ل قائًما ظََّّتُ : واؼبثاؿ
 صانه بتاء لنفاعل.التّ  ؛على لنسك ن مبَّ    فعل ماضٍ   ظنح 
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 رفع فاعل. ف  مْل   على لنضمّ  صل مبَّ   تاء لنفاعل: ضمير متّ  لنتاء
 وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. ل مَّص ب،مفع ل به أوّ  زيً ل
 مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. مفع ل به ثانٍ  قائًما

لنمسافرين  ظََّّتُ : بعد دخوؿ )ظنَّ( ، نقوؿلنمسافرون مغادرون: نقوؿ مثاؿ آخروِف 
 عند اإلعراب نقوؿ:و ، مغادرين
 

 بتاء لنفاعل. صانهالتّ  ؛على لنسك ن مبَّ    ظن: فعل ماضٍ  ظََّّتُ 
 رفع فاعل. على لنضم ف  مْل   صل مبَّ   وتاء لنفاعل: ضمير متّ 

 

ه جمع مذكر سانم، ولنَّ ن ل مَّص ب، وعالمة نصبه لنياء؛ ألنح مفع ل به أوّ  لنمسافرين
 عن لنتَّ ين ف  لنمفرد. ضٌ ع  

 ن ه جمع مذكر سانم، ولنَّمَّص ب، وعالمة نصبه لنياء؛ ألنح  مفع ل به ثانٍ  مغادرين
 عن لنتَّ ين ف  لنمفرد. ع ضٌ 

لنطانبين  ظََّّتُ : بعد دخوؿ )ظنَّ( عليو قوؿن، لنطانبان مجته لنقوؿ: ن وِف مثاؿ آخر
 .مجته ين

 :، ييقاعدة ثانية: لـ ظوَّ أخوات

 .زيً ل قائًما أو مَّطلًقا ظََّّتُ : مثلظنَّ.  .4
 .مًرل صادقًاعَ  حسبتُ  مثل: حسب. .2
 فعل وفاعل. حسبتُ 
 ل مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره.أوح  مفع ل به عمًرل
 مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. مفع ل به ثانٍ  صادقًا
 معّن خلت: ظننت.و . فاهًما لنطانبَ  خلتُ  مثل: ِخْلُت. .7
 .ظنَّ  :زعم ىنا دبعّنو ، مًرلزيً ل عَ  زعمتُ  مثل: زعم. .1

سيبويو ِف كتابو كاف ها تأيت لليقني، ولذلك  ، ولكنَّ والظنِّ  ستخدـ للشكِّ وىي ِف األصل تُ 
 ن، لكنَّ تيقّ  يقصد هبا: (زعم)ا كذا، وهَ يقوؿ: زعم الكسائي أنػَّ فد ىذه اللفظة، ردِّ كثريًا ما يُ 
 .ا تأيت للظنِّ هَ أنػَّ  (زعم)األصل ِف 

ًنا سباًما َمن قاؿ يقّ تو ليس مُ أنَّ  :فيد اليقني سباًما، دبعّنال تُ و فيد الرجحاف، ىذه األربعة أفعاؿ تُ 
 أيًضا: (ظنَّ )من أخوات و فيد الرجحاف، ذلك، فهي تُ 
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 .لنعلم ن رًل رأيتُ  مثل: رأى. .1
 .عمًرل فاهًما علمتُ  مثل: علم. .1
ًْا وج تُ  مثل: وجد. .3  .لنخبر صْي

و علم أنَّ  تعينا هَ أنػَّ  أي: أفضل؛ (تفيد العلم)نقوؿ: و فيد اليقني والعلم، تُ  أفعاؿ ىذه الثبلثةو 
 أف تكوف هبذا اؼبعّن. دَّ بُ  الوىي معو،  ال شكَّ و  ،ن بذلكوتيقّ 

قوؿ: نمن ذلك، وكذلك حينما  نتُ تيقَّ  فذلك يعين أنَّين، ن رًل لنعلمَ  رأيتُ قوؿ: نحينما و 
ا لنخبرَ  وج تُ قوؿ: ن عندمااليقني، وكذلك تفيد هي ف، مًرل فاهًماعَ  علمتُ  ًْ  .صْي

ا ؛، فحينئٍذ ال تنصب مفعولني(أبصرأو  شاىد،) :إذا كانت دبعّن (رأى* والفعل )  ألهنَّ
ا حينئٍذ ال هَ فإنػَّ  (شاىد وأبصر) :دبعّن (رأى)إذا كانت أمَّا ن، علم وتيقَّ  :دبعّنهبب أف تكوف 

، رأيُت سيارةً قوؿ على سبيل اؼبثاؿ ِف ذلك: نتنصب مفعولني، وإمبا تنصب مفعواًل واحًدا، ف
، فحينئٍذ سيارةً  وأبصرتُ  شاه تُ وإمبا معناىا:  ،يارةً س علمتُ  دبعّن: تصلح أف تكوفال هنا ف

 :سيارةً  رأيتُ قوؿ ِف إعراب: نال تنصب مفعولني، وإمبا تنصب مفعواًل واحًدا، ف
 صانه بتاء لنفاعل.التّ  ؛على لنسك ن مبَّ    رأى: فعل ماضٍ  رأيتُ 

 فاعل. رفع ف  مْل  ضمير متصل مبَّ   على لنضم ولنتاء: 
 وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. ،مَّص ب مفع ل به سيارةً 

ا (سيارة)وال يصّح إعراب   (ظنَّ )ليست من أخوات  ى(رأ) ؛ ألفَّ ؿ: مفعوؿ بو أوّ على أهنَّ
 ىنا.

نصب مفعواًل واحًدا؛ ينصب مفعولني، وإمبا يو ال فإنَّ  (عرؼ) :إذا كاف دبعّن (علم) * الفعل
 علمتُ ، لن رس علمتُ ، أو لن رس عرفتُ قوؿ: نكما وذلك   ؿ من اليقني إىل اؼبعرفة،و ربوَّ ألنَّ 

 .عرؼ : مفعواًل واحًدا إف كانت دبعّنحينئٍذ ال تنصب إالَّ ف، لنخبرَ 
كأف وذلك   مفعواًل واحًدا، نصب إالَّ يو ال فإنَّ  ولقي( عثر) :إذا كانت دبعّن (وجد) * الفعل

 :وِف إعراهبا نقوؿ، مفتاح  وج تُ قوؿ مثبًل: ن
 

 وج تُ 
 صانه بتاء لنفاعل.التّ  ؛على لنسك ن مبَّ     : فعل ماضٍ وج

 فاعل. رفع ف  مْل  ضمير متصل مبَّ   على لنضم لنتاء: 
 رة.ق ّ مفع ٌل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنمُ  مفتاح 
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 عليهار قدّ بل تُ فليست من حروؼ العلة،  وىي حرؼ اغباء، ىاآخر  (مفتاح وكلمة )
ولكن الكلمة  ر على حروؼ العلة،قدّ : أفَّ حركات اإلعراب تُ قاعدةأصل الو ، حركات اإلعراب
أف نقوؿ:  دَّ بُ  بلف، وىي منصوبة النطق ننطق اغباء بكسرةٍ  وعنداؼبتكلم،  ء(يا)ىنا اتَّصل هبا 

، بل نقوؿ ِف إعراهبا تفصيبل: قدرة، وال يصلح أف نقوؿ: منصوبة بالكسرةاؼبفتحة منصوبة بال
بْركة لنمَّاسبة  لنمْل   مَّع من ظه رها لشتغالُ  ،رةنفتْة لنمق ح ب، وعالمة نصبه لمَّص  

ناسب حبركة تُ ( مفتاح)كلمة  ِف ناسبها الكسرة، فلذلك اشتغل ىذا الّ الياء يُ ألفَّ  (؛لنكسرة)
ىي حركة اإلعراب، وإمبا  تتكوف اغبركة ىنا كسرة، وليسفالياء، وىذا دائًما يأيت مع ياء اؼبتكلم، 

مَّع من ، رةمفع ل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنمق ّ رة، فنقوؿ: ب مقدَّ حركة اإلعرا
 بْركة لنمَّاسبة. لنمْل   ظه رها لشتغالُ 

 ، ونقوؿ ِف إعرابو:جاء غالم : نقوؿ مثاؿ آخروِف 
 على لنفتح. مبَّ    فعل ماضٍ  جاء

 لنمْلّ  رة، مَّع من ظه رها لشتغالُ ة لنمق ّ فاعل مرف ع، وعالمة رفعه لنضمّ  غالم 
 بْركة لنمَّاسبة.

 مضاف إنيه. جرّ  لنياء: ضمير متصل مبَّ  على لنسك ن ف  مْلّ 
 :( ِف اؼبثاؿ السابقمفتاح كلمة )إعراب   ِف وكذلك نقوؿ

  
 مفتاح 

رة، مَّع من ظه رها لشتغال مفع ٌل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنمق ّ 
 بْركة لنمَّاسبة. لنمْل  

 مضاف إنيه. جرّ  لى لنسك ن ف  مْلّ لنياء: ضمير متصل مبَّ  ع
 مضاؼ إليو أو باإلضافة. جرّ  ِف ؿبلّ  مبين  فهو صل باسم، ضمري اتَّ  :ىنا وياء اؼبتكلم

 :(ظنَّ )نكمل بقية أخوات 
 .زبيًبا خذت لنعَّبَ لتّ  مثل:ازبذ.  .8

 فعل وفاعل. خذتُ لتّ 
 .لنظاهرة على آخره مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة مفع ل به أول لنعَّب
 .لنظاهرة على آخره مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة مفع ل به ثانٍ  زبيًبا

 .طعاًما لنلبنَ  لتخذتُ : وكذلك اؼبثاؿ
 .لنخشب بابًا جعلتُ  مثل:جعل.  .9
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 فعل وفاعل. جعلتُ 
 .لنظاهرة على آخره مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لمفع ل به أوّ  لنخشب
 .لنظاهرة على آخره فتْةمَّص ب، وعالمة نصبه لن مفع ل به ثانٍ  بابًا

 ، كذلك.لألرض بيًتا جعلتُ  :واؼبثاؿ
مػذىب  : وىػو أفَّ شػرح اآلجروميػة ِفوجػد يُ  وىػو، ( نشري إىل أمػرٍ ظن وأخواهتا)قبل أف لبرج من و 

ا ليسػػػت مػػػن َهػػػالصػػػواب أنػَّ  ، وىػػػذا رأٌي ؽبػػػم، ولكػػػنَّ (ظػػػنَّ )مػػػن أخػػػوات  (ظبػػػع)الكػػػوفيني هبعلػػػوف 
 هور النحويني.، وىو خبلٌؼ عبم(ظنَّ ) تأخوا

 املفعْل بُ
 الفاعل. فعلُ  عليو: ىو االسم اؼبنصوب الذي يقع وعريفأيًضا، وت اؼبنصوباتمن اؼبفعوؿ بو 

 :نقوؿ إعراهباِف ، و لن رس فهمتُ قوؿ: ن، و ركبُت سيارةً : على ذلك ثاؿواؼب
 صانه بتاء لنفاعل.التّ  ؛على لنسك ن مبَّ    فهم: فعل ماضٍ  فهمتُ 

 رفع فاعل. على لنضم ف  مْل   ل مبَّ   صولنتاء: ضمير متّ 
 مفع ل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. لن رس

 :(القاضي)إعراب نقوؿ ِف ، لنقاض  رأيتُ : واؼبثاؿ
 مفع ل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. لنقاض 

رأيت نستطيع أف نقوؿ:  ؛ ألنَّنارةقدَّ اؼب ، وليستعلى آخره الظاىرة الفتحة ىنا وعبلمة نصبو
  الفتحة، تظهر عليهما ولكنَّ الياء والواوركات، اغبظهر عليو تة ال دائًما حرؼ العلّ و ، لنقاض َ 

 تظهر حركة الفتح على الياء.و ، ِف نطقها وجد ثقلبل يُ ف لنقاضَ  مبتسًما رأيتُ  كما نقوؿ:
 على قسمين:يأت  لنقاع ة لنثانية: لنمفع ل به 

 اىر.ظ (ٔ
 ر.ضمَ ومُ  (ٕ
  :، فاؼبفعوؿ بو ىنالن رس وفهمتُ ، ركبت سيارةً : ، مثلـ مثالو، قبل قليلتقدَّ  :لنظاهر

 كلمة ظاىرة.
 ؛ حيث يمكن أن يك نًرلضمَ ويك ن مُ 
o  ّصبًل.ضمريًا مت 
o .أو يكوف ضمريًا منفصبًل 
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، هُ تُ لن رُس كتبقوؿ مثبًل: ونِف الدروس السابقة،  اغبديث عنوـ تقدَّ  صلوال مير المّت
 :( نقوؿكتبته) وِف إعراب

 .؛ الّتصانه بتاء لنفاعلعلى لنسك ن مبَّ    كتب: فعل ماضٍ  هُ تُ كتبْ 
 رفع فاعل. ف  مْل  ضمير مّتصل مبَّ   على لنضم ولنتاء: 
 نصب مفع ل به. ف  مْل  ضمير مّتصل مبَّ   على لنضم ولنهاء: 
 بو. مفعواًل أحُدنبا فاعبًل، واآلخر  ، فهنا جاءبفعلٍ  افالضمري صل اتَّ ففي اؼبثاؿ السابق 

 :(خلقهاإعراب )قوؿ ِف فن، ا لللُ هَ لنشاة خلقَ قوؿ: نضمائر النصب حينما من و 
 على لنفتح. مبَّ    خلق: فعل ماضٍ  هاخلقَ 

 نصب مفع ل به. على لنسك ن ف  مْل   صل مبَّ   لنهاء: ضمير متّ 
 بعضُ كما قاؿ –الضمري  نستطيع أف نستخرج من ىذاو  (:اإيَّ ) ال مير المنفصل

 (إيا) والضمريمفعوؿ بو،  ويكوف ضمري النصب ِف ؿبلِّ نصب، اعشر ضمريً  اثين -النحويني
 نصل به:نستطيع أن 
  َّا حرفًا داال  على اػبطاب.إم 
  م.أو حرفًا داال  على التكلم 
 .أو حرفًا داال  على الغيبة 

 التكلمم حرؼو ، إيحايَ قوؿ أيًضا: ن، و إيحاناثبًل: قوؿ منم، على التكلم  داؿ   رؼٍ حب فعند اتِّصالو
مثبًل: والياء  بعد إعراهباوحدىا، ُث نقوؿ  (إيَّا)اإلعراب نعرب  فعندعراب ىنا، ؿبّل من اإلليس لو 

على  حرٌؼ داؿ   (نا)نقوؿ: و (إيحانا) ِف ، أو مثبًل ، ال ؿبلَّ لو من اإلعرابمحرٌؼ داؿ  على التكلم 
 .ؿبلَّ لو من اإلعراب ال م،التكلم 

، إيحاكم وأيًضا، إيحاكنح و ما، إيحاكُ و إيحاِك، و إيحاك، اػبطاب نقوؿ: وعند اتِّصالو حبرٍؼ داؿ  على 
  .طبسة مع كاؼ اػبطابوىي 

 ،مْ ، وإيحاهُ نح ما، وإيحاهُ ، وإيحاهُ ا، وإيحاهَ إيحاهُ نقوؿ: فالغيبة، اتِّصالو حبرٍؼ داؿ  على ُث نأيت إىل 
 .وىي طبسة مع حرؼ الغيبة أيًضا

 أيم ف ،يُقدَّـ على الضمري اؼبنفصل ، حيثىو الضمري اؼبتصل األصل ِف شغل الِّ قاع ة مهمة: 
 اؼبنفصل. فيو الضمريُ  و ال يصلح أف وبلَّ صل فإنَّ موضٍع يصلح أف يكوف فيو الضمري اؼبتّ 

تقوؿ:  أف ثبت لنفسك اجمليءَ ينما تُ ح األوىل ِف شغل الِّ ف، جاء إيحاي: على ذلك ثاؿواؼب
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نفصل ىنا خطأ، والصحيح اؼبضمري الىي أوىل، فحينئٍذ نقوؿ: استعماؿ و هذه أسهل، ف، جئتُ 
 و ىو األوىل ِف االستخداـ.صل؛ ألنَّ أف نستعمل الضمري اؼبتّ 

يصلح أف و فيو الضمري  وبلم  موضعٍ  أيم  :يعين ِف القاعدة السابقة؛ والعكس صحيح: قاع ة
 صل.فيو الضمري اؼبتّ  بل يصلح أف وبلَّ فاؼبنفصل  فيو الضمريُ  لَّ وب

بل فبالضمري اؼبنفصل،  ت اعبملةبدأحيث ، أنت جئتَ ، أو أنت قادمٌ : على ذلك ثاؿواؼب
 و.ؿبلَّ  ال يبكن أف وبلَّ و صل، بدأ بالضمري اؼبتتيبكن أف 

أف أقوؿ أو ، إيحاي ضربتَ أقوؿ: أف  :أيهما أفضلعلى سبيل اؼبثاؿ لو أف شخًصا ضربين و 
 صل، فهو أوىل من أف وبلَّ تّ ىنا الضمري اؼب ، إًذا األصلح أف وبلَّ َّ ضربتَ  الصواب: ؟ضربتَّ 

 ، فاالستعماؿ خاطئ.إياي ضربتَ : قوؿ اأمَّ الضمري اؼبنفصل، 
ستخدـ فيها : اؼبواضع الِت يصلح أف ُيستخدـ فيها الضمري اؼبنفصل ال يصلح أف يُ وكذلك

 اضع ضمريً نأف  ناهنا االستعماؿ صحيح، ولو أردف، ضربتَ  إيايَ قوؿ: فحينما نل، صالضمري اؼبتّ 
  .ل بالضمري اؼبنفصلأف ُيشغَ  دَّ بُ  ال الَّ  ستطع؛ ألفَّ ن فلنبدؿ ىذا الضمري اؼبنفصل  صبًل متَّ 

 ففي اإلعراب نقوؿ: إياي ضربتمثبًل:  نالو قلو 
 م.ق ح مبه  مفع لٍ ضمير مَّفصل مبَّ   ف  مْل  نصب  اإيح 

 ـ فيها اؼبفعوؿ بو.وىذه من اؼبواضع الِت يتقدَّ 
 .، ال مْلح نها من لإلعرلبمة على لنتكل  دلنح  لنياء
 .؛ الت صانه بتاء لنفاعلعلى لنسك ن مبَّ    ضرب: فعل ماضٍ  ضربتَ 

 رفع فاعل. ف  مْل   مبَّ   على لنفتح صلولنتاء: ضمير متّ 
 ، نقوؿ:إياك نستمعثاؿ: وِف إعراب )إيا( ِف اؼب

 م.ق ح مبه  مفع لٍ ف  مْل  نصب على لنسك ن ضمير مَّفصل مبَّ     إيا
 .لنخطاب، ال مْلح نها من لإلعرلبة على دلنح  لنكاف

 :نقوؿ اب ىذه اعبملة إعرابًا تام  اعر ففي إ،  َِّ مْمٌ  ضربَ حينما نقوؿ مثبًل: و 
 لى آخره.وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة ع ،مبت أ مرف ع مْم 
 
 
 ضربَّ 

 .؛ الت صانه بياء لنمتكل معلى لنفتح مبَّ    ضرب: فعل ماضٍ 
 .ال مْلح نها من لإلعرلب ، مبَّية على لنكسر،ولنَّ ن: ن ن لن قاية

 نصب مفع ل به. ف  مْل  ضمير مّتصل مبَّ   على لنسك ن ولنياء: 
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 .(مْم )يع د على  (،ه )ه مستتر تق يرُ ضمير لنفاعل: و 
 .نلمبت أ )مْم ( رفع خبر ف  مْل   )ضربَّ ( ة لنفعليةولنجمل

، َّ ضربَ : فعندما نقوؿا تقي الفعل من الكسر، هَ يت هبذا االسم؛ ألنػَّ ظُبِّ  :ن ن لن قاية
، وحينئٍذ ناسبها من اغبركات الكسرةُ يُ  اؼبتكلِّم ياء ينكسر آخر الفعل؛ ألفَّ ىذه النوف  فبدوف
، خشية التقاء وُبرَّؾ بالكسرِ  أف كنيبُ و ، لكنَّ اال يأيت ؾبرورً عل والف ر الفعل،إىل أف نكسِ  نضطرم 

 ومثل، [ٔ]البينة:  ﴾َنْم َيُكِن لنحِذيَن َكَفُرول﴿: -تعاىل–ِف مثل قولو  ـ معناالساكنني، كما تقدَّ 
 .نم يَّزِل لنمطرُ : قولنا

، ضربَِّ : ِف بداًل منو كما ل الكسرىي الِت تتحمَّ و نوف الوقاية تقي الفعل من الكسر، ف
  . يصحم الىذا و ،  بِ رَ ضَ : نالقل لو أزلنا ىذه النوفَ و ىذه النوف،  ربت ةفوضعنا الكسر 

 انتهينا من اؼبفعوؿ بو.قد هبذا نكوف و 
 )املفعْل املطلل( الدزع الجالح مً امليصْبات: املصدز

فكبلنبا  طلًقاسواًء أظبيتو مصدرًا أو أظبيتو مفعواًل مو ى اؼبفعوؿ اؼبطلق، سمَّ ويُ  لنمص ر:
 .صواب

ى تعدَّ يبل ف، خببلؼ باقي اؼبفاعيل ى ببل قيدٍ تعدَّ يو ؛ ألنَّ بذلك طلقاؼبفعوؿ اؼبي ظبُّ  فائ ة:
، وإمبا مثل اؼبفعوؿ لو بػالبلـيتعدَّى ، وال ( مثل اؼبفعوؿ فيوِف)بػ  يتعدَّى وال مثل اؼبفعوؿ بو، بالباء
 ى بنفسو مطلًقا.يتعدَّ 

 : نه تعريفان:لنمطلق( تعريف لنمص ر )لنمفع ل
  َّأكل يأكل أكاًل ؿ: ىو الذي هبيء ثالثًا ِف تصريف الفعل، تقوؿ: التعريف األو ،

، ُث ِف تصريف ىذا الفعل يأكلفعل، والثاِن: ىو ال: ىذا لأكَ ىو اؼبصدر، و  ،أكاًل الثالث: ف
 ىذا تعريف الكوفيني.و ، إًذا ىو اؼبصدر، (أكاًل )الثالث جاء 
  نٍ وزمَ  ثٍ على حدَ  الفعل يدؿم فآخر للمصدر: ىو األصل للفعل، وىناؾ تعريٌف ،

وأيًضا الفعل ن اؼباضي، ث األكل، وأيًضا كونو ِف زمَ على حدَ  يدؿم فإنَّو ، لأكَ قوؿ: نحينما و 
 الزمن و ِفعلى أنَّ  ث األكل، ويدؿم على حدَ  يدؿم  ؛نٍ وزمَ  ثٍ على حدَ  : ىذا فعل يدؿم (يأكل)

األكل ث األكل، وأيًضا كوف ىذا على حدَ  دؿم ي الفعل ، فإفَّ (لْ كُ )قوؿ: ن اغباضر، وأيًضا حينما
على  بل يدؿم فألصلو  وإذا أرجعناهعلى الزمن،  أصل الفعل ال يدؿم  لكنَّ و ِف اؼبستقبل،  وبدث

على   يدؿم فبل: ذهاب ومثلو:، نٍ على زمَ  ال يدؿم  اؼبصدر ىذاو ، َأْكاًل : (لأكَ )قوؿ ِف نزمن، ف
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 صدر.اؼبىو  اوىذزمن، 
  قوؿن، و ذهابقوؿ: ناؼبصدر ف، ذهب، يذهب ِذهابًاقوؿ: نؿ بناًء على التعريف األوَّ و 
 كبلنبا سواء.فطلق، اؼبفعوؿ اؼبصدر، أو نقوؿ: اؼبحينما نقوؿ: و ، ربًاشرب، يشرب شُ : كذلك

 :نقوؿ اعبملة إعرابًا تام ا وِف إعراب، أكاًل  لنتفاحةَ  أكلتُ : نقوؿ ثاؿ على ذلكواؼب
 صانه بتاء لنفاعل.على لنسك ن؛ الت   مبَّ    أكل: فعل ماضٍ  أكلتُ 

 رفع فاعل. ف  مْل   على لنضمّ  صل مبَّ   ولنتاء: ضمير متّ 
 مفع ل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. لنتفاحة
 ق ل: مص ر مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره.نا أن إمح  أكاًل 

 ع ل مطلق مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره.ف ل: مأو تق
األوالف،  األشهرَ  لكنَّ و  ،، وعالمة نصبه...امَّص بً  السمً  :عربو أيًضايُ  نْ مَ  النحويني ومن

األمر واسع ِف و ، منصوب مطلق ا نقوؿ: مفعوؿٌ ، وإمَّ منصوب : مصدرِف إعرابو نقوؿأف ا فإمَّ 
 .ذلك

 ،وفاعلٍ  ،فعلٍ  واعبملة تتكوَّف من:، شرًحا لن رسَ  لنشيخُ  شرحَ  :نقوؿ آخر مثاؿٍ وِف 
 أو مصدر. طلقٍ مُ  ومفعوؿٍ  ،بو ومفعوؿٍ 

 على قسمين: يأت  : لنمص رلنقاع ة لنثانية ف  لنمص ر
 .لفظي 
 .ومعنوي 

 لنتفاحةَ  أكلتُ مثالو: و و، فعلِ  و لفظَ ق لفظُ ما وافَ  :ه و  ،لنلفظ لنمص ر لنَّ ع لألول: 
 .(أكلت أكاًل )الفعل  لفظ وافق نفسَ  مصدر (أكاًل ) فكلمة، أكاًل 

و وافقْ مل يُ  :أي ؛و دوف لفظوما وافق معناه معّن فعلِ  معَّ ي، وه :لنمص ر لنلنَّ ع لنثان : 
إعراب  وِف، وق فًا تُ مْ قُ ، وأيًضا: قع ًدل جلستُ مثاؿ ذلك: و و ِف اؼبعّن، ِف اللفظ، وإمبا وافقَ 

 :نقوؿ، جلست قع ًدل اؼبثاؿ:
 فعل وفاعل. تُ جلس
 مفع ل مطلق مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. قع ًدل
 عترب.ال يُ  ،هذا كبلـ لغطف. وقفُت قع ًدلمثاؿ: أمَّا 

 ة ف لئ :نستفي  من لنمص ر ع ح 
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  ،أكاًل  لنتفاحةَ  أكلتُ قوؿ: نحينما فد الفعل، ؤكّ يُ  حيثمن أىم ىذه الفوائد: التأكيد ،
 لفعل.ل تأكيًدا فاؼبصدر جاء
  هنا أفاد ف، ضربتين لنطانبَ  ضربتُ قوؿ: فنفيد العدد، يُ  أنَّوأيًضا:  فوائد اؼبصدرومن

 .الضربات عدد
  ضربت ، أو لنفاهم كتبت كتابةَ ، مثل: الفعل يةنوعأنَّو وُبدِّد أيًضا:  فوائد اؼبصدرومن

فيده اؼبصدر من حيث يُ ىذا الذي و نوعية الضرب مثل ضرب األمري، ف، لألمير زيً ل ضربَ 
  .اؼبعّن

  َوُيَسل ُم ل ﴿و ال يقبل اجملاز، فيد أنَّ يُ  أنَّو من حيث الببلدة أيًضا فوائد اؼبصدرومن
التاـ الذي فيو االنقياد  اؼبقصود بو: التسليم اغبقيقيّ  (اتسليمً فقولو: )، [٘ٙ]النساء:  ﴾َتْسِليًما

لذلك يستفيدوف منو ِف ، و اغبقيقة اجملاز ضدّ فخر،  آمعًّن أف يُبَحث لو عن  وال يصحّ والطاعة، 
من حيث  راد بنفسو، فهو ينفي اجملازَ و ال يبكن أف يقبل شيًئا آخر، وإمبا اؼبعّن يُ اؼبصدر أنَّ 

 الببلدة.
 منت اآلجرومية وىو ال يُوجد ِف، للمصدر نوٌع ثالثىناؾ أيًضا  :من باب لنفائ ة، 

 حَّتَّ  ؛عرفوننوًعا، ومن اؼبهم أف  عدّ أيًضا يُ  ىو، و ِف اؼبختصرات لثودالًبا ال يُذَكر ىذا النوع الثا
 عربو مصدرًا أيًضا.نمن خبلؿ السياؽ  ناب إذا مرَّ 

، لّ كُ اؼبصدر، مثل:  منابَ  تنوبُ  اؼبصدر، وىناؾ ألفاظٌ  ىو ما ينوب منابَ  لنَّ ع لنثانث:
 در.إىل مص تضيفاؼبصدر إذا أُ  نوب منابَ ىي تو  ، وأعظم،وبعض، وأش ّ 

 :نقوؿ ىنا (كل)حينما نعرب و ، لنضرب زيً ل كلح  ضربتُ : نقوؿ ذلك على ثاؿواؼب
 .لنظاهرة على آخره وعالمة نصبه لنفتْة، مَّص ب مص ر كلح 

 .لنظاهرة على آخره وعالمة نصبه لنفتْة، أو: نائب عن لنمص ر مَّص ب
فهمت لن رس أش   ثاؿ:وِف اؼب وافق الفعل ِف لفظو وال ِف معناه،ىنا مل تُ  (كلّ وكلمة )

 :(أش ّ ) إعراب ، نقوؿ ِفلنفهم
 

 أش 
  لنظاهرة على آخره. ، وعالمة نصبه لنفتْةمص ر مَّص بٌ 

لنظاهرة على  ، وعالمة نصبه لنفتْةمَّص بٌ  لنمص ر عن نائب: أو نق ل
  آخره.

 ولنذي يليها: مضاف إنيه.، وه  مضاف
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 فائ ة: لنمص ر لنمؤول:
، وِف وُيسمَّى خربىا ى اظبها، وتنصب اػبربسمَّ وأخواهتا ترفع اؼببتدأ ويُ  (كاف) درسنا سابًقا أفَّ 

، [ٚٚٔ]البقرة:  ﴾نَْيَس لْنِبرح َأْن تُدَ ن  ل ُوُج َهُكْم ِقَبَل لْنَمْشِرِق َولْنَمْغِربِ ﴿: -تعاىل–قوؿ ا 
ـ، قدَّ ا خرٌب مُ هَ ألنػَّ وذلك يكوف مرفوًعا؛  (كاف)اسم  أفَّ  ردمىنا منصوبة  (لنبرح ) كلمة  جاءت

: ىنا بعد التأويل دبصدر صريح نقوؿ أصل التقدير(، و أن ت ن لواسم كاف ىنا اؼبصدر اؼبؤوؿ )
 امصدرً  (أف وما دخلت عليها)كوف حينئٍذ ت، فكم قبل لنمشرق ولنمغرب ه  لنبرح نيس ت نيتُ 

 .اًل مؤوّ 
ئت هبا اعبملة وال نعلم ما إذا بُدِ الِت قبل األظباء كذلك دائًما اغبروؼ الِت قبل األفعاؿ، و و 
 -تعاىل–وِف إعراب قولو  ا تنبين على ما قبلها،هَ : حسب ما قبلها؛ ألنػَّ ِف إعراهبا نقوؿقبلها ف

ردبا تكوف فالبلـ ىنا: على حسب ما قبلها،  ، نقوؿ:[ٗٙ]النساء:  ﴾َنَ َجُ ول لنلحَه تَد حلبًا رَِحيًما﴿
 تعليل أو دري ذلك. الـَ 

 نقوؿ:وِف إعراب اآلية 
 صانه ب لو لنجماعة.؛ التّ على لنضمّ  مبَّ    فعل ماضٍ  وج ول

 رفع فاعل. على لنسك ن ف  مْل   صل مبَّ   ولو لنجماعة: ضمير متّ 
على  ل مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرةمفع ل به أوح نفظ لنجالنة  للل

 .آخره
 .على آخرهلنظاهرة  مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة مفع ل به ثانٍ  ت لبًا
 .مَّص بة صفة رحيًما

ا تأيت بعد واو اعبماعة: الِت تأيت األلف : فائ ة ُتسمَّى ألف الفصل أو األلف الفارقة؛ ألهنَّ
 .للتفريق بني الواو الِت ىي أصل الفعل والواو الِت ىي ضمري أو واو اعبماعة

أصلية  واوالىذه ألفَّ  ؛فلاألال نضع ( يرج فعند كتابة الفعل )،   يرج  لنخيرمْمّ  ففي قولنا:
بعد واو اعبماعة فقط كما نقوؿ: آمنوا، كفروا، مل األلف  تُوضع ىذهوإمبا  ،اعبماعة وليست واو

 .يكتبوا، لن يرجعوا
 املطلْب: الْادب

 ل: أعرب ما يل :لنسؤلل لألوح 
 .[ٓٔ]النبأ:  ﴾َوَجَعْلََّا لنلحْيَل نَِباًسا﴿ .4
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 .[ٚٔ]نوح:  ﴾ْرِض نَدَباتًاَولنلحُه أَنْدَبَتُكْم ِمَن لأْلَ ﴿ .2
 : حسب ما قبلها.ِف إعراهبا نقوؿيُبكن أف ، (وللل)، وأيًضا (وجعلَّا)الواو ِف وحرؼ 

 .[٘]الفاربة:  ﴾ِإيحاَك نَدْعُبُ  َوِإيحاَك َنْسَتِعينُ ﴿ .7
 لنسؤلل لنثان : أعرب ما تْته خط:

 .[ٛٔ]نوح:  ﴾َوُيْخرُِجُكْم ِإْخَرلًجاثُمح يُِعي ُُكْم ِفيَها ﴿ .4
 .[ٙ]اؼبائدة:  ﴾فَاْغِسُل ل ُوُج َهُكمْ أَيد َها لنحِذيَن آَمَُّ ل ِإَذل ُقْمُتْم ِإَنى لنصحاَلِة  يَا﴿ .2

 .ال ىبتلفاإلعراب  لكنَّ و : لفظ اعببللة، عند إعراب كلمة )ا( قوؿناألفضل أف و 
 مَّد.واهلُل َأِعَمُم، َوَصمَّى اهلُل َوَسمََّم َوَباَرَك َعَمى َنِبيَِّنا ُمَح
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﷽ 
ػػدو عبػػده ونبيِّػػَوَصػػلَّٰى اُ َوَسػػلََّم َوبَػػاَرَؾ َعلَػػٰى ، اغَبْمػػُد ِ َربِّ الَعػػاَلِمنيَ  بػػن عبػػد ا، عليػػو  ؿُبَمَّ

 التسليم، السبلـ عليكم ورضبة ا وبركاتو. بلة وأتم الصَّ  أفضلُ 
عليػو  نػا مبػرم ك واجبًػا، ولعلَّ صبلًة من الدروس ِف قسم األظباء اؼبنصوبة، وأخذنا على ذلػسنا درَ 

، [٘]الفاربػة:  ﴾ِإيَّػاَؾ نَػْعبُػُد َوِإيَّػاَؾ َنْسػَتِعنيُ ﴿: -تعػاىل–قػوؿ ا للمراجعة، ومن ذلػك سريًعا 
 :﴾ِإيَّاَؾ نَػْعُبدُ ﴿ فنقوؿ ِف إعراب

 

نصب مفع ل به مق حم،  على لنسك ن ف  مْل   ضمير مَّفصل مبَّ    ِإيحاكَ 
 نها من لإلعرلب. خطاب ال مْلح ٌة على لنولنكاف دلنح 

 

وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره،  ،فعل مضارع مرف ع نَدْعُب ُ 
 نْن. :تق يره -وج بًا–ستتر ولنفاعل ضمير مُ 

 اإلعراب. نفسُ  ﴾َوإِيَّاَؾ َنْسَتِعنيُ ﴿: -تعاىل–قولو  أيًضاو 
 ُث نذكر عبلمة البناء،ة، يّ الضمائر مبن ؛ ألفَّ مبينّ  قلنا: ضمري منفصل ا(إيَّ )ِف إعراب و 

 .عرب مباشرةيُ ضمرٍي ال يبكن أف  و من اإلعراب، فأيم ننظر ؿبلَّ  ُُثَّ على كذا،  نقوؿ: مبينّ ف
 :نقوؿ [ٙ]اؼبائدة:  ﴾فَاْدِسُلوا ُوُجوَىُكمْ ﴿ إعراب:وِف 

 

 فَاْغِسُل ل
 صل مبَّ   على حذف لنَّ ن، ولن لو: ضمير متّ  لغسل: فعل أمٍر مبَّ   

 رفع فاعل.  ن، ف  مْل  على لنسك
 

 ُوُج َهُكمْ 
وج ه: مفع ل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة، وه  

 جرّ  ف  مْل   على لنضم   صل مبَّ   مضاف، ولنكاف: ضمير متّ 
  النة على لنجمع.نلمضاف إنيه، ولنميم: 

 :نقوؿ [ٓٔالنبأ: ] ﴾َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا﴿ :-تعاىل–قولو  ِف (انباسً )إعراب وِف 
 .مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره مفع ل به ثانٍ  نَِباًسا

 .وبعد أف انتهينا من دراسة اؼبصدر ننتقل إىل الظرؼ
 العسفمً امليصْبات: 

لإلناء قوؿ: نحينما و ورؽ، الاؼبوجود اؼبصنوع من كالظرؼ ىو الوعاء،   الظزف لػًة:
 ه.ؤ أي: وعا لنماء؛ ظرفُ 
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 :فالظرؼ نوعاف ا يف االصطالح:وأمَّ
  َّؿ: ظرؼ زماف.األو 
 .والثاِن: ظرؼ مكاف 

 .(ِف)ىو االسم اؼبنصوب بتقدير  ظزف الشماى:
 وِف إعراب اؼبثاؿ نقوؿ: لنليلة زيً ل. زرتُ  قوؿ:نمثاؿ ذلك 
 .ـ إعرابو كثريًاوتقدَّ فعل وفاعل،  زرتُ 
 ة على آخره.ظرف زمان مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهر  لنليلة

واجملرور، فبل  رج اؼبرفوعَ ىبُ  :، واؼبنصوبرج الفعلَ اسم ىبُ فهو ، ظرؼحينما نقوؿ: و 
 يبكن أف يكوف مرفوًعا، وال يبكن أف يكوف ؾبرورًا.

 :نقوؿ (زيً ل)إعراب وِف 
 .مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره مفع ل به زيً ل

ظرؼ  واؼبثاؿ السابق على، (ِف)و يأيت دبعّن ألنَّ ؛ وفي مفعواًل  :ى أيًضاسمَّ الظرؼ يُ و 
 الزماف.

: نقوؿ ذلكعلى ثاؿ واؼب، (ِف)بتقدير  ىو اسم اؼبكاف اؼبنصوب ظزف املكاى:
 وِف إعراب اؼبثاؿ نقوؿ: وقفت أمام زيٍ .

 فعل وفاعل. وقفت
ظرف مكان مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره، وه   أمام

 مضاف إنيه. مضاف، وزي :
: يَ ، سواء كاف زمانًا أو مكانًا، ولذا ظبِّ (ِف)أف نقوؿ: بتقدير  الظرؼ ِف تعريف دَّ بُ  الو 

زماف، أو نقوؿ: ِف مكاف الى بظرؼ سمَّ يُ فا ِف زمن فعل الفاعل قد وقع إمَّ  اؼبفعوؿ فيو؛ ألفَّ 
هو يعيش ِف فيًعا، الني صباغبواإلنساف ِف ىذه اغبياة ال ىبلو من ، كافاؼبى بظرؼ سمَّ يُ ف

  .معنيَّ و د ؿبدَّ  وِف مكاف ،د ومعنيَّ ؿبدَّ زماف 
 :(زمان أو مكان)لنظرف  مع تْ ي  ن عبعض لنظروف،  ونذكر فيما يل 

 ظرف زمان لني م
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 ظرف زمان غ وة
 لم لنمأم مين: مكان.صليت ق ح  تقوؿ: لمق ح 
 زمان ًرلَْ سَ 

 زمان غً ل
 مكان ف ق
 مكان تْت
 زمان عتمةً 
مساًء 
 وصباًحا

 زمان

 مكان عَّ 
 جلست تلقاء وجهك. مثل:مكان،  تلقاء
 زمان حيًَّا
 زمان أبً ل
 زمان بكرةً 
 نلبعي . قال فيها:ويُ ظرف مكان،  َثمح 

دخلت : أمحا )ثُمح( فه  حرف عطف كما نق ل
 ونيست ظرفًا.، صليت مح لنمسج  ثُ 

 ه نلقريب.نكَّح ظرف مكان،  هَّا
 زمان نْظة
 مكان  لءس

 مكان شمال ويمين
 نلقريب. ( فه هَّاأمحا )نلبعي ،  (مح ثَ ) ولنظرف

وجد دري ىذه الظروؼ، و ال يُ ليس معناه أنَّ  السابق التعدادو ليس مقاـ اغبصر،  وىذا
ـُ لذكرىا أخرى ظروؼٌ ىناؾ وإمبا   .ال يّتسع اؼبقا
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 :ىكْل ألمجل٘ا ّيف إعساب بعض
  َ ( نقوؿلأب ً )راب إعففي  أب ل، لللَ  نن أعص: 
 ظرف زمان مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. لأب ً 
  ُاؼبثاؿ نقوؿإعراب ففي ، حيًَّا من لن هر بقيت: 

 فعل وفاعل. بقيتُ 
 ظرف زمان مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. حيًَّا
 حرف جر. من

 لسم مجرور. لن هر
 اؼبثاؿ نقوؿب إعراففي ، جلست تلقاءك: 

 فعل وفاعل. جلستُ 
تلقاء: ظرف مكان مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظداهرة علدى آخدره،  تلقاءك

 جدرّ  علدى لنفدتح فد  مْدل   مبَّد   صل مضاف، ولنكاف ضمير متّ  :وتلقاء
 مضاف إنيه.

  َوُمْلًكا   َوِإَذا رَأَْيَت َُثَّ رَأَْيَت نَِعيًما﴿: -تعاىل–على سبيل اؼبثاؿ كما قاؿ ا و
 :نقوؿ ِف إعراب الظرؼ [ٕٓ]اإلنساف:  ﴾َكِبريًا

 فعل وفاعل. رَأَْيتَ 
 ظرف مكان مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره.  َثمح 

ا ظرؼ دبعّن  ىذه الكلمة حرؼ عطف، والصحيح أفَّ بعض الناس  وقد يظنم  أهنَّ
 على البعيد. تدؿم وىي لًكا كبريا، عيًما ومُ ن ىناؾ رأيتَ  وإذا رأيتَ  )ىناؾ(، واؼبقصود باآلية:

 ﴿ َىنا: ظرؼ مكاف. (مع)[، ٜٕٗ]البقرة:  ﴾َواللَُّو َمَع الصَّاِبرِين 
 حينئٍذ ظرفًا. يُعربو ال على الظرؼ، فإنَّ  اعبرّ  إذا دخل حرؼُ  :قاعدٗ إضافٔ٘

 ونقوؿ ِف إعراهبا: َّ ك.جئت من عِ مثاؿ ذلك: و 
 فعل وفاعل. جئتُ 
 حرف جر. من
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عَّ : لسم مجرور بْرف لنجر، وعالمة جره لنكسرة لنظاهرة على  عَّ ك
 على لنفتح ف  مْل   صل مبَّ   آخره، وه  مضاف، ولنكاف ضمير متّ 

 باإلضافة. جر  
الظروؼ منصوبة، و و ؽبذا، من التنبم  دَّ بُ  ؛ فبلاعبرِّ  و دخل عليو حرؼُ ؛ ألنَّ اظرفً  وال يُعرب

 صارت اظبًا ؾبرورًا.فقد يها عل اعبرِّ  إذا دخل حرؼُ أمَّا 
َعُثوفَ ﴿قوؿ على سبيل اؼبثاؿ: نحينما و  ]اؼبؤمنوف:  ﴾َوِمْن َورَاِئِهْم بَػْرزٌَخ ِإىَل يَػْوـِ يُػبػْ
حبرؼ اعبر، وِف  ؾبرور ىنا اسمٌ ولكنَّها أصلها من ظروؼ اؼبكاف،  (ورلءفكلمة )، [ٓٓٔ
ىنا: ظرؼ مكاف،  (تْتهاكلمة )،  [ٓٓٔة: ]التوب ﴾ذَبْرِي رَبْتَػَها اأْلَنْػَهارُ ﴿ :-تعاىل–قولو 

ا حبرؼ ؾبرورً  اعرب ىنا: اظبً تُ حيث  ﴾ذَبْرِي ِمْن رَبِْتَها﴿الكثري ِف اآليات:  وقد جاءت ِف
 .اعبرّ 

(، وذلك كما نقوؿ: ِف)أف يكوف الظرؼ دبعّن  دَّ بُ  من خبلؿ التعريف: ال قاعدة
، (ِف)دبعّن  الظرؼ كوفيأف  دَّ بُ  إًذا ال ل،ف  لنليل زي ً  زرتُ : ناقل نا، كأنَّ لنليلة زيً ل زرتُ 

 صمتُ قوؿ على سبيل اؼبثاؿ: تعرب ظرفًا، كأف يُ و حينئٍذ ال فإنَّ  (ِف)كن دبعّن يإذا مل و 
 وِف اإلعراب نقوؿ: ي ًما.

 فعل وفاعل. صمتُ 
 .مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره مفع ل به ي ًما
، ألنَّ  صمتُ  نَّو ال يبكن أف يكوف اؼبقصود:تصحم أف تكوف ظرفًا؛ أل الو  و ال ِف اليـو

ا ال تصلح أف تكوف هَ ، وإمبا نقوؿ: ىذه مفعوؿ بو؛ ألنػَّ اظرفً ليست هذه ف، ادً ؿبدَّ  ايقصد يومً 
 مفعواًل فيو. ي الظرؼُ ، ولذا؛ ظبِّ (ِف)دبعّن 

]ؿبمد:  ﴾َوَأْصَلَح بَاؽَبُمْ ﴿: -تعاىل–ىو اؽبيئة والباؿ، قاؿ ا  لػًة: احلال تعزيف
 ؛ يعين: حاؽبم.[ٕ

 ا خفي من اؽبيئات.مَ ر لِ ىو االسم اؼبنصوب اؼبفسِّ  ويف االصطالح:
؛ فاغباؿ اسم منصوب يُفسِّر ما خفي من اؽبيئات، أمَّا التمييز التمييز واغباؿ خببلؼ

  .فرؽ بني اغباؿ والتمييزالوىذا ىو من الذوات،  ا خفيَ مَ ر لِ االسم اؼبنصوب اؼبفسِّ  فهو



 

 

 

014 

 

 

وشرح 
ْ
ح

َّ
ات فِي الن

َ
دم

َ
ق
ُ
 م

 

 ونقوؿ ِف إعرابو: جاء زيٌ  رلكًبا.ثاؿ على اغباؿ: واؼب
 .مبَّ   على لنفتح؛ ألنحه نم يّتصل به ش ء فعٌل ماضٍ  جاء
 .، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخرهفاعل مرف ع زي ٌ 
 لنفتْة لنظاهرة على آخره. ة نصبه، وعالمحال مَّص ب رلكًبا

 وجهاف: هبوز فيها، (اؿ)اغب ولفظ
o .هبوز فيو التذكري 
o .وهبوز فيو التأنيث 

هذل لألمر على ، فمثبًل نقوؿ: )ٌث معّنؤنّ ٌر لفظًا، مُ ىو مذكّ و التذكري أفصح،  فَّ إ إالَّ 
نقوؿ: أف األفصح  ، لكنَّ (اغبالة األوىل)وهبوز أف نقوؿ:  (...ثالث أح لل: لنْال لألونى

 ىذا من باب األفصح فقط.و ، (ىكذاو غباؿ الثالثة، اغباؿ األوىل، اغباؿ الثانية، ا)
ا خفي من مَ ر لِ ىو االسم اؼبنصوب اؼبفسِّ  فاغباؿ:، رلكًبا جاء زي ٌ حينما نقوؿ: و 

، أقبل لنم ير مبتسًماقوؿ: نحينما وكذلك و راكًبا، كانت ىيئتُ   ـ زيدٌ حينما قدِ و اؽبيئات، 
فهو لبياف اؽبيئات، خببلؼ التمييز كما  ىيئة اؼبدير حينما أقبل، بنيِّ تُ  (مبتسًمافكلمة )

 سيأيت بعد قليل.
  معرفة.ا صاحب اغباؿ فبل يأيت إالَّ  نكرة، وأمَّ اغباؿ ال يأيت إالَّ  قاعدة:

 ا؛ ألهنَّ ليست حااًل  (لنمبتسمُ فكلمة ) جاء لنم يُر لنمبتسُم،قوؿ مثبًل: نحينما ف
 حااًل. اعرهبفبل يصلح أف نُ  ل(أ)بػ  ةمعرف

 كوف حااًل؛ ألفَّ تيصلح أف ( ال مبتسًمافكلمة )، جاء رجٌل مبتسًما: قوؿنحينما و 
أف يكوف اغباؿ  دَّ بُ  أف يكوف صاحب اغباؿ معرفة، وال دَّ بُ  الو نكرة،  ىنا صاحب اغباؿ

 نكرة.
جاء زيٌ  مسرًعا مبتسًما مسرورًل ضاحًكا نقوؿ مثبًل: ف: د اغباؿيتعدَّ قد  اعدة:ق

ُث: ، ًياثانِ  حااًل ُث: ؿ، أوّ  ؿ: حااًل أحواؿ، ونقوؿ ِف األوَّ ت الكلماىذه  لم كُ ف مستبشًرل،
 صبيعها منصوبة.تكوف ، وِف اإلعراب اثالثً  حااًل 

 وىيجاءت معرفة،  (لنفاضلفكلمة )، جاء زيٌ  لنفاضلُ على سبيل اؼبثاؿ:  نالو قلو 
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 .، وال تُعرب حااًل تُعَرب صفة ىنا
 قواعد يف احلال:

 أف يأيت نكرة. دَّ بُ  القاعدة األوىل: اغباؿ ال 
 اغباؿ معرفة. أف يأيت صاحبُ  دَّ بُ  القاعدة الثانية: ال 
  :د اغباؿ.يتعدَّ قد القاعدة الثالثة 
  َّبعد سباـ اعبملةالقاعدة الرابعة: ال يكوف اغباؿ إال . 

يبكن االستغناء عن اغباؿ، حيث  بعد سباـ اعبملة، إالَّ  اغباؿ في الغالب ال يأيتف
 فاعبملة ،جاء زي ٌ : اغباؿ من اعبملة وقلنا فإنَّنا لو حذفنا، زيٌ  مبتسًما جاءحينما نقوؿ: و 
مكن االستغناء ، فيُ لذلك يُوصف اغباؿ بأنَّو فضلة وزيادة على الكبلـعترب صبلة مفيدة، تُ 

مو صبلة مفيدة، وىو بعد أف يتقدَّ  وذلك بعد سباـ اعبملة، عنو، وىو ال يبكن أف يأيت إالَّ 
 جملة.للكمِّبًل مُ  ليس

 اغباؿ قد يأيت صبلة. فائدة:
 إعرابو: ونقوؿ ِفجاء زيٌ  يهرول، مثاؿ ذلك: و 

 صل به ش ء.ه نم يتّ على لنفتح؛ ألنح  مبَّ    فعٌل ماضٍ  جاء
 فاعل مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره. زي ٌ 
 
 يهرول

 فعل مضارع مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره.
 .(ه ) :ستتر ج لزًل تق يرهل ضمير مُ ولنفاع

 نصب حال. ولنجملة لنفعلية ف  مْل  
 اؽبيئات، بنّي يُ  فاغباؿ، حينما لقيينبنيَّ ىيئة زيد  حيث يمش . زي ٌ  نقيَّ : صبلة مثلوو 
ـَ -هذه صبلة مفيدة، ويبكن االستغناء عن اغباؿ ف، نقيَّ  زي ٌ ما تقوؿ: وعند ، -َكَما تَػَقدَّ

 :(يمش ) إعراب ِف ونقوؿ
 

 يمش 
 فعل وفاعل.

 نصب حال. ولنجملة لنفعلية ف  مْل  
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لَِيِميَز اللَُّو ﴿و عن دريه: لَ إذا فصَ  ،ز الشيء سبييزًاميَّ  :منأصلو  نغًة: لنتمييز تعريف
عريف دالًبا ِف التو ، و عن بعضٍ بعضَ  لُ ؛ يعين: يفصِ [ٖٚ]األنفاؿ:  ﴾اػْبَِبيَث ِمَن الطَّيِّبِ 

 مصدر.وكلمة )سبييز( اللغوي نقوؿ: ميز يبيز سبييزًا، 
 ا خفي من الذوات.مَ ر لِ االسم اؼبنصوب اؼبفسِّ ىو  لصطالًحا: لنتمييز تعريف

  :الفرؽ بني اغباؿ وبني التمييزو 
 حيثاألعياف،  أولذوات تفسري ال والتمييزللهيئات،  اغباؿ لتفسري أفَّ الفرؽ األوؿ: 

 .دة عيًنا ؿبدَّ بنّي  اؽبيئة الِت قدـ فيها، وإمبا يُ بنيِّ كاغباؿ يُ  يكوف فبلدة، دَّ ؿبُ  انً يػْ ح عوضِّ  ويُ بنيِّ يُ 
 جاء لنم يرقوؿ: نحينما فحني صدور الفعل، صاحبو  ىيئة بنّي اغباؿ يُ  الفرؽ الثاِن:

حني  نت اؽبيئةبيَّ فبتسًما، حالو مُ كاف  وأثناء ؾبيئففي و حينما قدـ اؼبدير أنَّ  :، معناهمبتسًما
 الِت ىي العني. الذاتبق ؽبيئة، وإمبا ىو يتعلَّ بالكن التمييز ليس لو عبلقة و صدور الفعل، 

وكلمة ، : طابَ ىو الفعلف، ب مْمٌ  نفًسااطقوؿ: نحينما فضح اؼبقاؿ، باؼبثاؿ يتّ و 
َ ف، ق م لنم ير مبتسًمافرؽ بني: وىناؾ عبلقة باؽبيئة،  اليس ؽب (نفًسا) وىيئة  حاؿَ  هذا بنيَّ

يُبنيِّ ، طاب مْمٌ  نفًساقوؿ: نلكن حينما و مبتسًما، كاف و  أنَّ بصدور الفعل  اؼبدير وقت
 اليست ِف حاؿ صدور الفعل فقط، وإمبا كأهنَّ و طيبة النفس،  -وىي العني-ذات ؿبمد أفَّ 

 النفس. بُ و طيّ صفًة لو بأنَّ  أصبحت
 بصورة أكرب.لتمييز واغباؿ بني ا  لنا الفرؽُ يتبنيَّ  تأيتمن خبلؿ التقسيمات الِت سوؼ و 
 لنتمييز:ف  ق لع   
 ِف ىذا اعبانب نكرة، فهو كاغباؿ ال يأيت إالَّ  ،التمييز مثل اغباؿ. 
 يبكن االستغناء عنو، مثل اغباؿ أيًضا. التمييز 
  ِف معرفتها اؼببتدئني بشكٍل عاـ مناؼبعربني  أنواع، وكثريًا ما ىبطئ بعضُ  لوالتمييز ،

 .التمييز ذه األنواع عرفتَ ى إذا عرفتَ ف
 أٔىاع اٌرُُّض:

  اًل عن الفاعل.: أف يكوف ؿبوّ للنَّ ع لألوح 
 (نفسوكلمة )، طابت نفُس مْم أصلو: ف، طاب مْمٌ  نفًسا: على ذلك ثاؿواؼب

ىنا هو ، فطاب مْمٌ  نفًسافقلنا: إىل سبييز،  لناه من كونو فاعبًل ىنا تعرب: فاعل، ُث حوّ 



 
 

 

 

017 

طابت قوؿ: نفاعبملة بشكٍل آخر، من  لنتأكدرجعو إىل أصلو، نُ حيث فاعل، الؿ عن ؿبوّ 
 نقوؿ: اعبملةِف إعراب و  مْم ، نفسُ 

 

 طابت
 صانه بتاء لنتأنيث.على لنفتح؛ الت   مبَّ    فعل ماضٍ 

 نها من لإلعرلب. ال مْلح  : نلتأنيث، مبَّيحة على لنسك نولنتاء
 .على آخرهمرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة  فاعل نفس

 .طاب مْمٌ  نفًسانقوؿ:  سبييزٍ  فاعبًل إىل كوهنامن  حوَّلناىا  وبعد أف
ها فاعل، ، إًذا أصلُ زي  قُ ب عرَ تصبح أصلو: ف. قًاب زيٌ  عرَ تصبح : نقوؿ آخر مثاؿٍ وِف 

  و سبييز حتًما.أنَّ  نعرؼ وبذلكفاعل، الؿ عن ؿبوّ  أو
  و.اًل عن مفعوؿ ب: أف يكوف ؿبوَّ لنَّ ع لنثان 

ألصلها  ىاحينما نردو ىنا إعراهبا: سبييز،  (ضربًافكلمة ). بًاضرْ  ا لنمجرمَ ََّ أوسعْ مثاؿ: 
ا  أوسعَّا ضرَب لنمجرم:نقوؿ: فلة عن مفعوؿ بو، ؿبوَّ  قبد أهنَّ
 

 .مبَّ   على لنسك ن؛ الت صانه بَّا لنفاعلين أوسع: فعٌل ماضٍ  أوسعَّا
 رفع فاعل. ف  مْل  ضمير مّتصل مبَّ   على لنسك ن نا: 

 .مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره مفع ل به ضرب
: -تعاىل–قوؿ ا  أيًضا مثاؿ ذلكو حتًما ىي سبييز، فلة عن مفعوؿ بو، ؿبوَّ  ىنا فهي

لة عن فاعل أو مفعوؿ أف نعرؼ ىي ؿبوّ  وإذا أردنا. [ٕٔ]القمر:  ﴾َوَفجَّْرنَا اأْلَْرَض ُعُيونًا﴿
ا ؛، إًذا ىي سبييزلألرض رنا عي نَ فجح بو، فنقوؿ:   لة عن مفعوؿ بو.كانت ؿبوَّ  ألهنَّ
  ُسبييز العدد.لنثانث لنَّ ع : 

ىنا  (رغيًفافكلمة ). عشرين رغيًفا لشتريتُ حينما تقوؿ مثبًل: ف، جد اوىذا سهل 
 ( دري فبيَّزة،عشرين) فكلمة، عشرين لشتريتُ لو قلت: و لعدد، لسبييز وىي إعراهبا: سبييز، 

 .أيَّ سبييٍز مناسبأو  قلًماأو  رغيًفاقوؿ: نأف  دَّ بُ  بلف
  :ف  تمييز لألع لد قاع ة

سبييزىا دائًما منصوب، وما سوى ذلك من  (تسٍع وتسعني إىلأحد عشر )األعداد من 
ذلك  منو ُيستثَّن نَّ إ التمييز من اؼبنصوبات، إالَّ و األعداد فتمييزىا ؾبرور وفق القاعدة؛ 

 .هاوخالف ،عن القاعدة هو الذي شذَّ فعداد، األ قاعدة ىذه
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رَأَْيُت َأَحَد ﴿: -عليو السبلـ– يوسف على لساف قاؿ ا  واؼبثاؿ على سبييز العدد
 : سبييز منصوب.(ك كًبا) أف كلمة بلحظفن، [ٗ]يوسف:  ﴾َعَشَر َكوَْكًبا

ز : سبيي(كرلسة) كلمة  ، فإعرابكرلسةخمًسا وعشرين   لشتريتُ وحينما نقوؿ: 
مثل ذلك ِف بقية األعداد إىل تسٍع و ، خمسًة وعشرين قلًما لشتريتُ قوؿ: نمنصوب، أو 

 وتسعني.
جاء بعد  زٌ سبيي (ركعاتفكلمة )، ركعاتٍ  ثالثَ  لنمغربَ  يتُ صلّ قوؿ: ن وِف مثاٍؿ آخر

ونقوؿ أيًضا:  و ليس ما بني األحد وعشر والتسع وتسعني،ؾبرور؛ ألنَّ  و سبييزٌ العدد، ولكنَّ 
 .السابقة رج عن القاعدةزب اهنَّ أل ؛بالكسر (تفاحةٍ كلمة ) وننطق ،تفاحةٍ  مائةَ  أكلتُ 
العدد  ا ميَّزتألهنَّ  ( منصوبة؛ورقةفكلمة ). وعشرين ورقةً  اوأربعً  كتبت مائةً : نالو قلو 

 .قبل التمييز آخر عددتكوف بالعربة و سبييز منصوب؛  فهي، فالتمييز لو، (عشرينأربًعا )
 ما جاء بعد اسم التفضيل.ع من أن لع لنتمييزلنَّ ع لنرلب : 

اإعراهبا ىنا: سبييز منصوب (لًقاخُ فكلمة ). لًقامَّك خُ  زيٌ  أحسنُ تقوؿ:   ؛ ألهنَّ
، ومثل ذلك نقوؿ ِف إعراهبا: سبييز منصوبف، (أحسن)بعد اسم التفضيل  منصوبة جاءت
إعراهبا: سبييز  (ق ةً ) فكلمة ،[٘ٔت: ]فصل ﴾َوقَاُلوا َمْن َأَشدم ِمنَّا قُػوَّةً ﴿: -تعاىل–قولو 

 .(أش ّ )بعد اسم التفضيل  منصوبة ا جاءتهَ منصوب؛ ألنػَّ 
 ا جاءتهَ سبييز؛ ألنػَّ  (نفًسافكلمة )، زيٌ  أكرم مَّك نفًسا: نقوؿ مثاؿ آخروِف 

 .(أكرم)بعد اسم التفضيل  منصوبة
إذا فالتفضيل،  اسمُ ضاؼ إليو  يُ بشرط أالَّ  ما بعد اسم التفضيل يُعرب سبييزًا :فائ ة

 حينئٍذ ال يصلح أف يكوف سبييزًا.فالتفضيل  ضيف إليو اسمُ أُ 
 فكلمة، أكرم لنَّاس زي ٌ : نالو قلو ، زيٌ  أكرم مَّك نفًسا: واؼبثاؿ على ذلك نقوؿ

، فبل تصلح أف تكوف (أكرماسم التفضيل )ضيفت إىل ا أُ هَ سبييزًا ىنا؛ ألنػَّ  ( ليستلنَّاس)
بإذف ا -درٍس قادـ  ِفاؼبضاؼ واؼبضاؼ إليو،  اغبديث عن ِف كنوضح ذلسوؼ و سبييزًا، 
 .-تعاىل

، [ٖٗ]الكهف:  ﴾اأَنَا َأْكثَػُر ِمْنَك َمااًل َوأََعزم نَػَفرً ﴿: -تعاىل–قوؿ ا ومن األمثلة 



 
 

 

 

019 

إىل اسم  فْ ضَ بعد اسم التفضيل، ومل تُ  منصوبة جاءت حيثإعراهبا: سبييز،  (مااًل فكلمة )
 : سبييز منصوب.(رلنفَ إعراب كلمة )نقوؿ ِف  كذلكو التفضيل، 

ضيف إليها د بالنوع، ونُ اؼبثاؿ، ومل ربدَّ بكرت ِف اآلجرومية أيًضا األربعة ُذ نواع األىذه و 
 م اؼبعّن.من أجل أف نتمِّ نذكره لكن و ذكر ِف ـبتصرات النحو، نوًعا خامًسا، مل يُ 

 ملء لشتريتُ : ؿ عليو نقوؿواؼبثا ،(مؤل يبؤل): سبييز اؼبلء، من لنَّ ع لنخامس 
ِمْلُء اأْلَْرِض ﴿: -تعاىل–إعراهبا: سبييز منصوب، كما قاؿ ا  (أرزًلفكلمة ). لنصاع أرزًل

 ت اؼبلء.نَ ا بيػَّ هَ : سبييز منصوب؛ ألنػَّ (ذهًبافكلمة )، [ٜٔ]آؿ عمراف:  ﴾َذَىًبا
 انتهينا من التمييز.وبذلك 

 ػًٍ ٔىػني:ذأيت  (ال)

 .زائدة 
 .ودري زائدة 

]األعراؼ:  ﴾َمنَػَعَك َأالَّ َتْسُجدَ  ما﴿: -تعاىل–كما قاؿ ا   سائدة:الهوع األول: 
 (ال)  أفَّ تبنيَّ يىذا ومن ، [٘ٚ]ص:  ﴾َما َمنَػَعَك َأْف َتْسُجدَ ﴿، وقاؿ ِف سورٍة أخرى: [ٕٔ

و ال ف نقوؿ: زائدة معًّن ِف القرآف؛ ألنَّ بل هبوز أفلكن ليست زائدة معًّن، و زائدة لفظًا، 
الزائد  حرؼ اعبرّ مثبًل: لو معاٍف أيًضا، فو فوائد،  لو  ولو فائدة، بلإالَّ  ِف القرآف وجد حرؼٌ يُ 
ىنا  (الفاغبرؼ )، [ٔ]القيامة:  ﴾اَل أُْقِسُم بِيَػْوـِ اْلِقَياَمةِ ﴿: -تعاىل–قولو  مثل، فيد التأكيديُ 

 (ال)لكن ال نقوؿ: و ، ﴾أُْقِسُم بِيَػْوـِ اْلِقَياَمةِ ﴿: فقاؿ سم بيـو القيامةأق ا ف، لفظًا زائد
 ىذا ِف القرآف.مثل قاؿ ؽبا معّن، وال هبوز أف يُ ألفَّ  ؛ىي زائدة لفظًابل ، معّن ىنا زائدة

 وىي تأيت على نوعني أيًضا:. والهوع الجاني: غري سائدة
 (ال) ،هذه ف، ال تمشِ ، ال تذهب ينما نقوؿ:وذلك ح دري نافية، مثل: ال الناىية

اَل تُػَؤاِخْذنَا ﴿ :-تعاىل–كما ِف قولو   الدعائية (ال)الدرس، وكذلك  ِف ىذا ليست مقصودة
ال يصلح  النهي لكنَّ و فيها معّن النهي، حيث قبد ، [ٕٙٛ]البقرة:  ﴾ِإْف َنِسيَنا َأْو َأْخطَْأنَا

لكن اؼبقصود بػ و من األعلى إىل األدىن،  يتيأ، والنهي نهى ا نال  فنحن، ؼبقاـ ا 
 .أيًضا ريدىا نُ الىذه و نافية،  وليستىنا: الدعاء،  (ال)
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  ،على قضنني:مها أيًضا قسّ نُ و القسم الثاِن: ال النافية 
ى اظبها، سمَّ ، ويُ ؿَ ترفع األوَّ  ، حيثتعمل عمل ليسالِت  ةفياالن (ال) ل:الهوع األّو

ال  وذلك مثل قولنا: (، كاف)من أخوات بذلك ىي و ىا، ى خرب سمَّ وتنصب الثاِن، ويُ 
ا، ًْ وىي نافية، ويكوف ؽبا اسٌم وخرب، كاسم  (،ليس)دبعّن  (ال)تأيت حيث  كس ٌل ناج

جد لكن إذا وُ و جد ا،  نافية مرفوًعا، وىذا نادرٌ ال (ال)د ما بعد قبوخرب كاف، ولذلك؛ أحيانًا 
 فهو صحيح.

، ىنا ريدىاالِت نُ  ىي ىذهو ، (إفَّ )نس الِت تعمل عمل ال النافية للج والهوع الجاني:
 اظبها منصوب، وخربىا مرفوع.و فهي ؽبا اسٌم وؽبا خرب، 

 نقوؿ: وِف إعراب اؼبثاؿ. ف  لن لرطانب علٍم ال : واؼبثاؿ على ذلك
 .من لإلعرلب نها ال مْلح نافية نلجَّس مبَّية على لنسك ن،  ال

 ه لنفتْة لنظاهرة على آخره.مَّص ب، وعالمة نصب (ال)لسم  طانبَ 
 مضاف إنيه مجرور، وعالمة جره لنكسرة لنظاهرة على آخره علم

 .)ال( رفع خبر لنجار ولنمجرور ف  مْل   ف  لن لر
 قاعدة يف ال الهافية للجهط:

4  َّعلى النكرات.ال النافية ال تدخل إال  
2 تكوف نافية للجنسأف  دَّ بُ  وال. 
األعبلـ و معرفة،  ( ىنازي ) فكلمة، (ال زي  قائمٌ ): نالو قلفة، بناًء على ىذه القاعدو 

 تنفي جنس اظبها عن خربىا.أف  دَّ بُ  وال، أف يكوف نكرة دَّ بُ  ال (ال)اسم و معارؼ، 
7 اظبها. أف تباشرَ  دَّ بُ  ال 

 ال ف  لن لرال، فلو قلت مثبًل:  عرب اسمَ و حينئٍذ ال يُ ل بينها وبني اظبها فإنَّ صِ فلو فُ 
اال)ىنا اسم  (رجل) نعترب كلمةبل يصلح أف ف، لٌ رج ل صِ فُ بل ها، مل يأِت بعدىا اظبُ  (؛ ألهنَّ

، (ال)، فحينئٍذ ال تصلح أف تكوف اظبًا لػ (لن لر ف ) شبو اعبملةبػ (رجل) كلمة  بينها وبني
ت: ]الصافا ﴾اَل ِفيَها َدْوؿٌ ﴿: قوؿ ا  وِفبعدىا مباشرة،  (ال) اسم أف يأيت دَّ بُ  بلف

 كلمة  ، فلم تنصبْ مباشرهتا الظبها ق شرطُ ىنا نافية، لكن مل يتحقَّ  (ال) جاءت، [ٚٗ
 .، وإمبا صارت مرفوعةً (غ ل)
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1  رت جاز فيها الوجهاف:ر ِف اعبملة، وإذا تكرَّ أف تتكرَّ  (ال)هبوز ِف 
  :(إف)تعمل عمل  بأفاإلعماؿ. 
  :(إف)ال تعمل عمل  بأفواإلنباؿ. 

وال  ف  لن لر ال رجلٌ قوؿ: ن. وهبوز أف ف  لن لر وال لمرأةً  ال رجلَ قوؿ مثبًل: فن
قاعدة ىذه رة، وردبا تكوف ا جاءت مكرَّ هَ أف هتمل؛ ألنػَّ هبوز فيجوز أف تعمل، و  ،لمرأة

 عرفها.نفرعية، لكن من اؼبهم أف 
 النقوؿ:  العبارة حينما ننطقو ، (ال)رت . تكرّ  باللإالح  ةَ وال ق ح  ال ح لَ وِف قولنا: 
ال ح ٌل وال قوؿ: نوهبوز أف  ،إعراهبا: اسم ال النافية ( ىناحوؿَ فكلمة )، ةَ ح َل وال ق ّ 

 . ىذه ثبلثة أوجو صحيحة.  باللإالح  ال ح ٌل وال ق ةُ . وهبوز أف تقوؿ:  باللإالح  ق ةَ 
 القوؿ: فن، وهبوز إنباؽبا ال ح َل وال ق ةَ قوؿ: فنفيجوز إعماؽبا،  (ال)رت فهنا تكرَّ 

 .ال ح ٌل وال ق ُة إال بالل، وهبوز أيًضا أف تقوؿ: وال ق ةٌ  ح لٌ 
1  النافية: اسم ال يأيت منصوبًا ويأيت مبني ا: (ال)القاعدة اػبامسة واألخرية ِف 

  و يكوف مبني ا.مفرًدا فإنَّ  (ال)إذا كاف اسم 
  َّو يكوف منصوبًا.وإذا كاف دري مفرد فإن 

باب  ِف كلِّ و  أمور، ةُ راد بو عدّ د عند النحويني يُ اؼبفر  :املكصود باملفزد يف الهحو
 :وىبصّ  ب ماعلى حس

  َّصبع اؼبذكر السامل واؼبثّن وذلك ِف باب ،ا يكوف مثّن وال صبعً قصدنا باؼبفرد: أال، 
، زي لنثّن: اؼبىذا واحد، و  (زي ٌ )قوؿ: ن، فاىو ليس مثّن وال صبعً و واحد،  ىو نقوؿ: اؼبفردف

 .زي ونواعبمع: 
 ما مل يكن صبلًة وال شبو صبلة. أي: ؛اؼبفرد: كلمة واحدةب ُقِصد باٍب آخر وِف 
  َّضافًا وال شبيًها فرد ىنا: ما ليس مُ اؼب معًّن آخر، فإفَّ لو ا ِف ىذا الباب فهو وأم

 باؼبضاؼ.
 :نق ل ق بين لنمفرد وبين لنشبيه بانمضاف ولنمضاففر  حتى نُ و 

  كلمة واحدة.  يكوفاؼبفرد 
 أو أكثر كلمتني  يكوف اؼبضاؼب بيوالشو  وف كلمتني،يك اؼبضاؼ. 
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  َّؿ.ق ِف الركن األوَّ الشبيو باؼبضاؼ واؼبضاؼ يكوف ِف الركن الثاِن شيءٌ يتعل 
دري اؼبفرد ىو اؼبضاؼ و كلمة واحدة،   (رجلفكلمة )، رجل ف  لن لرال قوؿ: ن فعندما

 .أو أكثر نيكلمت ونبا يكوناف منشبيو اؼبضاؼ، الو 
وىو  ،طانب علمٍ فاسم )ال( ىنا: ، مهملٌ  علمٍ  طانبَ ال قوؿ: ناؼ اؼبضمثاؿ و 

لو و م معناه، منو ليتمِّ  دَّ بُ  شيء الوىي ؿ، بالركن األوّ  ثانيهما صلكلمتني، اتَّ  يتكوف من
طالب أو طالب ذبارة، أو يكوف طالب دنيا،  فقد، اؼبقصودد دِّ وب نلففقط،  (طانب): ناقل

ؿ، د األوَّ الركن الثاِن وبدِّ ف، (طانب علمٍ ): قلنالكن و ، طالب حقأو طالب علم، أو ماؿ، 
( ال طانب علٍم مهملٌ ) ، وِف إعراب اؼبثاؿ السابقاؼبضاؼ واؼبضاؼ إليوُيسمَّى: ىذا و 

 نقوؿ:

 

في اؼبضاؼ واؼبضاؼ إليو فمن اؼبضاؼ،  و قريبٌ ألنَّ  بذلك؛ي اؼبضاؼ ظبِّ بالشبيو و 
(، فكلمة جاء طانب لنعلمقولنا: ) كما ِف،  ِف اعبملة ؿ حسب موقعوالركن األوَّ يُعرب 

( طانب(، فكلمة )ال طانب علم مهمل( تُعرب فاعبل مرفوًعا، وكذلك ِف صبلة )طانب)
 تُعرب اسم )ال( منصوب حسب موقعها ِف اعبملة.

 جاء طانبُ ففي قولنا: ، حبرؼ اعبرّ  او ليس ؾبرورً ، لكنَّ اؾبرورً  أمَّا الركن الثاِن فيكوف
لشبيو أمَّا اباإلضافة،  ةؾبرور  اولكنَّه، حبرؼ اعبرّ  ةؾبرور  تىنا ليس (لنعلمكلمة )،  لنعلم

عرب حسب موقعها، ، الكلمة األوىل تُ أو أكثر كلمتنيمن  أيًضا يتكوَّف  فهواؼبضاؼ 
، وأحيانًا أحيانًا تكوف مرفوعةً  بلكاؼبضاؼ إليو، باإلضافة   والكلمة الثانية ال تكوف ؾبرورةً 

، ال طانًبا نلعلم مهملٌ ، وذلك مثل قولنا: كوف ؾبرورة حبرؼ اعبرّ ، وأحيانًا تتكوف منصوبةً 
 موقعها ِف اعبملة، وما بعدىا جار( تعرب اسم )ال( حسب طانًباففي ىذا اؼبثاؿ كلمة )

 .نافية نلجَّس مبَّية على لنسك ن، ال مْلح نها من لإلعرلب ال
وه   ،لسم ال مَّص ب، وعالمة نصبة لنفتْة لنظاهرة على آخره طانب

 مضاف. 
 .لنظاهرة على آخره ه لنكسرةوعالمة جرّ  مجرور، مضاف إنيه علمٍ 
 خبر ال مرف ع، وعالمة رفعه لنضمحة لنظاهرة على آخره. مهمل
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 : خرب )ال( مرفوع.ومهملؾبرور، و 
 

 سبب وقوع الفعل.لا ذكر بيانً ىو االسم اؼبنصوب الذي يُ و اؼبفعوؿ ألجلو،  :ىسمَّ ويُ 
 ونقوؿ ِف إعراب اؼبثاؿ: قام زيٌ  إجالاًل نعمرو.مثاؿ ذلك: و 

 .ماٍض مبَّ   على لنفتح؛ ألنحه نم يّتصل به ش ء فعل قام
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره فاعل زي 
 

مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة  -هما صْيحكال- مفع ل ألجله أو نه إجالاًل 
 ظاهرة على آخره.لن

ألجلو منصوب،  : مفعواًل ( لبياف سبب قياـ زيد، وىي تُعربإجالاًل ) حيث جاءت كلمة
 وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.

لبتغاء وجه : ِف زيارة اؼبدينة ىو السببف. وجه للل لنم يَّة لبتغاءَ  زرتُ ومن األمثلة نقوؿ: 
 اؼبفعوؿ ألجلوف. فهم لن رسف   لنجامع رغبةً  إنى ق م لنطالبُ وكذلك ِف اؼبثاؿ: . للل
ىذا و ، فهم لن رس رغبة ف  :وىواعبامع،  إىل ـ الطبلبو قدوىو بنيَّ سبب ، رغبة: ىو

 .وىو دائًما منصوبأخرى،  ق بو قاعدةٌ ال يتعلَّ و ىو اؼبفعوؿ ألجلو، 
–القادـ ننتقل إليها ِف الدرس اؼبنادى، واؼبستثّن، واؼبفعوؿ معو،  من اؼبنصوبات:بقي 

  .-إف شاء ا تعاىل
  املطلْب: الْادب

 أعرب ما ربتو خط:
 .[ٛٔ]األنعاـ:  ﴾ِعَباِدهِ  فَػْوؽَ َوُىَو اْلَقاِىُر ﴿: -تعاىل–قاؿ ا  -ٔ

َها ﴿: -تعاىل–قاؿ ا  -ٕ  .[ٙٗ]دافر:  ﴾َوَعِشي ا ُدُدو االنَّاُر يُػْعَرُضوَف َعَليػْ

 .[ٗٙ]الشعراء:  ﴾آْلَخرِينَ ا َُثَّ َوأَْزَلْفَنا ﴿: -تعاىل–قاؿ ا  -ٖ

 .[ٖٕ]ص:  ﴾نَػْعَجةً ِإفَّ َىَذا َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتْسُعوَف ﴿: -تعاىل–قاؿ ا  -ٗ

مْ  ابِْتَغاءَ َوالَِّذيَن َصبَػُروا ﴿: -تعاىل–قاؿ ا  -٘  .[ٕٕ]الرعد:  ﴾َوْجِو َرهبِِّ

 .[ٖٛ]النساء:  ﴾نَّاسِ ال رِئَاءَ َوالَِّذيَن يُػْنِفُقوَف أَْمَواؽَبُْم ﴿: -تعاىل–قاؿ ا  -ٙ
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واُ هتدين، و، وأف يغفر لنا ويرضبنا، وهبعلنا ىداًة مُ هنا ِف دينِ فقّ أف يُ  ا  أسأؿُ 
 .ؿُبَمَّدنا نبيِّ  وَعَلىٰ  َوَصلَّٰى اُ َوَسلََّم َوبَاَرؾَ ، أَْعَلمُ 
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﷽ 
بن عبد ا،  ؿُبَمَّدو عبده ونبيِّ  َلىٰ عَ  َوَصلَّٰى اُ َوَسلََّم َوبَاَرؾَ ، اغَبْمُد ِ َربِّ الَعاَلِمنيَ 

 التسليم. بلة وأتم الصَّ  عليو أفضلُ 

 .الدعاءىو  والنداء، ىو اؼبدعوم  يف اللػة: املهادى تعزيف
النداء أو إحدى  (يا)اقرتف بندائو  الَِّذي ىو اؼبدعوم  اصطالًحا:تعزيف املهادى و
 النداء. (يا)ت إحدى أخوا :أي ؛أخواهتا
 ة أدوات:للهداء عدَّو
 (يا)  ُىا.النداء ىي أشهر 
  َا.يَ ومن أدوات النداء: أ 
  :ا، كما قاؿ الشاعر: ىيَ ومنها 

 رىوال ِقددددددددددددددددد اه ضددددددددددددددددديفٌ هيدددددددددددددددددا ربحددددددددددددددددد
 

  
 اَمدددددددددددْْ ه تانليلدددددددددددة لنلْمدددددددددددك ال تْرِ بْق ددددددددددد 

   أي.من األدوات: و 
  اؽبمزة.منها: و 

  .نبا نداءكبلو ، أزي ، وتقوؿ: زي  أيقوؿ: فن
 ثالثة أقسام: إنىحروف لنَّ لء وتَّقسم 
، أيا زي ، وهيا زي قوؿ: فن. (أيا، وىيا)نادى بو البعيد، ونبا: ما يُ  :لأْلَوحلُ لنقسم 

 وذلك حينما يكوف اؼبنادى بعيًدا.
، أزي قوؿ: ن، و أي زي قوؿ: فن. (أي، واؽبمزة)نادى بو القريب، ونبا: ما يُ  :لنثحاِن ولنقسم 

 حينما يكوف اؼبنادى قريًبا.وذلك 
 .(يا)ما يكوف للبعيد والقريب، وىي أداة النداء  :لنثحاِنثولنقسم 

َّادى لنبعي  بَّ لء لنقريب، وذنك إذل نزل لنبعي  مَّزنة ما يُ ومن حيث لنبالغة ربّ 
ناديو بنداء ناديو ويرثيو ِف قصيدتو، فيُ كأف يكوف اإلنساف لو ميٌت مدفوف، ُث يُ   لنقريب،

نادى أف يُ وىو ِف ذلك،  القريب، وأيًضا هبوز العكسُ  منزلةَ  البعيدَ  بذلك ب، فينزؿالقري



 

 

 

006 

 

 

وشرح 
ْ
ح

َّ
ات فِي الن

َ
دم

َ
ق
ُ
 م

 

نادى ، فيُ لطالٍب معنا ِف الدرس -على سبيل اؼبثاؿ-النداء بنداء البعيد، كأف يكوف  القريبُ 
و البعيد، مع أف جسمَ  و منزلةَ لَ بفكره، فأنزَ  ابعيدً  فيكوف، هيا ماج قاؿ: بنداء البعيد، فيُ 

 .قريبٌ 
ايا)األدوات  ـم أُ  أمَّا  .والبعيدُ  لقريبُ انادى هبا يُ  ( فإهنَّ

أف  سعف اإلنسافَ يُ وىذا ا، ِف آخرنب د  مَ  ا حرؼُ مفيه (أيا وىيا) نا أفَّ دْ جَ لنا لوَ ولو تأمَّ 
 ريد أف يرفع صوتو، فإذا مل يكن عنده حروؼٌ نادي بعيًدا يُ يُ  نْ مَ  و؛ ألفَّ صوتَ  ت ويبدم صوِّ يُ 
، وخببلؼ أيًضا (أياغبرؼ )هبا، خببلؼ  الصوت، فلن يستطيع أف يأيتَ  ساعده على رفعتُ 
 أدوات النداء.ىي ىذه و فهي تشرتؾ ِف البعيد والقريب،  (يا)ا ، أمَّ (اؽبمزة)

. يا: أداة نداء، وزيد: منادى، ال تغفل عن لن رس ،يا زي ُ قوؿ: نعلى النداء  واؼبثاؿ
 فإنَّو يُبّن امبني   كافمن اؼبنصوبات، وإذا   فهو اعربً م كاف، وإذا  اأو معربً  امبني   كونوسيأيت  و 

 على ما يُرَفع بو أي ا كاف.
 خمسة أقسام: فإنحه يَّقسم إنى وعند إعراب اؼبنادى

  م.لَ : العَ اأْلَوَّؿُ القسم 
  النكرة اؼبقصودة.الثَّاِن القسم : 
  النكرة دري اؼبقصودة.الثَّاِلثالقسم : 
  اؼبضاؼ.الرَّاِبعالقسم : 
 الشبيو باؼبضاؼ.اػبَاِمسقسم ال : 

وكبو ذلك،  لنم يَّةو مكة مثل: األعبلـ معروفة، كأظباء الناس، وأظباء البلداف، و 
 ، وكبو ذلك.إبرلهيم وزي  ومْم : مثلوأيًضا أظباء الناس، 

 نقوؿ: النكرة اؼبقصودة ودري اؼبقصودةوللتفريق بني 
 بذاهتا. نداؤىا دَ صِ ىي نكرة قُ  لنَّكرة لنمقص دة:

 .عند النداء د بذاهتاصَ قْ ىي نكرة مل تػُ  ولنَّكرة غير لنمقص دة:
النكرة اؼبقصودة ف، اإلعراب الذي يفرؽ بني النكرة اؼبقصودة والنكرة دري اؼبقصودة عبلمةو 

وكذلك  بمعرَ  فهوقصودة اؼبالنكرة دري أمَّا اؼبنادى ، العلم مبين  اؼبنادى و ، اؼبنادى فيها مبين  
 .بيو باؼبضاؼاؼبنادى اؼبضاؼ والش
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 ،يا زي ُ نقوؿ: فو على ما يُرَفع بو، أف أبنيَ  دَّ بُ  بلف وعند ندائو ( علم،زيد) وكبن نعلم أفَّ 
 : منادى مبين  على الضم ِف ؿبل نصب.زي . وِف إعراب اؼبنادى نقوؿ: لتحِق لللَ 

 .دائًما على ما يُرَفع بو اؼبنادى اؼببين يُبّن قاعدة:
، لنتبه ،يا زي ُ قوؿ مثبًل: ون، على الضم ضمة، إًذا نقوؿ: مبين  يرفع بػال (زي )فمثبًل: 

نصب على  : ِف ؿبلّ نضيفيبكن أف و على الضم،  : منادى مبين  زي قوؿ ِف إعراب نف
 على الضم. : منادى مبين  بقولنا فيتكأو نالنداء، 
 قوؿنف ،يُرفع باأللفواؼبثّن ، لنتبها ،يا زي لنفنقوؿ:  اظبهما زيد، نيرجل ناديتن  و 

 ،يا زي ونقوؿ: ن وعند اعبمع، ِف ؿبل نصب على األلف : منادى مبين  ِف إعراب اؼبنادى
 .ِف ؿبل نصب على الواو : منادى مبين  ِف اإلعراب قوؿون، لنتبه ل

، والفرؽ بني النكرة اؼبقصودة يُبّن على ما يُرفع بو كذنك  نَّكرة لنمقص دةل ولنمَّادى
ة، والنكرة اؼبقصودة ىي نكرة ة، ودري اؼبقصودة معربَ النكرة اؼبقصودة مبنيّ  ودري اؼبقصودة: أفَّ 

 .ودري اؼبقصودة عامَّة ال تُقصد بذاهتابذاهتا،  مقصودة
السائقني، وإمبا أقصد  أنا ال أقصد كلَّ و فمثبًل: عندي شخٌص سائق رأيتو على الطريق، 

بعينو،  احينما أريد سائقً  وذلكرة، نك (سائقوكلمة ). لنتبه ،يا سائقُ رأيتو، فأقوؿ:  اسائقً 
 .ِف ؿبل نصب على الضم ىنا: منادى مبين   اقوؿ ِف إعراهبون

وِف ، لنتبها ،يا سائقان، فإنين أقوؿ: وأقصدنبا بالنداء، اثنني نْي حينما أرى سائقَ و 
 ،: يا سائق نأقوؿ وِف اعبمع ،ِف ؿبل نصب منادى مبين على األلفاإلعراب نقوؿ: 

 .ِف ؿبل نصب منادى مبيٌن على الواو عراب نقوؿ:وِف اإل، لنتبه ل
بعينها،  نا مل نقصد نكرةً نَّ إ النكرة اؼبقصودة، إالَّ  مثلقصودة سباًما اؼبالنكرة دري واؼبنادى 

ة، والنكرة النكرة اؼبقصودة مبنيّ فقصودة اإلعراب، اؼبؽ بني النكرة اؼبقصودة ودري فرّ الذي يُ و 
قوؿ ِف إعراب  ون، لنتبه ،يا سائًقاسائق:  أيَّ  ناقوؿ إذا أردنف، )منصوبة(قصودة معربة اؼبدري 

و نكرة دري مقصودة، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة : منادى منصوب؛ ألنَّ (سائًقا)كلمة 
 ؛: منادى منصوبوِف إعرابو نقوؿ، لنتبها ،نِ يْ يا سائقَ  :أقوؿ أيًضا ِف اؼبثّنو على آخره، 

 ،ينَ يا سائقِ قوؿ: ن وِف اعبمعو مثّن، الياء؛ ألنَّ  وعبلمة نصبوو نكرة دري مقصودة، ألنَّ 
  .وعبلمة نصبو الياء منصوب، نكرة دري مقصودة: ، منادى ِف اإلعراب قوؿون، لنتبه ل
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؛ ألنو على الضمّ  : منادى مبين  ( إعراهبامسلم) فكلمة، يا مسلمُ قوؿ: عندما ن ومثبًل 
من نكرة مقصودة إىل نكرة دري  ا ربوَّلتفإهنَّ ، يا مسلًمامثبًل:  قلنالكن لو و نكرة مقصودة، 

وعبلمة ، منصوب نكرة دري مقصودةقوؿ: منادى نؿ اإلعراب، فيتحوَّ وبذلك مقصودة، 
 نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.

 ها قاؿ اُ مقصودة بعينِ   لقي فيها إبراىيمُ الِت أُ  آخر: ؼبا كانت النارُ  مثاؿٍ وِف 
 :﴿ىنا ال تصلح أف تكوف  (نارُ وكلمة )، [ٜٙ]األنبياء:  ﴾ْرًدا َوَسبَلًمانَاُر ُكوِن بػَ  قُػْلَنا يَا
ال يبكن أف تكوف و لو من ركنني،  دَّ بُ  اؼبضاؼ ال ؛ ألفَّ اال تصلح أف تكوف مضافً و ، اعلمً 

نكرة  فهي إمَّا أف تكوفأف يكوف من ركنني،  دَّ بُ  الشبيو باؼبضاؼ ال شبيًها باؼبضاؼ؛ ألفَّ 
على  مبين   نكرة مقصودة منادى :الضم، إًذا ىيبحركتها ىنا و دة، دري مقصو  وأمقصودة 

 .ِف ؿبل نصب الضم
ا أف يكوف من حالني: إمَّ ال ىبرج و ا، بني  و يكوف مَ رفع فإنَّ  حركةإذا وجدنا على اؼبنادى و 

ة دري النكر  ها وبنيبين نفرِّؽ النكرة اؼبقصودةو ، قصودة، والعلم واضح وبنيِّ ًما، أو نكرة مَ علَ 
 نكرةفهو ، نكرة بعينو د شيًئاقصِ ي يَ اؼبنادِ  فإذا كافح ذلك، وضِّ تُ الِت اؼبقصودة باغبركة 

نار، وإمبا  ريد أيَّ ال يُ ِف اآلية السابقة  ا و ريد سائًقا رآه بعينو مثبًل، يُ  كَمن مقصودة،
نَاُر ُكوِن  قُػْلَنا يَا﴿: -اىلتع–، فقاؿ ا لقي فيها إبراىيمُ نة، وىي النار الِت أُ ريد نارًا معيَّ يُ 

 ،يا سائًقاقوؿ: سائق، في م على أيّ عمِّ سائق، ويُ  نادي أيَّ ولكن حينما ي، ﴾بَػْرًدا َوَسبَلًما
ين ال أقصد ؛ ألنّ يا سائًقاقوؿ: ن ناضع مثبًل الفتة على الطرقات وكبوىا، فإنَّ وحينما ن، لنتبه

  سائق. ريد كلَّ نة، وإمبا أُ عيّ نكرًة مُ 
دري  نكرةً  وىا، فنقوؿ: األنسب ؽبم أف يضعواالطرؽ وكب ِف البلفتة الِت يضعها أمنُ فإًذا 

سائق، وال يقصد بو  كلَّ   ؛ حَّت يعمَّ يا سائًقا، وإمبا يقولوف: يا سائقُ مقصودة، فبل يقولوف: 
(: منادى نكرة دري سائًقامعربة، فنقوؿ ِف إعراب )النكرة دري مقصودة و دة، ؿبدَّ  نكرةٌ 

  .صوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخرهمقصودة من
ِف  قوؿ ىنا، فنأقم لنصالة ،يا رجاًل ، أو لجته ول ،يا مسلميننقوؿ مثبًل:  وكذلك

ألنَّو صبع مذكر  الياء؛منصوب، وعبلمة نصبو  نكرة دري مقصودة : منادى(مسلمينإعراب )
 .سامل
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 يخرج حانه من حانين: ولنمَّادى كذنك ال

  ًَّبا.ركَّ يًئا مُ ش يكوفا أف إم 
  َّكلمة واحدة.  ؛ أي:فرًداشيًئا مُ  يكوفا أف وإم 

ىذه الثبلثة  مقصودة أو دري مقصودة؛ ألفَّ  ًما، أو نكرةً ا أف يكوف علَ إمَّ  اؼبفرد واؼبنادى
 اضافًا أو شبيهً ًبا، وىذا يكوف مُ ركَّ مُ  يكوف اؼبنادىا أف ىي الِت تأيت كلمة واحدة، وإمَّ 

 باؼبضاؼ.
  :لنمَّادى لنمضاف ولنشبيه بانمضاف ولنخامس: عنقسم لنرلبل

اؼبضاؼ والشبيو باؼبضاؼ  و ح الفرؽ بني اؼبضاؼ والشبيو باؼبضاؼ، نوضّ وسوؼ 
 وموضًِّحا متمًِّماالركن الثاِن يكوف نصوباف، وكبلنبا ناف من ركنني، وكبلنبا مَ كبلنبا يتكوَّ 

 فقط (يا طانب)لو قلت: و ، لنعلم يا طانبَ أنادي طالب العلم أقوؿ:  فعندماؿ، لركن األوَّ ل
علم، وقد  ذبارة، وقد يكوف طالبَ  قد يكوف طالبَ فؿ وىو طالب، ح الركن األوَّ مل أوضّ 

 (لنعلمكلمة )، فلنعلم يا طانبَ لكن حينما أقوؿ: و ، وكبو ذلك، حق   يكوف طالبَ 
 .(طانب) تحوضَّ 

 ؛ ألنَّو عن الركن الثاِنًّن ليس لو دِ  -وىو طالب- ِف اؼبنادى اؼبضاؼ ؿاألوَّ  إًذا الركنُ 
 ؿ.ح الركن األوَّ وضِّ لركن الثاِن أف يُ ل دَّ بُ  ال

 ونقوؿ ِف إعرابو: لجته  ف  طلبك. ،يا طانب لنعلم: ذلك مثاؿو 
 

ات، وعالمة نصبه لنفتْة ه نيس من لنمبَّيّ ؛ ألنح مضاف مَّادى مَّص ب طانبَ 
 لنظاهرة على آخره، وه  مضاف.

 .لنظاهرة على آخره وعالمة جره لنكسرةمضاف إنيه مجرور،  لنعلمِ 
ىذا فرٌؽ دقيٌق و باإلضافة،  رَّ ا جُ ، وإمبّ رؼ جرّ حبليس ؾبرور، ولكن الركن الثاِن  :فائدة

 بني اؼبضاؼ والشبيو باؼبضاؼ.
 -كما قلنا ِف اؼبضاؼ-ف من ركنني، والركن الثاِن الشبيو باؼبضاؼ أيًضا يتكوَّ  واؼبنادى

، أو ؿعرب فاعبًل للركن األوَّ ويُ  ا أف يكوف مرفوًعاإمَّ  ىناالركن الثاِن و  ،ؿح الركن األوَّ وضِّ يُ 
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، وليس باإلضافة  ، أو يكوف ؾبرورًا حبرؼ اعبرؿعرب مفعواًل بو للركن األوّ ويُ  يكوف منصوبًا
  يلتبس مع اؼبضاؼ.الحَّت كما ِف اؼبنادى اؼبضاؼ؛ 

يكوف كذلك أف  دَّ بُ  الؿ ركن األوّ ال ألفَّ  ؛وىناؾ فرٌؽ آخر، يلـز منا أف نشرح اؼبشتقات
 .-بإذف ا تعاىل-ع عرؼ ىذا بعد التوسم ن نالكن لعلو من اؼبشتقات، 

ؿ، أو يكوف الركن الثاِن منصوبًا فيكوف مفعواًل بو للركن األوّ يكوف  :ؿإًذا الفرؽ األوّ 
 ؿ، أو يكوف ؾبرورًا حبرؼ اعبر.للركن األوّ  مرفوًعا فيكوف فاعبًل 

فاعل، أو اسم  ا أف يكوف اسمَ إمَّ فؿ من اؼبشتقات، الركن األوّ  يكوف :والفرؽ الثاِن
 .وليس ؾباؿ تفصيلها اآلف ات،شتقّ ى مُ سمّ مفعوؿ، أو صيغة مبالغة، وىذه تُ 

، انً منوّ ؿ الركن األوّ يكوف  أفبيكوف دالًبا وليس دائًما،  فرؽُ الوىذا  :الفرؽ الثالث
 الفتح. وتنوينو ىو تنوينُ 

  َطانًعا ىنا: اؼبنادىف يا طانًعا جباًل. :لنمَّادى لنشبيه بانمضافٰى أمثلة َعل 
 مقصودة، وليس نكرةً  ، وليس نكرةً امً علَ  ال يكوف وبذلكمن كلمتني، وىو مكوَّف ، جباًل 

ف تكوّ ي واؼبنادى الذيواحدة،  كلمةً   أنواع يكوف ىذه الثبلثةاؼبنادى ِف  دري مقصودة؛ ألفَّ 
واؼبنادى اؼبضاؼ يكوف الركن الثاِن ، أو شبيًها باؼبضاؼ، امضافً  إمَّا أف يكوفمن كلمتني 

شبيو  وهف الركن الثاِن جاء منصوبًا،، (يا طانًعا جباًل فيو ؾبرورًا باإلضافة، وِف ىذا اؼبثاؿ: )
 قوؿ ِف اإلعراب:ونباؼبضاؼ، 
مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على شبيه بانمضاف مَّادى  طانًعا

 آخره.
 

 مفع ل به نطانع، مَّص ب وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. جباًل 
 طانًعا ه . أي: ه ، :لنفاعل ضمير مستتر تق يرهو 

  حينما أقوؿ: ف ؛لكتب ،هيا جمياًل خط   لنشبيه بانمضاف: نلمَّادىمثال آخر
 اؼبعّن، لوم تمِّ وبتاج إىل ما يُ  ىذا اللفظ ناقصٌ و  ال ربدد اؼبقصود من النداء، (جمياًل  يا)

ف من ركنني، إًذا ليس علًما، وليس نكرة مقصودة تكوَّ ي واؼبنادى ىنا، هجمياًل خط   يافنقوؿ: 
مرفوًعا، إًذا  جاء ، وإمبااالركن الثاِن ليس ؾبرورً  ا؛ ألفَّ مضافً  وكذلك ليسوال دري مقصودة، 

 قوؿ:نِف اإلعراب و باؼبضاؼ،  ىو شبيوٌ 
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، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على مَّص بشبيه بانمضاف مَّادى  جمياًل 
 آخره.

 
 هخطّ 

ها جاءت مرف عة، وعالمة رفعه لنضمة ؛ ألنح (جميلكلمة )نمرف ع فاعل 
 لنظاهرة على آخره.

ها مضاف إنيه؛ ألنح  جرّ  ف  مْل  على لنضم ضمير مّتصل مبَّ   ولنهاء: 
 لتصلت باسم.

بو، أو ؾبرور حبرؼ اعبر،   فاعل، أو مفعوؿيأيت بعده إالَّ  واؼبنادى الشبيو باؼبضاؼ ال
  .فقط

 إعرابو:ونقوؿ ِف . كلبذل وسعَ  ،يا ساعًيا ف  لنخير: نقوؿ ثالثٍ  مثاؿٍ وِف 
 نها من لإلعرلب. ال مْلح  مبَّيحة على لنسك ن، أدلة ن لء يا

مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على  شبيه بانمضاف مَّادى ساعًيا
 آخره.

 .، ال مّْل نه من لإلعرلبمبَّ  على لنسك ن حرف جر ف 
 .، وعالمة جره لنكسرة لنظاهرة على آخرهلسم مجرور لنخير

 

 على لنسك ن. أمر مبَّ   فعل  لبذل
 أنت. :تق يرهوج بًا ولنفاعل ضمير مستتر 

 ، وه  مضاف.لنظاهرة وسع: مفع ل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة وسعك
 باإلضافة. جرّ  ف  مْلّ  حمبَّ   على لنفت صلوكاف لنخطاب: ضمير متّ 

 يا طانًعاؿ: اؼبثاؿ األوّ  لوجدناِف الشبيو باؼبضاؼ،  السابقةثبلثة ال ولو تأمَّلنا األمثلة
لكن ِف اإلعراب نقوؿ: منادى، و اسم فاعل، وىي  ،من اؼبشتقات (طانًعا) وكلمة، جباًل 

الثالث: ِف ف فعيل، و ىنا صيغة مبالغة على وز  (جمياًل فكلمة )، هيا جمياًل خطّ الثاِن: ِف و 
ع، عند التوسم  -إف شاء ا–يتَّضح ىذا و اسم فاعل،  (اساعيً فكلمة )، يا ساعًيا ف  لنخير

 ِف التوضيح السابق. ىذه األنواعؽ بني فرّ لكن يكفي أف نُ و 
 فائ ة:
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، واؼبفرد فردٍ مُ  ، أو دريَ اا أف يكوف مفردً النافية للجنس إمَّ  (ال)اسم  أفَّ  وضَّحنا سابًقا
 (ال) اؼبفرد ِف باب وكذلكضافًا وال شبيًها باؼبضاؼ، ىو ما ليس مُ  النداء ىنا ِف باب

 قوؿنف ؛ أي: ليس مضافًا وال شبيًها باؼبضاؼ،أف يكوف كلمة واحدةال بدَّ النافية للجنس 
 مبينّ ِف اؼبفرد  ىنالجنس )ال( النافية لاسم و ، ف  لن لر ال رجلَ : حينما يكوف مفرًدا مثبًل 

باؼبضاؼ فهو منصوب، إًذا حينما يكوف  ا، وحينما يكوف مضافًا أو شبيهً ا يُنصب بوعلى م
وعند ، ف  لن لر ال رجاًل  فنقوؿ: يعربو منصوبًا أيًضا، نْ مفرًدا فهو مبين، ومن أىل العلم مَ 

 نقوؿ: ال رجل ف  لن لر،  إعراب اسم )ال( ِف صبلة:
 نصب. على لنفتح ف  مْلّ  لسم ال مبَّ    رجل
 :(طانب)إعراب نقوؿ ِف  ف  لن لر، علمٍ  : ال طانبَ  اؼبثاؿوِف
 .، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهر على آخرهلسم ال مَّص ب طانب

 ىنا: اسم ال مبين   (إنهفكلمة ).  لللُ إالح  ال إنهَ : وِف اؼبثاؿ، ِف اإلعرابىذا ىو الفرؽ و 
و اسم ال منصوب مباشرة، يعربو على أنَّ  نْ ، ومن أىل العلم مَ ِف ؿبل نصب على الفتح

 و مبين.أنَّ  :عنو فضل أف نقوؿاألفصح و األ ولكن
 نقوؿ ِف إعراب اسم ال: ال طانًعا جباًل لني م.: ناإذا قلو 

؛ ألنحه شبيه بانمضاف، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة لسم ال مَّص ب اطانعً 
 .على آخره

 .(اطانعً ) سم الفاعل العاملمنصوب البو  مفعوؿٌ  ىنا: إعرابو( جباًل )الركن الثاِن و 
قصد ويُ -ا أف يكوف مفرًدا إمَّ  لنقسم لألول:(: ال)اسم  :لنقاع ة لنسابقةخالصة 

 : ال رجلَ قوؿكما ن،  بَّن و يُ وإذا كاف مفرًدا فإنَّ  ،-اؼبضاؼب اوال شبيهً  اما ليس مضافً  :باؼبفرد
 على الفتح. : اسم ال مبين  (رجلفكلمة ). ف  لن لر

فرًدا، وىو اؼبضاؼ أو الشبيو باؼبضاؼ، ويكوف منصوبًا،  ما ليس مُ   :ولنقسم لنثان
قوؿ ِف اسم ن، فال طانًعا جباًل لني مقوؿ أيًضا: ن، و علٍم ف  لن لر ال طانبَ قوؿ: كما ن

 ال: منصوب.
  :قاعدة يف حذف أداة الهداء

 وِفمن السياؽ،  االنداء أو حرؼ النداء، وذلك إذا كاف مفهومً  قد ربذؼ أداةُ 
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 :، أولنتبه ،يا زي قوؿ: ن فعند نداء شخص، كثريًا  استعماؿ الناس اليـو وبذفوف أداة النداء
النداء؛  حرؼبغري  وذلك، زيَّب، فاطمةقوؿ: ن وكذلك، خان ، مْم أو: ، لنتبه زي 
 .سياؽ الكبلـا مفهومة من هَ ألنػَّ 

  :نداء ما فيه )أل( قاعدة
لكل  أفَّ  األصل، وال شكَّ  ىو ىذا، و مباشرة بدوف واسطة ل(أ)ما فيو  ال هبوز نداءُ 

يا قوؿ: ن، فيجوز أف (للل) لفظ اعببللة إالَّ  ل(أ)ما فيو  هبوز نداءُ  حيث ال ؛قاعدة شواذّ 
  .يا لنرجلقوؿ: نلكن ال هبوز أف مباشرة دوف واسطة، و ، للل

السم، ض عنها دبيٍم ِف آخر اعوَّ و يُ ذفت أداة النداء فإنَّ إذا حُ  :(يا اهلل) :قاعدة يف
وِف  .يا للل لرحمَّ  لغفر ن ، يا لللُ  بداًل من: .لنلُهمح لرحمَّ  لغفر ن ، مح لنلهُ قوؿ: فن

  عن حرؼ النداء اذوؼ. عوضٌ  :لنميمقوؿ: ناؼبيم ىذه إعراب 
 :ومنها ما قيل ِف الشعر شاذة عن ىذه القاعدة، جاءت شواىدقد و 

 مح يا لنلُهمحاأق ُل يَا لنلهُ   محاإن   إذل ما حَ ٌث أنَ 
ـبالف ألصل لكن ىذا و بني أداة النداء، و بني اؼبيم  الشاعر صبعففي البيت السابق  

 القاعدة.
للمذكر،  (أيها)ل بني أداة النداء واؼبنادى بػ صِ إذا فُ  ل(أ)ما فيو  هبوز نداءُ  لاػذج:

 للمؤنث، أو اسم إشارة. (أيتها)و
، (لنمرأةكلمة ) أفَّ  بلحظون، يتها لنمرأةيا أقوؿ: ن، و يا أيها لنرجلقوؿ مثبًل: نف

 ويا هذه، يا هذل لنرجلقوؿ: ناسم إشارة ب وعند الفصل، ل(أ)بػ  تافمعرف (لنرجلوكلمة )
 .لنمرأة
وىو ضمن قسم النكرة اؼبقصودة، ، (أي): ىو اؼبنادىف، يا أيها لنرجل :قوؿنحينما و 

، ها لنمسلم نيا أي  قوؿ: نحينما و ، صبِف ؿبلِّ ن على الضمِّ  : منادى مبين  ِف إعرابو قوؿون
من اؼببنيات  ومل يبقَ ًما، علَ  ليستا هَ نكرة مقصودة؛ ألنػَّ وىي ىنا ىي اؼبنادى،  (أيفكلمة )

 وكلمة، ِف ؿبلِّ نصب على الضمِّ  قوؿ ِف إعراهبا: منادى مبين  ن النكرة اؼبقصودة، فإالَّ 
، عرهبا صفةً يُ  نْ م من أىل اللغة مَ ، ومن أىل العل(أي)تكوف ىنا بداًل من  (لنمسلم ن)
 عرب بداًل.أف تُ  -وا أعلم- حاؿ، األوجوُ  على كلِّ و 
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، (أي)من  كوف بداًل تصفة، أو  (لنرجلكلمة )، فتكوف  ها لنرجليا أي  نقوؿ:  فعندما
بو  يُقصدكبلنبا   (لنرجل)و (أي) :أفَّ  واؼبقصود، ضمن التوابع البدؿ سوؼ يأيت توضيحُ و 

 واحد. شخصٌ واحدة و  عنيٌ 
ثػِّرُ  يَا﴿ :، أوها لنم يرأي  يا  :ها لنرجل، أوأي  يا : اإلعراب نقوؿ مثبًل  وعند  ﴾أَيػمَها اْلُمدَّ
 .[ٔ]اؼبدثر: 
 نه من لإلعرلب. ال مْلح  مبَّ   على لنسك ن، حرف ن لء يا
 نصب. ف  مْل   على لنضمّ  مَّادى مبَّ    أي  
 النصب. ىوالنداء  أصلَ  صب، فإفَّ ن ِف ؿبلِّ  دائًما يكوفبين اؼبنادى واؼب
 .مبَّ   على لنسك ن، ال مْلح نه من لإلعرلب حرف تَّبيه ها
 

 ، مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره.(أي)ب ل من  رثّ  ّ لنمُ 

 يا أيها لنمسلم ن.: ِف إعراب قوؿون
 نه من لإلعرلب. ال مْلح  مبَّ   على لنسك ن، حرف ن لء يا
 نصب. ف  مْل   على لنضمّ  ى مبَّ   مَّاد أي  
 .مبَّ   على لنسك ن، ال مْلح نه من لإلعرلب حرف تَّبيه ها

 ه جمع مذكر سانم.، وعالمة رفعه لن لو؛ ألنح من )أي( ب ل مرف ع لنمسلم ن
 اؼبنادى. وبذلك انتهينا من

استثنيت ما معي من و و، أخرجتُ  أي: افبلنً  اإلخراج، استثنيتُ  :دبعّن لػًة:االصتجهاء 
 أخرجتها. :نقود أي

 أخواهتا.إحدى  وأ (إالَّ )اسٍم جاء بعد  ىو كلم  اصطالًحا:واالصتجهاء 
فهم لنطالب إال ، وقولنا: ولحً ل إالح  فهم لنطالبُ ،  زيً لإالح  لنق مُ  مقامثاؿ ذلك: و 

يث اؼبعّن فليست ، اعبملة صحيحة من حيث الرتكيب النحوي، أمَّا من حلنمهَّ س
 .صحيحة

،  لزي ً  استثنيتُ حيث ، زي  ىو: . اؼبستثّن ىنا زيً لإالح  لنق مُ  مقاوِف اؼبثاؿ:  من القـو
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وقد وُبذؼ ركن  ثبلثة أركاف لواالستثناء و  ،إال ، وأداة االستثناء:لنق مواؼبستثّن منو: 
 .اؼبستثّن منو ِف بعض األحواؿ
 أركان لالستثَّاء ثالثة:

 مستثّن. .ٔ
 ستثّن منو.وم .ٕ
 وأداة استثناء. .ٖ

اؼبستثّن و ، لزي ً : ىو اؼبستثّنف ،قت األركاف الثبلثةربقَّ .  زيً لإالح  قام لنق مُ وِف اؼبثاؿ: 
ـ  إالح أداة االستثناء: و ، ق ملنمنو:  قت األركاف ا إذا ربقَّ تام   وُيسمَّى، ليس بناقصٍ و  ، إًذا ىو تا

 الثبلثة صبيًعا.
، مْمً لاؼبستثّن: ف.  مْمً لإالح  ما قام لنطالبُ أو: .  زيً لإالح  ما قام لنق مُ ولو قلنا: 
ـ  و قت األركاف الثبلثة، ربقَّ  وىنا أيًضا، إالح ، وأداة االستثناء: لنطالبواؼبستثّن منو:   ىو تا

 .ليس بناقصٍ و 
ما قام لنطالب إالح ) واؼبثاؿ الثاِن (قام لنق م إال زيً ل) ؿالفرؽ بني اؼبثاؿ األوَّ و 
 من أقسام لالستثَّاء:عندنا نوعاف  وبذلك يكوف، واألوؿ مثبت، الثاِن منفي  أفَّ  (مْمً ل
  َّـ  األو ـ  وىو . مثبتٌ  ؿ: تا  قْ سبَ و مل يُ ؛ ألنَّ لو األركاف الثبلثة، ومثبتٌ  تقو ربقَّ ؛ ألنَّ تا

ب إالح مْمً ل، كما ِف: بنفي  .قام لنطالح
   ـ ـ  وىو . منفي   والثاِن: تا ق بِ و سُ ؛ ألنَّ األركاف الثبلثة، ومنفي  لو قت و ربقَّ ألنَّ  ؛تا

 .إال مْمً ل ما قام لنطالبُ  ، كما ِف:بنفي
 . ؛ أي:ناقصوىو .   مْمّ ما قام إالح : على ذلك ثاؿواؼب والثالث: ناقٌص منفي 

ثّن منو اؼبست ، ولكنَّ إالح أداة االستثناء: و ، مْم اؼبستثّن: و ، من اعبملة نقص اؼبستثّن منو
 ناقص مثبت. وليس ىناؾ منفًيا، ، إًذا ىو ناقص، والناقص ال يأيت إالَّ دري موجود ِف اعبملة

 أن لع: صار عَّ نا ثالثةُ اآلف و كثريًا ِف إعراب اؼبستثّن،   يفيدنا ىذا التقسيمو 
o  ـ  اأْلَوَّؿُ النوع  مثبت. : تا
o  تاـ منفيّ الثَّاِن :. 
o ناقص منفيّ الثَّاِلث :. 



 

 

 

026 

 

 

وشرح 
ْ
ح

َّ
ات فِي الن

َ
دم

َ
ق
ُ
 م

 

وجوبًا،  اؼبستثّن فيو دائًما منصوبٌ فو ثابت، إعرابُ  (اؼبثبت التاّـ النوع األوؿ ) اؼبستثّن ِف
 ستثّن منصوب وجوبًا.دائًما نقوؿ ِف إعرابو: مُ و 

 وِف إعراب اؼبستثّن نقوؿ:  زيً ل.إالح  قام لنطالبُ  واؼبثاؿ على ذلك نقوؿ:
 خره.مستثَّى مَّص ب وج بًا، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آ زيً ل

 وِف إعراب اؼبستثّن نقوؿ: .قام لنطالب إال طانبين وِف مثاٍؿ آخر نقوؿ:
 .؛ ألنه مثَّىمستثَّى مَّص ب وج بًا، وعالمة نصبه لنياء طانبين

 نه إعرلبان: (لنتام لنمَّف واؼبستثّن ِف النوع الثاِن )
 .ل مْم ً إالح  ما قام لنطالبُ قوؿ: نمستثّن منصوب جوازًا، ف ل:لإلعرلب لألوح 

لك اػبيار ِف ذلك، و ، ما قام لنطالُب إال مْم ٌ فنقوؿ: بدؿ،  ولإلعرلب لنثان :
 .مستثّن منصوبًا جوازًا، أو تعربو بداًل عربو ا أف تُ إمَّ ف

 : (مْمً لنقوؿ ِف إعراب ). / مْم ٌ  مْمً لإالح  قام لنطالبُ ما : ففي اؼبثاؿ
 مستثّن منصوب جوازًا.الوجو األوؿ: 
كلمة ، و (لنطالب)من  تثنياستُ  (مْم فكلمة )،  مرفوًعاعرب بداًل ف يُ الوجو الثاِن: أ

قوؿ ِف إعرابو: بدؿ مرفوع، ون،  مْم ٌ إالح  قام لنطالبُ  ما قوؿ:نحركتها الرفع، ف (لنطالب)
حكم إعراب اؼببَدؿ منو، وىو  يأخذ نفسَ حيث وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره، 

 اؼبستثّن منو.
لو وجو واحد ِف فاؼبستثّن ىنا .  رسانةً إالح  لنرسائلَ  قرأتُ : آخر ؿمثاولو قلنا ِف 

ـ   ؛ ألنَّومستثّن منصوب وجوبًافنقوؿ: وجوبًا،  ، وىو النصباإلعراب فقط  .ثبتٌ مُ  تا
سواء كاف مستثّن أو منصوب ىنا ستثّن فاؼب،  رسانةً إالح  لنرسائلَ  ما قرأتُ وِف اؼبثاؿ: 

من و  فيأخذ البدؿ )اؼبستثّن( نفس حكمها، ،منصوبة (لرسائلا) واؼبستثّن من ؛ ألفَّ بداًل 
نقوؿ: بدؿ منصوب، أف ا قوؿ: مستثّن منصوب جوازًا، وإمَّ نحيث اإلعراب فيها إعراباف، ف

 وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.
 ولونو: ، واؼبستثّن مإالح ، وأداة االستثناء: زي اؼبستثّن: قبد .  زيً لقام ل إالح وِف قولنا: 

 اؼبثبت. من التاّـ  عدم . وىذا يُ لنجماعة
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 حسب موقعو (ما بعد إال) وىنا يُعرب اؼبستثّن.  زي ٌ ما قام إالح الناقص اؼبنفي: ومثاؿ 
  اؼبثاؿ:  قوؿ ِف إعرابن، فِف اعبملة
 أدلة نف  مبَّية على لنسك ن، ال مْلح نها من لإلعرلب. ما
 ه نم يتصل به ش ء.لنفتح؛ ألنح على  فعل ماٍض مبَّ    قام
 أدلة لستثَّاء مبَّية على لنسك ن ال مْلح نها من لإلعرلب. إالح 
 لنظاهرة على آخره. فاعل مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة زي 

 اؼبستثّن يعرب حيثنفي، اؼبناقص المن النوع  وىو ما رأيت إال زيً ل. وِف اؼبثاؿ:
 ، فنقوؿ:حسب موقعو من اعبملة

 .؛ الت صانه بتاء لنفاعلعلى لنسك ن اٍض مبَّ   رأى: فعل م رأيت
 .ضمير مّتصل مبَّ  على لنضّم ف  مّْل رفع فاعلولنتاء: تاء لنفاعل، 

 مفع ل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره. زيً ل
ِف  حسب موقعووذلك ، ؾبرور حبرؼ اعبرِّ  : اسمىنا (زي فكلمة ).  بزي ٍ إالح  ما مررتُ 

 وجوه إعراب اؼبستثّن. تاتضحوبذلك . اعبملة
 :(إال)أخوات 

 سوى. (ٔ
 دري. (ٕ
 حاشا. (ٖ
 خبل. (ٗ
 عدا. (٘
 )السني( ضمم نأف  وهبوزقوؿ: ِسوى، نو )السني( ر كسَ تُ أف فيها  هبوز (سوى) وكلمة

وىذه تفريعات وىي ِف ، ءواقوؿ: سَ فنبعدىا  مد   وهبوز أف تأيت حبرؼقوؿ: ُسوى، نو 
 عها.فرّ يُ  منهم َمنْ واحدة، و أداًة هبعلوهنا األصل 

ن يىذ لكنَّ و ، نقوؿ: حاشَ  أوأف نقوؿ: حشا،  يبكن (حاشااألداة )وأيًضا 
 ىي األكثر استعمااًل. (حاشاو)جد ا،  فقليبل االستعمالني

 :ثالثة أقسامإنى  أدولت لالستثَّاء تَّقسم
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  َّها.مت أحكامُ تقدَّ قد فاؽ أىل اللغة، و باتّ  . وىي حرؼٌ ؿ: إالَّ القسم األو 
  ّكالتايلهما  فاؽ أىل اللغة، وأحكامُ القسم الثاِن: دري وسوى. ونبا اظباف بات: 

  ِف اغباالت الثبلثة السابقة، وما بعد إالَّ ما بعد إالَّ  يأخذاف حكمَ  (سوى ودري)
 :أحكامو
 النصب. وجوبَ  حكُمو فيكوف ا،ثبتً مُ  ايكوف تام   أف اإمَّ  - أ

من اؼبستثّن  النصب أو البدلية جوازَ حكُمو فيكوف  ا،منفي   اا أف يكوف تام  وإمَّ  - ب
 .منو

 .ِف اعبملة حسب موقعو فُيعرب، امنفي   اا أف يكوف ناقصً وإمَّ  - ت
 .ما بعد األداة ِف إالَّ  تأخذ حكمَ  (سوى ودري) واتاألدو 

، واؼبستثّن زي اؼبستثّن: و ، غيراألداة: ف. زي ٍ  جاء لنطالب غيرَ : على ذلك ثاؿواؼب
ـ   ىناواالستثناء . لنطالبمنو:  واحد، وىو وجوب  إعرابٌ  لمستثّن ىنالو ، ثبتٌ مُ  تا

 )دري( األداة قوؿ: نفسُ نالنصب،  ما بعد األداة ىو واجبُ  :قوؿنأف  بدؿَ و النصب، 
وجوبًا، وعبلمة نصبو  على االستثناء منصوب قوؿ ِف إعراب دري: اسمٌ نواجبة النصب، ف

 الفتحة الظاىرة على آخره.
 (:س ىوإعراب )لنطالب س ى زي . جاء  وِف مثاؿ آخر نقوؿ:

 رة.ق ّ وج بًا، وعالمة نصبه لنفتْة لنمُ  على لالستثَّاء لسم مَّص ب س ى
)دري،  ما بعد األداة ودائًما يُعرب، اإلعراب حركات عليها تظهر ال (سوىفكلمة )

 .ؾبرور مضاؼ إليو :سوى(
 :زي ٍ  جاء لنطالب غيرَ  ونقوؿ ِف إعراب اؼبثاؿ:

 .؛ ألنحه نم يّتصل به ش ءعلى لنفتح فعل ماٍض مبَّ    جاء
 ة لنظاهرة على آخره.فاعل مرف ع، وعالمة رفعه لنضمّ  لنطالبُ 
وج بًا، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على على لالستثَّاء لسم مَّص ب  غيرَ 

 آخره، وه  مضاف.
 .لنظاهرة على آخره مضاف إنيه مجرور، وعالمة جره لنكسرة زي ٍ 
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 جاءقوؿ: ن فعندما، ولكن حبركات مقدَّرة نفس اإلعراب السابق أخذ( تسوىواألداة )
  (:س ى) فإعراب. س ى زي ٍ  لنطالبُ 
، وه  لنمق رةوج بًا، وعالمة نصبه لنفتْة على لالستثَّاء لسم مَّص ب  س ى

 مضاف.
 االستثناء ىنا ؛ ألفَّ مرفوعة (غير) جاءت كلمة. زي ٍ  غيرُ  ما جاء لنطالبُ  وِف اؼبثاؿ:

ـ   ما قوؿ: والنصب كما ن ِف اإلعراب: الرفع كما ِف اؼبثاؿ السابق، ؽبا وجهافو  ،منفي   تا
 غيَر زيٍ . جاء لنطالبُ 

ج لزًل، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على  على لالستثَّاء لسم مَّص ب غير
 آخره.

 غيُر زيٍ . ما جاء لنطالبُ  ا ِف قولنا:أمَّ 
 اهرة على آخره.ة لنظب ل مرف ع، وعالمة رفعه لنضمّ  غير

( ىنا حسب موقعها ِف اعبملة؛ ألفَّ غير)إعراب فإفَّ  ما جاء غيُر زيٍ ، وِف اؼبثاؿ:
 :(غيرِف إعراب ) قوؿفن االستثناء ىنا ناقص منفي ،

 .مبَّ  على لنفتح؛ ألنحه نم يّتصل به ش ء فعٌل ماضٍ  جاء
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره فاعل غير
 (: غيرنقوؿ ِف إعراب ). زي ٍ  غيرَ  ما رأيتُ لك ِف اؼبثاؿ: وكذ
 .مفع ل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره غير

 (: غيرنقوؿ ِف إعراب ). زي ٍ  بغيرِ  ما مررتُ  وِف اؼبثاؿ:
لسم مجرور بْرف لنجّر لنباء، وعالمة جره لنكسرة لنظاهرة على  غير

 .آخره
علها أيًضا بعدما نعرهبا قب، و ، سوى(دريػ)ل (إاّل )ما بعد  إعرابَ فقط نقل حيث ن

 إليو. اما بعدىا مضافً يكوف و  ا،مضافً 
 .القسم الثالث: خبل وعدا وحاشا 

أمَّا إذا  إذا مل ُتسبق بػ)ما( تكوف أفعااًل وهبوز أف ، جرّ  تكوف حروؼوىي هبوز أف 
 .ُسِبقت بػ)ما( فبل تكوف إال أفعااًل 
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 نها إعرلبان: (خالو). / زيً لخال زي ٍ  لنطالبُ جاء قوؿ مثبًل: ن
ِف  قوؿفن، اؾبرورً  ايكوف اظبً  االذي بعدىو حرؼ جر، تكوف )خبل( : للإلعرلب لألوح 

 خال زيٍ . :إعراب
 .مبَّ   على لنسك ن حرف جر خال
 .، وعالمة جره لنكسرة لنظاهرة على آخرهبْرف لنجرّ  لسم مجرور زي 

 ا زيٍ .جاء لنطالب حاش وِف اؼبثاؿ:
 .مبَّ   على لنسك ن حرف جرّ  حاشا
 .ه لنكسرة لنظاهرة على آخره، وعالمة جرّ بْرف لنجرّ  لسم مجرور زي 

 جاء لنطالب ع ل زيٍ . وكذلك ِف اؼبثاؿ:
 .مبَّ   على لنسك ن حرف جرّ  ع ل
 .ه لنكسرة لنظاهرة على آخره، وعالمة جرّ بْرف لنجرّ  لسم مجرور زي 
، وما بعدىا مفعوٌؿ بو منصوبٌ ، امبني   اماضيً  فعبًل تكوف )خبل( : لإلعرلب لنثان و 

وجاء لنطالب ع ل ، لجاء لنطالب حاشا زي ً ، لجاء لنطالب خال زي ً فنقوؿ ِف اؼبثاؿ: 
 .لزي ً 

قوؿ: ما عدا، ما حاشا، ما ن، فاؼبصدرية (ما) سبقتهاإذا  (خبل وعدا وحاشا): قاع ة
وما بعدىا مفعوٌؿ بو، والفاعل ، اماضيً  عرب فعبًل تُ  حيث إعراٌب واحد، خبل، فليس ؽبا إالَّ 

 .ضمري مسترت
 جاء لنطالب ما ع ل :قوؿنال يصح أف و . لجاء لنطالب ما ع ل زي ً قوؿ مثبًل: نف
 (، وِف اإلعراب نقوؿ:ما) سبقتهاا هَ ؛ ألنػَّ واحدٌ   إعرابٌ ا ليس ؽبا إالَّ هَ ؛ ألنػَّ زي ٍ 

 نها من لإلعرلب. مص رية مبَّية على لنسك ن، ال مْلح  ما
 .فعل ماٍض مبَّ   على لنفتح لنمقّ ر، وفاعله: ضمير مستتر ع ل
 .مفع ل به مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره لزي ً 

  وبذلك انتهى قسم اؼبستثّن.
 املفعْل معُمً امليصْبات: 
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ذكر الذي يُ االسم اؼبنصوب  :ىوو  من أنواع اؼبنصوبات، آخر نوعٍ : ىو اؼبفعوؿ معو
 مع. :بعد الواو الِت دبعّن

 :نقوؿ عند اإلعرابف .ولنجيشَ  جاء لألميرُ مثاؿ ذلك: و 
 .على لنفتح؛ ألنحه نم يّتصل به ش ء مبَّ    فعٌل ماضٍ  جاء
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره فاعل لألمير
 مع. :لن لو هَّا: بمعَّى ولنجيشَ 

عالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على لنجيش: مفع ل معه مَّص ب، و 
 آخره.

 .لنخشبةلنماء مع  ىلست   نا قلنا:كأنَّ   لست ى لنماء ولنخشبة. وِف اؼبثاؿ:
 على لنفتح لنمق ر. مبَّ    فعل ماضٍ  لست ى
 .ة لنظاهرة على آخرهفاعل مرف ع، وعالمة رفعه لنضم لنماء
 مع. :بمعَّى ةطفاع و

 به لنفتْة لنظاهرة على آخره.مفع ل معه مَّص ب، وعالمة نص لنخشبة
صبيل جد ا  ىناؾ بيتٌ و ها، انتهينا من اؼبفعوؿ معو، وانتهينا من اؼبنصوبات كلِّ وبذلك 

منظومة من أربٍع وطبسني بيًتا ِف النحو،  وىيهبمع اؼبفاعيل، قالو الشرباوي ِف منظومتو، 
 اؼبفاعيل: أنواعد ىي ـبتصرة جد ا، يقوؿ بعدما عدَّ و 

 عيددددُل خمددددٌس مطلددددٌق وبددددهمَّهددددا لنمفا
 

 وفيددددده معددددده نددددده ولنظدددددر إندددددى لنُمثُدددددلِ  
انظر إىل  أي: ؛لنظر إنى لنمثلهو اآلف يقوؿ: فانتهى من تعداد اؼبفاعيل، وبعد أف  

 يقوؿ:فاألمثلة، 
 ضدددربُت ضدددربًا أبدددا عمدددٍرو غددد لة أتدددى

 
وسدددددرُت ولنَّيدددددَل خ فًدددددا مدددددن عتابدددددك  

 ندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 
 

 بة حبسب ترتيب البيترتّ ىي مُ و بيت الثاِن، اؼبفاعيل اػبمسة ِف الفقد أتى بأمثلٍة على 
 :السابق الِت ذكرىا فيو، ونقوؿ ِف إعراهبا

 .مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة مفع ل مطلقأو مص ر،  ضربًا
 .مَّص ب، وعالمة نصبه لألنف؛ ألنحه من لألسماء لنخمسة مفع ل به أبا
 .لنظاهرة مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة -ظرف–مفع ل فيه  غ لة
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 .مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره مفع ل معه لنَّيلَ 
 .مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخره مفع ل ألجله خ فًا

 
 

 لنمجرورلت ثالثة أقسام:
 .ؾبروٌر حبرؼ اعبرّ  .ٔ
 وؾبروٌر باإلضافة. .ٕ
 والتوابع. .ٖ

 رور باإلضافة.واجملرور حبرؼ اعبر، اجملندنا بقي ع ولذلكستقل، ها مُ التوابع درسُ 
 حروؼ اعبر: أشهرُ و  :لنمجرور بْرف لنجر

  ِنْ م. 
 .إىل 
 .عن 
 .ِف 
  ُر.  بَّ
 .الباء 
 .الكاؼ 
 .البلـ 
 .واو ربَّ اذوفة 
 .ُمذ 
 .منذ 
  :لن لو، ولنباء، ولنتاء(وحروؼ القسم الثبلثة(. 

الذي ىو  حبرؼ اعبرّ  ىنا ؾبرورٌ  (للل)لفظ اعببللة ف ،، وتاللِ ، وباللِ ولللِ قوؿ: مثلما ن
 ةىنا ؾبرور  (لنبيتفكلمة )، من لنبيت إنى لنمسج  جئتُ قوؿ: ونمن حروؼ القسم، 
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فكلمة ، عن لنمكان ذهبتُ قوؿ: ونحبرؼ اعبر،  ةؾبرور  ( ىنالنمسج وكلمة )حبرؼ اعبر، 
حبرؼ  ةؾبرور  (لنفرسفكلمة )، على لنفرس كَّتُ قوؿ: ونحبرؼ اعبر،  ةؾبرور ( لنمكان)

قوؿ: ون، (بح رُ ) اغبرؼبػ ةؾبرور  (مجته ٍ فكلمة )، قمجتهٍ  أخفَ  بح رُ قوؿ: ون، (على)اعبر 
 .بانباء ةؾبرور  (لنكتابفكلمة )، أخذت بانكتاب

قوؿ: ون، لنكافحبرؼ اعبر  ةىنا ؾبرور  (عمروفكلمة ) ًة.زيٌ  كعمٍرو ق ح : أيًضا قوؿون
واو ل سبثيبًل قوؿ ون، لنالم حبرؼ اعبرّ  ةًضا ؾبرور ىنا أي (هذلفكلمة ). نهذل لنباب هذل مفتاحٌ 

 رب اذوفة: 
 ونيدددددٍل كمددددد ج لنبْدددددر أرخدددددى سددددد ونه

 
 علدددددددددد ح بددددددددددأن لع لنهمدددددددددد م نيبتلدددددددددد  

 اذوفة. بَّ واو رُ  :ىنا ؾبرورة، والواو ىنا (نيلٍ فكلمة )ليٍل،  بَّ أصلها: ورُ  (ونيلٍ ) 
، مَّذ سٍَّة نم أقرأ كتابًاقوؿ: ن (مَّذِف )، و ذ ي ٍم نم آكل لنلْمَ مُ نقوؿ:  (مذوِف )

نا كثريًا ِف هذا ال يهمّ فومعاِن اغبروؼ،  معاِن اعبرّ  ، أمَّااعبر حروؼُ  وبذلك انتهت
 اإلعراب.

ا الركن الثاِن فيو دائًما ؾبرورً  وىو يتكوَّف من ركنني، ويكوف :لنمجرور باإلضافة
 يا طانبَ قوؿ: فن اعبملة، وليس حبرؼ اعبر، والركن األوؿ يُعرب حسب موقعو ِف باإلضافة،

 لنتبسَ ، ومثبًل: درس لنَّْ  وفهمتُ ، لنَّْ  كتابَ   وأخذتُ ، لنكتابِ  ويا صاحبَ ، لنعلمِ 
 إليو. ومضاؼٍ  مضاؼٍ  ت من:نىذه تكوَّ  لم كُ ف، لالستثَّاء درسُ  عل ح 

 على ثالثة أقسام: إنيه ضافولنمُ 
  َّو جنس من اؼبضاؼإذا كاف اؼبضاؼ إلي(، من)قدَّر فيو ؿ: قسٌم يُ القسم األو ،

ديد من جنس فاغب .خاتم من ح ي هذل : ناقل نا، كأنَّ هذل خاتُم ح ي ٍ  مثل:
 .اػبات
  ُضاؼ إليو ظرفًا إىل اؼبضاؼاؼبإذا كاف  (،ِف)قدَّر فيو القسم الثاِن: قسٌم ي ،

 .صَّاعة ف  لنليلهذه  :يعين ؛لنليلِ  هذه صَّاعةُ مثل: 
  ُهذل غالمٌ  :يعين ؛هذل غالُم زي ٍ ثل: مر فيو البلـ. قدَّ القسم الثالث: ما ي 

 .نزي ٍ 
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، أو هذل طانب من علم: : أصلهاقوؿن، ال يصلح أف هذل طانب علموِف اؼبثاؿ: 
بل زبرج اإلضافة فعلى ىذا،  سْ ، وقِ هذل طانب نلعلم :إمبا نقوؿو ، هذل طانب ف  علم

 . اؼبذكورة ثبلثةالعن 
 انتهينا من اجملرورات.وبذلك 
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 اٌرىاتغ أستؼح:لغاَ أ

 ى لنصفة.سمح اًل: لنَّعت، ويُ أوح 
 .والنوع والعدد و ِف اإلعراب والتعريف والتنكرياسٍم باسٍم يتبعُ  تعريفو: ىو وصفُ 

 امنصوبً  اؼبنعوت ، إذا كافامرفوعً اؼبنعوت إذا كاف  ايكوف مرفوعً  حيثِف اإلعراب: 
 و، ألفَّ ا اعبـز فليس ىذا ؿبلّ ، أمَّ ارورً ؾب جاء النعت، اإذا كاف ؾبرورً و ، امنصوبً  النعتجاء 
 اسم. النعت

 افً إذا كاف معرَّ و ، ارً منكَّ  النعتُ  جاء ارً نكَّ إذا كاف اؼبتبوع مُ فويتبعو ِف التعريف والتنكري: 
 .افً معرَّ النعت جاء 

ويتبعو ِف النوع: فإذا كاف اؼبتبوع مذكَّرًا جاء النعت مذكرًا، وإذا كاف مؤنثا جاء النعت 
 ثًا.مؤن

 ويتبعو ِف العدد: سواء كاف مفرًدا أو مثّن أو صبًعا.
 قام زيٌ  لنعاقل.قوؿ مثبًل: ون
 .ماٍض مبَّ  على لنفتح؛ ألنحه نم يّتصل به ش ء فعل قام
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره فاعل زي 
 .اوعالمة رفعها لنضمة لنظاهرة على آخره ،صفة مرف عة لنعاقل
ا دهب (لنعاقل) كلمة  أمل ِفتواؼب مرفوعة،  جاءت فقد امرفوعً  (زي ) جاءحينما  أهنَّ

، وأيًضا جاء ل(أ)أيًضا معرفة بػ  (لنعاقل) ت كلمةجاءفقد معرفة،  اعلمً  (زي )وحينما كاف 
وجاءت كلمة  ( جاء مفرًدازي جاءت مذكرًا، وكذلك ) (لنعاقل)( مذكرًا، وكلمة زي )
 ( مفردة.لنعاقل)

 نقوؿ: رأيت رجاًل عاقاًل. ثاؿ:وِف اؼب
 فعل وفاعل. رأيتُ 
 .مَّص ب، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة مفع ل به رجاًل 
 .لنظاهرة صفة مَّص بة، وعالمة نصبها لنفتْة عاقاًل 
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؛ ألف  صفة ؾبرورة(: عاقلتُعرب كلمة ) برجٍل عاقٍل. مررتُ وِف مثاٍؿ آخر نقوؿ: 
 .( ؾبرورةرجلكلمة )

 رجاًل  رأيتُ  مثلما نقوؿ:ِف التذكري والتأنيث،  اؼبوصوؼأو الصفة  يتبع النعتُ كما 
ِف التذكري  الصفة عن موصوفها حالة واحدة قد زبتلفوىناؾ  .لمرأًة عاقلةً  رأيتُ و  ،عاقاًل 

 الفها ِف التذكري والتأنيث.ا زبُ هَ فإنػَّ  ،والتأنيث، وىي إذا كانت الصفة وصًفا لغري اؼبوصوؼ
 . هاامرأٍة قائٍم أبُ ب مررتُ مثلما يُقاؿ: 

ليس و األب ىو القائم  لكنَّ و ، قائمىي: ىنا ىي اؼبوصوؼ، والصفة  (لمرأةفكلمة )
زبالف الصفة اؼبوصوؼ ِف التذكري  في ىذه اغبالةفاؼبرأة،  ىو اؼبوصوؼ اؼبرأة، مع أفّ 

 ، وذلك يقودنا إىل تقسيم النعت:على نفس القاعدة ، وىذه اغبالة تفريعٌ والتأنيث
 ن عان من لنصفة أو لنَّعت:هَّاك ف

 .نعت حقيقي 
 .ونعت سبيب 

فبل ىبتلفاف، حيث  ا من حيث اإلعرابع، أمَّ ِف التوسم  -إف شاء ا- وذلك يّتضح
  يتبع النعت منعوتو ِف اإلعراب رفعا ونصبا وجرا.

 لنَّ ع لنثان  من لنت لبع: لنعطف.
 حروف لنعطف ه :

o .الواو 
o .الفاء 
o  َُُّث. 
o .أو 
o .أـ 
o .أما 
o .بل 
o ال. 
o .لكن 
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o .حَّت 
ِف العطف، فهي تشرتؾ مع أشياء أخرى،  قليلٌ استعماؽبا  (ال، لكن، حَّتاغبروؼ )

 (حَّت)، ومرت معنا (إفَّ )من أخوات  (لكنَّ )مرت معنا و ال النافية للجنس،  مثل: مرت معنا
 .(حَّت)رة بعد نصب اؼبضارع بأف اؼبضمَ  أدواتِف 

حروؼ العطف العشرة  ني متبوعو أحدُ ط بينو وب: ىو التابع الذي توسَّ تعريف لنعطف
  السابقة.

 ونقوؿ ِف اإلعراب: قام مْمٌ  وعمٌرو. وذلك مثل:
 .ماٍض مبَّ  على لنفتح؛ ألنحه نم يّتصل به ش ء فعل قام

 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره فاعل مْم 
 .مبَّ  على لنفتح، ال مْلح نه من لإلعرلب حرف عطف و

 .لنظاهرة معط ف مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لسم عمرو
 مرفوعة. (مْم ) ( مرفوعة؛ ألفَّ كلمةعمروفقد جاءت كلمة )

؛ ألفَّ اسم معطوؼ منصوب( عمرلتُعرب: ) مْمً ل وعمًرل. رأيتُ  وِف اؼبثاؿ:
 .( جاءت منصوبةمْمً ل)

( مْم ) ؛ ألفَّ اسم معطوؼ ؾبرور( عمروتُعرب ) مررت بمْمٍ  وعمٍرو. وِف اؼبثاؿ:
 .جاءت ؾبرورة

 :زيً ل أو عمًرل مْ أكرِ  ونقوؿ ِف إعراب اؼبثاؿ:
 .على لنسك ن؛ ألنحه صْيح لآلخر ونم يّتصل به ش ء فعل أمر مبَّ    مْ أكرِ 

 أنت. :تق يره وج بًا ولنفاعل ضمير مستتر
 .، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخرهمفع ل به مَّص ب زيً ل
 .لنسك ن مبَّ  على حرف عطف أو
 .، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخرهلسم معط ف مَّص ب عمًرل

 فعلالف طِ عُ ، فهنا سرعْ ويُ  مْم  نم يقمْ  مثل قولنا: على فعلٍ  وقد يُعَطف فعلٌ 
 .(يقم) فعلالعلى  (ُيسرع)

 لن رس لنثانث ف  لنت لبع: لنت كي .



 

 

 

038 

 

 

وشرح 
ْ
ح

َّ
ات فِي الن

َ
دم

َ
ق
ُ
 م

 

 ىو نوعاف:و و، تبوعِ مَ ي لِ تعريفو: ىو التابع اؼبقوِّ 
 فظي.ل (ٔ
 ومعنوي. (ٕ

 ونقوؿ ِف اإلعراب: .جاء زيٌ  زي ٌ قوؿ: فنهو تكرار نفس اللفظ، فا اللفظي: أمَّ 
 .ماٍض مبَّ  على لنفتح؛ ألنه نم يّتصل به ش ء فعل جاء
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره فاعل زي ٌ 
 ت كي  نفظ  مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره. زي ٌ 
أيًضا، وِف مثاٍؿ آخر  الثانية مرفوعةً  (زي جاءت ) ةمرفوع ( األوىلزي )ا كانت مَّ لَ و 
 جاء الثاِنِف و  ا،منصوبً جاء  ففي األوَّؿ بزيٍ  زيٍ ، مررتُ  ونقوؿ: زيً ل زيً ل، رأيتُ  نقوؿ:
 .اؾبرورً 

 :يكوف بإحدى األلفاظ التالية ، وىووالنوع الثاِن: توكيد معنويّ 
 نفس. .ٔ
 عني. .ٕ
 .كلّ  .ٖ
 ع.أصب .ٗ
 عامة. .٘
 أصبعوف، صبعاء. : صبيع،ع منهايتفرَّ  (أصبع) وكلمة

 ونقوؿ ِف إعرابو: جاء لنم ير نفسه. واؼبثاؿ على التوكيد اؼبعنوي:
 .ماٍض مبَّ  على لنفتح؛ ألنه نم يّتصل به ش ء فعل جاء
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره فاعل لنم ير

 
 

 نفسه
 عالمة رفعه لنضمة لنظاهرة، ونفس مضاف.ت كي  معَّ ي مرف ع، و 

 باإلضافة. جرّ  مبَّ  ف  مْل  ضمير مّتصل ولنهاء: 
واؼبثاؿ السابق على الرفع، وعند ، ِف اإلعراب )رفًعا ونصًبا وجر ا( دالتوكيد يتبع اؼبؤكَّ 

 (نفسهفكلمة ) بانم يِر نفِسه، مررتُ  نقوؿ: وِف اعبرّ لنم يَر نفَسه،  رأيتُ النصب نقوؿ: 
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 .دَ ىنا توكيد معنوي يتبع اؼبؤكَّ 
فكلمة . هم أجمعينأسرعَّا بان رس على لنطالب كلّ مثبًل: فنقوؿ ، ر التوكيدُ وقد يتكرَّ 

 (، وِف اإلعراب نقوؿ:أجمعينوكذلك كلمة ) توكيد للطبلب (كلهم)
 .مبَّ  على لنسك ن حرف جر على
 .بْرف لنجر، وعالمة جره لنكسرة لنظاهرة لسم مجرور لنطالب
 .لنظاهرة، وه  مضاف ت كي  معَّ ي مجرور، وعالمة جره لنكسرة كلهم

 مضاف إنيه. جرّ  ف  مْلّ  على لنضم مبَّ صل ولنهاء: ضمير متّ 
 ولنميم: نلجمع.

 .؛ ألنحه جمع مذكر سانممجرور، وعالمة جره لنياء ت كي  ثانٍ  أجمعين

 البدؿ: ىو التابع اؼبقصود ببل واسطة. 
قام زيٌ  : نقوؿ مثبًل ، فهو الذي يُقصد باغبكم، ف: التابع اؼبقصودولناق بلحظون
لذا يُطلق عليو: اعبملة،  ، تصحّ قام أخ كحينما أقوؿ: فاألخ،  ىوالذي قاـ ف. أخ ك

 ، ونقوؿ ِف إعراب اؼبثاؿ السابق:التابع اؼبقصود ببل واسطة
 .ماٍض مبَّ  على لنفتح؛ ألنه نم يّتصل به ش ء فعل قام
 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره فاعل زي 
 
 أخ ك

ه من لألسماء مرف ع، وعالمة رفعه لن لو؛ ألنح  (زي )أخ : ب ل من 
 لنخمسة، وه  مضاف.

 مضاف إنيه.ضمير مّتصل مبَّ  على لنفتح ف  مْل جّر ولنكاف: 
 البدل على أربعة أقضام:يأتي 

  ّسباًما. ، وُيساويواؼببدؿ منو كلَّ   كوف البدؿُ حينما يوذلك من كل.  أواًل: بدؿ كل 
، ونقوؿ ا فمحمد ىو نفسو أبو عبد .مْم ٌ  جاء أب  عبِ  للل: على ذلك ثاؿواؼب

 ِف اإلعراب:
 .ماٍض مبَّ  على لنفتح؛ ألنه نم يّتصل به ش ء فعل جاء
  .ألنحه من لألسماء لنخمسة لن لو؛مرف ع، وعالمة رفعه  فاعل أب  
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 .لنضمة لنظاهرة على آخرهمرف ع، وعالمة رفعه  (أب )من  ب ل مْم 
وِف اعبر نقوؿ: منصوب، ىنا بدؿ فال، مْمً ل أبا عب  للل رأيتُ وعند النصب نقوؿ: 

من كل؛  بدؿ كلّ  وِف األمثلة السابقة كلها، ىنا ؾبرور بدؿفال، مْم ٍ  أب  عب  لللب مررتُ 
 .عب  للل  أبىو نفسو بذاتو ىو  (مْم ) ألفَّ 

 .عمرُ  أسلم لنفاروقوِف اؼبثاؿ: 
 .ماٍض مبَّ  على لنفتح؛ ألنه نم يّتصل به ش ء فعل أسلم

 .مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخره فاعل لنفاروق 
 لنضمة لنظاهرة على آخره. مرف ع، وعالمة رفعه (لنفاروق)ب ل من  عمر

 بدؿ كل من كل.وىو و عمر، الفاروؽ ىو نفسُ و 
 من اؼببدؿ منو. اجزءً  حينما يكوف البدؿُ وذلك . سم الثاِن: بدؿ بعض من كلّ الق 

 وِف اإلعراب نقوؿ: ه.نصفَ  لنرغيفَ  أكلتُ  واؼبثاؿ على ذلك نقوؿ:
 فعل وفاعل. أكلت
 .، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخرهمفع ل به مَّص ب لنرغيف
لنظاهرة على آخره،  ، وعالمة نصبه لنفتْةمن )لنرغيف( ب ل مَّص ب نصفه

وه  مضاف، ولنهاء: ضمير مّتصل مبَّ   على لنضم ف  مّْل جّر مضاف 
 .إنيه

 بعض من الرديف الكامل. ( بدؿنصفووكلمة )
 .النوع الثالث: بدؿ دلط 

باألمس خشبًة  أكلتُ ، رغيًفا، ُث تستدرؾ ىذا الغلط وتقوؿ: باألمس خشبةً  أكلتُ 
سمًكا باألمس  لتُ أك خشبة، أو يقوؿ اإلنساف مثبًل: افُ اإلنسيأكل أف بل يصلح ف، رغيًفا
، اغبمً  األصل أكلَ ِف ىو  ظبًكا،قاؿ: فقد الذي كاف معو،  ؿ الغلطَ عدّ يُ حيث ، نًْما

 ، وِف اإلعراب نقوؿ:نًْماسمًكا أكلُت فقاؿ: 
 فعل وفاعل. أكلت
 .، وعالمة نصبه لنفتْة لنظاهرة على آخرهمفع ل به مَّص ب سمًكا
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 لنظاهرة على آخره. وعالمة نصبه لنفتْة، ب ل مَّص ب نًْما
ًة؛ ألفَّ كلمة منصوب (نًْمافكلمة )حكم اؼببدؿ منو،  : يأخذ نفسَ وبدؿ الغلط

 عرؼ من السياؽ.يُ  وىذا النوع من البدؿ، ( منصوبةسمًكا)
 لو عبلقة باؼببدؿ منو،  بدؿ اشتماؿ. وىو ما كاف البدؿُ  :النوع الرابع واألخري

وبدؿ الكل من  بعض من كل، اللبرج بدؿ  وبذلك، وال ُيساويو ها ليست عبلقة جزئيةلكنَّ 
 ونقوؿ ِف اإلعراب: .علمه نفعَّ  لنمعلمُ : على ذلك ثاؿكل، واؼب
 
 نفعَّ 

 ماٍض مبَّ   على لنفتح. نفع: فعل
 .، ال مْلح نها من لإلعرلبولنَّ ن: ن ن لن قاية
 نصب مفع ل به.   مْلّ ف مبَّ   على لنسك ن صلولنياء: ضمير متّ 

 .، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة على آخرهفاعل مرف ع لنمعلم
لشتمال مرف ع، وعالمة رفعه لنضمة لنظاهرة، وه  مضاف، ولنهاء:  ب ل علمه

 .ضمير مّتصل مبَّ   على لنضم ف  مْل  جر مضاف إنيه
بدؿ االشتماؿ وبدؿ ِف  دَّ بُ  الو اشتماؿ،  بدؿُ  وىذا، وال ُيساويو اؼبعلم ليس جزًءا من علمفال

 ( اّتصل هبا الضمريعلمهفكلمة )ؿ منو، يعود على اؼببدَ  أف يكوف فيو ضمريٌ  البعض من كل
  .ؿ منويعود على اؼببدَ  أف يكوف فيو ضمريٌ  دّ بُ  الو تعود على اؼبعلم،  (، وىياؽباء)
 لنَّْ .مقّ مات هَّا نَّته  من دورة و

ا مَ قكم لِ وفّ أف يُ   اَ  نا، أسأؿُ مَ نا، وأف ينفعنا دبا علَّ أف يغفر لنا ويرضب  أسأؿ اَ 
أف يغفر لنا  كم، أسأؿ ا مَ نا وعلْ مَ ت علْ ثبّ أف يُ   فيو اػبري والصبلح، أسأؿ اَ 

ع ِف علم النحو، وأسأؿ ن يتضلَّ أف هبعلكم فبَّ  ولكم، وأف يرضبنا ويرضبكم، أسأؿ ا 
 أف يغفر لنا صبيًعا. ا 

وحبمدك، نشهد  مَّ، سبحانك المهُمَحمَّد َنِبيَِّنا َعَمى َوَصمَّى اهلُل َوَسمََّم َوَباَرَك، اهلُل َأِعَمُمو

 إليك. ك ونتوُبأن ال إله إال أنت، نستغفُر
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 حل ولجبات لن روس
 سؤلل ولجب لن رس لألول:
ُهْم َعْن َسيَدُق ُل لنس َفَهاُء مِ ﴿ :-تَػَعاىَلٰ –قوؿ ا ب ِف الوجو الذي يبدأ َن لنَّحاِس َما َوالح

َها ُقْل ِنلحِه لْنَمْشِرُق َولْنَمْغِرُب يَدْهِ ي َمْن َيَشاُء ِإَنى ِصَرلٍط ُمْسَتِقيٍم  َلِتِهُم لنحِت  َكانُ ل َعَليدْ  ﴾142ِقبدْ
 : ِف سورة البقرة ،[ٕٗٔ]البقرة: 
 ها.تِ استخرج طبسة أظباء بأدلَّ ( ٔ
 ها. تِ وطبسة أفعاؿ بأدلَّ ( ٕ
 سؤلل ولجب لن رس لألول:حل 

 أواًل: طبسة أظباء بأدلتها:
 لن نيل لالسم
 اسم، ودليلو: دخوؿ )أؿ( التعريف عليو. لنسفهاء

 اسم، ودليلو: دخوؿ )أؿ(، ودخوؿ حرؼ اعبر )من(، واعبر. لنَّاس

 اسم، ودليلو: دخوؿ حرؼ اعبر )عن(، واعبر. قبلتهم

 يف عليو.اسم، ودليلو: دخوؿ )أؿ( التعر  لنمشرق

 اسم، ودليلو: دخوؿ حرؼ اعبر )إىل(، واعبر. صرلط
 ثانًيا: طبسة أفعاؿ بأدلتها:

 لن نيل لنفعل
 فعل مضارع، ودليلو: دخوؿ )السني( عليو. سيق ل

 .كانتْ ه   ، فنقوؿ مثبًل: الساكنة فعل ماٍض، ودليلو: قبوؿ تاء التأنيث كان ل
 .س ف يه يوؿ مثبًل: ق، فنو( عليسوؼفعل مضارع، ودليلو: دخوؿ ) يه ي
 .ه  ه تْ فعل ماٍض، ودليلو: قبوؿ تاء التأنيث الساكنة، فنقوؿ مثبًل:  ه ى
يا سعاد ون   ، فنقوؿ مثبًل: ياء اؼبخاطبة اؼبؤنثة، ودليلو: قبوؿ أمرفعل  ف ل  

 .وجهِك إنى لنقبلة
 

 :لنثان سؤلل ولجب لن رس 
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 ]القصص: ﴾20 َيْسَعى اْلَمِديَنةِ  أَْقَصى ِمنْ  َرُجلٌ  َوَجاءَ ﴿ :-تَػَعاىَلٰ – ا قَاؿَ  :لأْلَوحلُ  لنسؤلل

لِيَل، مع ذلك اذكر ؟ماضٍ  أو أمر أو مضارع فعل ىي ىل (يسعى) كلمة ،[ٕٓ  أعرب ُُثَّ  الدَّ

 .(يسعى) :كلمة
 بَػَقرَةً  َتْذحَبُوا َأفْ  رُُكمْ يَْأمُ  اللَّوَ  ِإفَّ  لَِقْوِموِ  ُموَسى قَاؿَ  َوِإذْ ﴿ :-تَػَعاىَلٰ – ا قَاؿَ  :لنثان  لنسؤلل

 ذلك. وضَّحَ  إعرابو؟ عبلمة ما ولكن ،مرفوع فاعل :(م سى) كلمة ،[ٚٙ ]البقرة: ﴾67
–ا  بقوؿ ، والذي يبدأالبقرةسورة الوجو الثَّاِن ِمن اعبزء الثَّاِن ِمن ِف  :نثلنثا لنسؤلل

َناُىُم اْلِكَتاَب يَػْعرِ ﴿: -تَػَعاىَلٰ  الوجو الثَّاِلث كذلك و ، [ٙٗٔ]البقرة: ﴾ ُٙٗٔفونَُو الَِّذيَن آتَػيػْ
ىذين  ِف، [ٗ٘ٔ]البقرة: ﴾ 154َواَل تَػُقوُلوا ِلَمْن يُػْقَتُل ِف َسِبيِل اللَِّو أَْمَواٌت ﴿الَِّذي مطلعو: 

  .ها، ولذكر لنسببئعالمة بَّا لستخرج ثمانية أفعاٍل ماضية، ولذكرْ  :الوجهني
 :لنثان سؤلل ولجب لن رس حل 

 جابة لنسؤلل لألولإ
 .س ف يسعى، فنقوؿ مثبًل: (أو سوؼ )السني قبوؿفعل مضارع، ودليلو:  يسعى

، وعبلمة رفعو وإعرابو: فعل مضارع مرفوع ؛ ألنو مل يسبقو ناصب وال جاـز
 الضمة اؼبقدرة على آخره.

 إجابة لنسؤلل لنثان  
 .ع من ظهورىا التعّذروعبلمة رفعو الضمة اؼبقدرة على آخره، من، فاعل مرفوع م سى

  لنسؤلل لنثانثإجابة 
 عالمة بَّائه ولنسبب لنفعل لنماض 
 فعل ماٍض مبين  على السكوف؛ التصالو بػ)نا( الفاعلني. آتْيَّاهم

 .ء( الفاعلاتفعل ماٍض مبين  على السكوف؛ التصالو بػ) خرْجتَ 

 ل، واؼبيم للجمع.فعل ماٍض مبين  على السكوف؛ التصالو بػ)تاء( الفاع كَُّْتم

 فعل ماٍض مبين  على الضم؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة. ظلُم ل

 فعل ماٍض مبين  على السكوف؛ التصالو بػ)نا( الفاعلني. أرسْلَّا

 فعل ماٍض مبين  على الضم؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة. آمَُّ ل
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 يث الساكنة.فعل ماٍض مبين  على الفتح؛ التصالو بػ)تاء( التأن أصابَدْتهم

 فعل ماٍض مبين  على الضم؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة. قاُن ل

 فعل ماٍض مبين  على الفتح؛ ألنَّو مل يتَّصل بو شيٌء. حجح 

 فعل ماٍض مبين  على الفتح؛ ألنَّو مل يتَّصل بو شيٌء. لعتمرَ 
 

 :لنثانثسؤلل ولجب لن رس 
  إعراهبا إعرابًا كامبًل: ، معاألفعاؿَ  :لستخرج ِمن لآليات لنتانية

  ٘ٓض  َحاَلًلا َطقلبا ﴿ :-تعاىل–قال اهلل  :ّىلاِلُأاآل َِّح ر  يف  اْلح
َ  الـر َس َكَؾوا ِم  َوًَل َتفرب َعوا  َغ  َأُّيه

َه َلَؽمح َعّلَِلو  َمب     قحَط ن  إ كر  .[ٛٙٔ]البقرة: ﴾ 168َخَطَوات  الشر
  َ٘ٓحقر ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ٘الٖجأىٔاآل َ ِر َؼوا ا غَن  َمـَوا اتر ذ  َ  الر َتَؼ ت ه  َوًَل ََتَوَتنر إ ًلر َغ  َأُّيه

ؾ َؿونَ   .[ٕٓٔ]آؿ عمراف: ﴾ 102 َوَأنحَفمح َمسح

  ّ٘ٓلِل  َم  َج َءَهمَ ﴿ :-تعاىل–قال اهلل  :٘الٖجألجاآل نح َبعح
َفَؾَػوا م  َقوا َواخح غَن َتَػرر ذ   َوًَل َتَؽوَكوا َك لر

َبقلـَ َت َوَأوََل َك ََلَمح َعَذاا  َعظ قم    .[٘ٓٔ﴾ ]آؿ عمراف: 105 الح

  َ٘ٓنح َغَش َء ﴿: -تعاىل–قال اهلل  :ُ٘الٖسأبعاآل
 
َر د ػ  ض  َغغح َِّح اَمَوات  َوَم  يف  اْلح  َم  يف  السر

 
ر
 

َوِ

قم   َ َغَػوِّ  َِّح  ِر َا َمنح َغَش َء َوا  .[ٜٕٔ]آؿ عمراف: ﴾ 129 َوَغَعذل
  ٘ٓه  ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ُ٘اخَلأمطاآل ا َوًَل َتَؼمح َعَذ َقزح  ـحَفمح َم َت َأبّلَِلا َوًَل َتَصلل َعَذ َأَحّلِل  م 

َؼونَ   َوََِّشول ه  َوَم َتوا َوَهمح َف ش 
 
ِر َمح َكَػَروا ب    .[ٗٛ]التوبة: ﴾ 84 إ َّنر

 ٘ٓل  ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ٘الٖطأدضاآل َوا ًَلَدَهنر َوالح َن َأوح عح
ض   .[ٖٖٕ]البقرة: ﴾ 233 ّلَِلاَت َغرح

 ٘ٓـحَفمح ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ٘الٖطأبعاآل أَ م  ةا َفـََفَزر َبَعوا َلوح َأنر َلـَ  َكرر غَن اتر ذ  ]البقرة: ﴾ 167َوَق َ  الر
ٔٙٚ] . 

 ٘ٓرح يف  َشب قل  ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ٘الٖجأمياآل
ا َوَمنح َُّيَ ج  را

َغاما َكث  ض  َمَرا َِّح  ََي ّلِلح يف  اْلح
 
ِر ا

 .[ٓٓٔ]النساء: ﴾ 100 َوَشَعةا 
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 ٘ٓنَ ﴿ :-تعاىل–قال اهلل : ٘الٖتأضعاآل برصح ََطؾرَؼ َت َغَسَ  .[ٕٕٛ]البقرة: ﴾ 228 َوادح

 ََ٘ٓطَؿة  ﴿  :-تعاىل–قال اهلل : ٗالَعأغساآل  .[ٗ]اؽبمزة: ﴾ 4 َلَقـحَبَذنر يف  اْلح
 :لنثانثؤلل ولجب لن رس سحل 

 إعرلبه لنفعل 
اعبماعة، و)واو( ( واوفعل أمر مبين  على حذؼ حرؼ النوف؛ التصالو بػ) كل ل

 .اعبماعة: ضمري متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل
وعبلمة جزمو حذؼ النوف؛ ألنَّو من األفعاؿ  مضارع ؾبزـو بػ)ال( الناىية،فعل  بع لوال تتّ 

 .)واو( اعبماعة ضمري متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعلاػبمسة، و
فعل ماٍض مبين  على الضم؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة، و)واو( اعبماعة ضمري  آمَُّ ل

 متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.
فعل أمر مبين  على حذؼ حرؼ النوف؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة، و)واو(  لتّق ل

 ضمري متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل. اعبماعة:
فعل مضارع ؾبزـو بػ)ال( الناىية، وعبلمة جزمو حذؼ النوف؛ ألنَّو من األفعاؿ  وال تم ُتنح 

اػبمسة، و)واو( اعبماعة اذوفة ؛ اللتقاء ساكنني: ضمري متصل مبين على 
 ؿبلَّ ؽبا من السكوف ِف ؿبل رفع فاعل، والنوف اؼبشدَّدة: نوف التوكيد، ال

 اإلعراب.
فعل مضارع ؾبزـو بػ)ال( الناىية، وعبلمة جزمو حذؼ النوف؛ ألنَّو من األفعاؿ  وال تك ن ل

اػبمسة، و)واو( اعبماعة ضمري متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع اسم 
 )تكوف(.

ة ضمري فعل ماٍض مبين  على الضم؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة، و)واو( اعبماع تفرحُق ل
 متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.

فعل ماٍض مبين  على الضم؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة، و)واو( اعبماعة ضمري  لختلُف ل
 متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.

فعل ماٍض مبين  على الفتح؛ التصالو بضمري نصب، و)ىم( ضمري متصل مبين  جاءهم
 ب مفعوؿ بو، واؼبيم للجمع.على الضم ِف ؿبل نص

، وعبلمة رفعو الضمة  يغفر فعل مضارع مرفوع؛ ألنَّو مل يسبقو ناصب وال جاـز
 الظاىرة على آخره.
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، وعبلمة رفعو الضمة  يشاء فعل مضارع مرفوع؛ ألنَّو مل يسبقو ناصب وال جاـز
 الظاىرة على آخره.

، وعبلمة رفعو الضمة فعل مضارع مرفوع؛ ألنَّو مل يسبقو ناصب وال جا يعذب ـز
 الظاىرة على آخره.

فعل مضارع ؾبزـو بػ)ال( الناىية، وعبلمة جزمو حذؼ حرؼ العلة )الياء(؛  وال ُتَصل  
 والفاعل ضمري مسترت وجوبًا تقديره )أنت(.

 فعل ماٍض مبين  على الفتح؛ ألنَّو مل يّتصل بو شيء. ماتَ 

ية، وعبلمة جزمو السكوف؛ والفاعل ضمري مسترت فعل مضارع ؾبزـو بػ)ال( الناى وال تُقمْ 
 وجوبًا تقديره )أنت(.

فعل ماٍض مبين  على الضم؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة، و)واو( اعبماعة ضمري  كفرول
 متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.

 فعل ماٍض مبين  على الضم؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة، و)واو( اعبماعة ضمري مات ل
 متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.

فعل مضارع مبين  على السكوف؛ الّتصالو بػ)نوف( النسوة، ونوف النسوة ضمري  يُرِضْعنَ 
 مّتصل مبين  على الفتح ِف ؿبل رفع فاعل.

 فعل ماٍض مبين  على الفتح؛ ألنَّو مل يّتصل بو شيء. قال

تصالو بػ)واو( اعبماعة، و)واو( اعبماعة ضمري فعل ماٍض مبين  على الضم؛ ال لتحبع ل
 متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.

فعل مضارع منصوب بػ )أف( اؼبضَمرة بعد فاء السببية، وعبلمة نصبو الفتحة  فَّتبرحأَ 
 الظاىرة على آخره.

 .فعل مضارع ؾبزـو بأداة الشرط )َمن( اعبازمة لفعلني، وعبلمة جزمو السكوف يُهاجرْ 

فعل مضارع ؾبزـو ِف جواب أداة الشرط )َمن( اعبازمة لفعلني، وعبلمة جزمو  يج ْ 
 السكوف.

فعل مضارع مبين  على السكوف؛ الّتصالو بػ)نوف( النسوة، ونوف النسوة ضمري  يتربحْصنَ 
 مّتصل مبين  على الفتح ِف ؿبل رفع فاعل.

 بػ)نوف( التوكيد الثقيلة. فعل مضارع مبين  على الفتح؛ الّتصالو نيَّبَذنح 
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 :لنرلبعسؤلل ولجب لن رس 
يَا َأيد َها لنَّحاُس ِإنحا َخَلْقََّاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلََّاُكْم ُشُع بًا َوقَدَبائَِل ﴿ :-تَدَعاَنىٰ –ق ل للل  ف 

َوقَاَنِت ﴿ وكذلك اآلية الِت تليها: ،﴾يٌم َخِبيرٌ نِتَدَعاَرُف ل ِإنح َأْكَرَمُكْم ِعََّْ  لنلحِه َأتْدَقاُكْم ِإنح لنلحَه َعلِ 
يُع ل لنلحَه لأَلْعَرلُب آَمَّحا ُقْل َنْم تُدْؤِمَُّ ل َوَنِكْن ُق ُن ل َأْسَلْمََّا َوَنمحا َيْ ُخِل لإِليَماُن ِف  قُدُل ِبُكْم َوِإْن ُتطِ 

 استخرج الفعل والفاعل مع اإلعراب: ،﴾رَِحيمٌ  َغُف رٌ  َوَرُس َنُه ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِنُكْم َشْيًئا ِإنح لنلحهَ 
 :لنرلبعسؤلل ولجب لن رس حل 

 اإعرلبه  لنكلمة
ماٍض مبين  على السكوف؛ الّتصالو بػ )نا( الفاعلني، والضمري )نا( فعل  خلقَّاكم

الفاعلني: ضمري مّتصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل، وكاؼ اػبطاب: 
 .على الضم ِف ؿبل نصب مفعوؿ بو، واؼبيم للجمع ضمري مّتصل مبين  

فعل ماٍض مبين  على السكوف؛ الّتصالو بػ )نا( الفاعلني، والضمري )نا(  جعلَّاكم
الفاعلني: ضمري مّتصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل، وكاؼ اػبطاب: 

 ضمري مّتصل مبين  على الضم ِف ؿبل نصب مفعوؿ بو، واؼبيم للجمع.
فعل مضارع منصوب بػ )أف( اؼبضمرة بعد الـ التعليل، وعبلمة نصبو حذؼ  رف لنتعا

النوف؛ ألنَّو من األفعاؿ اػبمسة، و)واو( اعبماعة: ضمري مّتصل مبين  على 
 السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.

 التاء فعل ماٍض مبين  على الفتح؛ الّتصالو بتاء التأنيث الساكنة، وقد ربرَّكت وقاَنت
 ساكنني.ىنا؛ اللتقاء 

 فاعل مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. لألعرلب

فعل ماٍض مبين  على السكوف؛ الّتصالو بػ )نا( الفاعلني، والضمري )نا(  آمَّحا
 الفاعلني: ضمري مّتصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.

اعل ضمري مسترت فعل أمر مبين  على السكوف؛ ألنَّو مل يّتصل بو شيء، والف ُقلْ 
 وجوبًا تقديره )أنت(.

فعل مضارع ؾبزـو بػ )مل(، وعبلمة جزمو حذؼ النوف؛ ألنَّو من األفعاؿ  نم تؤمَّ ل
 اػبمسة، و)واو( اعبماعة: ضمري مّتصل مبين  على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.

فعل أمر مبين  على حذؼ حرؼ النوف؛ التصالو بػ)واو( اعبماعة، و)واو(  ق ن ل
 اعبماعة: ضمري متصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.

فعل ماٍض مبين  على السكوف؛ الّتصالو بػ )نا( الفاعلني، والضمري )نا(  أسلْمَّا
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 الفاعلني: ضمري مّتصل مبين على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.
لكسر؛ اللتقاء فعل مضارع ؾبزـو بػ )ؼبا(، وعبلمة جزمو السكوف، وحرِّؾ آخره با ونمحا ي خل

 ساكنني.
 فاعل مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على آخره. لإليمان

فعل مضارع ؾبزـو بأداة الشرط )إف( اعبازمة لفعلني، وعبلمة جزمو حذؼ  وإن ُتطيع ل
النوف؛ ألنَّو من األفعاؿ اػبمسة، و)واو( اعبماعة: ضمري متصل مبين على 

 السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.
فعل مضارع ؾبزـو ِف جواب الشرط، وعبلمة جزمو السكوف، والفاعل ضمري  يلتكم

مسترت جوازًا تقديره )ىو(، وكاؼ اػبطاب: ضمري مّتصل مبين على الضم ِف 
 ؿبل نصب مفعوؿ بو، واؼبيم للجمع.

 
 :لنخامسسؤلل ولجب لن رس 

  التاليتني:استخرج الفعل اؼببين للمجهوؿ، ونائب الفاعل من اآليتني ي:اٌغإاي األٖو
 [.ٔٗ]يوسف:  ﴿ُقِضَي اأْلَْمُر الَِّذي ِفيِو َتْستَػْفِتَياِف﴾ -ٔ
ْنَساُف ِمْن َعَجٍل﴾ -ٕ  [.ٖٚ]األنبياء:  ﴿ُخِلَق اإْلِ

اسم إفَّ،  :)يعيناستخرج اؼببتدأ وخربه فيما يأيت، وأيًضا ما أصلو اؼببتدأ واػبرب  اٌغإاي اٌصاين:
 :خرب إفَّ، اسم كاف، خرب كاف(

 [.ٖ٘]النور:  ﴿اللَُّو نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض﴾ -ٔ
 [.ٕٛٔ]البقرة:  ﴿َواللَُّو َدُفوٌر َرِحيٌم﴾ -ٕ
 [.ٜٙ]النساء:  ﴿وََكاَف اللَُّو َدُفورًا َرِحيًما﴾ -ٖ
 [.ٖٚٔ]البقرة:  ﴿ِإفَّ اللََّو َدُفوٌر َرِحيٌم﴾ -ٗ
 [.ٜٙٔلبقرة: ]ا ﴿َواْعَلُموا َأفَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ -٘
 [.ٖٔ]مرمي:  ﴿َوأَْوَصاِن بِالصَّبَلِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحي ا﴾ -ٙ
 :لنخامسولجب لن رس   سؤلنحل 

 إجابة السؤاؿ األوؿ:
 نائب لنفاعل لنفعل
 : نائب فاعل مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة الظاىر على آخره.لألمر ُقض َ 
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 مة رفعو الضمة الظاىر على آخره.: نائب فاعل مرفوع، وعبللإلنسان ُخِلق
 إجابة السؤاؿ الثاِن:

رقم 
 لنمثال

 لنخبر/ خبر إن أو كان لنمبت أ/ لسم إن أو كان

مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة للل:  4
 الظاىرة على آخره.

خرب مرفوع وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة  ن ر:
 على آخره.

مبتدأ مرفوع وعبلمة رفعو الضمة وللل:  2
 ه.الظاىرة على آخر 

خرب مرفوع وعبلمة رفعو الضمة  غف ر:
 الظاىرة على آخره.

اسم كاف مرفوع وعبلمة رفعو الضمة للل:  7
 الظاىرة على آخره.

خرب كاف منصوب وعبلمة نصبو  غف رًل:
 الفتحة الظاىرة على آخره.

منصوب وعبلمة نصبو الفتحة  اسم إفَّ للَل:  1
 الظاىرة على آخره.

رفعو الضمة مرفوع وعبلمة  خرب إفَّ  غف ٌر:
 الظاىرة على آخره.

منصوب وعبلمة نصبو الفتحة  اسم أفَّ للَل:  1
 الظاىرة على آخره.

مرفوع وعبلمة رفعو الضمة  خرب أفَّ  ش يُ :
 الظاىرة على آخره.

ضمري متصل مبين على الضم تاء لنفاعل:  1
 ِف ؿبل رفع اسم )ما داـ(.

خرب )ما داـ( منصوب، وعبلمة نصبو  حي ا:
 رة على آخره.الفتحة الظاى

 
 سؤلل ولجب لن رس لنسادس:

 ل: أعرب ما يل :لنسؤلل لألوح 
 .[ٓٔ]النبأ:  ﴾َوَجَعْلََّا لنلحْيَل نَِباًسا﴿ -1
 .[ٚٔ]نوح:  ﴾َولنلحُه أَنْدَبَتُكْم ِمَن لأْلَْرِض نَدَباتًا﴿ -2
 .[٘]الفاربة:  ﴾ِإيحاَك نَدْعُبُ  َوِإيحاَك َنْسَتِعينُ ﴿ -3

 عرب ما تْته خط:لنسؤلل لنثان : أ
 .[ٛٔ]نوح:  ﴾َوُيْخرُِجُكْم ِإْخَرلًجاثُمح يُِعي ُُكْم ِفيَها ﴿ -1
 .[ٙ]اؼبائدة:  ﴾فَاْغِسُل ل ُوُج َهُكمْ أَيد َها لنحِذيَن آَمَُّ ل ِإَذل ُقْمُتْم ِإَنى لنصحاَلِة  يَا﴿ -2

 :لنسادسولجب لن رس   سؤلنحل 
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 إجابة السؤاؿ األوؿ:
 إعرلبها لنكلمة
الواو: حسب ما قبلها، جعل: فعل ماٍض مبين  على السكوف؛ الّتصالو بػ)نا(  لَّاوجع

 الفاعلني، و)نا( الفاعلني: ضمري مّتصل مبين  على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.
 مفعوؿ بو أوؿ منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. لنليل

 ة الظاىرة على آخره.مفعوؿ بو ثاٍف منصوب، وعبلمة نصبو الفتح نباًسا

الواو: حسب ما قبلها، ا: لفظ جبللة مبتدأ مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة  وللل
 الظاىرة على آخره.

فعل ماٍض مبين  على الفتح؛ الّتصالو بكاؼ اػبطاب، والكاؼ: ضمري مّتصل  أنبتكم
ترت مبين  على الضم ِف ؿبل نصب مفعوؿ بو، واؼبيم للجمع، والفاعل: ضمري مس

، واعبملة الفعلية )أنبتكم( ِف ؿبل رفع خرب تقديره )ىو( يعود على لفظ اعببللة
 .اؼببتدأ )ا(

حرؼ جر مبين  على السكوف ال ؿبل لو من اإلعراب، وربّرؾ آخره بالكسر؛  من
 اللتقاء ساكنني.

 اسم ؾبرور بػ)من(، وعبلمة جره الكسرة الظاىرة على آخره. لألرض

 مطلق منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره.مفعوؿ  نباتًا

على السكوف ِف ؿبل نصب مفعوؿ بو مقدـ للفعل )نعبد(،  ضمري منفصل مبين إياك
 والكاؼ: حرؼ داؿ على اػبطاب ال ؿبل لو من اإلعراب.

، وعبلمة رفعو الضمة  نعب  فعل مضارع مرفوع؛ ألنو مل يسبقو ناصب وال جاـز
 ، والفاعل: ضمري مسترت وجوبًا تقديره )كبن(.الظاىرة على آخره

ضمري منفصل الواو: حرؼ عطف مبين على الفتح ال ؿبل لو من اإلعراب، إيا:  وإياك
(، والكاؼ: نستعنيمبين على السكوف ِف ؿبل نصب مفعوؿ بو مقدـ للفعل )

 حرؼ داؿ على اػبطاب ال ؿبل لو من اإلعراب.
، وعبلمة رفعو الضمة فعل مضارع مرفوع؛ ألنو مل ي نستعين سبقو ناصب وال جاـز

 الظاىرة على آخره، والفاعل: ضمري مسترت وجوبًا تقديره )كبن(.
 إجابة السؤاؿ الثاِن:

 إعرلبها لنكلمة
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الواو: حسب ما قبلها، ىبرج: فعل مضارع مرفوع، وعبلمة رفعو الضمة الظاىرة  ويخرجكم
ِف ؿبل نصب مفعوؿ بو،  على آخره، والكاؼ: ضمري مّتصل مبين على الضم
 واؼبيم للجمع، والفاعل: ضمري مسترت تقديره )ىو(.

 مفعوؿ مطلق منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. إخرلًجا

الفاء: واقعة ِف جواب الشرط، ال ؿبل ؽبا من اإلعراب، ادسلوا: فعل أمر مبين  فاغسل ل
والواو: ضمري مّتصل مبين  على حذؼ حرؼ النوف؛ الّتصالو بػواو اعبماعة،

 على السكوف ِف ؿبل رفع فاعل.
مفعوؿ بو منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره، وكاؼ اػبطاب:  وج هكم

 ضمري مّتصل مبين على الضم ِف ؿبل جر مضاؼ إليو، واؼبيم للجمع.
 سؤلل ولجب لن رس لنسابع:

 أعرب ما ربتو خط:
 .[ٛٔ]األنعاـ:  ﴾ِعَباِدهِ  فَػْوؽَ اْلَقاِىُر  َوُىوَ ﴿: -تعاىل–قاؿ ا * 

َها ﴿: -تعاىل–قاؿ ا *   .[ٙٗ]دافر:  ﴾َوَعِشي ا ُدُدو االنَّاُر يُػْعَرُضوَف َعَليػْ

 .[ٗٙ]الشعراء:  ﴾اآْلَخرِينَ  َُثَّ َوأَْزلَْفَنا ﴿: -تعاىل–قاؿ ا * 

 .[ٖٕ]ص:  ﴾نَػْعَجةً ُعوَف ِإفَّ َىَذا َأِخي َلُو ِتْسٌع َوِتسْ ﴿: -تعاىل–قاؿ ا * 

مْ  اْبِتَغاءَ َوالَِّذيَن َصبَػُروا ﴿: -تعاىل–قاؿ ا *   .[ٕٕ]الرعد:  ﴾َوْجِو َرهبِِّ

 .[ٖٛ]النساء:  ﴾النَّاسِ  رِئَاءَ َوالَِّذيَن يُػْنِفُقوَف أَْمَواؽَبُْم ﴿: -تعاىل–قاؿ ا * 
 :لنسابعسؤلل ولجب لن رس حل 

 إعرلبها لنكلمة
 )مفعوؿ فيو( منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. ظرؼ مكاف ف ق

 ظرؼ زماف )مفعوؿ فيو( منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. ُغُ و ل

 ظرؼ مكاف )مفعوؿ فيو( منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. َثمح 

 خره.سبييز منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آ نعجةً 

 مفعوؿ ألجلو منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. لبتغاءَ 

 مفعوؿ ألجلو منصوب، وعبلمة نصبو الفتحة الظاىرة على آخره. رِئاءَ 
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