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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه ` الطبعة ا	هائية �ذكرات 7ية ال6يعة 

 بعد أن تم تدقيقها أكd من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا
 من قبل طالب وطا8ات 7ية ال6يعة انتساب مطور 

 ينها وتنسيقها ]كون ` الطبعة ا	هائيةواخhنا أفضلها تدقيقاً وتم تلو 
 يصل للكمال pلو من اoطأ وال وألنها جهد ب6ي ال 

 فqجو عند وجود خطأ أو مالحظة 
 كتابة تنبيه s ا�وضوع ا�خصص uلك s منتدى ا�ستوى اoاص با�ذكرة    

 com.s : www.imam٨ منتدى مكتبة 7ية ال6يعة 
  

 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا]نبيه عليها من قبل القائمN z إعداد ا�ذكرات     
  

  ونسأل اهللا جزيل ا�واب ل� من يعN z ذلك ويشار~نا فيه
  

                          
    )ة انتساب مطور�موعة إعداد مذكرات 7ية ال6يع (                         
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    ::::مفردات ا�قرر مفردات ا�قرر مفردات ا�قرر مفردات ا�قرر 
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 :مقدمة موجزة Y sا4ة واحدة تتضمن ما ي�مقدمة موجزة Y sا4ة واحدة تتضمن ما ي�مقدمة موجزة Y sا4ة واحدة تتضمن ما ي�مقدمة موجزة Y sا4ة واحدة تتضمن ما ي�: : : : أوال
 .أهمية علم ا	حو، وحاجة طالب العلوم ال6عية إ�ه. �
H . حوية	حو وظهور ا�دارس ا	وحر~ة ا]أ�ف فيه) ا�8ية والكوفية(نشأة ا. 

    ::::باب ال�م وال�مة والقول واللفظباب ال�م وال�مة والقول واللفظباب ال�م وال�مة والقول واللفظباب ال�م وال�مة والقول واللفظ: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 .ل�م وال�مة والقول واللفظا. �
H .قسم: أقسام ال�مة ا�الثة P أنواع ا"رف، أنواع الفعل. االسم، الفعل، ا"رف، وعالمات. 

    ::::باب ا�عرب وا�ب�باب ا�عرب وا�ب�باب ا�عرب وا�ب�باب ا�عرب وا�ب�: : : : ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
 .بناء االسم إذا أشبه ا"رف s واحد من ثالثة أمور. H   .مع� اإلعراب وا8ناء. �
G .أنواع الفعل ا�الثة وأح�مها من حيث ا8ناء واإلعراب. � .عربإعرابه إذا لم يشبهه، ونو& ا�. 
 .أنواع ا8ناء أو ألقابه. �   .ا"روف مبنية. �
 :أنواع اإلعراب أو ألقابه، وعالماته األصلية، وعالماته الفرعية ا�تمثلة s األبواب السبعة ا]ا�ة. �

    ::::األسماء الستةاألسماء الستةاألسماء الستةاألسماء الستة: : : : ا8اب األولا8اب األولا8اب األولا8اب األول
 .اللغات الواردة فيها. G  .إعرابها با"روف�وط . H  .ألفاظها. �

 :ا�ث�: ا8اب ا�ا�
 .ما يلحق به. G  .إعرابه. H  .تعريفه. �

    ::::�ع ا�ذكر السالم�ع ا�ذكر السالم�ع ا�ذكر السالم�ع ا�ذكر السالم: : : : ا8اب ا�الثا8اب ا�الثا8اب ا�الثا8اب ا�الث
 .ما يلحق به. �  .إعرابه. G  .�وطه. H  .تعريفه. �

    ::::ا�مع ا�ختوم بألف وتاء زائدتzا�مع ا�ختوم بألف وتاء زائدتzا�مع ا�ختوم بألف وتاء زائدتzا�مع ا�ختوم بألف وتاء زائدتz: : : : ا8اب الرابعا8اب الرابعا8اب الرابعا8اب الرابع
 .ما يلحق به. G  .إعرابه. H  .تعريفه. �

    ::::ما ال ين�فما ال ين�فما ال ين�فما ال ين�ف: : : : ا8اب اoامسا8اب اoامسا8اب اoامسا8اب اoامس
 .�وط إعرابه. G  .إعرابه. H  .تعريفه. �

    ::::األمثلة اoمسةاألمثلة اoمسةاألمثلة اoمسةاألمثلة اoمسة: : : : ا8اب السادسا8اب السادسا8اب السادسا8اب السادس
 .إعرابها. H  .تعريفها. �

    ::::الفعل ا�ضارع ا�عتل اآلخرالفعل ا�ضارع ا�عتل اآلخرالفعل ا�ضارع ا�عتل اآلخرالفعل ا�ضارع ا�عتل اآلخر: : : : ا8اب السابعا8اب السابعا8اب السابعا8اب السابع
 .ما آخره حرف علة مبدل من همزة. G  .إعرابه. H  .تعريفه. �
 .تل اآلخرإعراب االسم ا�ع. �

    ::::باب ا	كرة وا�عرفةباب ا	كرة وا�عرفةباب ا	كرة وا�عرفةباب ا	كرة وا�عرفة: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
 .أنواع ا�عارف N سبيل اإل�ال. H    .تعريف ا	كرة وا�عرفة. �
GGGG .¤وصل الضم¤ وفصله: الضم s نون الوقاية وأح�مها. � .تعريفه، أقسامه، القاعدة. 
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    ::::باب العلمباب العلمباب العلمباب العلم: : : : خامساً خامساً خامساً خامساً 
 .تقسيمه من حيث الوضع إ¦ مر¥ل ومنقول. G            .صتعريف علم الشخ. H                          .نو&ه. �
        .تقسيمه إ¦ مفرد ومر~ب، وأنواع ا�ر~ب.  �                .تقسيمه من حيث ا�س© إ¦ أو¨ العلم وغ¤هم. � 
   .�الثة إذا اجتمعتكيفية ترتيب هذه ا. �                             .تقسيمه إ¦ اسم و~نية ولقب، وتعريفها. � 
     .تعريف علم ا�نس. ¬                         .كيفية إعرابها إذا اجتمعت 7ها أو بعضها. »
 أنواع علم ا�نس. ��                                        .الفرق بينه وبz علم الشخص. ��

                         
    ))))����((((ا"لقه ا"لقه ا"لقه ا"لقه 

    ؟؟؟؟اد بهاد بهاد بهاد بهعلم ا	حو وما ا�رعلم ا	حو وما ا�رعلم ا	حو وما ا�رعلم ا	حو وما ا�ر
 ` مصدر لقولك �وت بمع� ا¥هت 7مة ا	حو s األصل من ناحية اللغة7مة ا	حو s األصل من ناحية اللغة7مة ا	حو s األصل من ناحية اللغة7مة ا	حو s األصل من ناحية اللغة

±ذا ، وحال ال�مة من حيث أحقيتها s اإلعراب أو s ا8ناء اقواعد وأصول تعرف بهأنه هو علم يعرف ب: وأما s االصطالحوأما s االصطالحوأما s االصطالحوأما s االصطالح
 .ت ³ر~ة أصلية أم فرعيةو±ذا ²نت معربة فما عالمة إعرابها سواء ²ن، ²نت مبنية فما عالمة بنائها

و·ن مع هذا ، وأصبح يعرف بعلم ا	حو ا¶جري األولوتغ¤ت تسميته s القرن ، بعلم العربية قبل هذا العلم ²ن يعرف
و±ن ، األشعارو ا]اريخو األدبمن علوم العربية بP z من  اً s بداية األمر ²ن خليط، العلم �موعة من العلوم األخرى

 .، هذا حاs L بداية األمرقواعد ا	حولألوفر للنحو و²ن ا	صيب ا
 تعريف ا	حو

 .وما تستحقه من إعراب أو بناءوترتيب ال�م ال�مة أيضا  أواخرأو به أصول وأحوال ال�مة العربية     يعرف: : : : ا	حوا	حوا	حوا	حو
 ؟؟؟؟    ما أهمية هذا العلمما أهمية هذا العلمما أهمية هذا العلمما أهمية هذا العلم

 يكفيها �فا نزول القرآن الكريم بها¼تاج إ�ه كث¤ من ا�تحدثz بهذه اللغة ذات ا�ºلة العا�ة ال¹ 

إِن¿ا  {وبهذا احتلت ا��نة وا�ºلة العا�ة بz لغات العالم كما أن اهللا سبحانه وتعا¦ كتب ¶ا ا8قاء لقوL سبحانه وتعا¦ 
َافُِظونَ 

َ
" ُ

َ
L َر َو±ِن¿ا

ْ
ك Äuَا ا

ْ
	 ُْن نَز¿

َ
s : تابه بأنه واضح ال لبس فيه s مواضع كث¤ةفإذا ²ن اهللا سبحانه وتعا¦ قد أث� N ك}  �

ُكْم َيْعِقلُوَن {: قوL سبحانه وتعا¦ N سبيل ا�ثال
¿
َعل
َ
َاُه قُْرآَنًا َعَربِيÈا ل

ْ
نَْز	

َ
ْعَجِميÈا  {: وقال تعا¦، }إِن¿ا أ

َ
نَاُه قُْرآَنًا أ

ْ
َولَْو َجَعل

 ÉÊِْعَج
َ
أ
َ
لَْت آَيَاتُُه أ Äفُص 

َ
َقالُوا لَْوال

َ
ْعَجÉÊِ َوَهَذا لَِساٌن َعَرÉËِ ُمِبzٌ {  وقال سبحانه وتعا¦، }وََعَرÉËِ  ل

َ
ِْه أ

َ
ِحُدوَن إِ�

ْ
ي يُل ِ

¿
uلَِساُن ا{ 

ُ ِعوًَجا {كما قال اهللا سبحانه وتعا¦ 
َ
L َْعْلÍَ ِكتَاَب َولَْم

ْ
 َقبِْدهِ ال

َ
Nَ نَْزَل

َ
ي أ ِ

¿
uا ِ¿ َْمُد ِهللا

ْ
واoطأ s حن عوج وuلك فإن الل} ا"

 .قواعد ا	حو يعد من اللحن وقد برئ كتاب اهللا سبحانه وتعا¦ من وجود هذا اللحن
zأم كتابا أم مؤلف zاس سواء ²نوا متحدث	تستقيم ألسنتهم وأقالمهم فا Ñمن ، 7هم ³اجة إ¦ هذا العلم ح P لك إنuو

N ء كث¤ جدا، اختالف حاجتهم يتحدث باللغة العربية ³اجة إ¦ تعلم هذا العلمÓ ¦وهم ، فمنهم من ¼تاج إ
ومنهم من ¼تاج إ¦ �رد إقامة لسانه ف� L حاجة وN Ô قدر ، ومنهم من ¼تاج إ¦ Óء قليل من الكث¤، ا�ختصون
 .حاجته

لفقه أو ا]فس¤ أو العقيدة Õتص با إمافطالب علم ال6يعة ، و±¦ تعلم هذا العلم    ونظرا إ¦ حاجة طالب علم ال6يعة إ�هونظرا إ¦ حاجة طالب علم ال6يعة إ�هونظرا إ¦ حاجة طالب علم ال6يعة إ�هونظرا إ¦ حاجة طالب علم ال6يعة إ�ه
وتأ�فه وØريره مل×م بقواعد  وÖمه أو ا"ديث ف� واحد من هؤالء ¼تاج إ¦ كث¤ من األحيان إ¦ أن تكون كتابته

  .هذه اللغة فالبد L من تعلم أصو¶ا
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صÛ اهللا عليه وسلم  أن رجال "ن Ú³ة رسول اهللا: وقد وردت أحاديث ولكنها ضعيفة، وÙا ذكر بعضهم حديث موضوع
 .وهذا ا"ديث موضوع وليس L أصل فثلك ال يعتد به، أرشدوا أخاكم فقد ضل: فقال عليه الصالة والسالم

 ومن ذلك ، بينما قد ورد عن السلف رÞهم اهللا ا"ث N تعلم هذه اللغة وبيان مº]ها وم�نتها

تعلموا الفرائض واللحن كما تعلموا الفرائض واللحن كما تعلموا الفرائض واللحن كما تعلموا الفرائض واللحن كما ": وقوL أيضا" ا تزيد s العقل وا�روءةا تزيد s العقل وا�روءةا تزيد s العقل وا�روءةا تزيد s العقل وا�روءةتعلموا العربية فإنهتعلموا العربية فإنهتعلموا العربية فإنهتعلموا العربية فإنه" قول عمر بن اoطاب رß اهللا عنه
  .بكلمة اللحن هنا هو تعلم أصول اللغة العربية هومقصود" تتعلمون القرآنتتعلمون القرآنتتعلمون القرآنتتعلمون القرآن

يع� أنه إذا تكلم ظهرت مº]ه إما s " ا�رء Õبوٌء Øت لسانها�رء Õبوٌء Øت لسانها�رء Õبوٌء Øت لسانها�رء Õبوٌء Øت لسانه: " قوL وÙا روي عن ع� بن أâ طالب رß اهللا عنه
s اللغة أو الفصاحة أو s ه وم�نته[ºت لسانه بمجرد أن يت�م سيفصح عن هذا اللسان بمØ بوءÕ غ¤ الفصاحة وهو 
  .با�داره s اللغة

 : : : : أنه قال بيتz من الشعرأنه قال بيتz من الشعرأنه قال بيتz من الشعرأنه قال بيتz من الشعروÙا ينسب إ�ه رß اهللا عنه وÙا ينسب إ�ه رß اهللا عنه وÙا ينسب إ�ه رß اهللا عنه وÙا ينسب إ�ه رß اهللا عنه 

 لسان األلكن  من حيصلِ  ا	حو
ها 

ّ
 فـإذا طلبت من العلوم أجل

 وا�رء تعظمه إذا لم يلحن
ها منها مقيم األلسـنفأج 

ّ
 ل

  .اuي يقيم األلسن وÍعلها مستقيمة خا�ة من اللحن والعوج هو أجل العلوم
 فعÛ سبيل ا�ثال، وÙا الشك فيه أن طلبة علوم ال6يعة ¼تاجون إ¦ هذا العلم و³اجة قوية وماسة

äا�فäا�فäا�فäآيات اهللا سبحانه وتعا¦ ويسمع قول اهللا عز وجل : ا�ف s ُعلََماءُ  {حينما ينظر
ْ
َما åَْpَ اهللا¿َ ِمْن ِعبَاِدهِ ال فينظر s }  إِغ¿

حق ف و±التأخ¤ه،  ماذا ألن الفاعل Yصور بإنما uا وجب، هذه اآلية الكريمة و±ذا ا�فعول به مقدم N الفاعل وجوبا
َما åَْpَ اهللا¿َ مِ  {أن يتقدم N ا�فعول به؛ ولو أن جاهال قرأها  الفاعل ُعلََماءُ إِغ¿

ْ
العلماء ل�ن  فتحوبضم اهللا }  ْن ِعبَاِدهِ ال

عالم أو طالب لعرضة للسخرية واالستهزاء؛ وè الوقت نفسه ستكون زلة كب¤ة من &لم Õتص s علوم ال6يعة؛ uا البد ل
  .علوم ال6يعة أن يكون ملما بهذا العلم ومدر· ألموره مقدرا �ا ¼تاجه هذا العلم من بيان

إِغ¿َما åَْpَ  {لو أن قارئا قرأ آية " من "ن s القرآن فقد كذب N اهللا: "نه قالأ ضا Ùا روي عن ا"سن ا�8ي رÞه اهللاوأي
ُعلََماءُ 

ْ
وجل ول�نت زلة عظيمة يقع فيها هذا  ولفظ 7مة العلماء بالفتح ل�ن هذا كذبا N اهللا عز}  اهللا¿َ ِمْن ِعبَاِدهِ ال

  .القارئ
Ùه اهللاوÞين ومعرفته إال بضبط اللسان وصارت """"    ²ن يقول ا يذكر أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رêين ومعرفته إال بضبط اللسان وصارت لم يكن سبيل إ¦ ضبط اêين ومعرفته إال بضبط اللسان وصارت لم يكن سبيل إ¦ ضبط اêين ومعرفته إال بضبط اللسان وصارت لم يكن سبيل إ¦ ضبط اêلم يكن سبيل إ¦ ضبط ا

     """"معرفته من اêينمعرفته من اêينمعرفته من اêينمعرفته من اêين

فنحن مأمورون أمر إÍاب أو أمر استحباب أن �فظ فنحن مأمورون أمر إÍاب أو أمر استحباب أن �فظ فنحن مأمورون أمر إÍاب أو أمر استحباب أن �فظ فنحن مأمورون أمر إÍاب أو أمر استحباب أن �فظ ، ، ، ، معلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض N الكفايةمعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض N الكفايةمعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض N الكفايةمعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض N الكفاية: ": ": ": "وقال رÞه اهللا
واالقتداء بالعرب s خطابها فلو ترك واالقتداء بالعرب s خطابها فلو ترك واالقتداء بالعرب s خطابها فلو ترك واالقتداء بالعرب s خطابها فلو ترك     فيحفظ 	ا طريق فهم الكتاب والسنةفيحفظ 	ا طريق فهم الكتاب والسنةفيحفظ 	ا طريق فهم الكتاب والسنةفيحفظ 	ا طريق فهم الكتاب والسنة    ح األلسن ا�ائلة عنهح األلسن ا�ائلة عنهح األلسن ا�ائلة عنهح األلسن ا�ائلة عنهالقانون العرË ونصلالقانون العرË ونصلالقانون العرË ونصلالقانون العرË ونصل

    ....""""ا	اس N "نهم ل�ن نقصا وعيباا	اس N "نهم ل�ن نقصا وعيباا	اس N "نهم ل�ن نقصا وعيباا	اس N "نهم ل�ن نقصا وعيبا
بما تقتضيه هذه اللغة من �از  &رفاً  بالعربية ومنها أن يكون ملماً : : : : كما أن علماء ال6يعة يشhطون s ا�جتهد عدة أموركما أن علماء ال6يعة يشhطون s ا�جتهد عدة أموركما أن علماء ال6يعة يشhطون s ا�جتهد عدة أموركما أن علماء ال6يعة يشhطون s ا�جتهد عدة أمور

ومعرفة ، وأيضا بما يتضمنه من اêاللة N العموم واoصوص، ال�م العرË من اإل�ال واإلبانةوحقيقة وبما يتضمن 
العلم الí6 أن يكون     وهذه 7ها قيود s ا�ملة العربية البد لطالب، االستثناء وا�ستث� وا�ستث� منه وا"ال والصفة

 .ملما &رفا بها
سبحانه وتعا¦ إذا لم يكن &�ا باللغة العربية وال مطلعا N ماتستحقه هذه اللغة من انظر إ¦ ا�فä اuي يفä آيات اهللا 
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معا�ها فإنه وبال شك سïل s كث¤ من األحيان s تفس¤ îم اهللا سبحانه وتعا¦  تهمعرفة بمحتوياتها وخاصة بما تضمن
فإذا لم يكن ، اللغة ومعرفة قواعدها مية معرفة هذهفربما وقع s خالف ما أراده اهللا سبحانه وتعا¦؛ ومن هنا تأð أه

، أيضا وحكم ا"ال أن يكون منصوبا، وحكم اño أن يكون مرفو&، يعرف أن حكم ا�بتدأ أن يكون مرفو&
، وحكم بقية ا]وابع أنها تتبع متبو&تها، وهكذا حكم الصفة أن تتبع ا�وصوف، وحكم ا�ستث� L حاالت متعددة

كب¤ وسيكون هذا أمرا شنيعا  إذا لم يكن يعرف هذا فإنه سيقع s خلل، دل وا]أكيد تتبعها s حر·تها²لعطف وا8
L وفظيعا بالنسبة.     

عالقة وطيدة بz علم أصول الفقه وعلم ا	حو العرË وقواعد اللغة العربية s مواطن كث¤ة من هذا العلمz حيث  هناك
  .، فكث¤ من ا]عريفات s هذين العلمz متساويةشديدا s ا]عريفاتيتفق هذان العلمان اتفاقا قويا و

فنحن إذا أردنا أن نكون Yققz �ا تتطلبه منا علوم ال6يعة سواء s ا]فس¤ أو s ا"ديث أو s ا]وحيد والعقيدة فإنه 
ليس  هوبدون شك أن بقدر اإلم�ن؛ توسع فيهاأن نو، البد 	ا أن نعرف Ùا تتضمنه هذه اللغة وما Øتاج إ�ه من علوم

ولكن ، ا�طلوب أن نكون �²ختصs z هذه اللغة؛ فا�ختصون ¶م جوانب يتمïون بها والبد أن يكونوا متوسعz فيها
أيضا غ¤ ا�ختص وòاصة طلبة العلم الÍ í6ب أن يكون عندهم القدر ال�Ù sا Íعلهم قادرين N فهم نصوص 

، ه اللغة أداة لفهم نصوص ال6يعة وفهم مراد الشارع صÛ اهللا عليه وسلم فيما نقله عن ربه عز وجلال6يعة ألن هذ
  .فالبد من إتقان هذه اللغة و±عطائها حقها

ة وليست بتلك؛ ولكن s ا"قيقة فيعs اللغة العربية ض حصيلتهم علماء ال6يعة كث¤ا منمن ا	اس من يرى أن  هناكو
باإلحصاء ربما تبz أنه ال يبدع s علوم ال6يعة إال من ، م N قدر كب¤ من معرفة هذه اللغةتهلوجد، الو تتبعنا علماءن
فادته لآلخرين s علوم ±اللغة واسعة وافرة فإذا ²نت حصيلته ضئيلة فبدون شك سيكون Øصيله و من²نت حصيلته 

األئمة " نظر إ¦ تراجم علماءنا السابقz او، هو Yتاج إ�هوسيكون ضعيفا فيما ة، ال6يعة N قدر حصيلته من علوم اللغ
واإلمام الشافõ ماذا يقول عنهم وعن حصيلتهم s  اإلمام مالك؛ اإلمام أبو حنيفة ا	عمان ؛اإلمام أÞد بن حنبل؛" األربعة

  .ناحية علوم ال6يعة و~يف أنهم متمكنون ومتبحرون ؛ وحصيلتهم s العلوم كب¤ة جدا
ا�عاöون رÞهم اهللا ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز ؛ والشيخ Yمد بن عثيمz وغ¤هم فبدون شك حz  و~ذلك

 zلك فإنما يقال عن العلماء السابقuعلم وافر وم�نة &�ة، و N خاطرك وقلبك وستعلم أنهم äاالستماع إ�هم سي
كتب مثل كتب الhاجم و~تب الكما أن هناك بعض ، مردود عليهن هذا îم إف، ²نت حصيلتهم s ا	احية اللغوية ضئيلة

تراجم هؤالء السابقz أنهم ²نوا Íمعون بz علوم كث¤ة ومن أول ما Íمعون منها ` علوم اللغة  ها sالطبقات توجد في
  .العربية

s     م الí6 بذل قصار جهدهفإن االهتمام بهذا العلم وبذل ا�هد s سبيل Øصيله قضية مهمة جدا البد لطالب العل
 .مسؤو�ة كب¤ة s هذا ا�انب خاصة طلب العلم الí6 عليهم؛ واØصيله

 ونقال عن بعض الكتب ا�تعلقة بهذا ا�وضوعونقال عن بعض الكتب ا�تعلقة بهذا ا�وضوعونقال عن بعض الكتب ا�تعلقة بهذا ا�وضوعونقال عن بعض الكتب ا�تعلقة بهذا ا�وضوع

ات فضال N أنه ²ن اÚuب إ�ه أكباد اإلبل ليسأL ا	اس عن علوم اللغة العربية بيُ ²ن     ماماماماأن ابن عباس رß اهللا عنهأن ابن عباس رß اهللا عنهأن ابن عباس رß اهللا عنهأن ابن عباس رß اهللا عنه•
     .القرآن رß اهللا عنه ومع ذلك ²ن يفs ¹ مسائل متعلقة باللغة العربية وبشعرها ونdهتر�ان ا

    ....""""أحسن يتعلمون لغة نبيهم صÛ اهللا عليه وسلمأحسن يتعلمون لغة نبيهم صÛ اهللا عليه وسلمأحسن يتعلمون لغة نبيهم صÛ اهللا عليه وسلمأحسن يتعلمون لغة نبيهم صÛ اهللا عليه وسلم: : : : ما تقول s قوم يتعلمون العربية فقالما تقول s قوم يتعلمون العربية فقالما تقول s قوم يتعلمون العربية فقالما تقول s قوم يتعلمون العربية فقال""""    يقال أنه سئل ا"سن ا�8ييقال أنه سئل ا"سن ا�8ييقال أنه سئل ا"سن ا�8ييقال أنه سئل ا"سن ا�8ي    •
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¼ب أن يتجمل أمام ¼ب أن يتجمل أمام ¼ب أن يتجمل أمام ¼ب أن يتجمل أمام     ----أي Øل به مش�ةأي Øل به مش�ةأي Øل به مش�ةأي Øل به مش�ة----ا	ائبة ا	ائبة ا	ائبة ا	ائبة     أصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبهأصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبهأصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبهأصلحوا ألسنتكم فإن الرجل تنوبه" " " " وما قيل عن رجل أنه قال 8نيه وما قيل عن رجل أنه قال 8نيه وما قيل عن رجل أنه قال 8نيه وما قيل عن رجل أنه قال 8نيه •
 ....ا	اس فيستع¤ دابته ويستع¤ ثوبه ولكنه ال يستطيع أن Íد من يع¤ه لسانها	اس فيستع¤ دابته ويستع¤ ثوبه ولكنه ال يستطيع أن Íد من يع¤ه لسانها	اس فيستع¤ دابته ويستع¤ ثوبه ولكنه ال يستطيع أن Íد من يع¤ه لسانها	اس فيستع¤ دابته ويستع¤ ثوبه ولكنه ال يستطيع أن Íد من يع¤ه لسانه

 وما قاL الشاعر s �ف هذه اللغة وعلو م�نتها وعظم مº]ها وما قاL الشاعر s �ف هذه اللغة وعلو م�نتها وعظم مº]ها وما قاL الشاعر s �ف هذه اللغة وعلو م�نتها وعظم مº]ها وما قاL الشاعر s �ف هذه اللغة وعلو م�نتها وعظم مº]ها •

 ألم تر مفتاح الفؤاد لسانه  
 ترى من صامت لكإن  و·

 إذا هو أبدى ما يقول من الفم
 معجب زيادته أو نقصه s ا]�م

 فلم يبق إال صورة اللحم واêم لسان الفÑ نصف ونصف فؤاده 

فهذا 7ه يدل N ما Øتله هذه اللغة من م�نة &�ة ويد	ا أيضا N أن طالب العلم الí6 باuات ¼تاج حاجة ماسة •
نهم هم اuين يبلغون عن اهللا سبحانه وتعا¦ فالبد أن يبلغوا أل كب¤ة وحجم ا�سؤو�ة عليهم، إ¦ تعلم هذا العلم و±تقانه

  .بال÷ صحيحا دقيقا

    )  )  )  )  HHHH((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة 

    ::::بداية ا]أ�ف s هذا العلم N أقوال منهابداية ا]أ�ف s هذا العلم N أقوال منهابداية ا]أ�ف s هذا العلم N أقوال منهابداية ا]أ�ف s هذا العلم N أقوال منها
s أن يضع ضوابط للغة العربية �وها  اإلمام ع� رß اهللا عنهاستشار  ¨ؤأبا األسود اêكما يروى أن     القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    ----�

 .هذا السبب األول، فأيده اإلمام ع�، العرب بسبب االختالط باأل&جم ةلسنأ N وانتشاره اللحنفشو بب وöفها، بس
H-    حو    القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�	األسود انُح هذا ا âي وضع بعض هذه القواعد وقال ألuأي اتبع هذا ا�سلك ، أن اإلمام نفسه هو ا

 .سم والفعل وا"رفل s االوأكمل هذا ا]أ�ف N هذه الصورة اuي فّص 
G-    يد أربعة من العلماء    القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث N ن بن هرمزهم  أن بداية هذا العلم ²نÞوعنبسة بن ، ن� بن &صم، عبد الر

 s هذا العلم  يس¤ةN شذرات  بدؤوا s ا]أ�ف، قالوا إنهم رابعومعهم  معدان الفيل

 –وأن هذا العلم ¼تاج إ¦ مثل عقله– يل بن أÞد الفراهيدياoلومنهم من ينسب هذا العلم إ¦ صاحب العقل  -�
و�ن نرى أن الواضع واألفضلية للسابق، ، ، ولكنه ُسبقأنه هو واضع علم العروض وا"قيقة أن اoليل ²ن متأخرا، صحيح

وبعض من يثق به  أبيهاêؤ¨ اuي رأى شيوع اللحن فاستشار اإلمام ع� أو زياد بن ا"قيù إنما هو أبو األسود اêؤ¨ 
ولكنه وضع بذرته وأن ، ون�ح اآلن أن ا	حو اuي بz أيدينا ليس هو ا	حو اuي s عهد أبو األسود، فأيدوه N ذلك

 .الفضل هللا ثم ألâ األسود
يا أبت ما : لتمع ابنته N سقف أحد ا�نازل قا²ن وÙا Íعلنا نؤيد هذا القول ما حصل معه من اللحن، وهو أن أبا األسود 

 .فقال ¶ا قو¨ إذن ما أ�َل، أي بفتح الالم هذه صورة! úومها، قالت أنا لست أسأل أنا أتعجب: أ�ُل السماء، قال أبوها
فظ لسان العرب من اللحن والعوج، فظ لسان العرب من اللحن والعوج، فظ لسان العرب من اللحن والعوج، فظ لسان العرب من اللحن والعوج، ¼¼¼¼يا زياد نريد أن نضع علما يا زياد نريد أن نضع علما يا زياد نريد أن نضع علما يا زياد نريد أن نضع علما : : : : ويقال أن أبو األسود اêؤ¨ دخل N زياد بن أبيه وقال

و·ن عليهم أن يقولوا توè و·ن عليهم أن يقولوا توè و·ن عليهم أن يقولوا توè و·ن عليهم أن يقولوا توè ، ، ، ، توè أبانا وترك بنونتوè أبانا وترك بنونتوè أبانا وترك بنونتوè أبانا وترك بنون: : : : ، وعند خروجه دخل عليه �موعة وقالوا، وعند خروجه دخل عليه �موعة وقالوا، وعند خروجه دخل عليه �موعة وقالوا، وعند خروجه دخل عليه �موعة وقالواجلسجلسجلسجلسه من ا�ه من ا�ه من ا�ه من ا�فنهره زياد وأخرجفنهره زياد وأخرجفنهره زياد وأخرجفنهره زياد وأخرج
 ....رجعوا أبا األسود وسمح L بال6وع بهذا العلمرجعوا أبا األسود وسمح L بال6وع بهذا العلمرجعوا أبا األسود وسمح L بال6وع بهذا العلمرجعوا أبا األسود وسمح L بال6وع بهذا العلمأأأأفقال فقال فقال فقال ، ، ، ، أبونا ألنه نائب فاعل، وترك بنz ألنه مفعول بهأبونا ألنه نائب فاعل، وترك بنz ألنه مفعول بهأبونا ألنه نائب فاعل، وترك بنz ألنه مفعول بهأبونا ألنه نائب فاعل، وترك بنz ألنه مفعول به

أن اهللا (للتأ�ف، أن أعرابيا دخل ا�دينة وسمع قارئا يقرأ  اً ودافع اً قوي اً ومن صور اللحن ال¹ سمعت s ذلك الوقت و·ن سبب
 ُ
ُ
Lورسو z~6بريء من ا� (äبالك Lِا بريء اهللا منه، قرأها ورسوÙ وأنا أبرأ âطاب وقال . قال األعراoفاستد&ه عمر بن ا

 Lم بلغ�î فهذا ، ن إال &لم بالعربيةآقرفأمر عمر أن ال يقرأ ال. سمعت القارئ يقول كذا وقلت كذا: قال ؟عنك ما
 . نآاللحن وصل إ¦ القر
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قال قال قال قال ، ، ، ، إنا قوم متعلمzإنا قوم متعلمzإنا قوم متعلمzإنا قوم متعلمz: : : : قالوا يا أم¤ ا�ؤمنzقالوا يا أم¤ ا�ؤمنzقالوا يا أم¤ ا�ؤمنzقالوا يا أم¤ ا�ؤمنz، ، ، ، صبية و·نوا يرمون وpطئون فأنبهم N خطئهمصبية و·نوا يرمون وpطئون فأنبهم N خطئهمصبية و·نوا يرمون وpطئون فأنبهم N خطئهمصبية و·نوا يرمون وpطئون فأنبهم N خطئهمN N N N ومر عمر رß اهللا عنه ومر عمر رß اهللا عنه ومر عمر رß اهللا عنه ومر عمر رß اهللا عنه 
 ....عمر إن خطأكم s لسانكم أشد ع� من خطئكم s رميكمعمر إن خطأكم s لسانكم أشد ع� من خطئكم s رميكمعمر إن خطأكم s لسانكم أشد ع� من خطئكم s رميكمعمر إن خطأكم s لسانكم أشد ع� من خطئكم s رميكم

ألن رسول بالفتح ألن رسول بالفتح ألن رسول بالفتح ألن رسول بالفتح ! ! ! ! بفتح الالم s رسول، قال و¼ك ما بهبفتح الالم s رسول، قال و¼ك ما بهبفتح الالم s رسول، قال و¼ك ما بهبفتح الالم s رسول، قال و¼ك ما به) ) ) ) اهللاهللاهللاهللا    د أن Yمداً رسولد أن Yمداً رسولد أن Yمداً رسولد أن Yمداً رسولأشهأشهأشهأشه((((ودخل أعراâ الكوفة وسمع ا�ؤذن يقول ودخل أعراâ الكوفة وسمع ا�ؤذن يقول ودخل أعراâ الكوفة وسمع ا�ؤذن يقول ودخل أعراâ الكوفة وسمع ا�ؤذن يقول 
     ....و�ا شاع اoطأ واللحن وانتN 6 األلسنة صار البد من وضع هذا العلمو�ا شاع اoطأ واللحن وانتN 6 األلسنة صار البد من وضع هذا العلمو�ا شاع اoطأ واللحن وانتN 6 األلسنة صار البد من وضع هذا العلمو�ا شاع اoطأ واللحن وانتN 6 األلسنة صار البد من وضع هذا العلم. . . . ñò أنñò أنñò أنñò أن    صفة، ولم يأِت صفة، ولم يأِت صفة، ولم يأِت صفة، ولم يأِت 

يهتمون بنواü ²نوا الكوفة  è، والكوفةإ¦  ا	حو نتقليولم  واستمرت مائة &م ا�8ةإنما ²نت s     : : : : بداية مدارس ا	حوبداية مدارس ا	حوبداية مدارس ا	حوبداية مدارس ا	حو
ثم بعد هذا وأما ا�8يون سبقوهم s الـتأ�ف s هذا بنحو مائة سنة، أخرى مثل �ع األخبار واألشعار و�ع ا	وادر، 

    ،،،،صار تعلم ا	حو وتعليمه بz ا�درستz ا�8ية والكوفية، وهذا هو سبب ا]أ�ف فيه
     .األسود اêؤ¨وا�ؤلف ا"قيù ¶ذا العلم هو أبو هذا هذا هذا هذا     

     ::::األصول ال¹ اعتمدها ا	حويون حz ألفوا كتبهم ا	حويةاألصول ال¹ اعتمدها ا	حويون حz ألفوا كتبهم ا	حويةاألصول ال¹ اعتمدها ا	حويون حz ألفوا كتبهم ا	حويةاألصول ال¹ اعتمدها ا	حويون حz ألفوا كتبهم ا	حوية
أشعار ²نت s ا8داية معلومات قليلة و يس¤ة ولم يكن ا	حو مستقال بنفسه بل ²ن مع غ¤ه من العلوم األخرى من 

 وضعوا قواعدهم ا	حوية؟ مات يس¤ة، فما اuي اعتمد عليه ا	حويون حzي، و·ن ا	حو 7وأخبار ونوادر وأمثال

N لقد اعتمدواN لقد اعتمدواN لقد اعتمدواN لقد اعتمدوا::::    
 القرآن الكريم بقراءاته -����

H- اهللا عليه وسلم و Ûحديث الرسول صòالطبق من جاء بعد اصةzوا�انية  ت ýاألو 

G-  اdم العرب شعرا ونî 

ُ  ،القياس -�  معسمع N ما سُ قاسوا بعض ال�م N بعض، وهو قياس ما لم ي
 اإل�اع  -�

 ::::ن الكريمن الكريمن الكريمن الكريمآآآآنتحدث عن القرنتحدث عن القرنتحدث عن القرنتحدث عن القر -�
وجد s كتاب إنك حz تقرأ s كتب ا	حويz ¥د ما ال ¼þ من الشواهد من القرآن الكريم وN سبيل ا�ثال فإنه 

 . سيبويه s مواضع متعددة آية استشهد بها ���وهو أول الكتب ال¹ وصلت إ�نا قد أحصيت  سيبويه
N ي اعتمدوا عليه ؟ هل اعتمدواuالقراءات ا�تواترة فقط أم القراءات الشاذةما ا !  

ال أعلم Õالفا s صحة االستشهاد بالقراءات القرآنية متواترها ال أعلم Õالفا s صحة االستشهاد بالقراءات القرآنية متواترها ال أعلم Õالفا s صحة االستشهاد بالقراءات القرآنية متواترها ال أعلم Õالفا s صحة االستشهاد بالقراءات القرآنية متواترها : "îماً جيدا s هذا ا�جال فيقول يذكر السيو� رÞه اهللا
¤ من ا�ؤلفات تربو N �والسيو� رÞه اهللا L عدد كب��¬، والسيو� رÞه اهللا توè &م"اللغةاللغةاللغةاللغةوووووشاذها N مسائل ا	حو وشاذها N مسائل ا	حو وشاذها N مسائل ا	حو وشاذها N مسائل ا	حو 

��� ñoي يعطينا هذا اuقويا يستشهد به سيكون نعتد بكالمه ألن حكمه ،مؤلف ورسالة، هذا الرجل ا. 
     ما ا�راد بالقراءة ا�تواترة والقراءة الشاذة؟ما ا�راد بالقراءة ا�تواترة والقراءة الشاذة؟ما ا�راد بالقراءة ا�تواترة والقراءة الشاذة؟ما ا�راد بالقراءة ا�تواترة والقراءة الشاذة؟    ◄

 : ي ثالثة �وط للقراءة ا�تواترةرذكر ابن ا�ز
 ).عليه وسلممن القارئ إ¦ الرسول صÛ اهللا ( صحة السند -�
H- ا�صحف العثما�( موافقتها لرسم ا�صحف(. 
G- أي قواعد العربية موافقتها للعربية. 

 .فإن هذه القراءة تنتقل من كونها متواترة إ¦ كونها شاذة: قالوا    و±ذا نقص �ط من هذه ال6وطو±ذا نقص �ط من هذه ال6وطو±ذا نقص �ط من هذه ال6وطو±ذا نقص �ط من هذه ال6وط
شاذها، صحيح أنه وجد من بعض ومع ذلك úد أن ا	حويN z اختالف العصور قد استشهدوا بالقراءات متواترها و
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وقد أحصاها بعضهم s  ،¼كمون أن القراءة الفالنية "ن ولكنه قليل ،ا	حويz وغ¤ ا	حويz تلحz 8عض القراءات
وقد شيخ Yمد بن عبد اoالق عظيمة، لل )ن الكريمآدراسات ألسلوب القر(بعض كتبهم ومن ذلك الكتاب العظيم جدا 

ن s القراءات سواء صفحة، أنه ذكر �دا �ن "ّ  ��� عن �تا ال يقل أحد هذه ا�جتات��uي يقع s ذكر s مقدمة كتابه ا
فيها القراءات ومع هذا يبقون قلة، وأن  واأكان من ا	حويz أو اللغويz أو األدباء أو من غ¤هم وذكر ا�واطن ال¹ "ن

 .ها وال يرون s ذلك غضاضة وال عيباالغا8ية العظ© يستشهدون بالقراءات متواترها وشاذ
HHHH----    اهللا علية وسلم Ûاهللا علية وسلمحديث الرسول ص Ûاهللا علية وسلمحديث الرسول ص Ûاهللا علية وسلمحديث الرسول ص Ûحديث الرسول ص 

s كتب األقدمz  ³ديث الرسول ولعل Ùا دفع إ¦ قلة االستشهاد ،االستشهاد ³ديث الرسول s كتب األقدمz قليل
 ::::        أربعة أمورأربعة أمورأربعة أمورأربعة أموريمكن أن ترد إ¦ عدة أمور و` 

واشhطوا إجازة ا"ديث با�ع� أن يكون اuي يروي ا"ديث با�ع� ن ال Íوز، آ، أما القررواية ا"ديث با�ع�رواية ا"ديث با�ع�رواية ا"ديث با�ع�رواية ا"ديث با�ع�Íوز Íوز Íوز Íوز  -�
 .با�ع� ، ويعرف ما ¼يل ا�ع� وما يغ¤ه وما يقلبه و±ال فال Íوز روايتهباللغة ا&�
H- رواية ا"ديث s رواية ا"ديثدخل األ&جم s رواية ا"ديثدخل األ&جم s رواية ا"ديثدخل األ&جم s ين أفسدوا األلسنة ،دخل األ&جمuحو ألن األ&جم هم ا	تلك ا"جةوالرد . و�ن إنما ألفنا ا N،  أن

هذا األعجÊ سيكون أشد حرصا N أداء لفظ الرسول صÛ اهللا عليه وسلم نصا ألنه أعجÊ و pاف أن يقع s حديث 
فإن روى ا"ديث بغ¤ ما قاL الرسول صÛ اهللا ) من كذب ع� متعمدا فليتبوأ مقعده من ا	ار(الرسول صÛ اهللا عليه وسلم 

 .يكون أشد حرصا من العرË نصا دون أن ¼رف فيه قليال أو كث¤اسف ،عليه عيه وسلم فقد كذب
G----     باإلدراجن من أسباب قلة االستشهاد با"ديث إيقولون Êا"ديث ما س s باإلدراجأنه دخل Êا"ديث ما س s باإلدراجأنه دخل Êا"ديث ما س s باإلدراجأنه دخل Êا"ديث ما س s وهو أن جزء من ا"ديث للرسول،  أنه دخل

 عثون يوم القيامة غرن أم¹ يبإ(ويأð الصحاâ أو ا]ابõ فيدرج شيئا 8يان أو للتنبيه Ó Nء s ا"ديث مثل 
ً
Yجلz  ال

 .)من استطاع أن يطيل غرته فليفعلف(هريرة و إ¦ هنا انت� حديث الرسول صÛ اهللا عليه وسلم، وزاد أب) ر الوضوءاثآمن 
وا]ابõ حجة ، والرد N هذه ا"جة من هو الُمدرج ؟ واحد من اثنz إما صحاâ أو تابõ، والصحاâ حجة ¼تج بكالمه

 .كالمه¼تج ب
 .ست أحاديث واليستشهد بهاينقول هذه ل. وهو وجود أحاديث موضوعةوهو وجود أحاديث موضوعةوهو وجود أحاديث موضوعةوهو وجود أحاديث موضوعة: لقلة االستشهاد با"ديث ا"جة الرابعة -�
GGGG----    اdااالستشهاد بكالم العرب شعرا ونdااالستشهاد بكالم العرب شعرا ونdااالستشهاد بكالم العرب شعرا ونdاالستشهاد بكالم العرب شعرلحدود  هماعلموا أن ::::االستشهاد بكالم العرب شعرا ون dمن  ��� إ¦ حدود سنة ون

 .قلة اختالطهم باأل&جم�s ا8ادية ل��Hهجرة الرسول s ا"ا4ة و
من îم العرب اuين قاعدة معينة، ويكون عندك نص آخر ليس ليكون عندك نص من îم العرب : سسسسالقياالقياالقياالقيا    ----����

ُ اعتمدنا îمهم،   .سمع N ا�سموع من îم العربليس من القرآن أو ا"ديث أو îم العرب، فنقيس ا	ص اuي لم ي
 .يعدونه إ�ا& �ويا مسألة �ويةN  ية والكوفيةاتفاق ا�درستz ا�8 ::::اإل�اعاإل�اعاإل�اعاإل�اع    ----����

    ))))GGGG(((("لقة "لقة "لقة "لقة اااا

هذه ا"لقة سنتحدث عن أطوار ا]أ�ف s ا	حو ونر~ز N الطورين األول وا�ا� من أطوار ا]أ�ف s ا	حو ألن 
 .ا]أ�ف s ا	حو أربعة أطوار

     ::::أطوار ا]أ�ف s ا	حو أربعة أطوارأطوار ا]أ�ف s ا	حو أربعة أطوارأطوار ا]أ�ف s ا	حو أربعة أطوارأطوار ا]أ�ف s ا	حو أربعة أطوار

، هذا بينهما ��Gأو  ���من هجرة الرسول صÛ اهللا عليه وسلم وينت� ³دود s حوا� مائة سنة ب�ي يقع : الطور األولالطور األولالطور األولالطور األول
الطور ألن فيه وضع ا8ذرة الرئيسية ¶ذا العلم ولم يكن يتوسع فيه كث¤اً ¶ذا الطور وهو  بطور الوضع وا]كوينيس© 
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 .كما ذكرت قبل قليل ا�8ي
 .فيه ا�درستان ا�8ية والكوفية تاشh~وهو طور ب�ي كوè  طور النشأة وا	مو: الطور ا�ا�الطور ا�ا�الطور ا�ا�الطور ا�ا�
فاستوى ا	حو N سوقة s هذا الطور وهو طور أيضا ب�ي و~وè وسنحدده و�دد  طور ا	ضج والكمال:الطور ا�الثالطور ا�الثالطور ا�الثالطور ا�الث

 .مسائله وما يتمï به إن شاء اهللا s ا"لقة القادمة

عد أن اكتمل نمو ا	حو صار دور البسط يع� ا]وسع والhجيح والبسط s بمن أطوار ا]أ�ف s ا	حو هو  ::::الطور الرابعالطور الرابعالطور الرابعالطور الرابع
وهذا الطور لم يعد للب�ة والكوفة فيه �ال، ألن ا	حو وأهل ا	حو بل واألمة انتقلت إ¦ بغداد وشاع أيضا  ،ا]صنيف

 .هذا العلم s كث¤ من بتان العالم ووصل الشام وم� وا�غرب العرË واألندلس
وسنتحدث عنها با]فصيل أن شاء اهللا .هذا الطور لم يكن ب�ياً أو كوفياً و±نما بغدادي شا
 م�ي مغرË أندل	 فإذن
 .تعا¦

 ....نبدأ مستعينz باهللا عز وجل s ا"ديث عن الطور األول وهو طور الوضع وا]كويننبدأ مستعينz باهللا عز وجل s ا"ديث عن الطور األول وهو طور الوضع وا]كويننبدأ مستعينz باهللا عز وجل s ا"ديث عن الطور األول وهو طور الوضع وا]كويننبدأ مستعينz باهللا عز وجل s ا"ديث عن الطور األول وهو طور الوضع وا]كوين

 -:م طبقتzم طبقتzم طبقتzم طبقتzمقسمقسمقسمقسوهو وهو وهو وهو     ال تقل عن مائة &مومدته ومدته ومدته ومدته     ب�يوهو طور وهو طور وهو طور وهو طور : طور الوضع وا]كوينطور الوضع وا]كوينطور الوضع وا]كوينطور الوضع وا]كوين    ----����

ýالطبقة األوýالطبقة األوýالطبقة األوýؤ¨ ومن تبعهم ومن قريب منهم ::::الطبقة األوêلكن نقول أن هذا الطور     هم علماء أمثال أبو األسود ا âيبدأ من ع� أ
 .األسود اêؤ¨ وهو الواضع األول كما ذكرنا s غ¤ هذه ا"لقة ¶ذا العلم إ¦ أول ع� اoليل بن أÞد

فالع� األول أو الطور األول 7ه سواء طبقة أوý أو طبقة ثانية يبدأ من ع� أâ  هو أستاذ سيبويه    من هو اoليل بن أÞد؟
 ....�وهو أول ع� اoليل بن أÞد ����وينت� إ¦ حدود ��األسود اêؤ¨ s حدود 

وم 7ها ليس طبعا ا]اريخ s العل، ، ، ، &م ��طبقتان ل� طبقة من هاتz الطبقتz حوا� فهم فهم فهم فهم     وأما رجاLوأما رجاLوأما رجاLوأما رجاL    ا�8ةهو هو هو هو     وم�نهوم�نهوم�نهوم�نه
با�وم أو الشهر والسنة بل هو تقري�، فأطوار ا]أ�ف s العلوم ال يمكن أن تكون با�وم والساعة واêقيقة واألسبوع أو 

 .الشهر، ال بل ` إنما تقديرية فيكون فيها الفرق �س سنوات ع6 سنوات ثالث سنوات s هذا ا"دود
ون� بن &صم وعنبسة بن معدان الفيل  أâ األسود اêؤ¨ا�8يz تتكون من من  الطبقة األوýفنقول وباهللا ا]وفيق 

 .وهؤالء ²نوا رجال الطبقة األوý من الطور األول و¼ بن يعمر
 كيف ²نت مؤلفاتهم؟كيف ²نت مؤلفاتهم؟كيف ²نت مؤلفاتهم؟كيف ²نت مؤلفاتهم؟    ◄

Ó بعض الكتب ءلم يصل إ�نا من مؤلفاتهم s ألفه ، لكن أن يصل إ�نا مؤلف إال ما نقل عن بعضهم نقوالت قليلة جدا
 .أبو األسود اêؤ¨ أو ألفه ¼ بن يعمر أو عنبسة بن معدان الفيل أو غ¤هم لم يصل إ�نا Óء من ذلك

 s كتب أخرى للطبقات ال¹ جاءت بعدهم
ً
 .لكن وصل إ�نا بعض ما كتبوه s مؤلفاتهم منقوال

 ماذا ²نوا يكتبون؟ماذا ²نوا يكتبون؟ماذا ²نوا يكتبون؟ماذا ²نوا يكتبون؟

عن االسم وأحيانا عن الفعل وأحيانا N تقسيمات االسم أو  ²نوا يكتبون مسائل قليلة Õت�ة يتحدثون فيها أحيانا
عالمات االسم أو عالمات الفعل أو ما ا�راد باالسم أو ما ا�راد بالفعل وعن الفاعل وا�فعول وعن ا�بتدأ وعن اño لكنه 

راء �موعة من آقائمة و±نما �رد و±نما ` آراء مبثوثة هنا وهناك ال تقوم ¶ا .بدون شك ليس هو ا	حو اuي بz يدنا ا�وم
 .هنا وهناك

 هل ²نوا يكتبون؟هل ²نوا يكتبون؟هل ²نوا يكتبون؟هل ²نوا يكتبون؟

نعم ²نوا يكتبون و·نوا يتناقلون مؤلفاتهم، وÙا يدل N ذلك أنه ²ن هناك &لم s مدينة تس© حديثة جنوب العراق هذه 
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يقول ) أربع ورقات(وريقات  ا�دينة ²ن هناك شخص فيها يهوى �ع الكتب ف� يوم من األيام وجد من الكتب ال¹ �عها
كما نقله صاحب الفهرست ابن ا	ديم نقل أنه وجد أربع ورقات يقول ¼سبها من ورق الصz مكتوب فيها òط ¼ بن 
 N ؤ¨ وهذا د�لêاألسود ا âبن يعمر عن أ يعمر عن أâ األسود اêؤ¨ يقول فيه îما عن الفاعل وا�فعول òط ¼

ويأخذون  ئاً s هذا العلم وأنهم ²نوا يتناقلونه وأن بعضهم يم� بعضاً وأن لألستاذ طالباً يستمعون منهأنهم يكتبون شي
 .عنه

 ....وهذا يدل N أنهم ²نوا يؤلفون ولكن كتبهم لم تصل إ�نا و±نما ما وصل إ�نا هو منثوراً s الكتب

 لغوية؟لغوية؟لغوية؟لغوية؟    حينما ²نوا يؤلفون وهم Õتلفون هل ²ن بينهم خالف s مسائلحينما ²نوا يؤلفون وهم Õتلفون هل ²ن بينهم خالف s مسائلحينما ²نوا يؤلفون وهم Õتلفون هل ²ن بينهم خالف s مسائلحينما ²نوا يؤلفون وهم Õتلفون هل ²ن بينهم خالف s مسائل

لم يؤثر عنهم أنهم ²ن بينهم خالف بل ²نوا يسلمون 8عضهم فيما يرونه ألنهم ال يزالون معاöين للعربية الفص� لم 
 .pرجوا عن العربية الفص� وهم ال يزالون يأخذون من صميم العرب اuين لم يدخل عليهم اللحن

 أبو األسود اêؤ¨بقة األوý من الع� األول الطبقة ال¹ فيها كما ذكرنا قبل قليل لم يؤثر أن ¶م مؤلفات وهذه ` الط
 zن بن هرمزو ن� بن &صمو عنبسة بن معدانواألربعة ا�شهورين ا�عروفÞبن يعمرو عبد الر وهذه طبقة  ¼

 . إعجامهن الكريم وèآ²ن أسهم إسهاما جيداً غفر اهللا 	ا وs L ضبط القر، وبا�ناسبة ن� بن &صم متقاربة
 ما ا�راد باإلعجام ؟ما ا�راد باإلعجام ؟ما ا�راد باإلعجام ؟ما ا�راد باإلعجام ؟

يا أيها اuين آمنوا إن " قوL تعا¦  يع� نقطه وضبطه ومن أجل هذا جاءنا اختالف s بعض القراءات N سبيل ا�ثال
 .هذه قراءة حفص بن &صم" جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً �هالة 

 ما السبب؟ما السبب؟ما السبب؟ما السبب؟........قرئت هذه اآلية قراءة فتقرئت هذه اآلية قراءة فتقرئت هذه اآلية قراءة فتقرئت هذه اآلية قراءة فتثثثثبتوابتوابتوابتوا

 !.تبينوا تثبتوا..ا s نقط، لم يكن يوجد نقط وهذه القراءة مكتوبة بدون نقط Øتمل احتمال آخرأن م

و` s حدود  الطبقة ا�انية ا"اصل الطبقة األوý مضت ولم ¼صل بينهم خالف ولم يؤثر عنهم مؤلفات ثم جاءت بعدهم
 .أيضا P هذا تقري�. تقريباً  ���إ¦  �¬اoمسz يع� من &م 

 
ُ
اهللا بن  عبدومن أشهرهم  ثر عنهم مؤلفات كث¤ة وبدأ اoالف يدب فيما بينهمهذه الطبقة ²نوا أكd عدداً من سابقيهم وأ


Ú"إسحاق ا âالفرزدق الشاعرو·ن بينه نقاش هو و أ  âورات لكن عبدا هللا بن أÚي يرتكب أحيانا من الuا

 ما ير� أن ترتكب الÚورة ألÚ"اللغة ف�ن الفرزدق يهجوا عبدإسحاق ا N اهللا بن إسحاق  نه يريد ا"فاظ


 ألنه تتبعه ويالحظ عليه s شعرة وÙا قاs L بعض األيام قالÚ"ا: 

 لكن عبدا هللا موý ا�وا�ا *** لو ²ن عبد اهللا موý هجوته

ولكن لو ) بكä ا�اء(ض أن تقول موا� مواٍ� يع� عبد العبيد ومع ذلك لم يh~ه N هذا ا8يت باuات فقال L ا�فرو

ا�وضوع أن .!قاL الفرزدق ال نكä عليه ا8يت Ú"إسحاق ا âحوفرّ أول من يقال عنه  عبدا هللا بن أ	يع� شعبة  ع ا

 .استعمل القياسوأول من 
 ا�امعواحد منهما اسمه ألف كتابz  اuيs هذه الطبقة ا�انية من الطور األول  عي� بن عمر ا�ق�موجود من العلماء 

  قال عنهما اoليل بن أÞد رÞه اهللا اإلكمالوا�ا� اسمه 
 ذهب ا	حو �يعاً 7ه 
 ذاك إكماال وهذا جامعاً 

 غ¤ ما ألف عي� بن عمر
 فهما للناس شمس وقمر 
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 .وهو يث� N هذين الكتابz رÞة اهللا عليه
 .ه���أبو عمرو بن العالء توè سنة  القياسأول من توسع s ويقال إنه  مرو بن العالءأبو عومن علماء هذه الطبقة أيضا 

من ..إنه ²ن واحدا من أربعة ال يلحنون s جد وال هزل: عنه وأبو عمرو بن العالء صار L قصة مع ا"جاج، ا"جاج يقال
 هم؟

 ....عبد ا�لك بن مروان، ابن القرنية، ا"جاج، الشع�

 .ة لم يكونوا يلحنون s جد وال هزلهؤالء األربع
]أتي� " رفة بيدهإال من اغhف غَ "فاستد� أبا عمرو بن العالء فقال يا أبا عمرو إ� سمعت أنك تقرأ قوL سبحانه وتعا¦ 

 !¶ا بشاهد أو أل قطعن لسانك 

 .عمرو بن العالء هائماً N وجهه يبحث لعله Íد شاهداً  وقال فخرج أب
 : األيام و±ذا هو يسمع شاعراً يقولمن  ف� يومٍ 

 .رجة كحل العقالL فَ                 ربما تكره ا	فوس من األمر
 فقال ما فرجة هذه؟

ً
&äفجاء إ�ه م 

 ).ابضمه(ة رجرجة وال يقولون فُ إنهم عندنا P قومنا يقولون بفتح الفاء يع� بفتح فَ     :قال

 فرجة كحل العقال؟ما ذاك؟ يع� إيش األمر اuي تظن فيه :قال

 .!يقولون إن ا"جاج مات  :قال
 "واهللا ألنا أشد فرحاً بقوL فرجة من خñه اuي قال 	ا إنه مات ا"جاجواهللا ألنا أشد فرحاً بقوL فرجة من خñه اuي قال 	ا إنه مات ا"جاجواهللا ألنا أشد فرحاً بقوL فرجة من خñه اuي قال 	ا إنه مات ا"جاجواهللا ألنا أشد فرحاً بقوL فرجة من خñه اuي قال 	ا إنه مات ا"جاج"قال أبو عمرو بن العالء 
بهذه الطبقة وعلمائها أشهر  اً موجود االختالفوصار  اً موجود ا]أ�فوصار  اً موجود وصار القياسهؤالء أشهر هذه الطبقة 

 .بقة األوýمن الط
 .انت� الطور األول من أطوار ا]أ�ف s ا	حو

H- مو	موطور النشأة وا	موطور النشأة وا	موطور النشأة وا	طور النشأة وا : : : :    
 .و~تب من ع� اoليل بن أÞد إ¦ ع� أâ عثمان ا�از� s ا�8ة ألنه صار هذا الطور ب�ياً كوفياً 

 .فالبد أن نؤرخ s ا�8ة ونؤرخ s الكوفة
أبو فهو من أول مدرسة كوفية ²ن رئيسها يقال L فهو من أول مدرسة كوفية ²ن رئيسها يقال L فهو من أول مدرسة كوفية ²ن رئيسها يقال L فهو من أول مدرسة كوفية ²ن رئيسها يقال L     وأما s الكوفةوأما s الكوفةوأما s الكوفةوأما s الكوفة، ، ، ، � ا�از�عإ¦ إ¦ إ¦ إ¦     اoليلفهو من ع� فهو من ع� فهو من ع� فهو من ع�     فأما s ا�8ةفأما s ا�8ةفأما s ا�8ةفأما s ا�8ة
� .تتتتبل الطور األول s الكوفة إ¦ ع� ابن السكيبل الطور األول s الكوفة إ¦ ع� ابن السكيبل الطور األول s الكوفة إ¦ ع� ابن السكيبل الطور األول s الكوفة إ¦ ع� ابن السكي    ،تابن السكيواستمرت ا�درسة الكوفية األوý إ¦ ع� واستمرت ا�درسة الكوفية األوý إ¦ ع� واستمرت ا�درسة الكوفية األوý إ¦ ع� واستمرت ا�درسة الكوفية األوý إ¦ ع�     جعفر الرؤا

 ما ïÙاته ؟ما ïÙاته ؟ما ïÙاته ؟ما ïÙاته ؟

وبدأ اآلن ينتقل ا]أ�ف فيكون ال�ف ، s كتب واحدة ²ن ا	حو وال�ف معاً و·نت أكd علوم العربية 7ها تؤلف: أوالأوالأوالأوال
 عن ا	حو

ً
 .منعزال
 .و±ن ²ن يس¤اً بz ا�درستz ا�8ية والكوفية بدأ اآلن اoالف ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 �اذا؟..s بداية األمر ²ن اoالف يس¤اً 

ما داموا أخذوا �وهم فالبد أن أخذوا �وهم عن ا�8يz و    ألن ا�درسة الكوفية األوý تالميذ للمدرسة ا�8ية
 .¼hموهم ويقدروهم وال يناقشوهم
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 .خالف كب¤ ولكنه موجود بz ا�درستz ا�8ية والكوفية ال نفإذ
أيضا �ن قلنا s األطوار األوý ²نت الكتب ا	حوية تشتمل N كث¤ من علوم العربية s �و وöف ولغة وأدب وتاريخ 

 .ما شاP ذلكوأشعار ونوادر وتراث و
ليس فيها �و إال قليل وال öف  ةاآلن بدأ يستقل علم ا	حو وال�ف s الغالب يكون مع بعض وبقية الكتب كتب أدبي

إال قليل ومعظمها أدب وهنا صارت مستقلة ليس فيها من تاريخ األدب وال األشعار وال األخبار أي Óء و±نما ` �و 
 .وöف أو �و وحده وöف وحده

oحوية الكوفية وهذه أوقاتهما	حوية ا�8ية وا	ا zا�درست zالف كما ذكرنا قبل قليل موجود ولكن ليس كب¤ ب. 
 ما ïÙات هذه الع�؟ما ïÙات هذه الع�؟ما ïÙات هذه الع�؟ما ïÙات هذه الع�؟

P مدرسة تريد أن تكون ` ا"ائزة N قصب السبق s هذا العلم ، ، ، ، من مïاته ا]نافس بz ا8تتz بدأ ولكنه قليل
 .z ا�8ية والكوفية وòاصة s أواخر هذه ا�رحلةفصار ا]نافس بz ا�درست
zهناك من العلماء الكوفي N ال�ف من     مسائل ال�ف    من صب اهتمامه s لك صاروا يقولون إن أول من ألفuو

 .ونسبوه إ¦ معاذ ا¶راء.الكوفة

 âال�ف وجدنا أن السبق لعبد اهللا بن أ s ا"قيقة إننا بتتبع ا]أ�ف s ولكن s ي ذكرناه قبل قليلuا 
Ú"إسحاق ا
 ....الطور األول اuي قلنا عنه إنه أول من استعمل القياس

 ....فهو أول من ألف s هذا العلم" ا¶مز"فهو ينسب إ�ه أنه ألف كتاب سماه 

 �اذا أكd ا�ؤرخz يقولون أن معاذ ا¶راء أول من كتب s ال�ف ؟�اذا أكd ا�ؤرخz يقولون أن معاذ ا¶راء أول من كتب s ال�ف ؟�اذا أكd ا�ؤرخz يقولون أن معاذ ا¶راء أول من كتب s ال�ف ؟�اذا أكd ا�ؤرخz يقولون أن معاذ ا¶راء أول من كتب s ال�ف ؟

 .سائل ال�فية وما يسمونه بمسائل ا]مارين ²ن السبب s ذلكا"قيقة أن عناية معاذ ا¶راء با�
 .uلك من أكd من اعت� بال�ف وذكر مسائله

 .من أبرز رجال هذا الطور سيبويه اuي يدعونه إمام ا	حاة
لم ا	حو وع.والزلت وال يزال غ¤ي من ا	حويz ومن سبقنا N مر العصور &لة N كتاب سيبويه s كث¤ من هذا العلم

ا�8ة إ¦ بغداد هذا رحل من  سيبويه.بل وعلم ال�ف بل وعلم اللغة ال يزال كث¤اً منا &لة N سيبويه رÞه اهللا تعا¦
� ....لة الزمبوريةلة الزمبوريةلة الزمبوريةلة الزمبوريةأأأأسسسسا�ا�ا�ا�بببب    وصار بينهما حوار ومناظرة سموها وا]� بالكسا

عدها جزء يس¤اً من الزمن ثم تو  وال يزال مهموماً هذه خرج سيبويه رÞه اهللا مهزوماً ويقال إنه بù ب    ةةةةلة الزمبوريلة الزمبوريلة الزمبوريلة الزمبوريأأأأا�سا�سا�سا�س
 .ألنه لم يوفق s هذه ا�سألة

لة سبب عدم úاحه فيها أن تالميذ سيبويه أغروا األعراب اuين حكموهم s هذه ا�سالة أإن هذه ا�س :و±ن ²ن يقال
م، الكسا� ال شأن L بهذه ا�سألة ألنهم هم أغروهم با�ال بأن يشهدوا ضد سيبويه ألن الكسا� رÞه اهللا ²ن أستاذا ¶

 .اuين طلبوا من األعراب أن يشهدوا لسيبويه
 ؟؟؟؟ةةةةلة الزمبوريلة الزمبوريلة الزمبوريلة الزمبوريأأأأما ا�سما ا�سما ا�سما ا�س

شد شد شد شد أأأأما تقول s قول العرب كنت أظن أن العقرب ما تقول s قول العرب كنت أظن أن العقرب ما تقول s قول العرب كنت أظن أن العقرب ما تقول s قول العرب كنت أظن أن العقرب "لة قال L أ` أن الكسا� �ا جاءه سيبويه فناظره s مس ةلة الزمبوريأا�س
Í لسعاً من الزمبور فإذا هو `، هلÍ لسعاً من الزمبور فإذا هو `، هلÍ لسعاً من الزمبور فإذا هو `، هلÍ ؟وز أن تقول فإذا هو إياهاوز أن تقول فإذا هو إياهاوز أن تقول فإذا هو إياهاوز أن تقول فإذا هو إياهالسعاً من الزمبور فإذا هو `، هل" 

فيستفتون األعراب s هذه ا�سألة فأفتوهم s ا�وم ا]ا�، لكن يقال أن تالميذ ) فإذا هو `(فيقول سيبويه ال Íوز إال 
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� .سيبويه أغروهم با�ال وقالوا ¶م قولوا القول ما قال الكسا
هم قالوا القول ما قال الكسا�، بل يقال إنهم ما نطقوا با�ملة فأحÚوهم وتناقشوا s هذه ا�سألة ولم يقل األعراب إال أن

ن فيها "ناً، كما يرى معظم ا	حويz اuين يرون أن سيبويه N حق نفسها ألنهم لم تكن ألسنتهم تطيعهم بأن يلحنوا أل
 ضحة جدا ألن s بداية ا�درسةقليًال قليًال بz ا�درستz ولكنها لم تكن وا ا�ناظرات وا�ناقشات بدأت تنتs. 6 هذا

 .ا	حو ²ن علماء ا�درسة الكوفية يدينون با"ق لعلماء ا�درسة ا�8ية ألنهم هم اuين علموهم
استفادوا ، و�ا ألفوا كتباً s ا	حو صار عندهم  وuلك الكوفيون s الطور األول ²نوا Íمعون األشعار و األخبار وا	وادر

 �وهم أسهل من ا	حو ا�8ي لكdة الشواهد العرب ، فصار شواهد كث¤ة من îم

    ))))����((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة 

 ::::بù علينا من أطوار هذا العلم طوران همابù علينا من أطوار هذا العلم طوران همابù علينا من أطوار هذا العلم طوران همابù علينا من أطوار هذا العلم طوران هما
G - ضجججج والكمال والكمال والكمال والكمال	ضطور ا	ضطور ا	ضطور ا	سوقه ووقف ²مًال تاماً ومؤلفاته صارت مستقلة وصارت شاملة : طور ا N حو استوى	يع� أن ا

 s توِ جامعة مانعة ال يدخل فيها غ¤ها وال يشذ عنهاØ حوية ال¹ لم	الغالب إال قليل من ا�سائل ا èعليها هذه  الكث¤ و
 .فهو طور ا	ضج يع� االستواء والكمال ألنه بلغ القمة، الكتب s هذا الطور

وقد امتد ما صار s أواخر الطور ا�ا� امتد بهذا الطور وقد استمر اoالف والºاع بل اشتد  أيضا ب�ي كوèهذا الطور 
s ا�درسة الكوفية وا�درسة ا�8ية zا�درست zهذا الطور ب. 

حصل فيه ما ، "العلماء �الس"كتاباً سماه  الزجا"²نت Øفل بها �الس العلماء وقد ألف  ،وعقد ¶ذه ا�ناظرات �الس
ا�هم أن هذا  لكن ،حصل من نقاش وخالف ومناظرات صارت s هذا الطور، بل s األطوار ال¹ سبقته وفيما بعده

 .الكتاب كتاب قيم وL فائدة كث¤ة صورت 	ا �الس العلماء ال¹ ²نوا يتناقشون فيها N كث¤ من ا�سائل
إن بù معنا وقتاً s هذه ا"لقة سنذكر إن شاء اهللا تعا¦ بعض هذه ا�ناظرات ال¹ صارت إما بعناوين و±ما ببعض 

 .ا]فصيالت ال¹ حصلت فيها
ا�از� أâ عثمان إ¦ آخر ع�  ع�وقته من  أوال وقت هذا الطور وهو الطور ا�الث وعنوانه ا	ضج والكماللكن نذكر 

 ّñدا� ، Äñد دا�ñمد بن يزيد بن مY سنة  اسمه èتوH«� ه. 
فقد بدأ هذا  الكوفة sأما ، s ا�8ةهذا ال�م اuي أقوL وهو أنه بدأ هذا الطور من ع� ا�از� إ¦ ع� ا�ñد ²ن 

 .إ¦ ع� أÞد بن ¼ ثعلب تالطور من ع� ابن السكي
 ما مïات هذا الطور؟ما مïات هذا الطور؟ما مïات هذا الطور؟ما مïات هذا الطور؟

 بz خاتمة ا�درستz، يع� خاتمة الطور ا�الث s مدرسة 
ً
·hات هذا الطور أذكر لكم شيئا مشïقبل أن نتحدث عن م

 وهو أن بينهما ا�8ة وخاتمة الطور ا�الث s مدرسة الكوفة 
ً
 :اشhا²

 s الكنية s الكنية s الكنية s الكنية     ----    ����

 .s ا�8ة أبو العباس ا�ñداسمه  آخر واحد من الطور ا�الث
 .أبو العباس ثعلباسمه  وآخر واحد من الكوفة

zالعباس عند ا�8ي âبه فا�قصود  و±ذا أطلق اسم أ ّñمد بن يزيدا�Y د واسمه. 
zالعباس عند الكوفي âثعبه  ا�قصودف و±ذا أطلق اسم أ .لب واسمه أÞد بن ¼
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 .هذا يع� من باب التسمية للفائدة
s أيضا zا�درست zاك بhوهناك اش 

H- zمن ا�درست P s عمرو âشخص يد� بأ 
�وقد ذكرناه s الطور األول من ا�درسة ���وهو إماما s ا�درسة ا�8ية ومتو  سنة  أبو عمرو بن العالءواحد منهما هو 

 .الطور األول من ا�درسة ا�8ية منيع� s القسم ا�ا�  ا�8ية،
 .وÖهما مشh·ن s أنهما ²نا &�z �ويz لغويz أبو عمرو الكوè فهو أبو عمرو الشيبا�وأما 

 ا	حوs  الكوè أكd من امتياز أâ عمرو الشيبا�ا�8ي وقد امتاز أبو عمرو بن العالء 

 ....s اللغةا�8ي  s اللغة أكd من امتياز أâ عمرو بن العالء الكوè  يبا�وامتاز أبو عمرو الش
 .فل� منهما مïات وهذا أيضا من ا�وازنات بz ا�درستz ا�8ية والكوفية

 فما مïات هذا الع� ؟فما مïات هذا الع� ؟فما مïات هذا الع� ؟فما مïات هذا الع� ؟

، بل صار بعضهم تمرةأن ا]نافس اشتد بz ا�درستz ا�8ية والكوفية فصار ا"وار وا�ناظرات مسمïات هذا الع� 
 .وأصبح ما يشبه العداء بz ا�درستzيشنع N بعض وبعضهم يؤاخذ بعض 

 وأيضا 
ْ
مz مستقلz عن بعضهما، أقصد علÊ ا	حو وال�ف شمر ا�ميع عن ساعد ا�د وبدؤوا s ا]أ�ف s هذين العل

 .فا	حو صار L مؤلفات مستقلة وال�ف L مؤلفات مستقلة
أبو حاتم الäجستا� وأبو ع� ا�رمازي وزي أبو Yمد ا]و¿ وأبو عمر ا�ر
 وأبو عثمان ا�از�     اء هذا الطوراء هذا الطوراء هذا الطوراء هذا الطورمن أشهر علممن أشهر علممن أشهر علممن أشهر علم

 ....ا�8ةا�8ةا�8ةا�8ة    وغ¤هم هؤالء s ا�ñدو Óالرياو
 èو èو èو èمد بن سعدان ويعقوب بن السكيت الكوفة الكوفة الكوفة الكوفة وYوغ¤هم الطوالو ثعلبو ،zا�درست zهات s هؤالء أشهر العلماء. 

، أنه لم ي� يشارك ا	حو s ا]أ�ف Óء وال يشارك ال�ف s ا]أ�ف Óءمن أبرز ما صار s هذا الع�  وقد ²ن
 .فكتب ا	حو صارت مستقلة ال يشار~ها أي Óء و~تب ال�ف صارت مستقلة اليشار~ها أي Óء

بعدهم s العصور ال¹ ، غلب وال يوجدوالقواعد ال¹ بz أيدينا اآلن ` القواعد ا�وجودة s ذلك الع� s األعم واأل
ð بقواعد جديدة غ¤ ما ذكر إ¦ حدود الطور ا�الث وهو طور أأنه ي) قليال جدا(تلتهم من أ# بقواعد جديدة إال نزراً 

 .ا	ضج والكمال
 : ذا اoالفأسباب ه    وهنا ألننا تعرضنا للخالف بz ا�درستz ا	حويتz ا�8ية والكوفية البد أن نذكر �حة عن

لة، أما سبب اoالف ا	حوي وقد اشتهر هذا اoالف حÑ إنه قال بعضهم عجبت 	حوي pطئ ألن عنده د�ل P s مس
¶ا ثم يأð ¶ا بد�ل بسبب ما صار بينهم أو بz ا�درستz ثم أولة تأð بها إ�ه يقول هذه جائزة أو هذه كذا ثم يأأي مس

 ::::فما سببهفما سببهفما سببهفما سببه    ����    ..ا اoالفاستمر N عدد من العصور هذ
واستمر كذلك عند معظمهم أي الرغبة s الوصول إ¦ ا"قيقة فإذا ظهر  طبعا ²ن �جرد الرغبة s الوصول إ¦ ا"قيقة    ----����

نه Íمع من األدلة ما يؤيد أو ما يذهب بنا إخر ينافسه s ا�درسة الكوفية فرأي للمدرسة ا�8ية ولكن الرأي اآل
 ،يقة ليس غ¤، ليس رغبة s ا]عا� N أهل ا�درسة األخرى وليس رغبة s إظهار ا	فس با��نة العا�ةبالوصول إ¦ ا"ق

 .ال ليس هذا موجودا s بداية األمر ومعظم الوقت اuي تاله
 .أما s بداية األمر فقطعا لم يكن اoالف موجودا إال بسبب الرغبة s الوصول إ¦ ا"قيقة وهو السبب األول
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    HHHH----    إظهار م�نة العالِم s ا�8ية والكوفية الرغبة zا�درست zالف بoوجود ا. 
هذا فالن     ولكنه يريد أن يقال، ال، لة ما فهو ال يع� بها أنه يريد الوصول إ¦ حقيقة ما علميةأيع� حينما pالف s مس

 . بعض األحيان ينجح وè بعض األحيان ال ينجحلة الفالنية ورأيه كذا فيبدأ Íمع أد]ه �ؤيد رأيه وèأخالف s ا�س
 G- إ�ه العالم Êإ�ه أو ينت Êي تنتuفإذا رأى ا�8يون العالم منهم قد ذكر مسألة خالفه فيها بعض  ا]عصب للبت ا

ا]عصب، بب بسومع ذلك يقفون معه  ،الكوفيz فإنهم يقفون صفاً إ¦ جنبه حÑ لو رأوا أنه ربما الرأي ا�ا� أصح وأقوى
 .فأهل ا�8ة يقفون مع أهل ا�8ة والكوفة مع أهل الكوفة

 كيف؟..الرغبة s ا"صول N ا�ال وهذا سبب عجيب -�

 ،وè بعض األحيان يذكر &�اً ما مسألة ما ،و¼Úها العلماء ،تعقد �الس عند الوالة، والة األمصار تيقولون إنه ²ن
و±ن لم Íد األدلة حا4ة ³ث عنها حÍ Ñد ما يكفيه �كون  ،وجد األدلة حا4ة ذكرهافإن  ،فيطلب منه االستدالل ¶ا

 .د�ًال ¶ذه ا�سألة
فإنه ¼صل بناء N هذا من الوا� أو من اoليفة Ó Nء من  ،و±ذا استدل ¶ذه ا�سألة وصارت مسألة úح فيها وè بيانها

 .السا�ال وهذا يقال إنه ²ن ¼صل s بعض ا�ج
 ما السبب اuي غلب s ظهور اoالف؟ عندنا أربعة أسباب ذكرناها فما السبب األقوى؟ما السبب اuي غلب s ظهور اoالف؟ عندنا أربعة أسباب ذكرناها فما السبب األقوى؟ما السبب اuي غلب s ظهور اoالف؟ عندنا أربعة أسباب ذكرناها فما السبب األقوى؟ما السبب اuي غلب s ظهور اoالف؟ عندنا أربعة أسباب ذكرناها فما السبب األقوى؟    ����

 .الرغبة s الوصول إ¦ ا"قيقةإنما هو s عم األغلب s هذه األطوار 7ها شك فيه أن السبب s وجود اoالف s األأÙا ال 
أو راغبs z إظهار ا	فس أو  ،أو راغبz با"صول N ا�ال ،و�ن نºه ونرفع العلماء الكبار عن أن يكونوا متعصبz فقط

 .هذا اuي �سبه واهللا حسيبنا وحسيبهم وال نز% N اهللا أحدا، م�نتها ومعزتها
 ماذا نتماذا نتماذا نتماذا نتجججج عن هذا اoالف ؟ عن هذا اoالف ؟ عن هذا اoالف ؟ عن هذا اoالف ؟    ����

لكوفيz منهج خاص ا، و·ن ل¶اuي نتج عن هذا اoالف أن ا�8يz ²ن ¶م منهج خاص s بناء القواعد وè االستشهاد 
 .s بناء القواعد واالستشهاد ¶ا

ا�الثة 8ناء قاعدة واحدة و±نما ¼شدون عدداً كب¤ا  والالشاهدين  والحازمون متشددون ال يرضون بالشاهد  فا�8يون
 .من الشواهد �قيموا قاعدتهم

ن أو ثالثة فيبنون بناء N هذين الشاهدين أو وè حz ²ن يتنازل الكوفيون عن الشواهد الكث¤ة إ¦ أن يصلوا إ¦ شاهدي
 .ا�الثة قاعدة �وية

 ما ا	تيجة؟ما ا	تيجة؟ما ا	تيجة؟ما ا	تيجة؟    ����

 .ا	تيجة أن ا	حويz ا�8يz قواعدهم قليلة ولكنها قواعد ضخمة و~ب¤ة -�
 .وقواعد الكوفيz كث¤ة ولكنها قواعد صغ¤ة

H- zا أيض من منهج ا�8ي) P فقد صارت مدرسة كوفية ومدرسة ب�يةzواحدة ¶ا منهج مع ( N أنهم ال يعتمدون إال
قبائل Yددة من العرب، ولو وجدوا عدداً من الشواهد كب¤اً عند قبيلة ال يعتدون بها فإنهم ال يأخذون منها و±نما يأخذون 

 .دةومن قبائل معروفة Yد
أل&جم وعن بعض القبائل األخرى ال¹ قليًال فأخذوا عن القبائل ا�عروفة ألنها لم &تلط با s حz تسامح الكوفيون

 .اختلطت باأل&جم
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G-  األقل جلها فصيحة N لك ²نت شواهدهم 7ها أوuا�8ة ²نت قريبة من ا8ادية ال¹ لم &تلط باأل&جم و
  صحيحة، لم يتطرق إ�ها اللحن ولم يتطرق إ�ها الفساد

zأن الكوفي zح s  مع الشواهد من قبائل العرب ا�ختلفة فصار ا"شد ²نوا بالطور األول من ا]أ�ف� zحو مشغول	با
وافراً عندهم من الشواهد واستطاعوا بهذا أن يبنوا وÍدوا لقواعد كث¤ة شواهد كث¤ة وأحيانا تكون قليلة ولكنهم من 

 .منهجهم أن يعتمدوا N الشواهد القليلة
 ؟؟؟؟فائدة من هذا اoالف فائدة من هذا اoالف فائدة من هذا اoالف فائدة من هذا اoالف ما الما الما الما ال    ����

جعل P مدرسة تبذل قصارى جهدها s االتصال باألعراب وè أن ا]نافس بz ا�درستo:  zالفالفائدة من هذا ا
وY èاورتهم وè سماع أخبارهم وقصصهم ونوادرهم �جمعوا 	ا مادة كب¤ة جداً استطاعوا أن  مشافهتهم وè األخذ عنهم

 .يبنوا عليها هذا ال�ح العظيم جدا وهو öح ا	حو
 .و�عوا 	ا شواهد كث¤ة غزيرة متعددة كث¤ة من العرب نواüأن Íمعوا من ذا ا]نافس الشديد واستطاعوا به

 ما
ً
أو للخطيب "نت حÑ تتأكد هل  ،³يث أنك ال تستطيع دائما أن تقول للشاعر "نت ،وهذا أيضا يسهل علينا أمرنا نو&

 وردها ا�8يون أو اختلفوا فيها؟هل L شواهد أوردها الكوفيون أو أ هذا الرأي L ما يدعمه ؟

أن يقول 7مة  ³يث أن اللغة صارت من سعة ما �عوا من الشواهد يستطيع الشاعر ،نعم هذا سهل N ا	اس كث¤اً 
 .ن حÑ يتأكد من أنها لم ترد عند ا�درستz ا�8ية أو الكوفيةح¿ لَ فال يُ  ؛واoطيب أن يقول 7مة

 وتشدد الكوفيون أحيانا؟وتشدد الكوفيون أحيانا؟وتشدد الكوفيون أحيانا؟وتشدد الكوفيون أحيانا؟هل تساهل ا�8يون أحيانا هل تساهل ا�8يون أحيانا هل تساهل ا�8يون أحيانا هل تساهل ا�8يون أحيانا     ����

لكن الغالب  ،وقد �ع بعض الزمالء شواهد كث¤ة من هذا القبيل تساهل فيها ا�8يون وتشدد فيها الكوفيون نعم
 .العكس

zالكوفي zحوي	من جهة ا ðوأن التساهل يأ zا�8ي zحوي	من جهة ا ðالغالب أن التشدد يأ. 
 فم    :طور الhجيح والبسط با]أ�ف -�

ً
 وأين م�نه ؟ ا معناه أوال

فإن العالم بهذا الطور وبعد انتهاء األطوار ا�الثة s ا]أ�ف s ا	حو صار ينظر إ¦ ماقاL األولون وال يب�     نقول أما معناهنقول أما معناهنقول أما معناهنقول أما معناه
 .ف¤جح ما يراه راجحاً با�êلقواعد جديدة لكنه ينظر إ¦ ما حصل فيه خالف بz ا�درستz ا�8ية والكوفية 

¶ذا أد]ه وÍمع ¶ذا أد]ه فما قوي عنده ا�êل أخذ به فصار هذا مرجحاً L، وصار عملهم إنما هو الhجيح بÍ  zمع
 .ا�سائل

 كيف يبسطونها ؟، ال بل قاموا إ¦ كتب السابقz فبسطوا هذه الكتبالhجيح فقط؟

لمسألة ال¹ ترك ل، ي'ء من بهذا الطور فيستدل يع� ي6حونها بتوسع، ا�ؤلف األول s مسألة من ا�سائل لم يستدل ¶ا
 .L د�لها السابق

ا�ؤلف اuي s الطور ا�ا� أو ا�الث جاء بد�ل واحد أو اثنz �سألة ما، يأð هذا اuي جاء s الطور الرابع فيأð بأربعة 
 .أدلة أو �سة أدلة أو �و ذلك

 ....والبسط s ا]أ�فهذا مع� قو	ا أن هذا الطور هو طور الhجيح 
 فأين م�نه ؟فأين م�نه ؟فأين م�نه ؟فأين م�نه ؟

 .فقد زحف ا	اس زرافات ووحداناً �ذهبوا إ¦ مقر اoالفة ال¹ صار مقرها بغداد ،لم يعد م�نه s الكوفة وال s ا�8ة
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وانتقلوا بعدها إ¦ بغداد ال¹ فيها االستقرار  ،فصاروا 7هم أو جلهم تر~وا ا�8ة أو الكوفة ألنها صارت أماكن ف)
 .والعيش الرغيد وفيها أشياء كث¤ة Ùا يفتقدونه s ا�8ة والكوفة

من يسمون با8غداديz ²نوا ال  -أع� ا�8يz والكوفيz العلماء منهم s هذا ا�جال استقروا هناك -واستقروا s بغداد 
 .ستz ا�8ية والكوفيةيميلون ال إ¦ ا�8ة وال إ¦ الكوفة و±نما صاروا يأخذون ما يقوى عندهم من ا�در

و·ن موجودا s قاهرة ا�عز وè غ¤ها من بتان  ،م يكن ا	حو خاصاً ببغداد بل ²ن موجوداً s الشام s دمشق وغ¤هال
اuي  عبد الرÞن اêاخلألنه من عهد  ،و·ن موجودا s ا�غرب العرË و·ن موجودا بش� كب¤ أيضا s األندلس ،م�

لرفاهية العيش ا�وجود s األندلس و"الوته  ،بدأ ا	اس يرحلون من ال6ق إ¦ الغرب ،سÊ بصقر قريشدخل األندلس و
 .و�ا ²نت تعرف به من ثراء وغ¤ه

أع� أهل األندلس �ا رأوا أن الغلبة للمسلمz والعرب قاموا  ،فانتقل ا	اس من ا�6ق إ¦ ا�غرب بل أن أهل ا8ت أنفسهم
 .العرب وصاروا مؤلفz فيها وصاروا Íادلون ويتقوون فيهافاهتموا بلغة 

بل ²ن أيضا من أهل ا�غرب أنفسهم من أهل األندلس  ،أقول s األندلس لم يكن األمر خاصاً بمن رحل إ�هم من ال6ق

اuين ¼كمونهم هم  فما دام ،ألن ا	اس تبعاً للغالب ،نفسها من اهتم بلغة القرآن الكريم ومن اهتم بعلوم اêين اإلسال
والبد أن يكون اêين السائد هو اêين اuي استولوا  ،من العرب وا�سلمz فالبد أن تكون اللغة السائدة ` لغة العرب

 .ف�ن اêين اإلسال
 هو �ال اêراسات وا�ؤلفات و·نت اللغة العربية Õدومة s هذا ا8ت خدمة عظيمة ،N هذه ا8الد
 ف بz ا�درسة األندلسية وا�دارس األخرى؟ف بz ا�درسة األندلسية وا�دارس األخرى؟ف بz ا�درسة األندلسية وا�دارس األخرى؟ف بz ا�درسة األندلسية وا�دارس األخرى؟هل حصل خالهل حصل خالهل حصل خالهل حصل خال    ����

ال¹  ،صاحب األلفية Yمد بن مالك رحم اهللا ا�ميع ومن أشهر األندلسيz ،و¶م مؤلفون كd ،بهم و¶م منهج خاص ،نعم
 عصارت s ألف بيت رحم اهللا ا�ميثم اخت�ها ف ،و·نت مكونة من ثالثة آالف بيت ،ال�فية الشافية²ن أصلها 
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    ))))����(((("لقة "لقة "لقة "لقة اااا

 باب ال�م وال�مة والقول واللفظ وال�م ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 . ال�م وال�مة والقول واللفظ وال�م
فمنها ما يكون مفرد 8عض، وبعضها ما يكون �عا ، فال�م وال�مة وال�م والقول واللفظ ¶ا عالقة بعضها ببعض

 .8عض، ومنها ما يكون فر& 8عض أو î 8عض
 )حرف ،فعل  ،اسم (عند ا]قسيم إ¦ هناك أقوال * 

 : : : : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
 )حرف ،فعل  ،اسم (ينقسم إ¦ ثالثة أقسام  ال�م

 : : : : القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�القول ا�ا�
 )حرف -فعل –اسم ( ينقسم إ¦ ثالثة أقسام ال�م

 : : : : القول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الثالقول ا�الث
 )حرف –فعل  –اسم (تنقسم إ¦ ثالثة أقسام  ال�مة

 ::::ال�مال�مال�مال�م) ) ) )     أأأأ((((
 ا�قصود بال�م؟ا�قصود بال�م؟ا�قصود بال�م؟ا�قصود بال�م؟ممممفففف    ����

 )اإلفادةو  اللفظ(عبارة عن ما اجتمع فيه أمران هما     ::::ممممال�ال�ال�ال�
 .متحدثا بها أو مقدرا هاهو الصوت ا�شتمل N بعض ا"روف سواء ²ن ملفوظا ب: : : : واللفظواللفظواللفظواللفظ

فهذه ا�ملة عبارة عن îم تام ألنه لفظ وهو الصوت ا�شتمل N بعض ا"روف و`  )Yمد موجود(: : : : مثاال N اللفظمثاال N اللفظمثاال N اللفظمثاال N اللفظ
 .ا�ملة) الخ...... اêاليم ا�ا�يم ا"اء (

فإن هذا îم ولكن s ظاهره 7مة ) ا4ب –اجلس  –قم (وبعض ال�م يكون جزء منه غ¤ ملفوظ به كأن تقول 
 .واحدة تتضمن شيئا مستhا وهو الفاعل ألن تقدير ال�م قم أنت

 ....مع� مستقال تاما ¼سن السكوت عليه    ما يكون يفيد    :واإلفادةواإلفادةواإلفادةواإلفادة
 عده îما؟عده îما؟عده îما؟عده îما؟نننن مفيد هل  مفيد هل  مفيد هل  مفيد هل نأð بلفظ غ¤نأð بلفظ غ¤نأð بلفظ غ¤نأð بلفظ غ¤

أو نعمل  مفيداً  فنحن أصدرنا لفظا ولكنه غ¤ مفيد، ونقول أيضا شيئاً ) راء جيم واو(ال نعده îما فمثال نقول : ا�وابا�وابا�وابا�واب
أي نقوم بإشارة يفهمها السامع وتفيد مع� ¼سن الوقوف عندها  ،يفهمه السامع ولكنه مع ذلك ليس îما مفيداً  شيئاً 

هل هذا îم؟ ال ليس بكالم ألنه Óء  وقرأها قارئ )قم( و~ذلك لو كتبنا 7مة ،ن اللفظ فال نعدها îماولكنها لم تتضم
اللفظ (باشتماN L األمرين وهما  اً فإنه حينئذ يكون îم) قم أو حÚ عبد اهللا أو سافر زيد(مكتوب، ولو أننا قلنا 

 ).واإلفادة
    ::::ال�مةال�مةال�مةال�مة) ) ) )     بببب((((

 فما ا�قصود بال�مة ؟فما ا�قصود بال�مة ؟فما ا�قصود بال�مة ؟فما ا�قصود بال�مة ؟

 .عبارة عن قول مفرد: : : : مةمةمةمةال�ال�ال�ال�
 .)لخإ.....نظارة–قلم -كتاب  –حقيبة  -سقف –جدار –باب (    مثاال N ال�مةمثاال N ال�مةمثاال N ال�مةمثاال N ال�مة
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 dأو أك zفال�م مر~ب ويتكون من 7مت dأو أك zفال�م مر~ب ويتكون من 7مت dأو أك zفال�م مر~ب ويتكون من 7مت dأو أك zفال�م مر~ب ويتكون من 7مت----    zوأقل ما يتكون منه 7متzوأقل ما يتكون منه 7متzوأقل ما يتكون منه 7متzوأقل ما يتكون منه 7مت.... 
  ن إمااوال�مت
 ))Yمد موجود((كـ اسمان 

  ))قام Yمد((كـ  اسم وفعل
َفتُْح {     سبحانه وتعا¦وقد يكون أكd من هذا �و قول اهللا

ْ
يَْت ا	¿اَس يَْدُخلُوَن sِ ِديِن اهللا¿ِ ) �(إَِذا َجاء نَْ�ُ اهللا¿ِ َوال

َ
َوَرأ

فَْواًجا 
َ
ابًا  )H(أ َسبÄْح ³َِْمِد َربÄَك َواْستَْغِفْرُه إِن¿ُه ²ََن تَو¿

     })G(فَ
 .فإنه ليس îما) فسبح( ل أن تذكر 7مةهنا تم ال�م ألنه صار îما مفيدا ¼سن السكوت عليه إما قب

 ::::القولالقولالقولالقول) ) ) ) جججج((((
 فما ا�قصود بالقول ؟فما ا�قصود بالقول ؟فما ا�قصود بالقول ؟فما ا�قصود بالقول ؟

 .هو اللفظ اêال N مع�    :القولالقولالقولالقول
 صوتا خرج من الفم ولكنه ال يفيد ا�ع� _فكث¤ من األحيان يكون لفظا

لفظ اشتمل N  هه ليس 7مة ألنفإن) ديز(إ¦  )زيد( داال N مع� ولو أننا قلبنا 7مةلفظا 7مة لكونه  افإن هذ )زيد(مثال 
 .بعض ا"روف غ¤ مفيدة s ا�ع�

 فما الفرق بz قو	ا إن القول لفظ دال عل مع�، وال�م هو ما اشتمل N اللفظ واإلفادة؟فما الفرق بz قو	ا إن القول لفظ دال عل مع�، وال�م هو ما اشتمل N اللفظ واإلفادة؟فما الفرق بz قو	ا إن القول لفظ دال عل مع�، وال�م هو ما اشتمل N اللفظ واإلفادة؟فما الفرق بz قو	ا إن القول لفظ دال عل مع�، وال�م هو ما اشتمل N اللفظ واإلفادة؟

 هل يمكن أن يكون عندنا قوال ليس îما ؟  -

هذا  )قلم ع�( ن السكوت عليه، وقو	ا أيضافإن هذا لفظ ويدل N مع� ولكنه ال ¼س )زيد(كأن نقول نعم، : : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب
فيصبح îما ألنه أفاد فائدة ¼سن السكوت ) قلم ع� جديد(ولكن عندما نقول  ،¼سن السكوت عليه ال كنهأيضا قول ل

  .عليها
وال يلزم s  ،و±ن القول لفظ دال N مع� ،وهذا هو الفارق بz قو	ا إن ال�م اللفظ ا�فيد فائدة ¼سن السكوت عليها

 . . . . القول أن يفيد مع� ¼سن السكوت عليه لكن البد أن يدل N مع�
 قول مفرد، فما ا�فرد؟: : : : ال�مةال�مةال�مةال�مة

 .هو اuي ال يدل جزءه N جزء من معناه ::::ا�فردا�فردا�فردا�فرد
 .ال تدل N جزء Ùا تدل عليه 7مة قلم -القاف-ن إف) قلم(7مة : : : : مثالمثالمثالمثال

 .ناههو اuي يدل جزءه N جزء من مع: �ر~ب�ر~ب�ر~ب�ر~با
 فإن هذا مر~ب من لفظz فكتاب تدل N جزء من هذا ا�قصود العام) كتاب Yمد(7مة : : : : مثاالمثاالمثاالمثاال

 .ف�مة يد تدل N جزء من الرجل) يد الرجل( ة7م: : : : مثاال آخرمثاال آخرمثاال آخرمثاال آخر
 ::::الكـــلمالكـــلمالكـــلمالكـــلم) ) ) ) دددد((((

 فما ا�قصود بالكــــلم ؟فما ا�قصود بالكــــلم ؟فما ا�قصود بالكــــلم ؟فما ا�قصود بالكــــلم ؟

 .ن السكوت عليه؛ وهو اسم جنس �õوال يشhط فيه أن يفيد مع� ¼س ،هو ما تكون من ثالث 7مات فأكd    :ال�مال�مال�مال�م
 .وقد يفhق P منهما ب(ء ،؛ ألنهما قد Íتمعان s مع� Óء واحديقال إن هناك تداخل بz ال�م وال�م

 فكيف Íتمع ال�م وال�م ؛ ومÑ يفhقان ؟فكيف Íتمع ال�م وال�م ؛ ومÑ يفhقان ؟فكيف Íتمع ال�م وال�م ؛ ومÑ يفhقان ؟فكيف Íتمع ال�م وال�م ؛ ومÑ يفhقان ؟
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بل تكون من عدد من  ،وتكون من 7متz فأكd ،فإن هذا لفظ مفيد ،s �و قولك إذا جاء Yمد أكرمته: : : : ÍتمعانÍتمعانÍتمعانÍتمعان
أن يكون مكونا من ثالث 7مات فأكd وال يشhطون اإلفادة  ال�مألنهم يشhطون s ال�مات أكÙ dا يشhطون s ال�م؛ 

 .ولو حصلت فال مانع
صوص ، فإذن يقولون بz ال�م وال�م عموم من وجه وخفيشhطون فيه اإلفادة؛ وال يشhطون أكd من 7متz ال�مفأما 

مثاال N  ،قد يطلقان N �لة معينة وقد تفيد هذه ا�ملة ال�م وتكون s نفس الوقت îم مامن وجه؛ فأما العموم فإنه
 ذلك 

ألنه تكون من ثالث 7مات فأكd؛  7موè الوقت نفسه  ،فإن هذا لفظ مفيد ¼سن السكوت عليه    إذا جاء Yمد أكرمتهإذا جاء Yمد أكرمتهإذا جاء Yمد أكرمتهإذا جاء Yمد أكرمته    
سؤال هل هو 7م؟ ا�واب  ،ألنه لم يفد فائدة ¼سن السكوت عليها ،هذا îما؟ ا�واب ال هل يعد إذا جاء Yمدولو قلنا 

 .ألنه تكون من ثالث 7مات فأكd ولم يفد فائدة ¼سن السكوت عليها ،نعم
  .هو لفظ مفيد فائدة ¼سن السكوت عليها وقد يكون من 7متz فأكd فإذن ال�م

وN هذا فإنهم Íتمعان s �و قولك وN هذا فإنهم Íتمعان s �و قولك وN هذا فإنهم Íتمعان s �و قولك وN هذا فإنهم Íتمعان s �و قولك     ،فائدة ¼سن السكوت عليها يفيديشhط فيه أن  يتكون من ثالث 7مات وال وال�م
وينفرد وينفرد وينفرد وينفرد     ،،،،مد ألنه ثالث 7مات ولم يفد فائدة ¼سن السكوت عليهامد ألنه ثالث 7مات ولم يفد فائدة ¼سن السكوت عليهامد ألنه ثالث 7مات ولم يفد فائدة ¼سن السكوت عليهامد ألنه ثالث 7مات ولم يفد فائدة ¼سن السكوت عليهاإذا جاء Yإذا جاء Yإذا جاء Yإذا جاء Y    ويفhق ال�م بقولكويفhق ال�م بقولكويفhق ال�م بقولكويفhق ال�م بقولك    ،،،،إذا جاء Yمد أكرمتهإذا جاء Yمد أكرمتهإذا جاء Yمد أكرمتهإذا جاء Yمد أكرمته

 ....ااااألنه تكون من 7متz فال يكون 7مألنه تكون من 7متz فال يكون 7مألنه تكون من 7متz فال يكون 7مألنه تكون من 7متz فال يكون 7م    ،،،،ال�م أيضا بأنك تقول Yمد موجودال�م أيضا بأنك تقول Yمد موجودال�م أيضا بأنك تقول Yمد موجودال�م أيضا بأنك تقول Yمد موجود
 والقول أعم من ال�م وال�م وال�مة والقول أعم من ال�م وال�م وال�مة والقول أعم من ال�م وال�م وال�مة والقول أعم من ال�م وال�م وال�مة 

ألن  واللفظ أعم من القولواللفظ أعم من القولواللفظ أعم من القولواللفظ أعم من القولو~ذلك ال�مة يطلق عليها قول؛  ،وأيضا ال�م يطلق عليه قول ،فيمكن أن يطلق N ال�م قول
فتصبح ليس ¶ا ) دYم(فعند قلب حروفها بقولك  ،)Yمد(اللفظ يمكن أن يكون غ¤ دال N مع�، كقولك s 7مة 

 لكنها لفظ ألنه صوت مشتمل N بعض ا"روف،مع� و
 ال�ميأð و فيكون L جانب ويأð ال�م فيكون ¶ا جانب، ال�مةتأð ثم  ،ويليه s العموم القول ،أعمها هو اللفظ:  فإذنفإذنفإذنفإذن    

وأما اللفظ فهو ) مال�وال�م وال�مة (، لكون ال�مة وال�م وال�م ¶م �وط معينة؛ فالقول يعم ا�الثة فيكون L جانب
 .يعم ا�ميع

 ما الفرق بz اللفظ والقول ؟ما الفرق بz اللفظ والقول ؟ما الفرق بz اللفظ والقول ؟ما الفرق بz اللفظ والقول ؟

يدل N يدل N يدل N يدل N     فالبد أن القولالقولالقولالقول، وأما هو �رد صوت pرج من الفم وال يلزم أن يفيد مع�؛ و±ن أفاد مع� فهو لفظ أيضا اللفظاللفظاللفظاللفظ
 ....مع�مع�مع�مع�

 ال�مة ويراد بها îم كث¤؟، هل ورد î sم العرب أو ال�م ا�عتد به استعماال

هل يمكن  ،قد تطلق 7مة واحدة ويراد بها ال�م كث¤ ومن ذلك قولك خطب اoطيب يوم ا�معة وقال 7مة رائعة؛ ؛ ؛ ؛ نعمنعمنعمنعم
وÙا ورد أوال قول اهللا  ،ثم يºل من N ا�نñ، وبعد هذا نث� عليه بقو	ا 7مة رائعة ،السالم: أن يدخل اoطيب فيقول

َها 7ََِمةٌ {سبحانه وتعا¦   إِغ¿
¿
îَ  وهذه ال�مة عندما يقول اإلنسان يوم القيامة }ُهَو قَائِلَُها َوِمْن َوَرائِِهْم بَْرَزٌخ إِ¦َ يَْوِم ُفبَْعثُوَن

ُت ) ¬¬(قَاَل رَبÄ ارِْجُعوِن {وقد عþ ربه 
ْ
ْقَمُل َصاِ"ًا ِفيَما تََر~

َ
َع�Ä أ

َ
و` �موعة من ال�مات ومع هذا أش¤ ¶ا بكلمة }  ل

Lتعا¦  واحدة بقو"î إنها 7مة هو قائلها." 
وهذه ) أال Ó Pء ما خال اهللا باطل ،قول 8يد :أصدق 7مة قا¶ا شاعر: (وÙا ذكر عن الرسول صÛ اهللا عليه وسلم أنه قال

 .فإذن قد تطلق 7مة واحدة ويراد بها ال�م الكث¤ ،�موعة من ال�مات وليست 7مة واحدة
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õ� ؟    ؛؛؛؛    ال�م هو اسم جنسõ� فما ا�قصود باسم جنس 

zمن اثن dأك N ع فإنه يدل� N ما يدل P `من مع� واحد؛ و dفما ` األشياء ، يوجد عدد من األلفاظ تؤدي أك
     ال¹ تدل N ا�مع؟

     ....اسم �õ، اسم ا�نس اإلفرادي، اسم ا�نس ا�مõ، �ع ا�ؤنث السالم، �ع ا�ذكر السالم، �ع تكس¤
 تعريفات أنواع ا�موعتعريفات أنواع ا�موعتعريفات أنواع ا�موعتعريفات أنواع ا�موع    ����
7مة رجل : مثاال ب6ط أن ال يسلم مفرده من ا]غ¤ –أي ثالث فأكd–هو ما يدل N أكd من اثنz  :�ع ا]كس¤�ع ا]كس¤�ع ا]كس¤�ع ا]كس¤ -�

 .من ا]غ¤) رجل(فلم تسلم 7مة  ،فعند �عها تصبح رجال
H- بزيادة عالمة ا�مع  :�ع ا�ذكر السالم�ع ا�ذكر السالم�ع ا�ذكر السالم�ع ا�ذكر السالم zمن اثن dأك N ونال(هو ما يدل	ون(أو ) واو وا	آخره ؛ ويسلم ) ا�اء وا s

 ).الواو وا	ون(7مة مسلم فعند �عها تصبح مسلمون بزيادة عالمة ا�مع : مثاال .مفرده من ا]غ¤
G- بزيادة عالمة ا�مع  :�ع ا�ؤنث السالم�ع ا�ؤنث السالم�ع ا�ؤنث السالم�ع ا�ؤنث السالم zمن اثن dأك N األلف وا]اء(هو ما يدل ( sخره؛ ويسلم مفرده من ا]غ¤آ. 
 ).األلف وا]اء(7مة مسلمة فعند �عها تصبح مسلمات بزيادة عالمة ا�مع : االمث
 .- أي ليس L مفرد من لفظه –هو ما ال مفرد L من لفظه  :اسم ا�معاسم ا�معاسم ا�معاسم ا�مع -�

 .7مة امرأة فعند �عها تصبح نساء: مثاال
�- õاسم ا�نس ا�مõاسم ا�نس ا�مõاسم ا�نس ا�مõا�فرد ÷8ا :اسم ا�نس ا�م s ا�مع والواحد با]اء zي يفرق بuهو ا. 

 .)بقرة) (بقر(، )شجرة) (شجر(، )8نة) (ل,(، )تمرة( )تمر(وأيضا ) 7مة( هو اسم جنس �õ مفرده )ال�م: (مثاال
فإنها تدل N القليل والكث¤ فماء ) ماء(7مة : مثال هو ما دل N القليل والكث¤ بلفظ واحد :اسم ا�نس اإلفرادياسم ا�نس اإلفرادياسم ا�نس اإلفرادياسم ا�نس اإلفرادي    ----�

 .ا�اء s الكأس يقال L أيضا ماء ا8حر ماء؛ وماء ا�حيط ماء؛ القليل من

        ))))����((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة

 .سيكون ا"ديث s هذه ا"لقة بأمرين األمر األول تقسيم ال�م إ¦ اسم وفعل وحرف
يع� إذا جاءت 7مة كيف نعرف أنها اسم عندنا �موعة من اêالئل  ،العالمات ال¹ تعرف بها األسماءاألمر ا�ا� 

  .¦سنذكرها s حينها بإذنه تعا
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 ....تقسيم ال�م إ¦ اسم وفعل وحرفتقسيم ال�م إ¦ اسم وفعل وحرفتقسيم ال�م إ¦ اسم وفعل وحرفتقسيم ال�م إ¦ اسم وفعل وحرف: : : : أوال

 .إما اسم أو فعل أو حرففيجعله هو األصل فيقول ال�م  ال�مال�مال�مال�ممن يقسم هناك 
  .إما اسم و±ما فعل و±ما حرف ال�مةال�مةال�مةال�مة يقسمهناك من و

 .إما اسم أو فعل أو حرف ال�مال�مال�مال�ميقسم وبعضهم 
قسموا ال�م فهو أيضا  مأأصح قسموا ال�مة وهو  مأ ،فهو صحيح سواء قسموا ال�موا�سألة s هذا سهلة وا"مد اهللا 

 .صحيح
 نأ    ²نوا قسموا ال�م فهو صحيح و±ن ²نوا قسموا ال�مة فهو أصح يع�    أظن الحظتم الفرق بz قو¨ s ا]قسيم إن
 .تكون فعال أو تكون حرفاً  ألن ال�مة ذاتها إما أن تكون اسماً و±ما أن    ،األفضل أن يكون ا]قسيم هو ال�مة الواحدة

�اذا ال  فما اuي جعلك ¥عل هذه األقسام ` ا�الثة هذه فقط؟ ،قد يدí مدí ويقول ال يوجد عندنا غ¤ هذا ال�م
ولم ال يكون تقسيم ال�م أكd من ثالثة أقسام غ¤ االسم والفعل  يكون تقسيم ال�م قسمz إما اسم و±ما فعل؟
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 وا"رف؟

 ::::ن هذا من جهتzن هذا من جهتzن هذا من جهتzن هذا من جهتzوا�واب عوا�واب عوا�واب عوا�واب ع

ýا�هة األوýا�هة األوýا�هة األوýم العرب    ::::ا�هة األوî أن يقال إنه باستقراء،  ýا"لقات األو s أكما ذكرنا Lما قا N ا ألفوا �وهم اعتمدوا� zحوي	ن ا
ال�مة إما أن تكون اسماً أو  ، ألنهافلما استقرأنا îم العرب ا�حتج بكالمهم لم úد إال هذه األقسام ا�الثة ،العرب
 .أو حرفا فعالً 
و±ما أن ال يكون ¶ا مع� s ذاتها بل فيما  ،أن يقال ال�مة ال¹ بz يديك إما أن يكون ¶ا مع� s ذاتها: : : :     انيةانيةانيةانيةا�ا�ا�ا�هة هة هة هة ا�ا�ا�ا�

 .تدخل عليه
 ::::وال�مة ال¹ ¶ا مع� s نفسها قسمان، ، ، ، ا"رفا"رفا"رفا"رف` ` ` `     ال¹ ال مع� ¶ا s نفسها :ال�مةال�مةال�مةال�مة

وا�ع� اuي لم ....هو الفعلهو الفعلهو الفعلهو الفعل    فا�ع� ا�قhن بالزمان، ، ، ، و±ما أن يكون غ¤ مقhن بزمنإما أن يكون هذا ا�ع� مقhن بزمن 
 ....هو االسمهو االسمهو االسمهو االسم    يقhن بالزمان

 .ألن ال�م ال pرج عن هذه األمور ا�الثة ،وهذا ا]وجيه قوي وصحيح
 ؟"ssss"أو " إنإنإنإن"فما مع� ) ال مع� ¶ا" (إنإنإنإن"أو " ssss"إما ال مع� ¶ا كقولك : ال�مة البد أن تكون

 Ó N ءليس ¶ا مع� إال أن تدخلها. 
قد يتبادر s اuهن (مشيت "أو قلت ، صار ¶ا مع�" إن الكتاب مفتوحإن الكتاب مفتوحإن الكتاب مفتوحإن الكتاب مفتوح"أو قلت ، صار ¶ا مع�" إن الرجل �تهداإن الرجل �تهداإن الرجل �تهداإن الرجل �تهدا"ن قلت إف

 .ليس ¶ا مع� s ذاتها و±نما فيما دخلت عليه" N ،"ssss سبيل ا�ثال" مشيت s ا�سجد) أنك مشيت s الشارع
وهذا ) ¶ا مع� s نفسها بدون شك(بعد هذا تنظر إ¦ ال�م أيضا وتقول إن ²ن s ال�مة ¶ا مع� s نفسها إذا قلت �ب 

 .فهذه ` الفعل ،ألنه يدل N حصول ال6ب s الزمن ا�اß ،ا�ع� مقhن بالزمان
ال هو بالزمن ا"ا4 وال s ا�اß وال ، ة بالزمانأنها تدل N مع� لكن هذا ا�ع� ليس L عالقف" قلمقلمقلمقلم"لكن إذا قلت 

 .s ا�ستقبل
 .فإن هذا يدل N أنه سيحصل منك هذا العمل s الزمن ا�ستقبل" سأ�بسأ�بسأ�بسأ�ب"لكن إذا قلت 

 .نه فعلإيدل N حصوs L الزمن ا�اß فيكون هذا �ا دل N مع� s نفسه واقhن بالزمن ف" �بت�بت�بت�بت"أو قلت 
لكنه ليس L  -شاP ذلك أو ما" سقفسقفسقفسقف"أو " جدارجدارجدارجدار"أو " طاولةطاولةطاولةطاولة"أو " كتابكتابكتابكتاب"أو " قلمقلمقلمقلم"كقولك -N مع� s نفسه و±ذا ²ن يدل 

 .عالقة بالزمان فهذا هو االسم، ولكن إذا لم يكن L مع� s نفسه و±نما معناه فيما يدخل عليه فهو حرف
بأن ا]قسيم األوs ý أن يكون تقسيماً لل�مة وليس نا دوقد اعتد ،هذا تقسيم ال�م أو تقسيم ال�م أو تقسيم ال�مة

        ....علم بالصوابأل�م واهللا ل ليسلل�م و
 ....ا"ديث عن عالمات األسماءا"ديث عن عالمات األسماءا"ديث عن عالمات األسماءا"ديث عن عالمات األسماء: : : : ثانياثانياثانياثانيا

فالبد أن يكون عندك دالئل تعرف منها فإن قلت ال�م اuي قلناه قبل  ،إذا ²ن عندك 7مة وأنت تريد معرفة نوعها
و±ن دلت N مع� s نفسها مقhن ، قلنا لك صدقت..ا غ¤ مقhنة بالزمن ف� اسمقليل إن دلت N مع� s نفسه

، فإن قلت إن لم تدل N مع� s نفسها ولكن معناها فيما دخلت عليه ف� حرف. قلنا لك صدقت، بالزمان ف� فعل
 .قلنا لك هذا ال�م ÷ية s الصدق والروعة وهو مريح جدا ولكنهم لم يسكتوا N هذا

فإذا . عندنا طرق أخرى ألنه s بعض األحيان قد يكون فيه بعض ا]داخل خاصة بz االسم والفعل .ا	حويz قالوا ال
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ما د�لنا N أنها ..نها هنا اسملك، فإن 7مة مكرم قد يتبادر إ¦ ذهنك إن فيها اقhان s الزمان، "Yمد مكرم علياً "قلت 
 .ح�ها ا	حويون وحددوها �عرفة كون ال�مة اسم سننظر اآلن إ¦ اêالئل ال¹ اسم؟

        يقول ابن مالك رÞه اهللايقول ابن مالك رÞه اهللايقول ابن مالك رÞه اهللايقول ابن مالك رÞه اهللا
 "ومسند باالسم تمïاً حصل                    با�ر وا]نوين وا	داء وال" 

يتمï االسم أو تتمï األسماء بواحدة من العالمات اoمس ن تبدأ من آخر ا8يت فتقول أوحقيقة معناه  ،هذا شعر أو نظم
 .اإلسنادو±ما  دخول ألو±ما  ا	داءو±ما  ا]نوينو±ما  ا�رما إ �ذكورة هذه و`ا

وليس ا�قصود به دخول  ،فإن ا�قصود به أن تكون ال�مة �رورة "با�ر" فأما قول ابن مالك رÞه اهللانأخذها واحد واحد، 
 ما `؟..حرف ا�ر N ال�مة، هذا يدعونا إ¦ ذكر حروف ا�ر

نذكر لكم îماً البن  -s ا"قيقة ليست 7ها متفقاً عليها، بعضها Õتلف فيه وبعضها متفق عليه لكننا----    ررررحروف ا�حروف ا�حروف ا�حروف ا�
 .نه حرف جرأولكن أكdها أو بعضها متفق عليه ..مالك عدد فيه ع6ين من حروف ا�ر وليست 7ها متفق عليها

 وا]اء، ، الالم، %، واو،ب¿ عدا، s، عن، N، مذ، منذ، رُ من، إ¦، حÑ، خال، حاشا، (و`  حروف ا�رهاك "يقول ابن مالك 
Ñوال�ف، وا8اء، ولعل، وم( 

ا8اء وè وعن و±¦ وال�ف و ( :ا�تفق N أنه حرفلكننا نذكر لكم اآلن  ،طبعا كث¤ من هذه ا"روف غ¤ متفق عليها
 )الالم

 "مذ" ،"N" "عن" "s" "خال" "حاشا" "عدا") Õتلف فيها( "حÑ" "¦إ"متفق عليها  "من": يقول ابن مالك هاك حروف ا�ر
متفق N أنها  "الواو"Õتلف فيها  "%" "الالم" باالتفاق حرف جر" رب" ،كذلك "منذ" ،أحيانا تكون حرف جر وأحيانا ال

عندنا ، Õتلفا فيها" مÑ"و "لعل"و ،)كبدرٍ  ليس كمثله Ó، و Yمدٌ ( "ل�فا" ،رف جرح" ا]اء"، أحيانا تكون حرف جر
 .ع6ه متفق N أنها حرف جر وا8قية ليس كذلك

 .إذا دخل حرف من هذه ا"روف N ال�مة وجرها فاعلم أن هذه ال�مة ال¹ دخل عليها حرف جر ` اسم
 .!ستاذليست اسماً، مع� هذا أنك تتوهنا يا أ" إن"و" إن"دخلت N " من"هنا ، "من أن حÚ عبدا هللا"إذا قلت عجبت 
ن وما دخلت عليه 7ها مؤولة بمصدر وا�صدر اسم، فليس �رد دخول حرف ا�ر N ال�مة أبل إن  ،ال ليس هذا تتويه
 .بل البد أن تكون �رورة ،د�ل N أنها اسم

 ،ا�ر ثالثة أنواع يقولون ا8اء جرت 7مة اسم، ألن }الرحيمِ  الرÞِن  اهللاِ  بسمِ {ويمثلون للجر بنحو قول اهللا سبحانه وتعا¦ 
  .و±ما جر با]بعية ،و±ما جر باإلضافة ،إما جر با"رف
 Lقو s ن"و ، إ�ه" اسم"ا8اء حرف جر ولفظ ا�اللة �رورة بإضافة " سمب"فا8اءÞرور با]بعية ألنه صفة للفظ " الر�

 .هو ا�ر إذن هذا، والرحيم كذلك مثل الرÞن، ا�اللة وا]ابع يتبع ما قبله s إعرابه
 .فإذا وجدت ال�مة منونة فاعلم أنها اسماً  "أما ا]نوين"

 ما هو ا]نوين؟/  سؤال

 .، البد من اجتماع ال6وط هذه 7هانون ساكنة تلحق آخر ال�مة لفظاً ال خطاً لغ¤ تو~يد: ا]نوينا]نوينا]نوينا]نوين
�اذا استشهدت بهذه  "هؤالء مسلماٌت " وتقول" للمكذبz يومئذٍ  ويٌل " وقال اهللا سبحانه" صهٍ "وتقول  "Yمداً "فأنت تقول 

 .إن ا]نوين ا�تفق N أنه تنوين أربع أنواعإن ا]نوين ا�تفق N أنه تنوين أربع أنواعإن ا]نوين ا�تفق N أنه تنوين أربع أنواعإن ا]نوين ا�تفق N أنه تنوين أربع أنواعال�مات؟ ألبz لك 
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�- zي يلحق األسماء ا�عربة ا�ن�فة :تنوين يسمونه تنوين ا]مكuوهو ا. 
 .ما شاP ذلكو" صالح" "زيد " "Yمد"مثل  األسماء ا�عربة ا�ن�فة

    H- ¤صه     يلحق بعض األسماء ا�بنية وهذا    ::::تنوين ا]نك s مه " صهٍ "كقو¶م èما مع� صٍه وما مع� مٍه؟"مهٍ "و ، 

أن يسكت عن ال�م اuي يتحدث به، مثًال ²ن يقرأ عليك شعراً تقول L صه يع� ال منه إذا قلت إلنسان صه فأنت تريد 
ن أنd وال تريد  البنت شفة، ال تريد منه ال شعر وب نبسفأنت تقصد أن ال ي" صهٍ "لكن إذا قلت L ، تقرأ كف عن الشعر

 هل هذا واضح؟.. تل. عليه P أنواع ال�م" صهٍ "فتقول أصًال يقف أمامك 

 .هذا تلحق بعض األسماء ا�بنية" مهٍ "و " صهٍ "
G- يس© تنوين  بها �وجودا نن هذا ا]نويإأي 7مة �ع مؤنث سالم منونة ف، ، ، ، فإنه ما يلحق �ع ا�ؤنث السالم    تنوين ا�قابلة

 .ا�قابلة
الالحق ل�مة إذ  }َويٌْل يَْوَمئِذٍ {كقول اهللا سبحانه وتعا¦     وهو يلحق بعض األسماء للتعويض عن �لة    نوين العوضت -�    

، )¼صل ذلك للمكذبz ئذويل يوم(وهو يعوض عن �لة Yذوفة ألن ا]قدير واهللا أعلم  ،و±ذا، هذا يسمونه تنوين العوض
وردت هذه ا�ملة s سورة ا�رسالت s مرات كث¤ة P مرة يكون د�لها N ما قبلها، يع� ويل يومئذ تقوم القيامة،  وقد

     .يومئذ Íازى ا	اس بأعما¶م، وحينئذ البد إن نقدر N حسب ا�قام اuي نذكره

7مة رب هذه "..ربيا" "عبيد يا" "صالح يا" " امرأة يا" "رجل يا " زيد يا" "عمر يا" ن تكون ال�مة مناداةأفهو  "ا	داءوأما "
 .الخ..Yمد هذا اسم" Yمد يا"اسم بد�ل دخول ا	داء عليها، 

 ....فمÑ ما دخل حرف ا	داء و·نت ال�مة مناداة فإن هذه ال�مة اسم

َْت قَْوِ
 َفْعلَُمونَ  {{{{قال اهللا سبحانه وتعا¦ قال اهللا سبحانه وتعا¦ قال اهللا سبحانه وتعا¦ قال اهللا سبحانه وتعا¦  َ
 و�ت ليست اسم؟    �ت�ت�ت�ت    هنا دخلت N: : : : يايايايا    ،،،،}}}}    قَاَل يَا �

    ::::واحد من أمرينواحد من أمرينواحد من أمرينواحد من أمرينقال قال قال قال 
 ،هنا للتنبيه فقط )يا(تكون وهذه ليست للنداء فتستقيم قاعدتنا  )يا(أن نقول إما  -�    
 H-  ذوفاً فيكون ا]قدير واهللا أعلمY يعلمون: يا سامعون(و±ما أن يكون ا�نادى 
 .حينئذ يكون منادى) �ت قو
ال¹ ` اسم  ،و` أل ا�وصولة إال واحدة من أنواع ألن هذه ال�مة اسم، أعلم اة أي نوع من أنواع أل N 7م "دخول أل"

ف�h هنا فعل مضارع " � حكومته hُْ ال مِ كَ ما أنت با"َ "قول الشاعر  هومن .موصول Íوز دخو¶ا N الفعل ا�ضارع
 .وقد دخلت عليه أل ا�وصولة

 ".اuي تر� حكومته"أصله " ال�h"، فقولك م�نها" اuي"7مة ` ال¹ يصح حذفها ووضع  ما ` أل ا�وصولة ؟

 ،دخلت عليه اسم فإنها حينئذ تكون داللة N أن ما أي نوع من أنواع ألأو ²نت  زائدةأو  معرفةا"اصل أن أل إن ²نت 
 :وقد ورد s الشعر مثًال "الرجل"فتقول 

 "ا بأعباء اoالفة ²هلهشديد             رأيت الو�د بن الïيد مبار·  
و` هنا ال تفيده تعريفاً بل `  ،ولكنه قليل ،عالم Íوز أحيانادخول أل N األمثال يقولون  هنا و` زائدة، "أل"فدخلت 
د�ل  أل s االسم ا�وصول، الخ، أل هنا ` 7ها زائدة وليست الزمة طبعاً " العباس" "الفضل" "ا"سz" "ا"سن"مثل ،زائدة
 Nأن هذه ال�مة اسم، أن ال�مة ال¹ بعدها اسم وهكذا N ال�مة فهو د�ل N إذن أي نوع من أنواع أل يدخل. 

 "ومسند لالسم تمïاً حصل"
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 ؟؟؟؟    فما هو اإلسنادفما هو اإلسنادفما هو اإلسنادفما هو اإلسناد

ر تقول مثًال أسندت اoشبة إ¦ ا�دا، �ه ا"ديثإاإلسناد s األصل اإلمالة، تقول أسندت إ¦ فالن كذا و~ذا يع� أضفت 
 .�هإبمع� أملتها 

  ا"ديث عن ال(ء ..فما ا�قصود باإلسناد هنا؟.. هذا أصل استعمال اإلسناد
 .وبهذه العالمة عرفت بعض األسماء ال¹ ال يصح دخول أي Ó من العالمات األخرى عليها

اإلسناد، ما  ما ا�êل N ذلك؟..مبل هو اس ا]اء ا�وجودة s آخر ال�مة هل ` اسم أو فعل أو حرف؟" ُت كتب"فمثال إذا قلت 
 هذا اإلسناد؟

 .يع� أسندت إ�ه اإلخبار بالكتابة أو Øدثت عنه ³صول الكتابة منه ة،أنه حصل منه كتاببأنك Øدثت عن ا�ت�م 
 هل تستطيع أن تدخل عليها حرف جر ؟ با�ر جرب عالمة أخرى من العالمات األخرى

 ....ال تستطيع    ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب

 تستطيع أن تنون ا]اء هذه؟ ال تستطيع هل    وا]نوينوا]نوينوا]نوينوا]نوين

 ما تستطيع.هل تستطيع أن تقول يا تاء ؟    وا	داءوا	داءوا	داءوا	داء

 ال تستطيع؟ ؟ ؟ ؟     تدخل عليها ألتدخل عليها ألتدخل عليها ألتدخل عليها ألهل هل هل هل     ����

نطقها وبهيئتها s بعض s و±ال ف� أقرب  وبذلك عرف أن الضمائر أسماءP هذه األشياء يمتنع أن تدخل N هذا الضم¤ 
و` إن اإلسناد عالمة من  ،قرروا أنها أسماء بهذه العالمة األخ¤ة ال¹ ذكرتها لكاألحيان إ¦ أن تكون حروفاً لكنهم 

 .عالمات األسماء
 .ا�ر وا]نوين وا	داء وأل ومسند لالسم تمïاً حصل، يع� ¼صل تمï األسماء بواحدة من هذه العالمات اoمسب

أن  :فقالوا من العالمات ال¹ يعرف بها األسماء رىلم يكتف بعض ا	حويz بهذه العالمات بل أضافوا ¶ا عالمات أخ
 تكون

 ....ال�مة منسوباً إ�هاأن تكون  -�    

 ...تقول فالن طا� أو قرÓ أو هذ� أو الخ، اسم بالنسب إ�هايع� إذا قلت هذا قرشياً، ف�مة قريش عرفت النسبة أنها 

ألن ا]صغ¤ خاص باألسماء، صار عندنا عالمتان  ،سمن هذه ال�مة اأفهذا د�ل N     ال�مةال�مةال�مةال�مةإذا أمكنك أن تصغر  -�
 ما هما؟..أخريان

 .اأن تكون ال�مة مصغرة أو أن تكون ال�مة منسوباً إ�ه
 ....وقال بعضهم ا]ثنية من خصائص األسماء-»    

اêاللة N  لكن هذه العالمة أو، بÛ إنك تقول ذلك ال تقول هما يÚبان أو ا4با أو 4با ؟أ ال يمكن أن تث� الفعل؟
و±نما ` بهذه الزيادة ال¹ "قتها و` وجود األلف " ا4ب"أو لفظ " 4ب"أو من لفظ " يÚب"ا]ثنية لم تأت من لفظ 

 !صارت ثالثة عالمات تعرف بها األسماء ، s آخر 4با أو ا4با أو يÚبان
 .د�ل جواز تثنيتهماباسمان وهاتان امرأتان، وهذا د�ل إن هاتz ال�متz ، مثال تقول هذان رجالن

 قالوا من دالئل أيضا األسماء اإلضافة ؟ -¬

 .يع� إذا وجدت أن ال�مة مضافة N غ¤ها فاعلم أنها اسم
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كتاب مضاف إ¦ Yمد وهذا د�ل مادام أمكنك أن تضيف ال�مة إ¦ ما بعدها فاعلم أن هذه ال�مة " كتاب Yمدٍ "فقولك 
 .اسم

 .ن وا	داء و أل واإلسناد إ¦ االسم وقالوا ا]صغ¤ والنسب وا]ثنية واإلضافة بÓ ùءقالوا با�ر وا]نوي
 للتثنية ما هو؟ نالقري

 .كذلك يقولون إذا وجدت ال�مة �موعة فاعلم أنها اسم، ، ، ، ا�مع -��
 ع؟أليس بها عالمة ا�م هل هذه فعل أو اسم؟ } قَاَل رَبÄ ارِْجُعونِ  { ما رأيكم s قوL سبحانه

ا	حويz قد أولوا مثل هذه اآلية فقالوا إنه لشدة حرصه N الرجوع إ¦ اêنيا أن لكن s ا"قيقة  ،بÛ ظاهرها أنها �ع
قال رب ""ق بها ما يدل N ا�مع فقال أكأنه يقول يارب ارجع� ارجع� لكن بدل من أن يكرر ال�مة  ،�عوض ما فاته

        .واهللا أعلم بالصواب" ارجعون

        ))))����((((ة ة ة ة "لق"لق"لق"لقاااا

ن نمï أ ن االسم يعرف بعالمات معينة فال بدأم0  نا قلنا فيماأوبما  ،فعالهذه ا"لقة عن العالمات ال¹ تعرف بها األ
 Ñقال ابن مالك مبينا عالمات األفعال ،نها فعلأذا وردتنا 7مة نعرف إالفعل ح: 

 لَ لَ لَ أقبِ أقبِ أقبِ أقبِ     نوننوننوننونوووو                                                        ييييــــفعلفعلفعلفعلاااا    ياياياياوووو    ْت ْت ْت ْت وأتوأتوأتوأت    تتتتفعلفعلفعلفعل    تاتاتاتابببب"
 """"ل ينج�ل ينج�ل ينج�ل ينج�فعفعفعفع    ن¿ ن¿ ن¿ ن¿ لَ

 يـفعلا s ةياء ا�خاطبو ْت ـs أتة الساكن تاء ا]أنيثو تs فعل تاء الفاعل: ينج� الفعل بواحدة من هذه العالمات األربع
 ةحÑ لم تكن مقرون بواحدة من هذه العالمات أو ةفإذا ²نت ال�مة مقرون ،نون ا]و~يد هذه ا	ون تس© ن¿ ـقبلأ نونو
 .علم أنها فعلاف ،من هذه العالمات ةنها أنت بواحدولكن Íوز أن تقر ،بها
    ::::هذه العالمات `هذه العالمات `هذه العالمات `هذه العالمات `وووو
  ،ثالثة أنواعوتاء الفاعل : تاء الفاعلتاء الفاعلتاء الفاعلتاء الفاعل -�
o 7ما  ،خرهآ¦ إ ُت ستيقظاو ُت ونم ُت و�ب ُت وأكل ُت وجئ ُت كما تقول ذهب ،ةمضمومفتكون  إما أن تكون للمت�منها أل

نك عندما أذلك -وهذه ا]اء ` تاء الفاعل  ،فاعلم أنها فعل ،قhانها بهااأو جائز  ،با]اء ةوجدت أن هذه ال�مة مقhن
  -ما N الكä±ضم¤ متصل مب� إما N الضم و±ما N الفتح و :تعربها تعربها N أنها

o خرهخرهخرهخرهآآآآ¦ ¦ ¦ ¦ إإإإو و و و     َت َت َت َت وأتيوأتيوأتيوأتي    َت َت َت َت ورجعورجعورجعورجع    َت وذهب َت ستيقظاو َت ونم َت و4ب َت فتقول أكل مفتوحةفتكون  بللمخاَط  و±ما أن تكون    
     .تلحق إال بالفعل ا�اß وهو كذلك ألنها ال ،ال¹ "قت بها هذه ا]اء 7ها أفعال ماضية األمثلةوأنتم تنظرون أن 

oوتاء ا�ت�م  تقول 4بَت  ةوتاء ا�خاطب تكون مفتوح ِت تقول 4ب ةمكسورو` تكون     ةبتاء ا�خاَط  و±ما أن تكون
 ،حوال ا�الثة ضم¤ والضمائر أسماءو` s األ ،الثة تعرب فاعلحوال ا�و` P s األ ُت تقول 4ب ةتكون مضموم

  .¦ ا]اءإود�لها اإلسناد ألننا أسندنا الفعل 4ب 

H- [ا ما، خرهآ¦ ±و ْت ستغفراو ْت وسع ْت ستيقظاو ْت ونام ْت وأت ْت وذهب ْت �ب ْت كقولك أكل ةنيث الساكنأتاء ا zلفرق ب
 ؟الفاعل ءتاء ا]انيث الساكنة وتا

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 .ةما تاء ا]أنيث ف� ساكنأأو مكسورة ة أو مضموم ةفإن تاء الفاعل إما مفتوح ،من حيث ضبطها: أوال

  .سماحرف وليس ب ةنيث الساكنأسم وأن تاء ا]اأن تاء الفاعل : خرآوفرق جوهري 
يمكن أن  وال ،¦ هندإأسند  إ�ها،ا]اء لم يسند ، ¦ ا]اءإبÛ لكن ليس ا؟ سناد s هذإ�ا نقول قامت هند هل حصل 
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 اإلعرابuلك نقول أن ا]اء حرف وا"روف ال Yل ¶ا من  ،هند ` الفاعل بل وهند فاعل لفعل واحد، تكون ا]اء فاعل
مر بك حرف من ي Ô ماو ،عرابإلYل L من ا ؟ هو حرف الاإلعرابإن حرف ناسخ ما Yله من } إِن¿ اهللا¿َ َلُفوٌر رَِحيٌم {

   .ن شاء اهللا s ا�س¤ة ا	حويةإكما سيتبz  ،سماء فالبد ¶ا من Yلما األأ ،عرابY Lل من اإلا"روف فليس 
نعم وبئس أال Íوز : هما، سمzانعم وبئس فعالن وليسا  �متzالد]نا N أن إنها ا]اء هذه يقولون  ،)وأتْت  تاء فعلَت (و

 اأن نعم وبئس فعالن وليس N وهذا د�ل واضح ،بÛ إنه Íوز ذلكدعد؟  ةأن تقول نعمت ا�رأة هند أو بئست ا�رألك 
 .ومن يقول إنهما فعالن ا�8يون ،الكوفيون اسمانومن يقول أنهما  ،سمzا
هذا الرجل �ا ب6  ،¼بون أن يب6ون باألن2 و·نوا ال ة،s ا�اهلية ب6 بمولود اً إن شخص :؟ قالواد�ل الكوفيوند�ل الكوفيوند�ل الكوفيوند�ل الكوفيون    ماماماما ◄

Yبوبته N ع¤ أكرمكم اهللا وهو  إ¦خر ²ن يس¤ آو ،فأدخل حرف ا�ر N نعم ،` بنعم الوê واهللا ما: قال  ةبمولود
  .فأدخل حرف ا�ر N 7مة بئس ،نعم الس¤ N بئس الع¤:فيقول  ا"مار
نه داخل N أة ققيلكن s ا" ،بئس حرف ا�ر دخل N نعم واللفظ  ظاهرs صحيح  :؟ يقولونماذا يقول ا�8يونماذا يقول ا�8يونماذا يقول ا�8يونماذا يقول ا�8يون    ◄

قول فيه نعم م` بمولود   واهللا ما :ويقولون ،بئس الع¤ مقول فيه نعم الس¤ N ع¤ٍ  :نوفيقول ،وا�قدر هذا هو اسم ،مقدر
êنعم وأا"اصل  ،الو N ن دخول ا]اء  N فعالنأبئس د�ل zال�مت zهل عندنا د�ل صحيح قد يتهم بعض  ،ن هات

 zحوي	اهللا علية وسلم يقول  ،مثلةنع األه يصأنا Ûومن  ،من توضأ يوم ا�معة فبها ونعمت(نعم عندنا د�ل فالرسول ص
 .ن نعم فعل ماß ألنها دخلت عليها ا]اءأوهذا د�ل واضح N ) أغتسل فالغسل أفضل

zحوي	ل دخول  ،والصحيح أنهما فعالن ،وأيضا يقولون أن ليس وع� حرفان عند بعض ا�êا]اء عليهما يقول تعا¦وا 
ٍء  { ْÓَ 

َ
Nَ ¿َصاَرى	يَْسِت ا

َ
َُهوُد ل

ْ
ِت ا�

َ
فتدخل عليها  )هند عست أن تقوم(وأما ع� فتقول  ،فدخلت ا]اء N ليس} َوقَال

 N ان ليس وع� فعالن وليسأا]اء وهذا د�ل zع� يقول تعا¦  ،³رف N َفَهْل {و~ذلك دخلت ا]اء تاء الفاعل
رَْحاَمُكمْ 

َ
ُعوا أ Äرِْض َوُيَقط

َ ْ
ْن ُيْفِسُدوا sِ األ

َ
ْتُْم أ

¿
فعالن ماضيان وليسا فعالن ماضيان وليسا فعالن ماضيان وليسا فعالن ماضيان وليسا     وليسوهذا د�ل واضح N أن ع�  }َعَسيْتُْم إِْن تََو�

z³رفz³رفz³رفz³رف....     

GGGG- ةالعالمة ا�ا�: Lخ¤ا  يـخ¤ا وأت يـوقول يـرجعاو يـذهباو يـتقول قوم: : : : ة�اء ا�خاطب ال¹ يعرف بها الفعل هو قبو
علم أن هذه ال�مة ال¹ دخلت عليها ياء اف ةدخلت N 7م ةذا وجدت أن ياء ا�خاطبإف ،خرهآ¦ إ يـتر~او يـفعلاو

  .اوليست حرف اسما` فعل وليست  ةا�خاطب
واoفيفه معا قول  ةما ا�قيلفأ ةو±ما خفيف ةونون ا]و~يد إما ثقيل نون ا]و~يدو ا�قصود بها  :نّ قبلأنون  العالمة الرابعة    -�

اِغِرينَ {اهللا تعا¦ N لسان امرأة العزيز  َُكوَغْن ِمَن الص¿
َ
ودخلت ا	ون  N ¿3 يسج ةفدخلت ا	ون ا�قيل} لَيُْسَج3َ¿ َو�

وال  ،تدخل N األسماء ألن نون ا]و~يد ال ،سم وليست ³رفافعل وليست  ةن ال�مأوهذا د�ل N،  N �كوننْ  ةاoفيف
Nولو قال قائل قد سمعنا الشاعر يقول ،و±نما ` خاصة باألفعال ، ا"روف: 
 
 
    
    

سم وليست ا أن 7مة قائل �êل Nا ما ،هنا دخلت N 7مة قائل و` ليست فعل و±نما ` اسم "نون ا]و~يد"ـف نّ نّ نّ نّ أقائلأقائلأقائلأقائل
  هذا قائٌل  ة،كذا و~ذا أدخلت عليها حرف ا�ر فأصبحت �رور رت إ¦ قائِل ظفعل؟ أنك تقول ن

ً
هذا د�ل Þ،  Nيدا قوال

 يلبس الñوَداو مرجالً  أريت إن جاءت به إملوَدا

 
 أحÚوا الشهوَدا ن¿ ن¿ ن¿ ن¿ أقائلأقائلأقائلأقائل والترى ماال L معدوَدا
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فكيف دخلت عليها نون ا]و~يد s هذا الشاهد؟ يقولون هذا من الÚورة الشعرية  اً،سم وليست فعال أو حرفاأن ال�مة 
فدخول نون ا]و~يد ليس &ما s دخو¶ا N االسم و±نما هو خاص  ،تدخل عليه s ا	d بل هو خاص بالشعرÍوز أن  وال

  .بالشعر
و` تلحق الفعل ا�اß خاصة وأنها د�ل  نيث الساكنةنيث الساكنةنيث الساكنةنيث الساكنةأأأأوتاء ا]وتاء ا]وتاء ا]وتاء ا] ،ها ا�الثةعبأنوا تاء الفاعلتاء الفاعلتاء الفاعلتاء الفاعلعراب عالمات اإلهذه :قالوا 

ثقيلة أو  نون ا]و~يدنون ا]و~يدنون ا]و~يدنون ا]و~يدونون أقبلّن و` ، ةةةةياء ا�خاطبياء ا�خاطبياء ا�خاطبياء ا�خاطب    فع� ا�قصود بهااوياء  ،واضح N أن نعم وبئس وليس وع� أفعال
ل ومسنٍد أاألسماء با�ر وا]نوين وا	داء ووعرفنا  ،بهذه العالمات ال¹ ذكرنهااألفعال كنا عرفنا  إذا ،خرآبù جزء  ،خفيفة

  . ï حصليسم تمال
قالوا إذا  ؟كيف هذا ةعدمي    عالمة ا"رف:يقولون يقولون يقولون يقولون     ؟؟؟؟ما وليست فعالً ما وليست فعالً ما وليست فعالً ما وليست فعالً سسسسااااليست ليست ليست ليست وووو    حرفاً حرفاً حرفاً حرفاً     كيف نعرف أن هذه ال�مةكيف نعرف أن هذه ال�مةكيف نعرف أن هذه ال�مةكيف نعرف أن هذه ال�مةإذاً إذاً إذاً إذاً     ◄
ذا لم تقبل فجرب عليها ±و ،نها اسمأعلم امنها ف ةت 7مة úرب عليها عالمات األسماء فإن قبلت عالمة واحدءجا

ن هذه أفاعلم  ،لو الفعأمن عالمات االسم  ةن لم تقبل أي عالمإف ،علم أنها فعلان قبلت أي عالمة فإفعال فعالمات األ
  .فعلبسم أو باحرف وليست  ةال�م
تستطيع أن تدخل السz أو  الفيقبل دخول السz وسوف  الفعل ا�ضارعأن : : : : يقولون يقولون يقولون يقولون     هل بÓ ù من عالمات األفعال؟هل بÓ ù من عالمات األفعال؟هل بÓ ù من عالمات األفعال؟هل بÓ ù من عالمات األفعال؟    ◄

 N الفعل ا�ضارع فقط ،أو فعل أمر ،أو فعل ماض ،م من األسماءاسسوف N فهذه العالمة تدخل.  
 .بالفعل ا�ضارعمات األفعال لم ولن وهاتان العالمتان خاصتان وأيضا من عال

تدخل N ) ال(إذا قلنا إن  ،¥لس وال تذهب تقم وال مثل ال) ال(وL أداة واحدة و`  ،وأيضا من عالمات األفعال ا	�
 اهللا¿ُ  { :األسماء مثل

¿
َ إِال

َ
Lِإ 

َ
، وا	� قد فعالفا	� خاص باأل ، غ¤ ا	�وا	� ،ا	اهية) ال(ا	افية وليست  )ال(هنا ف } ال

وهذا اسم  )ال رجل موجود(هذا فعل دخلت عليه ال ا	اهية و )أقوم ال(تقول يكون s األسماء وقد يكون s األفعال، 
 َصÛ¿ {ويقول تعا¦ ة، دخلت عليه ال ا	افي

َ
َق َوال  َصد¿

َ
 أما ال ،فعالوN األسماء األ جائز أن تدخلها N ةال ا	افي نذإف }فَال

    .ا�ضارعة ا	اهية خاصة باألفعال
فعال العالمات ا�عتد بها ال¹ ذكرها ابن مالك ` أربع عالمات، ثم أضفنا إ�ها بعض نعود فنقول إن عالمات األن ذإ

إذا قلنا إن  ،وهذه األمور 7ها خاصة باألفعال وال تدخل N غ¤ها ال ا	اهيةو سوفو السzو لنو لمالعالمات و` 
خرى باêخول عليها فإنهم قد قالوا إن هذه بل ` تعرف بعدم صالحية أي Ó من العالمات األ ،ا"روف العالمة ¶ا

وبعضها مشhك بz األسماء  ،فعالباêخول N األpتص وبعضها  ،سماءpتص باêخول N األ ا"روف أنواع منها ما
N األفعال  خاصاً باêخول²ن  و±ذا ،N األسماء فاألصل فيه أن يعمل فيها ا�رخول خاصاً با²êن ا"رف  و±ذا ،واألفعال

 .يعمل شيئا صل أالو±ذا²ن مشh· بz األسماء واألفعال فاأل ،صل فيه أن يعمل فيها ا�زمفاأل
 :مرسمع إ¦ بعض ا�خالفات ¶ذا األا ،فمع� ذلك أنه قد pالف األصل صلكر األأذفأنا هنا 

ÕÕÕÕا: : : : الفاتالفاتالفاتالفات N خولêتص باp األسماء وال  ألمثل 7مة  يئاً،سماء ومع ذلك اليعمل فيه شألبعض ا"روف N فإنها تدخل
 .تغ¤ فيها شيئا

خر وهو آ اً حروف &تص باêخول N األفعال ²ن حقها أن تعمل فيها ا�زم ومع ذلك عملت شيئ ،وهناك Õالفة ثانية
 ،نها ¥زمهأصل أنها مادامت خاصة بالفعل ا�ضارع األف )وحÑ نأن ولن و% إذ(�ضارع وذلك كنواصب الفعل ا، ا	صب

L لكنها لم ¥زمه ولكن جاءت ناصبة.  
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 ،ف� ال تعمل فيها ا�ر s األسماء )إن وأخواتها(مثل  ،باêخول N األسماء وقد عملت فيها غ¤ ا�ر ةوهناك حروف Õتص
 .هاهذه بعض ا�خالفات 8عض األصول ال¹ ذكرنا ،ويس© خñها وترفع اño ،مهاساويس©  أتنصب ا�بتدو±نما 
م وأدوات ال6ط لو ،ا�ر امثال حروف ا�ر Õتصة باêخول N األسماء وتعمل فيه    صل ؟صل ؟صل ؟صل ؟ألألألألألشياء ال¹ جاءت N األشياء ال¹ جاءت N األشياء ال¹ جاءت N األشياء ال¹ جاءت N ااااا    ماماماما    ◄

التعمل  ةتعمل ومر ةهذا حا¶ا مر فا"روف ،&تص باêخول N الفعل ا�ضارع وعملت فيه ا�زم و جاءت N األصل
ولكن األصل فيها هو ماذكرت وهو أنها إذا²نت خاصة باألسماء ¥ر و±ذا²نت Õتصة باألفعال أنها ¥زم و±ذا²نت 

 .ئاً مشh~ة فال تعمل شي

        ))))»»»»((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة

 أنواع الفعل بعد أن عرفنا عالمات الفعل سنذكر أنواعه ثم نذكر بعد ذلك عالمات ا"رف
فيقولون هو الفعل ا�اß وا�ضارع واألمر فهم يبدؤون s الغالب s  :يقسم ا	حويون الفعل ثالثة أقسام ::::الفعلالفعلالفعلالفعل    أنواعأنواعأنواعأنواع

 .يقولون سبب ا8دء فيه ،الفعل ا�ضارع
 .أنه pالف أخويه ألن الفعل ا�اß والفعل األمر îهما مب� والفعل ا�ضارع معرب -����
H-  ويقولون أيضا أن األسماء أ�ف من األفعال وا"روف، من أين  ،أعرب �شابهته لألسماءيقولون أن الفعل ا�ضارع إنما

وال تستطيع أن  ،ن �لة تامة من اسمz دون أن تدخل معها فعال وال حرفانك تستطيع أن تكوّ إليأتيها هذا ال6ف؟ 
zوال من فعل وحرف ،تكون �لة تامة من فعل، zويقولون إن الفعل  ،سم أ�ففثبت من هذا أن اال ،وال من حرف

 .ا�ضار ع اكتسب �فيته من مشابهته لالسم
    ويسأل السائل فيما يتشابه الفعل ا�ضارع واألسماء؟ ا�واب

 نه يشبهه كونه معرباً أ -����
H- ا�واقع ال¹ تقع فيها األسماء s ا أو صفة أو حاال ،بأنه يقعñولون أن و~ذلك يق ،و معلوم أن االسم قد يقع مبتدأ أو خ

وهذه الصفات اختص بها الفعل ا�ضارع ومن أجل هذه الصفة  ،وقد يقع حاال ،وقد يقع خñا ،الفعل ا�ضارع قد يقع صفة
 . أشبه األسماء s كونه معربا

 "أوضح ا�سالك" هابن هشام s كتاب أفنقول وباهللا ا]وفيق نبدأ كما بد ،واآلن نتحدث عن هذه األفعال وأح�مها اإلعرابية
 :إذ بدأ عن ا"ديث عن

 .ولم ال تدخل N غ¤ه أبدا ،م عليهـعالمته أن يقبل دخول ل: : : : الفعل ا�ضارعالفعل ا�ضارعالفعل ا�ضارعالفعل ا�ضارع----����
فإن هذه ا"روف &تص  ،"نل"و  "سوف"وأضيف أن هناك بعض األحرف ال تدخل إال N الفعل ا�ضارع و` السz و

لم "أو  "لم يذهب"كقولك  ،"لم"ـمة مقhنة أو مسبوقة بفإذا وجدت ال� ،باêخول N الفعل ا�ضارع وال تدخل N غ¤ه
ْنَا ُمو4َ { ،"لن"ـأو مسبوقة ب ،"يرجع

َ
َح َعلَيِْه َ&ِكِفzَ َحÑ¿ يَرِْجَع إِ� َñْْن َغ

َ
فعل  اأو مسبوقة بالسz أو سوف فاعلم أنه}  ل

ِفيَكُهُم اهللا¿ُ  {،مضارع
ْ
فعل  "يعلمون" } وََسوَْف َفْعلَُمونَ  { ،N الفعل بد�ل تقدم السzمضارع يك� هذا فعل }  فََسيَك

إ¦ آخره P هذه داللة N واضحة N أن ما بعدها .....ولم ي'ء ولم يذهب ولم ¼Ú ،مضارع بسبب تقدم سوف عليه
 .ا�ضارع وهذه حروف Õتصة باêخول N الفعل ،فعل مضارع

حصول الفعل بالزمن ا"ا4  ما هو مع� الفعل ا�ضارع ؟، ا�ضارعs بعض األحيان تكون ال�مة دالة N مع� الفعل 
s بعض  ،ه ¼صل اآلن أو سيحصل s ا�ستقبلأنن يدل N ألأو s الزمن ا�ستقبل يع� أن P فعل مضارع صالح 
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 أصل أذهب و±ال "لن أذهب"مثل  "لن"وذلك إذا تقدمت عليه  ،األحيان يتخلص الفعل ا�ضارع لتاللة N االستقبال
فإنهما  "سوف" أو "السz"تصلح ألن تكون اآلن لكن �ا تدخل عليه لن ين�ف إ¦ ا�ستقبل و~ذلك إذا دخلت عليه 

  .هذه السz وسوف ولن ،pلصان الفعل ا�ضارع لتاللة N الزمن ا�ستقبل
بل ين�ف إ¦ ا�اß وهل هذا من  بال؟ الاالستق حz تدخل N الفعل ا�ضارع هل يب� N اêاللة N ا"الة أو "لم"

فإنها Øول معناه إ¦  "مل"داللة الفعل ا�ضارع؟ ال األصل فيه أن يدل N ا"الة واالستقبال ولكن عندما تدخل عليه 
وحرف  ،فيه ا�زم عملوحرف جزم ت ا،حرف ن� تن� ال�م اuي بعده. حرف ن� وجزم وقلب" لم" ا�اß وuلك يسمون

 .ذهب يع� لم ¼صل م� ذهاب s الزمن ا�اßأفأنت إذا قلت لم  ،ا�ستقبل إ¦ ا�اßوب تقلب معناه من ا"ا4 قل
    ::::الفعل ا�ضارع L حاالتالفعل ا�ضارع L حاالتالفعل ا�ضارع L حاالتالفعل ا�ضارع L حاالت

نك تقوم اآلن أو بعد أإذا قلت أقوم فمحتمل  ،أن يكون داال N ا�ستقبل، أو إما أن يكون داال N ا"ال وهو األصل -����
 .قليل أو بعد مدة

H- ا�ستقبل فقط N وذلك عندما تدخل عليه لن أو  ،أحيانا يص¤ داالzأو سوف الس. 
G- أو ßأحيانا يكون بمع� الفعل ا�ا  N مع� يدلßإذا دخلت عليه لم ،الزمن ا�ا. 

ولكنه ال يقبل  عليه فهل يوجد من ال�م ما يتضمن الفعل ا�ضارع "لم"هذا هو الفعل ا�ضارع وعالمته أن يقبل دخول 
ف5 {: اهللا تعا¦ ، قال يوجد حينما تقول أف نعم: قالوا؟ دخول لم عليه

ُ
 َيُقْل لَُهَما أ

َ
بمع�  "أف"ا"اصل أن 7مة }فَال

أنت قبل قليل  نإذ ،ال Íوز ،لكن هل Íوز أن تدخل عليه لم؟ ال ،تضجر اآلن أو s ا�ستقبلأوهذه تتضمن أن  "أتضجر"
N ي يقبل دخول  ، ا�ضارع هو ما يقبل دخول لم عليه أقول نعمتقول أن ما يدلuلكن أنا أقول اآلن الفعل ا�ضارع هو ا

هل عندك أسماء أخرى تدل N  ،لم عليه، أما إذا دل N مع� ا�ضارع ولم يقبل دخول لم عليه يس© اسم فعل مضارع
ّوه بمع� أتوجع ،بمع� أتعجب "َوي " مع� ا�ضارع وال تقبل دخول لم عليها؟ نعم عندي مثال 7مة

ُ
وأف بمع�  ،و أ

uلك تس© اسم فعل  ،ألنها ال تقبل دخول لم عليها ةوال تس© أفعال مضارع ،وÔ هذه بمع� الفعل ا�ضارع ،أتضجر
  .مضارع

ال�مة N مع� الفعل  وأما إن دلت ،ويدل N ا"ا4 أو ا�ستقبل ،مرة ثانية الفعل ا�ضارع هو اuي يقبل دخول لم عليه
  .عليها ف� اسم فعل مضارع "لم"ا�ضارع لكنها لم تقبل دخول 

 .حقه أن يكون معرباً     ماحق الفعل ا�ضارع؟ماحق الفعل ا�ضارع؟ماحق الفعل ا�ضارع؟ماحق الفعل ا�ضارع؟ ◄
z[حا s الفتح: وال يب� إال N وهما إذا دخلت عليه نون ا]و~يد ا�با�ة فيب�،  N أو دخلت عليه نون النسوة فيب�

ب¿ْصنَ {قال تعا¦  ،السكون َhَُْمَطل¿َقاُت َف ألنه لم يدخل عليه جازم أو  يhبص هذا فعل مضارع حقه أن يكون مرفو& }َوال
 ،N السكون الكن التصاL بنون النسوة صار مبني ،ناصب

نَْسَفَعْن بِا	¿اِصَيةِ {وقال تعا¦  
َ
الفعل ا�ضارع  ،با�ةهنا فعل مضارع وهو مب� N الفتح التصاL بنون ا]و~يد ا� :نسفع }ل

ْن َغñَْحَ (وذلك إن تقدمت عليه أداة نصب كقوL تعا¦  ،حقه أن يكون معربا يع� إما مرفو& أومنصوبا أو �زوما
َ
و±ن  ،)ل

 .)إ¦ ا�سجد أذهُب ( و±ن لم يتقدم عليه فحقه أن يكون مرفو& مثل ،)ذهْب ألم (تقدم عليه أداة جزم كقولك 
HHHH----    ßالفعل ا�اßالفعل ا�اßالفعل ا�اßحقه أن يكون مبنيالفع: الفعل ا�ا ßما `؟  اً،ل ا�ا ßعالمة الفعل ا�ا 

للمخاطب أو  إما أن تكون للمت�م أوأنها وسبق أن ذكرنا  ،أي تاء؟ ` تاء الفاعل ،عالمته قبول دخول ا]اء عليه
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"قت بالفعل تاء وذلك إذا  ،وتقول أيضاً 4َبْت  ،أو 4بِت  ،أو 4بَت  ،أو تاء ا]أنيث الساكنة فتقول 4بُت  ،للمخاطبة
 و±ما تاء ا]أنيث ،إما تاء الفاعل و` ثالثة أقسام ،فالفعل ا�اß عالمته أنها تدخل عليها ا]اء بنوعيها ،ا]أنيث الساكنة

 . الساكنة
 .تاء الفاعل متحر~ة، و` اسم، وتاء ا]أنيث ساكنة، و` حرف
ßبعض األحيان تكون ال�مة متضمنة مع� الفعل ا�ا sßبعض األحيان تكون ال�مة متضمنة مع� الفعل ا�ا sßبعض األحيان تكون ال�مة متضمنة مع� الفعل ا�ا sßبعض األحيان تكون ال�مة متضمنة مع� الفعل ا�ا s،،،،    و~نا نقول أن عالمة الفعل     اء عليهااء عليهااء عليهااء عليهاا]ا]ا]ا]كنها ال تقبل دخول كنها ال تقبل دخول كنها ال تقبل دخول كنها ال تقبل دخول ولولولول

ا�اß ` قبول ا]اء فإن ا]اء هذه s بعض األحيان ال يصح دخو¶ا N بعض ال�مات مع كونها متضمنة مع� الفعل 
عل ا�اß ولكنها ال الفمع� يقال هنا ال�مة ال¹ تدل N . أّوهو ويو  أفا�اß، ويقال فيه مثل ما قيل قبل قليل مثل 

  .تقبل دخول ا]اء عليها هذه تس© اسم فعل ماض
 ،ولكنها ال تقبل دخول ا]اء عليها ،وبعد فعل ماß ،هيهات تدل N َنُعدَ ) ) ) ) َهيَْهاَت َهيَْهاَت لَِما تُوَعُدونَ ((((مثل قوL تعا¦ مثل قوL تعا¦ مثل قوL تعا¦ مثل قوL تعا¦ 

ßفألنها ليست قابلة لعالمة الفعل اأما كونها اسم  ،فنعدها اسم فعل ماßا�،  ßفتضمنها مع� أما كونها اسم فعل ما
ßق شتانومثل  ،الفعل ا�اhبدون شك ،بمع� اف ßق فعل ماhقت ،وافhق يقبل ا]اء ،تقول افhق  ،وافhشتان بمع� اف

 ،ر~تهامع� هذا أنها ال تتغ¤ ح ،وأوّوه هذه أسماء لكنها مبنية "أف"و "وي "فنسميه اسم فعل ماض وبا�ناسبة شتان و
وال�مة حz تتضمن فعل  ،وأنه مب� ،ا"اصل أن الفعل ا�اß عالمته قبول ا]اء سواء ²نت تاء ا]أنيث أو تاء الفاعل

ßولكنها ال تقبل ا]اء فتس© اسم فعل ما ßا�ا. 
7ها  ،الرجال لقوم وتشاجرَ ا واقتتَل  وسافرَ  و�َب  و4َب  تقول ذهَب     ،الفعل ا�اß باتفاق ا	حويz مب� دائماً N الفتح

ُت و¥د أن ا¶مزة ساكنة :ولكن هناك إش�ل تقول ،أفعال ماضية مبنية N الفتح
ْ
وتقول قرُؤوا أو ذهبُوا فتجد أن  ،قرأ

s ؟ ال  اوهو كما ترى ليس مبني ،ا¶مزة وا8اء مضمومان فكيف تقول أن القول الصحيح أن الفعل ا�اß مب� N الفتح
قالوا الفعل ا�اß حقه أن يكون وال s قول ذهبوا فإن ا¶مزة وا8اء مضمومان؟ �ن الز	ا N قو	ا ولكن  ،قول ذهبت

لكن إذا اتصل به ضم¤ الرفع ا�تحرك وهو تاء ا�ت�م وتاء ا�خاطب وتاء الغائب و نا ا�ت�مz ونون  N الفتح اً مبني

 اتصل به أحد هذه الضمائر اo النسوة مÑ ماî N والزلت Ûالفتح ؟ ب N مسة فإنه يسكن آخره أال تقول أنه مب�
 .رك الفتح لكراهة توا� أربعة متحر·ت فيما هو ²ل�مة الواحدةولكنه هنا تُ 

 ءفهل تقول َذَهبَُت ؟ فتتوا¦ أربعة متحر·ت Ó s ،؟ أنت قلت َذ َهـ َب وتاء ا�ت�م متحر~ة أين هذه األربعة ا�تحر·تأين هذه األربعة ا�تحر·تأين هذه األربعة ا�تحر·تأين هذه األربعة ا�تحر·ت
7مة واحدة فيَُسِكنون ا"رف اuي قبل تاء الفاعل أو قبل نون النسوة أو قبل نا كأنه ²ل�مة الواحدة ألن الفعل والفاعل 

 .الفاعلz يسكنونه كراهة توا� أربعة متحر·ت فيما هو ²ل�مة الواحدة 
Íب أن يكون ما قبلها مضموما فل7  ماعةإن واو ا� :قالواو4بوا فما تقول فيها ألم تقل أنها مبنية N الفتحة ؟ 

فعل ماß مب� N الفتح و±نما ضم آخره �ناسبة واو  4بتقول  4بوافإعراب  ،يتخلصوا من ا�ش�ة أبدلوا الفتحة ضمة
بُْت 4بوتقل s  ،ا�ماعة ما أو تقول و±ن ،متحر·ت    فعل ماß مب� N الفتح و±نما سكن آخره كراهة توا� أربعة 4ََ

 .سكن آخره التصاL بضم¤ الرفع ا�تحرك
يقال أن هذا قول ا�حققz، أما قول غ¤ ا�حققz وهو قول قوي ويقال للطلبة ا�بتدئz تيس¤ا ¶م يقال ¶م اإلعراب وهو 

عة ب� N ÷8ا فإذا اتصل به ضم¤ رفع متحرك ب� N السكون و±ذا اتصلت به واو ا�ما ،الفعل ا�اß مب� N الفتح
به ألف االثنz أو تاء ا]أنيث فهو مب� N  تالغالب فيه إذا لم يتصل به Ó أو اتصل الفعل ا�اßأن يقال : واألصحالضم 
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  .الضمو±ذا اتصلت به واو ا�ماعة ب� N  السكونفإذا اتصل به ضم¤ رفع متحرك ب� N لفتح ا
G- فعالمته مكونه من أمرينفعالمته مكونه من أمرينفعالمته مكونه من أمرينفعالمته مكونه من أمرين: : : : فعل األمر:::: 
فإذا اجتمع فيه هذان األمران فهو فعل أمر و±ذا نقص أحدهما فليس     ،،،،قبول نون ا]و~يدقبول نون ا]و~يدقبول نون ا]و~يدقبول نون ا]و~يد    ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�وووو    اêاللة N الطلباêاللة N الطلباêاللة N الطلباêاللة N الطلب    ولولولولاألاألاألاأل

فهذا يدل N  ،وأما قبول نون ا]و~يد كقولك ا4بن¿  ،فاêاللة N الطلب كقولك ا4ب هذا يدل N الطلب    ،بفعل أمر
 لتاللة N الطلب وقبوL نون ا]و~يد وأنهأن هذه ال�مة فعل أمر �ع بz األمرين 

�قومن Yمد أو  :كقولك فعل مضارعبعض األحيان تقبل ال�مة نون ا]و~يد ولكن ال تدل N الطلب ف� حينئذ  -�
 .�Úبن عبداهللا

 èوH- الطلب ولكن ال يقبل نون ا]و~يد N يع� انزل و  كقولك نزا� ،اسم فعل أمرفحينئذ يس©  ،بعض األحيان يدل
هذه 7ها ال تقبل نون ا]و~يد ولكنها تدل N الطلب فتس© اسم  ،ه وايه بمع� زدكفوصه بمع� اسكت و مه ا،ترا% اترك 
  .فعل أمر

اجلس مب� N السكون اجلسوا مب� N حذف  ،فعل األمر يب� N ما Íزم به مضارعه    كيف نعرب فعل األمر؟كيف نعرب فعل األمر؟كيف نعرب فعل األمر؟كيف نعرب فعل األمر؟◄
N ون اتق اهللا مب�	حذف حرف العلةا ....     
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        ))))¬¬¬¬((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة

 بداية ا�عرب وا�ب�بداية ا�عرب وا�ب�بداية ا�عرب وا�ب�بداية ا�عرب وا�ب�

 .ا"ديث اآلن عن ا�عرب وا�ب� ثم ا"ديث عن اإلعراب وا8ناء
بعكسه أي اuي ال يتغ¤ آخره بسبب ما يدخل :  وا�ب�وا�ب�وا�ب�وا�ب� ،هو اuي يتغ¤ آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل : ا�عربا�عربا�عربا�عرب

 .عليه من العوامل
مرفوعة �ا قلت هذا  ةفمر ،وقد تغ¤ت ،7مة قلم ` ال�مة ا�عربة ،قلت هذا قلم ورأيت قلما و~تبت بقلم مثال إذا: ا�عربا�عربا�عربا�عرب

والسبب s  ،ثم صارت �رورة بقولك كتبت بقلم ،ثم ²نت منصوبة s قولك رأيت قلما ألنها مفعول به ،قلم لكونها خñا
 .ةتأثر بال�مة تأث¤اً مبا�اً ف� معربفإذا ²نت العوامل  ،هذا ا]غ¤ دخول العوامل عليها
s فاألصل فيها ا8ناء ألنها ثالثة أقساماألفعال األفعال األفعال األفعال  وأمااألسماء األسماء األسماء األسماء  وأغلب ما يكون اإلعراب:  

ßا�اßا�اßا�اßأواألصح فيه  األمراألمراألمراألمروهو باتفاق مب� و ا�اðا�ضارعا�ضارعا�ضارعا�ضارع نه مب� ويأ  s وهو ا�عرب �شابهته لألسماء ا"اصل أن األصل
سنتحدث عن ا�عرب بش� &م فنقول  اً،واألسماء قد يكون بعضها معربا وقد يكون بعضها مبني ،األسماء هو اإلعراب

ا�عرب هو اuي يتغ¤ آخره كما حصل s 7مة قلم إذ أنها مرة صارت مرفوعة ومرة صارت منصوبة ومرة صارت �رورة 
  .وذلك بسبب ما دخل عليها من عوامل

فأنت تقول مثال s 7مة من و` اسم موصول مب� N  ،ما يدخل عليه من العوامل اuي ال يتغ¤ آخره بسبب وهو ا�ب�ا�ب�ا�ب�ا�ب�
مرة ²ن هناك &مل يستحق  ،السكون تقول جاء من أحبه ورأيت من أحبه ومررت بمن أحبه تغ¤ت عليها العوامل ا�الثة

 
ً
أدخلنا عليه 7مة Øتاج إ¦ منصوب إذ ومرة  ،بل جاءت ساكنة ،ومع ذلك لم يتغ¤ آخر 7مة من ،ما بعده أن يكون مرفو&

ثم قلنا مررت بمن أحبه فمن هذه  ،هو بموقع ا�فعول به s قو	ا رأيت من أحبه ومع ذلك لم يتغ¤ آخره بسبب تغ¤ العامل
  .بقيت N حا¶ا ولم تتغ¤

 .اإلعراب نتيجة وا�ب� نتيجة    ما اإلعراب وا�ب� ؟ما اإلعراب وا�ب� ؟ما اإلعراب وا�ب� ؟ما اإلعراب وا�ب� ؟    ◄
يع� يأð ، وتعريفه أثر ظاهر أو مقدر Íلبه العامل ،� ا"ر~ة ال¹ تقع s آخر ال�مة ا�عربةيع ،أما اإلعراب فهو هذا األثر
ا"ر~ة الs ¹ آخر زيد `  ،هنا جاءت مرفوعة 7مة زيدٌ  ،s آخر ال�مة، �ا قلنا جاء زيدٌ  ؟بسبب العامل وأين يكون

و~ذلك s قولك جاء من أحبه و  ،هذا هو األثر وهو اإلعرابا]نوين ا	صب  ،و�ا نقول رأيت زيداً  ،اإلعراب و` األثر
ال يتغ¤ بسبب ما دخل عليه من ووا8ناء ثابت ال يتغ¤ فهو ال يتأثر  ،رأيت من أحبه ومررت بمن أحبه هذا هو ا8ناء

  .العوامل
ومادام أنا قلنا أن هذا  ،العواملخرها بسبب ما يدخل عليها من آيع� األصل فيها أنها يتغ¤  ة،األصل s األسماء أنها معرب

القليل s األسماء أن تكون مبينة ومع� ذلك أنها تصبح ثابتة  مع� ذلك أن الفرع أو ،هو األصل فالبد لألصل من فرع
 .N حر~ة واحدة ال تتغ¤ مهما أدخلت عليها من عوامل

s ذلك أن األسماء يعñ فيها عن ا"اجات وأحيانا :  السببالسببالسببالسببفما السبب s أن األسماء األصل فيها أن تكون متغ¤ة اآلخر؟ 
 أو �و ذلك وهذه 7ها أشيا ويكون مفعوال يكون هذا االسم فاعال

ً
تلزم s االسم أن يتغ¤ آخره حÑ  ءبه أو تميïا أو حاال

 .نعرف ا�قصود به
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 هل يمكن أن يكون s األسماء مب� ؟هل يمكن أن يكون s األسماء مب� ؟هل يمكن أن يكون s األسماء مب� ؟هل يمكن أن يكون s األسماء مب� ؟    ◄

يدخل عليها من  يع� يتغ¤ آخرها بسبب ما ةواألغلب s األسماء أنها معربو` من حيث ا]عداد كث¤ة لكن األكd     نعمنعمنعمنعم
 .العوامل

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
فمن األسماء  اإلعرابب يتأثرنه ال أنه مب� وأنعدد هذه األسماء ا�بينة حÑ تعرف مÑ ما جاء اسم من هذه األسماء : : : : أوال

 : ا�بنية

الضم¤  ،و8ها N نوعيها مبنية متصل وبعضها منفصلعضها والضمائر ب    والضمائر 7ها مبنية دون استثناء    الضمائر -�
مثاL ناء الفاعلz وياء ا�ت�م وهكذا �موعة من  والضم¤ ا�تصل ،ا�تصل N سبيل ا�ثال ا]اء و` تاء ا�ت�م مثال

 .الضمائر 7ها مبنية ثابتة ال تتغ¤
ال يتغ¤ وضبطها ومع ذلك ش�ها  ،Y sل جر ةY sل نصب ومرYل رفع ومره  s تقع s مرة    ناء الفاعلzناء الفاعلzناء الفاعلzناء الفاعل : : : :z	Úب مثاال	Úب مثاال	Úب مثاال	Úب مثاال
Lموضع  }َرب¿نَا إِغ¿نَا َسِمْعنَا{تعا¦  انظر لقو s ربنا s ل  إ�ه، ألنها مضاف جرناءY s نا"و ،نإألنها اسم  نصبو±ننا ناء هنا" 

  .لم تتغ¤الفاعلz  "نا "ا"اصل أن ،s سمعنا Y sل رفع ألنها فاعل
 ،بسبب ما يدخل عليها من عوامل انه ال يتغ¤ آخرهفإمنفصلة  ماألول من ا�بنيات من األسماء هو الضمائر سواء متصلة أ

 .�ن مبتدأ مب� N الضم Y sل رفع )�ن �تهدون(N سبيل ا�ثال �ن  والضم¤ ا�نفصل
َافُِظ  {

َ
" ُ

َ
L َر َو±ِن¿ا

ْ
ك Äuَا ا

ْ
	 ُْن نَز¿

َ
s  "نا") بنا �ن مررَت (، و` أيضا Y sل نصب او�ن تو~يد ¶ Y sل نصب "نا" } ونَ إِن¿ا �
 .لم تتغ¤ 7مة �ن�ن تأكيد ¶ا Y sل جر وو ،Yل جر

H- قولك     وأسماء اإلشارة 7ها مبنية، ، ، ، )وهؤالء هذا وهذه وهذان وهاتان( أسماء اإلشارةأسماء اإلشارةأسماء اإلشارةأسماء اإلشارة Ñقولك ح Ñقولك ح Ñقولك ح Ñالرأي ح N هذان وهاتان فإنهما
    ....بنيانالصحيح م

G- اصة األسماء ا�وصولةاألسماء ا�وصولةاألسماء ا�وصولةاألسماء ا�وصولةoة أو األسماء ا�وصولة ا~hاألسماء ا�وصولة مبنية سواء األسماء ا�وصولة ا�ش P....    
إذا أي أي أي أي وأي، وغ¤ها، 7مة  اuي ال¹ الثان اللتان اuين اآلð الال� من وما وذو الطائية    من أمثلتها؟ما األسماء ا�وصولة ما األسماء ا�وصولة ما األسماء ا�وصولة ما األسماء ا�وصولة 

�و قول اهللا تعا¦ �و قول اهللا تعا¦ �و قول اهللا تعا¦ �و قول اهللا تعا¦     ن تضاف و¼ذف صدر صلتهاأإال s موضع واحد فقط وهو  ةغلب معربجاءت موصولة فإنها N األ
 الر¿Þَِْن ِعِتيÈا{{{{

َ
Nَ 9َشد

َ
ُهْم أ ف9

َ
َقن¿ ِمْن ÄPُ ِشيَعٍة ك ِºَْ

َ
 }}}}ُعم¿ 	

 ....و` 7مة أي ة7ها مبنية ماعدا 7مة واحدأسماء ال6ط أسماء ال6ط أسماء ال6ط أسماء ال6ط  -�

     ....7مة أي7ها مبنية ماعدا أسماء االستفهام أسماء االستفهام أسماء االستفهام أسماء االستفهام  -�

  .هذه أيضا من األسماء ا�بنية "نزا�" "صه" :ومثل "وي : "ومثل "شتان: "مثل: : : : أسماء األفعالأسماء األفعالأسماء األفعالأسماء األفعال -�
وحيث وهذه  ،وقد تتضمن أحيانا مع� ال6طية ،و±ذا و` للزمن ا�ستقبل ،لزمن ا�اßلإذ و`  :مثل: بعض الظروفبعض الظروفبعض الظروفبعض الظروف -�

     فلماذا تب�؟ ةs األسماء أنها معرب لكن البد أن نعرف إذا ²ن األصل، أيضا من ا�بنيات
ابن مالك رÞه اهللا s ، ، ، ، ففففووووأنواع الشبه أربعة بz األسماء وا"رأنواع الشبه أربعة بz األسماء وا"رأنواع الشبه أربعة بz األسماء وا"رأنواع الشبه أربعة بz األسماء وا"ر: : : : قالقالقالقال    كيف تشبه ا"روف ،هت ا"روفبشأتب� األسماء إذا 

 :ألفيته ذكر أن أنواع الشبه أربعة فقال
 �لشبه من ا"روف مد          واالسم منه معرب ومب� 

 õ²لشبه الوضs ج Êو          تنائاس Ñم s وا�عنوي èهنا 
ال·فتقار ، وتأثر             ~نيابة عن الفعل بال و Äأص 



                  ))))))))ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� باب باب باب باب باب باب باب باب ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                         )       )       )       )       )       )       )       )       نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                                                                                                                  )     )     )     )     )     )     )     )     مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول                --------مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو         ((
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 s الشبه األول والشبه ا�ا� "أوضح ا�سالك"ابن هشام s وأما الشبه ا�الث  ،جعل أنواع الشبه ثالثة لكنه وافق ابن مالك
ثم قسم هذا الشبه االستعما�  ،ستعما�فتقاري فقد جعلهما Øت عنوان الشبه االوهو ا	ياâ والشبه الرابع وهو الشبه اال

zأن أنواع ،قسم N ا"قيقة s بذلك أنهما متفقان zالشبه أربعة فتب.  
  

ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
بعضهم يرى أن يكون  ،و االسم ا�ب� موضوع N حرف واحد أو N حرفzأ ةالشبه الوضõ هو أن تكون ال�م ::::أوال

وهذا s  ،وهذا هو الصواب �ا� ساكنا يع� ليس �رد أن يكون N حرفz فقط بل يكون ا"رف ا�ا� ساكناا"رف ا
من  ال�فمثل ، لكن s األغلب يكون s الضمائر ا�تصلة ا،وقد يكون s غ¤ه ،األغلب يكون s الضمائر ا�تصلة

نون  أو ألف االثنzأو  تاء الفاعلأو  ياء ا�خاطبةأو  ا�ت�م ا�اء ياءأو  كنأأو  كأو هذا ل كمن مررت ب ال�فو  كأكرم
فإنها ضم¤ متصل ومب� بشبهه  ،نايضاف إ�ها مثال 7مة  ،P ضم¤ من هذه الضمائر موضوع N حرف واحد ،النسوة

  .للحروف شبها وضعيا
لكن قد  ،s ا"روف أن تكون كذلكN حرف واحد أو N حرفz؟ نعم هذا هو الغالب ة هل ا"روف s وضعها موضوع

ن ا"رف ا�شدد عبارة عن أو ،مثل 7مة لعل فإنها مكونة من أربعة أحرف ،تكون N أكd من حرفz ولكنه قليل
zوالالم ا�ا�ة مشددة ف� عبارة عن حرف zالالم والع zحرف،  s فالضمائر تشبه ا"روف شبها وضعيا وهذا هو الغالب

 .هائهو سبب بناوهذا  ،الضمائر
 s ًأن 7مة وأيضا õواحد ةهذه 7مات معرب يدو دمو خأو أبالشبه الوض P ةمع أن zحرف N لم  ذافلما ،منها موضوعة

 ،من حرفz ةهذه ظاهرها أنها فعال مكون الصحيحالصحيحالصحيحالصحيحقال s  ؟�كم عليها بأنها مبنية؟ ألنها أشبهت ا"روف شبها وضعيا
P قال إذا أردت تعرف ما أصل ال�مة فاعمد  من هذه ال�مات أصلها ثال> كيف هذا؟ ةواحد ولكن الواقع والصحيح أن

من أين جاءت  ،أخوانتقول  أخو~ذلك 7مة  ،أبوانحz تثنيتها تقول  أبانظر إ¦ 7مة  ،إ¦ عدد من األمور منها أن تثنيها
 ءإن ²ن حذف منه Ó ،ية األسماء تعيد االسم إ¦ أصلةوتثن ،هذه الواو؟ قال هذه ال¹ حذفت با�فرد رجعت إ�ها با]ثنية

هذه األلف ما أصلها؟ أصلها واو عندما  عþفمثال حينما تقول  ،ن ²ن قد قلب إ¦ حرف آخر &د إ¦ ما ²ن عليه±و ،&د
ثنية تعيد األسماء إ¦ فحينئذ عرفنا أن ا] ،ة حz تثنيتها تقلبها إ¦ ياء�وهكذا هدى هذه فيها ألف ثا ،عصواننثنيها نقول 

   ،أصو¶ا

دى ؤأن يتضمن االسم مع� من ا�عا� ال¹ حقها أن ت :هو الشبه ا�عنوي"الشبه ا�عنوي وقد عرفه ابن هشام بقوL : ثانيا
ألنه s بعض األحيان  ،الالالال؟ اً لكن هل يلزم أن يكون L شبيه s ا"روف s ا�ع�؟ يع� وضعت العرب L حرف، "با"روف

يأð االسم  يع� ،فأما ما وضعت L العرب حرفااً، ð من األسماء ما يتضمن مع� ا"رف مع أن العرب لم تضع L حرفيأ
أسماء االستفهام : وقد وضعت L العرب حرفا فذلك s موضعz ،يع� معناه موجود s ا"روف ،معنويا افيشبه ا"رف شبه

 .وأسماء ال6ط
وا8قية P ما يدل N االستفهام فهو اسم ماعدا حرفz ما  ،ا العرب حروفا بل حرفz فقطوضعت ¶ أسماء االستفهامأسماء االستفهامأسماء االستفهامأسماء االستفهامن إف

وهو يدل N  ،ا¶مزة فيها 7ها حرف )أأنتم أنز]موه من ا�زن أم �ن ا�ºلون( ؟أو أأنت موجود ؟هما؟ ا¶مزة إذا قلت أتقول
ألن P أدوات  ،أشبهها s ا�ع� أسماء االستفهام األخرىوقد  ،وهل حرف وليست اسم ،وا"رف ا�ا� هو هل ،االستفهام

فقد أشبهت األسماء األخرى من أسماء  ،فإنهما حرفان ،ع� ا¶مزة وهلأ ،ما عدى هاتz ال�متz ،االستفهام أسماء
  .ن معناهما واحداالستفهام هذين ا"رفs z ا�ع� أل
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    سؤال �اذا أعربت دون بقية أخواتها ؟ .أيوهو 7مة  ببببوهو معروهو معروهو معروهو معريب� عندنا اسم واحد يدل N االستفهام 
اسمع إ¦  ،ن حذف ا�ضاف إ�ه عوضت عنه با]نوينإف ،البد أن تكون 7مة أي مضافة    ،،،،مالزمة لمالزمة لمالزمة لمالزمة لإلإلإلإلضافةضافةضافةضافةألنها ألنها ألنها ألنها     : : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب    

ي9 فَ {: قول اهللا تعا¦
َ
ْمِن  أ

َ ْ
َحق9 بِاأل

َ
َفِريَقzِْ أ

ْ
 ،ة رفعها الضمه الظاهرة N آخرهاأي هنا اسم استفهام و` مرفوعة وعالم ،}ال
فقد أثرت عليها  ،انظر إ¦ 7مة أي s هذه ا�واضع ،رجل مررت أيرجل قابلت وب أي¿ وتقول  ،مع� ذلك أنها معربة

معربة دون بقية أسماء االستفهام  دائماأي 7مة  نفإذ ،مع أنها s ا�واضع ا�الثة اسم استفهام ،العوامل ال¹ دخلت عليها
  .سبب uلك مالزمتها لإلضافةوال

 ننتقل إ¦ أسماء ال6ط P ما يدل N ال6ط فهو اسم ماعدا
 حرف باتفاق نْ إ -����
H- فيها خالف والصحيح أنها حرف ذماإ. 
G- فيها خالف والصحيح أنها اسم مهما. 

 ةمعرب أين 7مة إف ،سماء االستفهامكما ذكرنا s أ ،أيو` 7مة     ةةةةماعدا 7مة واحدماعدا 7مة واحدماعدا 7مة واحدماعدا 7مة واحد    ،،،،وبقية األدوات 7ها أسماء ووبقية األدوات 7ها أسماء ووبقية األدوات 7ها أسماء ووبقية األدوات 7ها أسماء و8888ها مبنيةها مبنيةها مبنيةها مبنية
ال6طية  نْ إأشبهت لك سائل فقال لك أن أي اسم �ط وقد أشبهت ا"روف ماذا أشبهت؟ أولو س ،دون بقية أسماء ال6ط
فلم أعربت دون بقية أسماء ال6ط؟  ،ن معناهما واحدا�ع� ألs أشبهتها ؟ ءأشبهتا s أي Ó ،ال¹ باتفاق أنها حرف

 .ألنها مالزمة لإلضافة واإلضافة من خصائص األسماء :و اuي ذكرناه قبل قليل s أي االستفهاميةوا�واب ه
 .صار عندنا الشبه ا�عنوي اuي ذكرناه s هذه ا"لقة إنما هو يكون s أسماء ال6ط ويكون s أسماء االستفهام

هذا  امعنوي اأسماء اإلشارة تشبه ا"روف شبه اإلشارةأسماء وهو  بù نوع واحد من الشبه ا�عنوي والعرب لم تضع L حرفا
وا]نبيه  ،ومثل ا	داء ،سبحان اهللا ماالشبه ا�عنوي ؟ ألي حرف تشبه ؟ قال اإلشارة مثل ا]نبيه هاتانو هذانو هؤالءوهذه و

شبهت ا"روف شبها أسماء اإلشارة ألنها أ تومع ذلك فقد بني الكن اإلشارة لم تضع ¶ا العرب حرف ،وا	داء ¶ا حروف
  .وقد أشبهت حرفا لكن العرب لم تضع هذا ا"رف ،معنويا
 .ما أسماء ال6ط±و ،ما أسماء االستفهام±و ،ما أسماء اإلشارةإالشبه ا�عنوي ثالثة أقسام  إذن

    ) ) ) ) ��������((((    ةةةةا"لقا"لقا"لقا"لق

  �ن مسؤولون عما قاL ابن هشام، ولسنا مسؤولz عما قاL ابن مالك�ن مسؤولون عما قاL ابن هشام، ولسنا مسؤولz عما قاL ابن مالك�ن مسؤولون عما قاL ابن هشام، ولسنا مسؤولz عما قاL ابن مالك�ن مسؤولون عما قاL ابن هشام، ولسنا مسؤولz عما قاL ابن مالك    ::::مالحظةمالحظةمالحظةمالحظة

 اً اً اً ثا�ثا�ثا�ثا�
بن بن بن بن اااا عنها  عنها  عنها  عنها هذه عñّ هذه عñّ هذه عñّ هذه عñّ     ،،،،كأن ينوب عن الفعل فيؤثر واليتأثرسم طريقة من طرائق ا"روف، سم طريقة من طرائق ا"روف، سم طريقة من طرائق ا"روف، سم طريقة من طرائق ا"روف، أن يلزم االأن يلزم االأن يلزم االأن يلزم اال    ستعما�اال الشبه: اً

 Lمالك بقو Lمالك بقو Lمالك بقو Lاإلسم  -يع� ¼تاج– أو أن يفتقر، ، ، ، يعمل عمل الفعل وال تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه أو) ) ) ) عن الفعلِ عن الفعلِ عن الفعلِ عن الفعلِ     و~نيابةو~نيابةو~نيابةو~نيابةٍٍٍٍ    ((((مالك بقو
 ....إ¦ �لة -يع� دائماً - إفتقارا متأصال

 بعاً بعاً بعاً رارارارا
-سم عن الفعل فيؤثراال فهو أن ينوب ،بن هشام رÞه اهللاN ماذكر     ستعما�ا�زء األول من الشبه اال    الشبه ا	ياâ ::::بعاً

سم االفعل و سماوهما  ةهذا يشمل نوعz من األسماء ا�بني ،واليدخل عليه &مٌل فيؤثر فيه ،عمل الفعل -يع� فيعمل
و±نما هو  ،هذا    وهو أصوات األشياء وليس ا�قصود به حفيف الشجر ليس ،ملهيستع هذا قليل من ،سم الصوتا ،الصوت
نكسار Óء ما ا أو وصفهم ،)÷ق(لصوت الغراب بقو¶م  وصفهمك ة،أصوات ا"يوانات وبعض األشياء ا�امد تمثيل
وهو اuي يعمل عمل  ،لسم الفعاه؟ قالوا ب� �شابهته ئلسبب ببناا وهذا مبٌ� ما ،سم صوتافهذا يسمونه ) قط(بقو¶م 

 .تدخل عليه العوامل فتؤثر فيه الفعل وال
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سم سم سم سم اااانمثل ¶ا أما  ،سم فعل األمرامنهما  وأكd ،سم الفعل ا�ضارعاسم الفعل ا�اß وأقل منه اوهو كث¤ ومنه : سم الفعلسم الفعلسم الفعلسم الفعلاااا
ßالفعل ا�اßالفعل ا�اßالفعل ا�اßيدخل  وهما ال ،مل الفعلوهما يعمالن ع ،وهما مبنيان ،سماناسمان أصلهما اهذان  هيهاتو شتانفنحو  :الفعل ا�ا

تقول إن هيهات كذا  وال ،فال تستطيع أن تقول مررت بهيهات حÑ يدخل عليها &مل وهو حرف ا�ر ،عليهما العوامل
و±ن ، فثلك التدخل عليها العوامل أصالً  ،من حروف ا�ر تدخل عليها إن وال لعل وال حرفاً  شتان كذلك ال وال ،و~ذا

 . افhاضادخلت فإنها التؤثر فيها 

هذا  ة،أوزان Yدد ن صورته ¶األ ،هو اuي يؤدي مع� الفعل ا�ضارع ولكنه ليس N صورة ا�ضارع :اسم الفعل ا�ضارعاسم الفعل ا�ضارعاسم الفعل ا�ضارعاسم الفعل ا�ضارع
s حz أن أعجب  ،تدخل عليها العوامل ال) وي(7مة  هذه ،فمعناها أعجب) وي(ليس N هذه الصور وهذا �و 7مة 

فإنها تؤدي مع� 7مة ) وي(أما 7مة  ،ن أعجب فتؤثر فيها وتقول لم أعجب أثرت فيهاتقول مثال ً ل ،تدخل عليها العوامل
أيضاً من أسماء األفعال  ،إذن هذه أسماء أفعال ،كذلك ،أعجب وال تدخل عليها العوامل فال تقول لم وي مثال ًوال لن وي

و` s الوقت نفسه تعمل عمل  ةامل ا�ؤثرتدخل عليها العو و` بمع� أتضجر وè الوقت نفسه ال) أف(ا�ضارعه 7مة 
  ،مثل جلس ،قد يكون مكتفياً فقط بالفاعل ،أن يرفع فاعل N األقلوعمل الفعل  ،الفعل

ً
مثل  اً واحد وقد ينصب مفعوال

زيداً مفعول  ،ًأعلمت زيداً صا"اً �تهدا :وقد ينصب ثالثة مفعوالت مثل أعلم ،وقد ينصب مفعولz مثل علم ،4ب
 .مفعول ثالث اً و�تهد ،صا"اً مفعول ثا� ،أول

وهو أن تصوغ من  ومنه Óء ٌ قيا� بمع� زد) إيه(ْف وبمع� أكفُ ) مه(بمع� أسكت و ) صه(كث¤ منه   :األمراألمراألمراألمر سم فعلسم فعلسم فعلسم فعلاااا
 يع�  ِجلس جالسيع� إنزل وè  نزال نزلفتقول مثًال s ، الِ عَ فَ الفعل العادي مثل 4ب أو ترك أو جلس N وزن 

بفتح  فَعاَلِ  ترك هذه يرى بعضهم أنها قياسيه يع� أنه Íوز لك أن تصوغ من الفعل N وزنايع�  ترك تراكِ جلس وè ا
äالك N ثم ألف ثم الم تكوم مبنية zيع� التصلح �ميع  ةأنها ليست بقياسي وبعضهم يرى، الفاء ثم بفتح الع

  .نيبه جداً من القياس يع� أنها ¥وز بمعظم األفعال أن تصوغ منها هذا الوزأو N األقل قر ةوالصحيح أنها قياسي ،األفعال

فرفعت الضم¤  ،الفعل تماماً  تستطيع أن تقول 4اب Yمداً ؟ نعم تستطيع أن تقول ذلك مع� هذا أنها عملت عمل هل
  .العوامل فتؤثر فيهاتدخل عليها  الفعل ولكن ال هذه تعمل عملن إذ ،ونصبت ا�فعول به ،ا�ستh وهو فاعل

  فتقاريبالشبه اال ابن مالكأو كما سماه   :ا�ا� من الشبه اإلستعماا�ا� من الشبه اإلستعماا�ا� من الشبه اإلستعماا�ا� من الشبه اإلستعما����ا�زء ا�زء ا�زء ا�زء 

 ةإ¦ �ل هو أن يفتقر اإلسم إفتقاراً متأصالً : فتقاريفتقاريفتقاريفتقاريالشبه االالشبه االالشبه االالشبه اال    

هو هذا  فما ،�لةً  وهذا ال(ء يكون ،يع� إ¦ Óٍء يلحقه: ةإ¦ �ل، يع� دائماً : متأصالً متأصالً متأصالً متأصالً  فتقاراً فتقاراً فتقاراً فتقاراً اااا ،معناها ¼تاج: يفتقريفتقريفتقريفتقر    
و` تدل N الزمن ) إذا(و ،و` تدل N الزمن ا�اß )إذ(هو ؟ ال(ء اuي يفتقر دائماً إ¦ �لٍة تتمه أو يتم به معناه

تقول     يصح لك أن يع� حz جلس بالزمن ا�اß وال ،جلس Yمدٌ  إذجلست : تقول فمثالً ) حيث(و8مة  ،ا�ستقبل
السياره  إذمثًال جلست  ةلكن لو أكملت ا�مل ،يمكن تقول جلست إذ Yمٌد أو إذ زيٌد ما يصح لك أن وال ،إذ جلست
فتقاراً اتصح أن تكون ف� تفتقر  إ¦ 7مة تلحقها و±ال فإنها ال و` ØتاجØتاج إ�ه  ما ةستوفت ال�ماحينئٍذ  ،مارةٌ 

 ةا�مل ه�لٍة وهذ حÑ تضيفها إ¦ "إذا"ة يتم مع� 7م ال إذا جاء ،جاء Yمٌد أكرمتك "إذا"و±ذا مثا¶ا  ة،إ¦ �ل متأصالً 
ظرف �ا يستقبل من الزمان إذا فها بعض ا	حويz فيقول يعرّ  هذه نإذ ،هنا ` 7مة جاء Yمٌد أو جاء زيٌد أو جاء صالح

طه منصوب ل6 ظرف �ا يستقبل من الزمان خافٌض  إذا :عند هذا ا"د وبعضهم يقول ويقف ة،متضمن مع� ال6طي
فهو ¼تاج إ¦ Óء  ،منصوب �وابه مادام ظرفاً ، خافٌض ل6طه يع� أن فعل ال6ط مضاف إ�ه فيص¤ خافضاً L، وابه�
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 .ينصبه فهو حينئٍذ منصوب �واب ال6ط
s ) أوضح ا�سالك(بن هشام نفسه صاحب وال ؟وهذا فيه خالف هل هو منصوب بفعل ال6ط أو منصوب �واب ال6ط

ظرف �ا يستقبل من الزمان  إذايقوL ا�عربون s إعراب إذا ال¹ يقولون أنها  حديٌث �يٌل عما )مغ� اللبيب(به كتا
  .وابه�ل6طه منصوب  خافٌض 

مع إ¦ قوL اسÍوز  سم مفرد؟ الافتضيف 7مة حيث إ¦ Yمد وهو ) جلست حيث Yمدٍ : (هل Íوز لك أن تقول) حيث( 
ولكنها لم  نْ مِ هنا مبنية N الضم مع أنه سبقها  حيث، 7مة )جت فول وجهك شطر ا�سجد ا"رامومن حيث خر: (تعا¦

 حيَث و±ن ²ن بعض العرب يقول  ،أشهر لغات العرببحقها أن تكون مبنيًة N الضم وهذا  )حيُث (تؤثر فيها ألن 7مة 
 .رب أن 7مة حيُث مبنية N الضمî sم الع ولكن األعموهذا قليل جدا ً  ،حيِث وبعضهم يقول  ،فيها
أما : : : : وuلك �ا ورد قول الشاعروuلك �ا ورد قول الشاعروuلك �ا ورد قول الشاعروuلك �ا ورد قول الشاعر    ة،�ل فتقاراً متأصًال إ¦افتقارها بنيت ال    لسبب s بنائها؟ا 7مة حيُث ما: : : : سألك سائلسألك سائلسألك سائلسألك سائل    لولولولو

وأما حق حيُث فهو أن  ة،إ�ه قالوا هذا للÚورة الشعري مضاٌف  فجعلها ةواحد ةكت? بكلماف    ،،،،ترى حيث سهيل ٍطالعا
ثم بù ) إذ، إذا، حيث(فصار عندنا  ة،ردوا هذا ا8يت أو أولوه أو جعلوه منسوباً إ¦ الÚورة الشعري وuلك ة،ف إ¦ �لتضا

 .صلة ¶ا يتم معناها إال بذكر �لة تكون و` ال ة،األسماء ا�وصول
 :` نو&ن ؟ةما` ا�وصوالت اإلسمية، و` غ¤ ا�وصوالت ا"رفي ةسميا�قصود هنا ا�وصوالت اال

ا�ذكر  للمث�: الثانو ةللمفردة ا�ؤنث: ال¹و، للمفرد ا�ذكر اuي: و` P لفظ منه يدل N مع� Yدد:نوع خاص - �
�ماعة : الأل�أو  الال�ðماعة اuكور و: اuينو نصباً وجراً : اللتzللمث� ا�ؤنث رفعا و: اللتانو نصباً وجراً : الثينرفعاً و
  .خاص ةيسمونها أسماء موصول هذه، األناث

H - ةا�وصول ~hأحوا¶ا  ةصا") من(يقولون أن  )منْ (ف� مثال ً  ةا�ش P s `للمفرد وا�ث� وا�مع ا�ذكر وا�ؤنث و
 ،يهاوهم N خالف ف ةا�وصول )ال(ومثلها ة ا�وصول) أي(ومثلها  ،ب6ٍط ) ذا(ومثلها ) ما(مثلها 7مة  ،مبنيٌة N السكون

 .ةو` 7ها أسماء موصول

ïÍون  الوuلك ، إنما تستفيد إذا قلت جاء اuي قابلته أمس ،هل يمكن أن يستفيد منه مع� تاما؟ ال فجرب جاء اuي
 معناها لم ¼صل فيما م0 و±نما ¼صل s ا�ستقبل فال ةالطلبي ةألن ا�مل ،مثالً  ةs صلة ا�وصول أن تكون �لة طلبي

 جاء: فتقول ،بصلتهإال إال إال إال     يتم تعريفه سم ا�وصول الواال ،سم ا�وصولألنك تريد تعريف اال ،4بها اuيجاء  Íوز مثالً 

 قابِ  اuيجاء : يصح أن تقول وال ،اuي قابلته أمس
ْ
و±نما سيتحقق s  ،مs 0 ما ألن 7مة قابله لم يتحقق معناها ،هل

  .ا�ستقبل

ستعما� اوأن هذا الشبه للحروف إنما هو شبه  ،ها هو شبهها للحروفئوأن سبب بنا ة،7ها مبني ةلواألسماء ا�وص ::::ةةةةاoالصاoالصاoالصاoالص
  .لةفتقارا ً متأصال ً إ¦ �افتقاري وذلك أنه يفتقر بن مالك هو يس© بالشبه االاوØ Nقيق  ،بن هشام رÞه اهللاØ Nقيق 

: با�اء فتقول وè حال¹ ا	صب وا�ر تكونان ،نان باأللفs حالة الرفع تكو اللتانو الثان: األوý: �موعه من القضايا�موعه من القضايا�موعه من القضايا�موعه من القضايا
سمان ا�وصوالن مبنيان؟ أم فهل هذان اال، اللتانومثلها  ،أحبهما الثينأحبهما، ومررت ب الثينأحبهما، ورأيت  الثانجاء 

، أحبه اuيب أحبه ومررت ياuجاء : تقول أنمثل  ة،²ن يلزمان صورًة واحد ،مبنيان لم يتغ¤ا هما معربان؟ لو قلت أنهما
فتقول أنها معربٌة  ةأم أنها معرب ؟تغ¤ت صورتها مع أنه ةمبني الثانفهل  ة،واحد ةهنا لم تتغ¤ و±نما جاءت بصور اuي
 ؟با�اء ةو�رور ةباأللف ومنصوب ةمرفوع
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والسبب  ،ةأنها معرب) اللتz، للتانا، الثين، الثان(يرون أن  فجمهور ا	حويzعن هذا أن يقال أن هناك خالفاً  وا�وابوا�وابوا�وابوا�واب
ناحية  وè أي ةواألصل فيها أنها معرب ،أنها رجعت إ¦ أصلها وهو األسماء ةمعرب ةا�وصول s أنها دون بقية األسماء

  .ءكما ذكرنا من خصائص األسما ةوا]ثني ،رجعت؟ أنها وقعت N صورة ا�ث� أو أنها مثنيات

&تلف صورها رفعاً ونصباً  مع كونها اللتzو الثينو اللتانو الثانبل : بن يزيد ا�ñد قالبن يزيد ا�ñد قالبن يزيد ا�ñد قالبن يزيد ا�ñد قالالعلماء هو Yمد العلماء هو Yمد العلماء هو Yمد العلماء هو Yمد  واuي خالفواuي خالفواuي خالفواuي خالف
وأو@ بهما s حالة ا	صب وا�ر  ،s حالة الرفع اللتانو الثان7مة  كيف؟ قال أو@ بصورة ةف� مبنيمع ذلك  وجراً 

 ،ألنها ليست مثنيات: قال؟ Yمد ا�ñد لم يا ،ها فيها ا�اءولكنة، بل مبنية وليست منصوب ،با�اء ةأو منصوب مقhنه با�اء
 ،ولم يقول بذلك أحد الثيانتقول  حق 7مة اuي حz تثنيها؟ حقها أن مااuي ألنها لو ²نت مث� ما مفردها؟ مفردها 

و~ذلك قالوا s نصبها  ،Øذف وال ةال¹ يلزم أن تكون ا�اء موجود فحz تثنية ،اللتيانو ،ولم يقل بذلك أحد الثيzو
رحم اهللا ا�ñد ورحم �يع علماء ا�سلمz ود�له قوي و�هور  ،s رأA قويرأٌي وهذا  ،يقل بذلك أحد ولم اللتيzوجرها 

أما ا�ñد فنظر نظرة أعمق من بقية  ة،فقالوا مادام جاءت N صورة ا�ث� ف� معرب ة،الظاهر ةا	حويz أخذوا الصور
  .يزاالن مبنيz ويz فقرر أنهما N هاتz الصورتz ال�هور ا	ح

 ،حتاجت إ¦ �لة ينفع الصادقz صدقهماهنا  يومف) ينفع الصادقz صدقهم يومهذا (s قوL سبحانه وتعا¦ ) يوم(7مة 
`  فإذن ،ي وال¹واu إ¦ �لة تكملها كما s 7مة اuين ةيع� ليست دائماً Yتاج ،حتياج ليس متأصالً الولكن هذا ا

فأردت ا]نبيه إ¦ هذا  ،حتياجاً متأصالً اثالث لكنه ليس  أو s �لتz أو ةواحد ةاج صحيح وهو s �ليحتألن اال ة،معرب
 .ةتستحقه وهو أنها معرب تزال N ما فثلك إنها ال ةقبل أن Bتم هذه ا"لق

    ) ) ) ) ��������((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة

متعلقا  ن انهينا ا"ديث عن األسماء وسأعيد جزءاً يسً¤ا أو أذكر جزًءا يسً¤اوا8ناء بعد أ الفعل وما يستحقه من اإلعراب
 .باألسماء ثم نبدأ بعون اهللا تعا¦ s نوí الفعل ا�عرب وا�ب�

ا بù من Èجد ñيكون ظاهًرا وقد يكون مقّدًرا ، هذا اإلعراب قدمعربةوهو أن تكون  ،األسماء القسم ا�ا� واألك....     

ظاهر ألنها  عليها إعراب) عبد( ف�مة) جاَء عبُد اِهللا، و رأيُت عبَد اِهللا، و مررُت بعبِد اهللاِ (فكقولك     اب الظاهرفأما اإلعر
 .�رورة بالكäةومرة جاءت  ،منصوبة بالفتحةومرة جاءت  ،مرفوعة بالضمةمرة جاءت 

P s بعض الصور ،صورال أّما االسم ا�عرب إعرابًا تقديرًيا فقد يكون اإلعراب ا]قديري s ولكن نأخذ  ،وقد يكون
 همصط? هذ7مة  ،جاَء مصط?، و رأيُت مصط?، و مررُت بمصط?: تقول فإنك مثالً ) مصط?(وهو 7مة  اواحد مثاال

 جاءَ (فتقول  معربة ³ر·ت مقّدرة، أين الضمة؟ أين الفتحة؟ أين الكäة؟ غ¤ ظاهرة s اللفظ ولكنها معربة مرفوعة

فاعل مرفوع وعالمة رفعة ضمة مقّدرة N األلف منع من ظهورها ا]عّذر، و~ذلك رأيُت مصط?  مصط?) مصط?
ها معربة ³ر·ت مقّدرة، 

ّ
منصوبة وعالمة نصبها الفتحة ا�قّدرة N ): مصط? رأيت(و~ذلك مررت بمصط? فإنها 7

 .قّدرة عليه�رور وعالمة جره الكäة ا� :مصط? كذلك) مصط?مررت ب(األلف و
 األصل ؟ إما أن يكون مبنّيا و±ما أن يكون معربا فما: الفعل L نو&نالفعل L نو&نالفعل L نو&نالفعل L نو&ن

 معربا؟ ، أم األصل s الفعل أن يكوناألصل s الفعل أن يكون مبنياً 

 .بسبب ما يدخل عليه من العوامل هذا هو األصل ، يع� ال يتغّ¤ آخرهاألصل s الفعل أن يكون مبنّيابعكس األسماء، 
zح s  األسماء أنأّن s ا�عرب وا�ب� منهاتكون معربة األصل s لك لّما قسمنا األفعال ونظرناuالغالب  وجدنا أن ،، و



                  ))))))))ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� باب باب باب باب باب باب باب باب ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                         )       )       )       )       )       )       )       )       نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                                                                                                                  )     )     )     )     )     )     )     )     مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول                --------مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو         ((

- H� - 
 

 .s األفعال أنها مبنية
مب� N الضم s بعض  ،فأما الفعل ا�اß فهو مب� دائما باتفاق، مب� N الفتح مب� N السكون s بعض األحيان

ن آخره فلسبب، وN الفتح اَق وهو أن الفعل ا�اß دائما مبنيْق والُمَحق¿ مع القول الُمَحقÄ  ،أنّه مب�األحيان، ا�هم  Äن ُسك± ،
 .لكنه ال يزال مع هاتz الصورتz ال يزال مبنيا N الفتح ،أو ُضّم آخره فلسبب

ء اهللا s أمثلة P هذه األنواع، بù من األفعال ورأينا أيضا أن فعل األمر N الصحيح من األقوال أنه مب�، وسننظر إن شا
 .وهو الفعل ا�ضارع نوع واحد

 .ألنه أشبه االسم: معرب باتفاق وال خالف s ذلك، قالوا : الفعل ا�ضارعالفعل ا�ضارعالفعل ا�ضارعالفعل ا�ضارع
 .آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل حينما نمثل L سنذكر ذلك إن شاء اهللا وما مع� معرب؟ يتغّ¤ 

ßالفعل ا�اßالفعل ا�اßالفعل ا�اßفأنتبناؤ: : : :     الفعل ا�ا ،zالفتح كما هو قول ا�حقق N هذه ال إش�ل فيها و±¦ آخره،  وسافرَ  وذهَب  و�َب  أكَل : تقول ه
مرة جاءت  السz، السz آخر الفعل هو ،واجلسُ : ُت أو تقولجلسْ : ألن الفتحة ظاهرة N آخرها، لكن اإلش�ل حz تقول

 فماذا يقال فيها؟ ،ومرة جاءت مضمومة ،ساكنة

بضم¤ الرفع ا�تحرك s  و±نما ُسّكن آخره التصاL ،ذلك N قول ا�حققz أنه ال يزال أيضا مبنيا N الفتح ل sطبعا يقا
فيما هو ²ل�مة الواحدة ألن الفعل مع  ،أربعة ،متحر~ة وا]اء) َجلََس (أو كراهية توا� أربع متحر·ت  ،)تجلسْ (قولك 

  ؟..فعل من فاعل، طيب ال بد ل� فعل من مفعول به الفاعل ²ل�مة الواحدة، ألنه البد ل�

، بل تقول  ال تقول جلست ،يلزم، وuلك ت'ء بعض األفعال الزمة أصال ما تنصب ا�فعول به مثل جلس ال ¿�الكر
ول به �فع ةكما ذكرنا s ا"لقة ا�اضية قد تأð ناصب مفعول به، وبعض األفعال تأð جلست N الكرّ�، فما صار عندها

ألن ا�فعول  ،ال يلزم أن تذكر ا�فعول به معها ،لكّنه ال يلزم حs Ñ األفعال ا�تعّدية ،مفعوالت واحد أو �فعولz أو �الثة
: طيب فما ا�قصود بقولك، تقول قرأُت الكتاب يلزم أنال قرأُت، : ، Íوز ذكره وÍوز حذفه، فأنت إذا قلتةبه أصال فضل

  ؟..قرأُت 

` لقّصة، هل ` لرواية، هل `  ؟ هل..لكن هل القراءة هذه للكتاب ؟، هل ` للقرآن الكريم. القراءة فقط حصول: قال
ها فضالت، يمكن حذفهاليس �قالة ؟ 

ّ
 .الزم، أصال هذي 7

عل مفعول مانع إذا اتصل بالف ²ل�مة الواحدة، وuلك ال لكنه ليس مع ا�فعول به ،الفعل مع الفاعل ²ل�مة الواحدة نإذ
د، توا¦ عندنا، َض َر َب َك Yّمدٌ : أن تتوا¦ أربعة متحر·ت كقولك ،به ضم¤ ÉمY أربعة متحر·ت 4بَك،  s منعناها
بَك  ،4بُت  َ4َ s أما 4بك فإن ال�ف ليست مع الفعل  ،فاعل والفعل والفاعل كأنهما 7مة واحدة ألن ا]اء ،وأجزناها
بل  ،ويمكن حذفها إن هذه فضلة يمكن ذكرها: أو ألنك تقدر أن تقول ،نية االنفصال أصالألنها عال ،الواحدة ²ل�مة

إن توا� أربعة متحر·ت ويكون واحد من ا�تحر·ت فاعال : وuلك نقول ،إن بعض األفعال ما ي'ء معها مفعول به أصال
 .4بُت : فيقولون فهذا ال يصح، فثلك يسّكنون
هذه واو ا�ماعة إذا اتصلت بالفعل وجب أن يكون ما قبلها مضموًما، وuلك : ؟، قال..جلسواطيب ما تقول s 4بوا أو 

بوا، 4َب : فإن قولك فعل ماٍض مب� N الفتح، هذه الضّمة ِ"ء بها �ناسبة واو ا�ماعة ألن واو ا�ماعة ال بد أن : 4ََ
 .قبلها مضموما يكون ما

، ..جلَس Yّمدٌ : به وال إش�ل فيه وهو أن تقول ي إعراب جّيد وطّيب ومسموحنعم، عند هل عندك إعراب أسهل من هذا؟
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 .ال إش�ل فيها فعل ماß مب� N الفتح: جلَس 
تقول مب� N السكون، ، اله N الفتح وسكن آخر ما تقول مب� ،فعل ماß مب� N السكون مبا�ة: جلَس ، ُت وجلسْ 

 .ليش ؟ التصاL بضم¤ الرفع ا�تحرك
فعل ماß مب� N الضم  جلَس : تقول جلسوا ما تقول مب� N الفتح وُضّم آخره �ناسبة الواو ال، :جلَس : واطّيب جلسُ 

 .التصاL بواو ا�ماعة
zويقول كث¤ من ا�عربzويقول كث¤ من ا�عربzويقول كث¤ من ا�عربzدائما إن هذا أسهل: ويقول كث¤ من ا�عرب ßين يدعون إ¦ أن الفعل ا�اuا�حققون ا Ñون فيه، حYويتسا zللمبتدئ 

 N هذا ويقولونمب� s ونYلو ،ال باس أن يقول ا�بتدئ هذا: الفتح يتسا Ñهذا اإل بل ح zعراب فال قال بعض ا�تقدم
 .وهو أسهل من اآلخر إن شاء اهللا تعا¦ ،إش�ل فيه

الضّم نا وN نا وN نا وN نا وN أحياأحياأحياأحيا    ه N الفتح أحيانا وN السكونؤأو بنا ،ه N الفتح N ا]حقيقؤوبنا ،اتفقنا N أن الفعل ا�اß مب�
 .ويكون ذلك تسهيال N ا�بتدئz ،أحيانا

 ما عالمة بنائه؟ فعل األمرالننتقل إ¦ الفعل ا�ا� ا�ب� وهو 
، لكن هناك مب�أغلب األقوال أو أصح األقوال أن فعل األمر : نذكر أنه مب� وما عالمة بنائه نقول لكم قبل أن /  أوال 

اجلْس، فهو s : ُجزم بالم أمر مقّدرة، فأنت إذا قلت: ؟، قال..ما اuي جزمه، معرب �زوم ،من يرى أنه معرب وأنه �زوم
و±نّما نرّجح الرأي اآلخر اuي  ،وهذا ليس هو الرأي اuي نرّجحه ،]جلس، يع� كأنه ُجزم بالم أمر مقّدرة: تقدير قولك

 ....إن فعل األمر مب�إن فعل األمر مب�إن فعل األمر مب�إن فعل األمر مب�: يقول
 ثم نسأل ما عالمة بناء فعل األمر؟ 

 أأأأ
ً
 وال
ً
 وال
ً
 وال
ً
ماضًيا  ، الضم¤ s مضارعه يعود إ¦ األمر، ألن Pّ فعل يمكن أن تأخذ منههو مب�N É ما Íزم به مضارعههو مب�N É ما Íزم به مضارعههو مب�N É ما Íزم به مضارعههو مب�N É ما Íزم به مضارعه: : : : يقولونيقولونيقولونيقولون    وال

واألمر منه اجلس، Íلس هذه  ،فإن مضارعه Íلس،جلَس : ثم أيضا تأð با�ضارع منه ثم تأð باألمر، فأنت إذا قلت
 .لم Íلس ¥زمها بالسكون: جازما ماذا تقول؟ تقول عليها بÛ، لو أدخلت: أليست مضار& ؟ ا�واب

ا�ضارع أخرى ¶ا  مثل ما جزمت الفعل ا�ضارع، طيب هل هناك أنواع للفعل N السكونتبنيه  فعل األمر كيف نإذ
 أو واو و` P فعل مضارع اتصلت به ألف االثنz ،عالمة غ¤ السكون s ا�زم؟ نعم، عندك ما يسّ© باألفعال اoمسة

 .ا�ماعة أو ياء ا�خاطبة
ترفع بثبوت ا	ون هذه األفعال ا�ضارعة ¶ا عالمة إعراب غ¤ السكون s ا�زم؛ هذه األفعال ا�سماة باألفعال اoمسة 

لم Íلسوا فتجزمها : تقول، دخل عليها جازماً أs حالة الرفع؛ } Íلسون{فأنت إذا قلَت  ،وتنصب و¥زم ³ذف ا	ون
هذا فعل أمر : أين ذهبت ا	ون؟ قال ،اجلسوا: هات فعل األمر من Íلسون؟ تقول ،عالمة جزمها حذف ا	ونويكون 

 .ألن مضارعه أيضاً يب� N حذف ا	ون ،أو مب� N حذف ا	ون ،ه حذف ا	ونئمب� وعالمة بنا
ما ²ن آخره : يع� ،ل ا�ضارع ا�عتل اآلخروهو الفع. آخر من الفعل ا�ضارع L عالمة أخرى Íزم بها بقينا s نوع! طيب 

Íزم هذا ا	وع من : ماذا تفعل s هذه s حالة ا�زم؟ قال }يرمــي{أو ياء مثل } يدعو{: أو واواً مثل} يسC{ألفاً مثل 
هذا  )يدعو(، هذا فعل ماß) د&(وuلك فإنك تقول ،Íزم ³ذف حرف العلة األفعال وهو الفعل ا�ضارع ا�عتل اآلخر

قول اهللا  إ¦مع تاس ،وبقاء الضمة د�ًال عليها لْم يدُع ³ذف الواو: جازماً قلت) يدعو(إذا أدخلت N  ،فعل مضارع
ُ Õَْرًَجا  {:سبحانه وتعا¦

َ
L َْعْلÍَ َ¿َوَمْن َفت¿ِق اهللا {ùو~ذلك ما ،�ا أدخلنا عليها ا�ازم حذفت ا�اء ،فـ يتق ُهنا أصلها يت 
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َموِْعَظِة  {: هات فعل األمر من د&؟ ماذا تقول ،حذفنا الواو ،لم يدعُ  ،قليل s يدعو قلنا قبل
ْ
َمِة َوال

ْ
ِك
ْ
 َسِبيِل َربÄَك بِا"

َ
اْدُع إِ¦

ََسنَةِ 
ْ
 ألنه يب� N ما Íزم به مضارعه، فكأنما s حالة ا�زم úزمه ³ذف حرف ،ا8ناء هذه عالمة، أين ذهبت الواو ،} ا"

 َسِبيِل َربÄَك  { Yمداً؛ ادعُ .. ادعُ : مر فإننا نبنيه N حذف حرف العلة فنقولكذلك إذا جاء فعل األالعلة، ف
َ
اْدُع إِ¦

ََسنَةِ 
ْ
َموِْعَظِة ا"

ْ
َمِة َوال

ْ
ِك
ْ
 .} بِا"

: ون مثلالسك الغالب طبعاً أن يب� N. هالفعل فعل األمر يب� N القول الصحيح N ما Íزم به مضارع ،مرة أخ¤ة
: فتقول ،حذف ا	ون وذلك s األفعال اoمسةوقد يب� N  ،اجلس ؛ اذهب ؛ ارجع ؛ قم ؛ هذه 7ها مبنية N السكون

و�و قول اهللا سبحانه  ،اتق اهللا حيثما كنت: وذلك �و قولك ،حذف حرف العلة وقد يب� N ،اجلسوا، اجلسا، اجل	
 َسِبيِل َربÄ  {: وتعا¦

َ
ََسنَةِ اْدُع إِ¦

ْ
َموِْعَظِة ا"

ْ
َمِة َوال

ْ
ِك
ْ
 .s الفعل ا�ضارع ا�عتل اآلخر } َك بِا"

وذلك أنه يُرفع وُينصب وÍُزم، وال Íّر، طبعاً األفعال ال ¥ّر،  .ا�عربوهو الفعل الوحيد .. الفعل ا�ضارعالفعل ا�ضارعالفعل ا�ضارعالفعل ا�ضارعإ¦  ننتقل بعده
عالمة : ا�زم، ف؛ و±نما يأs ð األفعال ا�ضارعة فقط و±نما ¥زم وا�زم خاصية من خصائص األفعال ال تأs ð األسماء

 إعراب وليس عالمة بناء
إذا دخل عليه جازم،  وÍزموما شا7ها، ... ولن، إذا دخل عليه ناصب، كأن ُينصب، ويُرفعالفعل ا�ضارع : إذن نقول 

أحياناً .. م فعلz، كيف نرفعه؟ كيف ننصبه؟واألدوات ا�ازمة إما أدوات ¥زم فعًال واحًد، و±ما أدوات ال6ط و` ال¹ ¥ز
أيضاً  وأحيانا يكون ا�زم با"ذف، وأحياناً يكون ا	صب، وأحياناً يكون ³ر·ت مقدرة ،يكون ³ر·ت ظاهرة

 .با"ذف، كما يكون s األفعال اoمسة
أن تتصل به نون النسوة، : األوý ا"الة: لكن الفعل ا�ضارع يعود إ¦ أصله وهو ا8ناء s حا]z هاتان ا"ا]ان هما

مضارع مب� N  ، فيhبص ُهنا فعل}نوا�طلقات يhبْص {: فحينئٍذ يب� N السكون، ومنه قول اهللا سبحانه وتعا¦
 Lألنه لمبنون النسوةالسكون التصا ،

ً
  .يتقدم عليه ناصب أو جازم ، و±ال حقه أن يكون مرفو&

` أن تتصل به نون ا]و~يد ا�با�ة، ا�با�ة يع� ماذا ؟ يع� ال :  عليها الفعل ا�ضارعال¹ يب�:  وأما ا"الة ا�انيةوأما ا"الة ا�انيةوأما ا"الة ا�انيةوأما ا"الة ا�انية
يسجن } ليسج3ُّ {: العزيز قال اهللا سبحانه وتعا¦ N لسان امرأة: فاصل، بل تكون مالصقة L، األمثلة يفصل بينهما

 ألنه لم يسبق بناصب
ً
ومع ذلك جاء هنا مبنياً N الفتح، لَم ؟  ،ق �ازمولم يسب هذا فعل مضارع حقه أن يكون مرفو&

 مبا�اً 
ً
َُكوَغنْ {: فنحو قول اهللا سبحانه وتعا¦ نون ا]و~يد اoفيفةنون ا]و~يد اoفيفةنون ا]و~يد اoفيفةنون ا]و~يد اoفيفةأما ، ا�قيلةا�قيلةا�قيلةا�قيلةبنون ا]و~يد بنون ا]و~يد بنون ا]و~يد بنون ا]و~يد  التصاL اتصاال

َ
فيكون ُهنا }َو�

 .اoفيفةالتصاL بنون ا]و~يد  فعل مضارع مب� N الفتح Y sل رفع، �اذا بنيناه N الفتح؟
 مبا�اً، ومع� ذلك: اشhطنا ُهنااشhطنا ُهنااشhطنا ُهنااشhطنا ُهنا

ً
 ،أنه أحياناً يكون متصًال بنون ا]و~يد لكنها ليست مبا�ة أن يكون متصًال اتصاال

zيكون معرباً  أن والفعل ونون ا]و~يد فاصل حينئذ يرجع إ¦ الكث¤ والغالب فيه وه يع� بينهما فاصل، ب. 
مÑ يعرب؟ إذا لم تكن نون ا]و~يد  ،أو ا�قيلة ت s آخره نون ا]و~يد اoفيفةالفعل ا�ضارع حÑ لو ²ن: مرة ثانيةمرة ثانيةمرة ثانيةمرة ثانية

 مبا�اً، والسؤال
ً
كيف نعرف أنها مبا�ة أو غ¤ مبا�ة؟ خاصة إذا ²ن s آخر ال�مة تماماً، إذا ²ن : اآلن متصلة اتصاال

²ن ال�م مقصوداً به  نفإ ،ذلك من مع� ال�م بzيت: s آخر الفعل مبا�ًة، كيف نعرف إنها مبا�ة أو غ¤ مبا�ة؟ قال
 ، فاالتصال فيه غ¤ مبا�، االتصال غ¤ياء ا�خاطبة أو مسند إ¦ واو ا�ماعة إ¦ أو مسند ألف االثنzنه مسند إ¦ أ

 لعمل فيها ؟ اهذه ما . ياء ا�خاطبة ألف االثنz أو واو ا�ماعة أو. مبا� s هذه ا"االت ا�الث
فإن الفعل .. ا�خاطبة أو عن ياء ،أو عن واو ا�ماعة، ألف االثنz إذا وجدت و·ن ال�م يتضمن أن ا"ديث عن: الق
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ُبْلَ  {: نصب أو جر، اسمع إ¦ قول اهللا سبحانه وتعا¦ ، يع� يأخذ حقه من اإلعراب سواء رفع أوحينئذ سيكون معرباً 
َ
ن¿ وُ ]

ْغُفِسُكمْ 
َ
ْمَواِلُكْم َوأ

َ
بعدما  ،اuكور نه مسند إ¦ �اعةأفا�قصود ُهنا واو ا�ماعة يع�  ،نَ اآلن ا�قصود أصله ]بلوْ  } sِ أ

فيكون اجتمعت ثالثة نونات،  ،حرفz ألنها مشددة ن أدخلنا عليه نون ا]و~يد، نون ا]و~يد هذه عبارة عنقلنا ]بلوْ 
ùونات ا�الثة وب	طيب أين    نون ا]و~يد ا�قيلة هذها]و~يد،  نونا: وهما ،نونان فذهبت إحدى هذه ا ،zعبارة عن حرف 

ðبها ألنها ستتوا¦ ثالث نونات  ذهبت نون الرفع؟ نون الرفع حذفت جوازاً ]وا� األمثال، وال يمكن طبعاً أن تأ
الرفع، إذن إذا فحذفت ا	ون، و` نون  ،سيص¤ فيه صعوبة s اللفظ ]بلونن، فهذا: وسيصعب ا	طق بها، يع� لو قلت

وهذا واضح } نّ اوال تتبع{واو ا�ماعة كما s هذه اآلية الكريمة أو ²ن مسنداً إ¦ ألف االثنz كقوL تعا¦ ²ن مسنداً إ¦
zنون ا]و~يد، هذه واضحة جداً  تتبع وهو: ألن األلف هنا فاصلة، األلف هنا فاصلة ب zوهو هنا ! الفعل ا�ضارع وب

حذفت نون الرفع،  لم َ ؟ ألنها تقدمت عليه ال ا	اهية، وuلك! منصوب و±ال �زوم ؟ هو �زوم ُهنا  معرب، مرفوع و±ال
ا تََريِ  {: بù قول اهللا سبحانه وتعا¦ ،ا	ون الs ¹ األصل للرفع �ا دخلت ال ا	اهية عليه حذفت ا	ون

ب6ََِ  ن¿ ـفَإِم¿
ْ
ِمَن ال

 ِ  نََذرُْت ل
Ä
ِ̈ إِ� َحًدا َفُقو

َ
عندنا  فصار ،وا�قصود مريم عليها السالم ثم أ"قت به نون ا]و~يد ،نترْي : ، أصله}لر¿Þَِْن َصْوًما أ

معرب وليس مبنياً، وهو ُهنا �زوم ألنه  ثالث نونات فحذفت إحدى ا	ونات وبقيت نون ا]و~يد ا�قيلة هذه، وهو ُهنا
  .ن، وا�اء فيه فاعلحذف ا	و تقدمت عليه إما ال6طية و�زوم وعالمة جزمه

تتصل به نون النسوة فيب� N السكون،  :الفعل ا�ضارع معرب إال s حا]z؛ ا"الة األوý: فنقول إذن، نعود مرة ً أخ¤ةإذن، نعود مرة ً أخ¤ةإذن، نعود مرة ً أخ¤ةإذن، نعود مرة ً أخ¤ة
ولكن اتصال نون ا]و~يد البد أن يكون  ،أن تتصل به نون ا]و~يد ا�قيلة أو اoفيفة فيب� N الفتح :وا"الة ا�انية

سواء ²ن ملفوظاً بها أو مقدرة فإنه حينئذ  ،فإن فصل بينها وبz الفعل ألف االثنz أو واو ا�ماعة أو ياء ا�خاطبة مبا�اً،
     .يكون معرباً 

    ) ) ) ) �H�H�H�H((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة 

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
وألقابه، والعالمات األصلية لإلعراب، وجزء يس¤ من العالمات الفرعية، وهو  وأنواع اإلعراب وألقابه، أنواع ا8ناء ::::أوال

 :حديٍث عن األسماء الستة بعض

وأن اإلعراب هو األثر اuي يظهره ، قلنا سابقا أن ا�ب� اuي يلزم حر~ة واحدة وال يتغ¤ مهما دخل عليه من العوامل
 .العامل s آخر ال�مة فيتغ¤ بسبب دخول العوامل

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 : : : : عالمات ا8ناءعالمات ا8ناءعالمات ا8ناءعالمات ا8ناء: : : : أوال

 N أو يكون ،السكونإما أن يكون بناء  N الفتحبناء،  N الضمأو يكون بناء  N و±ما أن يكون بناءäالك.  

s ال�مة ا�بنية أنها منصوبة مثال فال يقال، ßالفتح ، ال يقال فعل ماض منصوب بالفتحة،²لفعل ا�ا N بل يقال مب�، 
s السكون و~ذلك N عليه أحيا ،فعل األمر نقول مب� ðي يأuحالة من حاالت ا8ناء  ناو~ذلك الفعل ا�ضارع ا�عرب ا

  .السكون وال نقول �زوم هناك فرق مب� N :²تصاL بنون النسوة أو نون ا]و~يد ا�با�ة نقول

 : وفيما ي� بيان uلك، كذا وال نقول منصوب أو مرفوع أو �زوم وال نقول �رور N مب� ألفاظ Yددة للبناء نقولهناك 

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 ::::    لسكونلسكونلسكونلسكوناألصل s ا8ناء هو ااألصل s ا8ناء هو ااألصل s ا8ناء هو ااألصل s ا8ناء هو ا: : : : أوال

 ألن ال�مات ،وهذا فيه عالقة بz اللفظ وا�ع� ،ال�مات الساكنة ثابتة مستقرة و~ذلك ،رارموالسكون هو ا�بات واالست

uلك  أن السكون هو األصل s ا8ناء وبما، ال تتحرك أي ال تتغ¤ حر·تها وال تتأثر بالعوامل اêاخلة عليها ثابتة ا�بنية
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7مة هْل مبنية N السكون، 7مة قْم هذا فعل مب�  ،واألفعال وا"روف دخل s األسماءيأي  ،7ها يدخل s أنواع ال�م
N يةñالسكون وأحيانا تكون خ N السكون، كْم اسم استفهام مب�. 
 ا8ناء N الفتح ا8ناء N الفتح ا8ناء N الفتح ا8ناء N الفتح : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 أنواع يقولون إن أخف، ل وا"روفواألفعا الفتح مثل السكون فقد دخل s ال�مات ا�الث أي دخل s بناء األسماء
أي s بناء األسماء واالفعال ( uلك ²ن مثله s اêخول P s ال�مات ،عالمات هو السكون ويليه s اoفة الفتح

  )وا"روف

االستقبال و` مبنية N الفتح، 7مة أين هذا اسم استفهام و` مبنية N الفتح،  7مة سوف هذه حرف يدل N: مثالً 
  .ا8ناء N الفت N رأي ا�حققz أو N رأي غ¤ ا�حققz الغالب فيهاقلنا األفعال ا�اضية سواء 

4ب، أكل، �ب، نام، سهر، استيقظ، انطلق، استخرج وغ¤ها : �و أين، أنت واألفعال ف� كث¤ة �و: و~ذلك من األسماء
  .فنحو سوف، لعل كث¤، وأما ا"روف

فحقها أن تبدأ با]مثيل بها دون  ،استثناء مبنية وذلك ألن ا"روف 7ها بدون ،أن نبدأ با"روف مثلوا�فروض عندما ن
 :هما وبù من عالمات ا8ناء نو&ن ،غ¤ها

 والضم، ، ، ، ا8ناء N الكäا8ناء N الكäا8ناء N الكäا8ناء N الكä: : : : ثا�اثا�اثا�اثا�ا

واو  إذا اتصلت به الضم إال N قول غ¤ ا�حققs z الفعل ا�اs ß الفعل فال يوجد فعل مب� N دخالنال ي ذانوه
و~ذلك  ،فيكون الضم ال يدخل s الفعل ،ولكن ا�حققz يرون أنه مب� N الفتح ،ف¤ون أنه مب� N الضم ،ا�ماعة

 الكä ال يدخل s بناء الفعل �اذا ؟؟

  من أين جاء ثقل الفعل ؟؟ ،والفعل ثقيل ،يقولون أن الضمة والكäة ثقيلتان

 : فإذا قلت، وحينئذ فإنه يثقل معناه بهذا ،داللة N ا"دث وداللة N الزمان: ]انيقولون إن الفعل L دال
َ
 أ
ْ
 فإنه يدل مَ رَ ك

ن ثقيل من هذه لووقفي ،s الزمن ا�اßواألمر ا�ا� وقوع هذا ا"دث  اإلكراماألمر األول ا"دث وهو : N أمرين
مبنيا N  فال úد فعال، ثقل حر~ة الكäة وثقل حر~ة الضمةن ؟ ما ا�قال. فمن أجل هذا لم Íمعوا بz ثقلz ،ا	احية
ألن  ،فبدون شك أما ا"روفاألسماء وا"روف هل تأð مبنية N الكä؟؟؟ : سؤال ،وال فعال مبنيا N الكä ،الضم

¿ِ {  ،s بسم هنا حرف جر مب� N الكä ا8اءاهللا  بِسم: فمثالً  للحروف األصل s ا8ناء َماَواِت َوَما sِ َوِهللا  َما sِ الس¿
رِْض 

َ ْ
هل يمكن أن تأð مبنية N  األسماء ،مبنية N الكä ا"روففs لفظ ا�اللة هللا مب� N الكä  الالمحرف } األ

 ال¹ تأð مبنية N الكä يقولون من األسماء نعمالكä؟؟ ا�واب 

من ، كث¤ مثال فهذا نوع اسم فعل أمر، فيكون الِ عَ فعل N وزن فَ  من P قلنا أنه s أسماء األفعال Íوز قياسا أن نب�
يومك اuي قبل اuي قبل اuي قبل اuي قبل     إنها إذا دلت N ا�وم أمِس و~ذلك يقولون s 7مة  ،اسم فعل أمر مب� N الكä 4اِب  4بالفعل 

أي يوم  اuي قبل يومك وليس s يع� أنك قابلته s ا�وم أمِس  يقول قابلته، عند ا"جازيzتكون مبنية N الكäة 
  عند ا]ميميzولكن  ،من األيام ا�اضية

ً
  .و¶ا حديث ليس هذا �اL من ال�ف ليست كذلك ألنهم يعدونها Ùنو&

  .8مة أمِس و أسماء األفعالN الكä يأs ð األسماء مثل  وبا]ا� فإن ا8ناء

با"جازيz يقول  وهذا أيضا خاص ،فإنك أيضا تبنيه N الكä فعالزن بل إن بعضهم يقول إنك إذا بنيت من ا�ؤنث N و
 :الشاعر
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ِِِِحذامإذا قالت إذا قالت إذا قالت إذا قالت  DD DD     حذامِ فإن القول ما قالت فإن القول ما قالت فإن القول ما قالت فإن القول ما قالت                             فصدقوها فصدقوها فصدقوها فصدقوها 

 ،كما خالفوهم s 7مة أمس ،ال يوافقونهم ]ميميونو±ن ²ن ا ،فاعل ومع ذلك جاء بها مبنية N الكs ä ا�وضعz حذامِ 
 .شا7ها من P مؤنث صيغته N وزن فعاِل يبنونها N الكä نون 7مة أمس وحذام وماألن ا"جازيون يب

  ا8ناء N الضما8ناء N الضما8ناء N الضما8ناء N الضم: : : : رابعارابعارابعارابعا

 وَْجَهَك َشْطَر  َحيُْث َوِمْن  {: ومن ذلك قول اهللا تعا¦ ،مبنية N الضم عند أكd العرب حيث7مة : : : : s األسماءs األسماءs األسماءs األسماء
Ä
َخرَْجَت فََول

ََراِم 
ْ
َمْسِجِد ا"

ْ
فلو ²نت  ،و~ما تعلمون أن من حرف جر ،هنا مبنية N الضم Y sل جر ألنها مسبوقة بمن حيُث مة ف�} ال

و±ن ²ن بعض ، ألنها تستحق ا�ر لكنها s معظم لغات العرب مبنية N الضم "حيِث  ومن"غ¤ مبنية N الضم لقلنا 
أكd العرب وما ورد s القرآن الكريم  لكن، نية N الكäالعرب Íعلها دائماً مبنية N الفتح وبعضهم Íعلها دائماً مب

  .مبنيا N الضم 7ه من 7مة حيُث 

هذه ¶ا  منذو ،حرفان من حروف ا�ر مذُ و ،منذُ نعم وهو 7مة  :هل هناك حروف تأð مبنية N الضم ؟؟ ا�واب: : : : ا"روفا"روفا"روفا"روف
وuلك ابن هشام  ،حويz يرى أنه Íوز استعما¶ا اسماً وبعض ا	 ثانيها ،أو¶ا أن الغالب أن تكون حرف جر ،استعماالن

s الضم N ه اهللا �ا مثل للمب�Þفإقال  منذُ األسماء وا"روف ذكر 7مة واحدة و`  رzمرة تكون حرفا  ،ن ¶ا استعمال
ولكن و` ، حرف جر ا�معة ` هنا يومِ  منذُ  أو، يومz منذُ ما رأيته : وذلك إذا جاء بعدها �روراً مثال ،أي حرف جر

 فتكون حينئذ اسماً 
ً
وليس هذا  ،ويكون هناك خالف s إعرابها ،لغة شائعة ال إنكار فيها أحيانا يأð ما بعدها مرفو&

  ،يومان منذُ ما رأيته : لكن موضوعنا هو أنه إذا قلنا، موضوع îمنا
ً
 ،ف� حينئذ اسم سواءً  فقد جاء مابعدها مرفو&

 ..ناها مبتدأجعلناها ظرفاً أو جعل

الفعل األفعال و±نما  وليس P األفعالو األسماءوهنا ليس عندنا حروف ألنها 7ها مبنية فلم يبق إال : : : : أنواع اإلعرابأنواع اإلعرابأنواع اإلعرابأنواع اإلعراب
 .، واألسماء األصل فيها اإلعرابا�ضارع وحده سيكون معرب

  .اثنان مشh·ن بz االسم والفعل وهما الفتح والضم    : : : : أنواع اإلعراب أربعةأنواع اإلعراب أربعةأنواع اإلعراب أربعةأنواع اإلعراب أربعة

 ..ل هذا االسم منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهذا الفعل منصوب وعالمة نصبه الفتحةفإنك تقو

 : نذكر عالمات اإلعراب و` و~ما ذكرنا عالمات ا8ناء

ا�زم وعالمته الكäة ا�ر وعالمته األصلية ، الضمةعالمته األصلية  الرفع وهذا الفتحةا	صب وهذا عالمته األصلية 
 .السكون األصلية

  .زيد اسم مرفوع يÚب فعل مرفوع ،زيٌد يÚُب، هذان مرفو&ن: نقول

  ويÚب فعل منصوب بلن ،زيد اسم منصوب بإن ،لن يÚَب هذان منصوبان ازيدً  و إن

األفعال ب خاصوا�زم ، وال يأð ا�ر s األفعال ا�ضارعة ،ٍح ـمررت بزيٍد بعٍ� بناöٍ بصال وأما ا�ر فهو خاص باألسماء
 .السكون قول فعل �زوم وعالمة جزمها�ضارعة ن

 :وÍب أن ¼فظها P طالب كما ¼فظ اسمه :العالمات األصليةالعالمات األصليةالعالمات األصليةالعالمات األصلية
 .الضمةالعالمة األصلية للرفع ` 

 .الفتحةالعالمة األصلية للنصب ` 
 .الكäةالعالمة األصلية للجر ` 
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 عñ بكلمةن نأواألوý  "ا"ر~ة حذف" :قولأن يوبعضهم يعñ عن السكون ب، السكونالعالمة األصلية للجزم ` 
 .السكون

 ،سيأð بيانه إن شاء اهللا قد ترفع ب(ء آخر كما ، بلدائما ال�مة ا�عربة ترفع بالضمة تيع� ليس:  وهناك عالمات فرعيةوهناك عالمات فرعيةوهناك عالمات فرعيةوهناك عالمات فرعية
 :سبعة أبوابسبعة أبوابسبعة أبوابسبعة أبوابوهذا يقع s  ،السكون وقد ¥زم بغ¤ ،وقد ¥ر بغ¤ الكäة ،وقد تنصب بغ¤ الفتحة

 .اهللا تعا¦ وسنذكرها بإذن ،و باب األسماء الستةه: ا8اب األولا8اب األولا8اب األولا8اب األول
  .هو باب ا�ث� :ا8اب ا�ا�ا8اب ا�ا�ا8اب ا�ا�ا8اب ا�ا�

 .السالم هو باب �ع ا�ذكر :ا8اب ا�الثا8اب ا�الثا8اب ا�الثا8اب ا�الث
 .هو باب �ع ا�ؤنث السالم :ا8اب الرابعا8اب الرابعا8اب الرابعا8اب الرابع

  .فمن ال� هو باب ا�منوع :ا8اب اoامسا8اب اoامسا8اب اoامسا8اب اoامس

 .هو باب األفعال اoمسة :ا8اب السادسا8اب السادسا8اب السادسا8اب السادس
  .ا�ضارع ا�عتل اآلخر لفعلهو باب ا: ا8اب السابعا8اب السابعا8اب السابعا8اب السابع

، وبابان أعربا بعالمات فرعية خاصة بالفعل ا�ضارع، �سة من هذه األبواب ال¹ أعربت بعالمات فرعية خاصة باألسماء
مبنية  ال �اذا ؟؟ ألنها دائماً : قولوا هل تأð معنا ا"روف ؟؟، ال �اذا ؟؟ ألنه مب� دائماً : الفعل ا�اß ؟؟ قولوا هل يأð معنا

ال : قلتم و±ن، إن قلتم نعم فأنتم موافقون للكوفيz، ال: وقولوا ،نعم: ؟؟ قولوارهل يأð فعل األم، وال يوجد حرف معرب
zفأنتم موافقون للب�ي. 

  .مضارعهمب� N ما Íزم به  أن فعل األمر مب� وأنه :ألن ا�8يz يرون

  .الم مقدرة بب جزمهوأن س ،أنه معرب وأنه �زوم :والكوفيz يرون

وا�تفق عليه أن ا"روف 7ها ، عليه أن الفعل ا�ضارع معرب وأيضا ا�تفق، ا�تفق عليه أن األسماء يأð معظمها معرباً ن إذ
 .s حا]z ا�تفق عليه أن الفعل ا�ضارع معرب ويب�، عليه أن األفعال ا�اضية مبنية 7ها و ا�تفق، مبنية

  بعالمات فرعيةمن األبواب السبعة ال¹ أعربت  نبدأ با8اب األول

 ::::هذا ا8اب اسمه باب األسماء الستةهذا ا8اب اسمه باب األسماء الستةهذا ا8اب اسمه باب األسماء الستةهذا ا8اب اسمه باب األسماء الستة

، االسم ولكن بعضهم أضاف اسم آخر سادس ، والصحيح أنها �سة،قيل إنها �سة سماء الستة أو اoمسة قدهل ` األ
ولكن بعض ، لفتحة وÍر بالكäبالعالمات األصلية يرفع بالضمة وينصب با الصحيح فيه أنه اسم &دي يعربالسادس 
zحوي	م العرب أعربوه إعراب األسماء ال اî مسة ا�تفق عليهاستة، فما ` ونقال عنoا�ستوفية لل6وط  األسماء ا

 : ال¹ تعرب بالعالمات الفرعية

  .، أبو Yمد، أبو صالحأبوك .�

H. مدأخوكY أخوه، أخو ،.  

G. وها، وا"مو هو قريب الزوجÞ.  

  .، فو زيدفوه .�

 .ذو بمع� صاحبولكن ب6ط أن تكون  ...ذو .�
 : يدخل معنا االسم األخ¤ ا�ختلف فيه والصحيح أنه ال
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و±نما بعضهم  ،مليحة ليستمعاجم اللغة  كتب وقد اختلف s تأويلها ومعظم تأويالتها ال¹ وردت s، )نُ والهَ ( هنوه .�
 .ا]افه ا"ق¤ أو يرى أنها بمع� ال(ء القليل أو ال(ء

        ) ) ) ) �G�G�G�G((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة    

 األسماء الستةاألسماء الستةاألسماء الستةاألسماء الستة    ----����

 
ً
 .وهنُ أبوك، أخوك، Þوها، فوه، ذو مال، وهَ : ` مثالً  ؟نعدد هذه األسماء الستة �تبz ما `: أوال

ألن األصل s الرفع أن يكون  ،Õالف من �يع األوجه لإلعراب بالعالمات األصلية نقول هذه ` األسماء الستة و±عرابها
بالضمة، واألصل s ا	صب أن يكون بالفتحة، واألصل s ا�ر أن يكون بالكäة، واألصل s ا�زم أن يكون 

 .بالسكون
ùصب وا�ر ف�ن حقها أن ترفع بالضمة كما  هذه طبعاً ألنها من األسماء فإن ا�زم ال يدخل فيها، ب	عندنا حالة الرفع وا

اشتملت  ذلك أنها هذه األسماء الستة إذا ،لكنها خالفت من �يع هذه األوجه ،أو ¥ر بالكäة ذكرت أو تنصب بالفتحة
 من الفتحة

ً
 من الضمة وتنصب باأللف بدال

ً
  N ال6وط ال¹ سنذكرها ترفع بالواو بدال

ً
من الكäة هذه  و¥ر با�اء بدال

لكن  ،فيما بعد أن هناك لغات أخرى وسيتبz 	ا ،السائدة عند معظم العرب ` حا¶ا وهذا هو ما تستحقه وهذه اللغة
ورد بهذه  ،عليه وسلم وè حديث الرسول صÛ اهللا ،و~ما ورد s القرآن الكريم ،الشائعة s أكî dم العرب هذه ` اللغة

 .وتنصب باأللف و¥ر با�اء ذلك أن هذه األسماء ترفع بالواو ،و` يسمونها لغة اإلتمام ،اللغة
  ما �وطمÑ يكون ذلك؟ 

ً
ًإعرابها بهذه ا"روف بدال D من إعرابها با"ر·ت؟ 

تتوافر فيها تتوافر فيها تتوافر فيها تتوافر فيها فأما ال6وط األربعة الÍ ¹ب أن  ،�وط يشhط إلعرابها با"روف �وط بعضها يزيد وبعضها يكت� بأربعة
� :�يعها ف�يعها ف�يعها ف�يعها ف���� كما ي� كما ي� كما ي� كما ي

  ،يكون P لفظ من هذه األسماء الستة مفرداً  أن -�
ً
 .يع� ليس مثً� وال �مو&

H-  ًاñهو ا�صغر ،أن يكون مك ñوعكس ا�ك. 

G- يكون مضافاً إ¦ ضم¤ أو  ،األسماء الستة يكون مضافاً إ¦ غ¤ه وا�قصود به أن هذا االسم من ،أن تكون مضافة
  .ريكون مضافاً إ¦ اسم ظاه

  .ذا اإلعرابا�ت�م لن تعرب ه أن تكون هذه اإلضافة لغ¤ ياء ا�ت�م فإنها لو ²نت اإلضافة �اء -�
 :فيه هذه ال6وط األربعة ونطبق عليهفيه هذه ال6وط األربعة ونطبق عليهفيه هذه ال6وط األربعة ونطبق عليهفيه هذه ال6وط األربعة ونطبق عليه نمثل بشاهد اشتملتنمثل بشاهد اشتملتنمثل بشاهد اشتملتنمثل بشاهد اشتملت

بُونَا َشيٌْخ َكِب¤ٌ { قال تعا¦ N لسان إخوة يوسف
َ
وعالمة رفعه  هنا مرفوع ألنه مبتدأ" أبو) " أبونا(والشاهد عندنا s قوL }  َوأ

 .واحد" أبوهم" هو مفرد كما هو واضح" أبو"لفظ  :اشhطنها فنطبق عليه ال6وط ال¹ ،الواو ألنه من األسماء الستة

 .الغالب هو مكñ وهذا هو" أب"لفظ  ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 .ضم¤ متصل" نا "و  "نا"هنا مضافة إ¦ 7مة " أب"ننظر لفظ : أن يكون مضافاً : ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
 يكون ا�ضاف إ�ه هو ياء ا�ت�م وا�ضاف إ�ه هنا هو لفظ  ::::رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

¿
N  ا�ت�م فإذن اشتمل إذن ليس لفظ ياء" نا"أال

 .ال6وط األربعة فاستحق اإلعراب فرفع بالواو

 "رأيُت أبا Yمدٍ : "طيب نمثل s L حالة ا	صب
 "، " ونظرُت إ¦ رجٍل ذي جاهٍ أو ذي مالٍ  "، "اأخيك وÞ Nيه سلمُت N"و " مررُت بأY âمدٍ : "ونمثل s L حالة ا�ر
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 ." قِطَع َهنُوهُ " و" وهذا فُوُه 
األربعة فإنها تعرب هذا اإلعراب فhفع بالواو وتنصب  فنقول إن هذه األسماء الستة مÑ ما اشتملت N هذه ال6وط

 ،ترون خالف من �يع األوجه اإلعرابية إذ أنه ²ن حقه أن يرفع بالضمة صار يرفع بالواو باأللف و¥ر با�اء وهذا كما
 .وحقه أن Íر بالكäة صار Íر با�اء ،وحقه أن ينصب بالفتحة صار ينصب باأللف

 ننظر إ¦ نواقض هذه ال6وط إذا انتقض منها �ط فما ا"ال؟

أي اسم  العمل؟ بأن ²نت هذه األسماء مث� فما ،فيها أن تكون مفردة فإذا ²نت غ¤ مفردة اشhطنا: نبدأ بال6ط األول
: úرب مثال ،ألن ا�ث� يرفع باأللف وينصب وÍر با�اء ،�ث�نعربه إعراب ا... من هذه األسماء وجد مث� فما العمل؟

َخَواَك "
َ
 .هنا مرفوع وعالمة رفعه األلف" جاء أ

َخَوْيَك  "
َ
َخَوْيَك " ،منصوب وعالمة نصبه ا�اء" أكرمُت أ

َ
ألنه مث� وليس مفرداً  ...�رور وعالمة جره ا�اء" سلمُت N أ

 .فانتقض ال6ط األول

    اuي ال يسلم وهو ،يأð فيها بدون استثناء �ع ا]كس¤... أنواع ا�موع يأs ð هذه األسماء ؟ وع فأي	فرض أنه �م
ما اuي صار فيها؟ هل  "سلمُت N إخوانَِك "و " إخوانََك  أكرمُت "و " هؤالِء إخوانَُك "نقول : úرب بمثال ،مفرده من ا]غي¤
ال، إنما أعربت با"ر·ت الظاهرة، ألنها �ع تكس¤ ... ف نصباً وبا�اء جراً؟فأعربت بالواو رفعاً وباألل بقيت N حا¶ا

 .و�ن اشhطنا أن تكون مفردة
 ا�ذكر سالم؟ 7ها مذكرات، إذن هل ي'ء منها �ع) األب واألخ وا"ُم وفو وذو وا¶نُ (األسماء  هذه ::::ســؤالســؤالســؤالســؤال

فال يأð من هذه األسماء �ع ا�ذكر السالم إال s  ،خاصة لم �وطاً سيأتينا s باب �ع ا�ذكر السالم أن �مع ا�ذكر السا
s األب  لكنهم سمعوه ،ليس شائعاً وال كث¤اً أن يأð �ع ا�ذكر السالم s هذه األلفاظ الستة ثالثة منها N خالف، يع�
 يع� ليس بكث¤

ً
و±نما ورد s هذين اللفظz فقط  ،لم يرد بل إن s لفظ ا"ُم يمكن ،وè لفظ األخ وè لفظ ا"مُ  ،سما&

 ."أبون وأخون" و` األب واألخ فقيل فيها 

 :قول الشاعرقول الشاعرقول الشاعرقول الشاعر" " " " أب أب أب أب " " " " من شواهده s لفظ من شواهده s لفظ من شواهده s لفظ من شواهده s لفظ 

 ¿ ¿zَفلما تَب ¿ ¿zَفلما تَب ¿ ¿zَفلما تَب ¿ ¿zَأصواتنا أصواتنا أصواتنا أصواتنا     فلما تَب                                             َzْبك َzْبك َzْبك َzْيْننا باألبينا    بك يْننا باألبيناوفَد¿ يْننا باألبيناوفَد¿ يْننا باألبيناوفَد¿  وفَد¿

صبه و¥ره با�اء، إذن ال يب� N هذا أن ترفعه بالواو وتن... فإن ²ن N لفظ �ع مذكر سالم فما ا"كم s إعرابه حينئذ؟
 .اإلفراد ا8اب ألنه خرج أو نقص منه �ط واحد وهو

حÑ لو استوفت ال6وط األخرى تعرب  ا"كم أنها... فإن ²نت مصغرة فما ا"كم؟ ،أن تكون مكñة: ال6ط ا�ا�ال6ط ا�ا�ال6ط ا�ا�ال6ط ا�ا�
ب: "فتقول ،با"ر·ت الظاهرة

ُ
ب"، "يY 9مدٍ ـهذا أ

ُ
ب"، و"ي¿ Yّمدٍ ـورأيُت أ

ُ
فhفعها بالضمة الظاهرة وتنصبها " يY Äّمدٍ ـنظرُت إ¦ أ

 .بالفتحة و¥رها بالكäة

	فرض أن هذه األسماء لم ترد مضافة يع� جاءت مفردة غ¤ مضافة، فكذلك أيضا تعرب با"ر·ت الظاهرة : ال6ط ا�الثال6ط ا�الثال6ط ا�الثال6ط ا�الث
 .ا�ميع مثلنا بمثال واحد فإن ال�م ينطبق N اسماء، إذو~ذلك s بقية األ" N أٍب  ورأيُت أباً، وسلمُت ، هذا أٌب : "فتقول

بل البد أن  ،صاحب ال يمكن أن يأð مفرداً  ال¹ بمع�" ذو"فإنه ال يأð إال مضافاً وهو لفظ  ،وليس فيها إال لفظ واحد
يع� " إنما يعرُف الفضَل ذووه ":وقد سمع قليًال جداً  ،يأð مضافاً وال يضاف إ¦ ياء ا�ت�م بل ال يضاف إ¦ الضمائر أصالً 

ذو : أن تضاف إ¦ األسماء الظاهرة، نقول لكن ،واجبة" ذو"يع� جاء هنا مضافاً إ¦ الضم¤، ا"اصل أن إضافة  ،ذو الفضل
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 أما بقية األسماء فإنها يمكن أن تأð مفردة ويمكن أن ،ولكن ال ي'ء مفرداً . الخ...مال، ذو جاهٍ، ذو بيوت، وذو سيارات

 .تأð مضافة، مفردة يع� عكس ا�ضافة
 يكون ا�ضاف إ�ه هو ،نه يلزم s هذه األسماء أن تكون غ¤ مضافة إ¦ ياء ا�ت�مأوهو  ::::ال6ط الرابعال6ط الرابعال6ط الرابعال6ط الرابع

ّ
ياء  يع� أال

اء ا�ت�م، أن نعربها ³ر·ت مقدرة N ما قبل ي فحينئٍذ يلزم... ا�ت�م، و	فرض أن ياء ا�ت�م هو ا�ضاف إ�ه فما العمل ؟
تعا¦ N لسان أحد الُمتََحاِكمzْ اuين جاءا إ¦  قال ،ألن ياء ا�ت�م يلزم فيما قبلها أن يكون مكسوراً مطلقاً ... �اذا ؟

ُ وتسعون نعجةً (داود عليه السالم يتحاكمان  Dتسُع L Eإن¿ هذا أ (( Lقو s الشاهد"Eواحد ألن األخ ،` مفردة" أ، 
 .أضيفت إ¦ ياء ا�ت�م ماعدا ال6ط األخ¤ وهو أنها ،ومضافة يع� P ال6وط موجودة ،صغرةومكñة ليست م

إن¿ : ويس© اسمه ويرفع اño ويس© خñه، لو ²نت مستوفية لل6وط ²ن يقال حرف تو~يد ونصب، ينصب ا�بتدأ" إن¿ "    
فعند إعرابها " هذا أE"وè غ¤ه  فقيل s هذا ا�وضع ،راً أخوي مثًال، لكنه البد فيما قبل ياء ا�ت�م أن يكون مكسو هذا

 :نقول s هذه اآلية باuات

¼تمل أمرين أن يكون ": أE"، اسم إشارة مب� N السكون Y sل نصب اسم إن¿ ": هذا " ونصب،  حرف تو~يد": إن"
 من" إن¿ هذا أE"خñاً 

ً
ُ "اño قوL ... وحينئٍذ أين اño ؟" اهذ"قوL  وتص¤ �لة تامة، ويمكن أن يكون بدال Dتسُع L

إن¿ "قوL  نأا"اصل  ،ال تفضيل ألحدهما N اآلخر انفالوجهان جائز ،ا�ملة ²ملة تص¤ ` خñ إن يع�" وتسعون نعجة
Eهنا مرفوعة، 7مة أخ طبعاً " هذا أ Eمرفوع، ل ،ضم¤ ألن ياء ا�ت�م مضاف إ�ه ،أ ñم نقل مب� بل و8مة أخ هنا خ

 منع من ظهورها اشتغال ا�حل با"ر~ة ا�ناسبة للياء، ما ا"ر~ة ا�ناسبة ،N اoاء قلنا مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا�قدرة

 .البد للياء أن يُكä ما قبلها وجوباً  هألن` الكäة ... للياء ؟
" أكرم"يُكä الفعل فتقول  تù من أن... اية، تù من ماذا ؟إذا تلتها ياء ا�ت�م وجب اإلتيان بنون الوق ن األفعالإوuلك ف

بل " أكر
"فجئت بنون الوقاية هذه ]ù الفعل من الكä وال Íوز أن تقول مثًال " أكرم� : " اجعلها موجهة إ�ك؟ نقول
 .]ù هذا الفعل من الكä تأð بنون الوقاية

مفردة، أن تكون مكñة، أن تكون مضافة، أن تكون إضافتها إ¦ غ¤ أن تكون ال�مة : إذن ال6وط األربعة مرة أخرى
باأللف  ن اإلعراب pتلف وال تص¤ مرفوعة بالواو ومنصوبةإانتقض �ط من هذه ال6وط األربعة ف نإياء ا�ت�م، ف
 �ع إو�رورة با�اء

ً
سالم أو ²ن مصغراً P  تكس¤ أو �ع مذكر بل P واحد من هذه األمور إذا ²ن مث� أو ²ن �مو&

 .نقيض هذه ال6ط اuي اشhطناه واحد L حكم قد بيناه s حينه �ا ذكرنا
وبا�اء جراً، وقلت s بداية األمر إن هذه اللغة ` السائدة  ،وباأللف نصباً  ،ً هذه �وط إعراب األسماء الستة بالواو رفعا

لكنها  ،األسماء الستة s إعراب غتان أخريان s األسماء الستة أوبل ل ،لكن توجد هناك لغات أخرى ،والكث¤ة والشائعة
  ،استعما¶م للغة اإلتمام قل منأيع� استعمال العرب للغتz األخريz  ،طبعاً قليلة
ýاللغة األوýاللغة األوýاللغة األوýبالواو فتتم ،تس© بلغة اإلتمام : اللغة األو Fال�مة أو باأللف فتتمها أيضا أو با�اء فتتمها أيضا ألنه يُؤ. 
بعض  ،مع اجتماع ال6وط ال¹ اشhطناها األربعة :قال...اسمها لغة الق�، ما مع� لغة الق� ؟ :لغة أخرىلغة أخرىلغة أخرىلغة أخرىندنا لكن ع

يع� سواًء ²نت Y sل رفع أو ²نت Y sل نصب أم ²نت Y sل جر Íعلها باأللف  ،العرب يُلزم األسماء الستة األلف
 :دائماً ومنه قول الشاعر

 قد بلغا s ا�جد ÷يتاها       باها إن¿ أباها وأبا أ
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ولكنه  ،اإلتمام لو جئنا بها N لغة" وأبا أبيها"الشاهد s ا�ا�ة ألن حقها أن تكون " أباها أباها، وعندنا أبا، وعندنا"عندنا 
ال يمكن أن Íمع  إنها اسم إن¿ منصوب باأللف ألنه ال نقول" إن¿ أبا"وN هذا فإننا نعرب األوý أيضا  ،ألزمها األلف

فنقول إن أبا األوý منصوبة  ،البد أن يكون مقياسه واحداً  ،s 7مات متتا�ة ثالث الشاعر بz لغتs z بيت واحد بل
وأبا ا�انية معطوفة N أبا األوý وتأخذ حكمها s ا	صب، وأباها ا�ا�ة اسم  ،وعالمة نصبها الفتحة ا�قدرة N األلف

 .وهذه تس© بلغة الق� ،اء الستة وهو �رور بكäة مقدرة N األلف منع من ظهورها ا]عذر�رور من األسم

عرب فيه االسم من األسماء الستة لقد نسيت أن أذكر
ٌ
با"روف مع عدم  شيئاً، ا�صنف ابن هشام قد ذكر 	ا شاهداً أ

نه نصبه باأللف مع كونه إف" فا"عندنا s قوL  الشاهد" خالط من سل© خياشيم وفا: "وذلك قوL ،ه 8عض ال6وطئاستيفا
أن يقال إما أن هذا 4ورة شعرية احتاج إ¦ أن Íعله ...فما ا�واب عن هذا ؟ ،هنا ولم يضف ،غ¤ مضاف يع� مفرد

خياشيمها وفاها، وحينئٍذ يكون  خالط من سل©: وا]قدير ،باأللف فأبقاه هكذا، و±ما أن يقال ا�ضاف إ�ه مقدر
 .الق� انتهينا منها هذه لغة اإلتمام انتهينا منها ولغة. وفياً لل6وطمست

عددنا  "هن"نه أضيف لـ إاللغة نذكر االسم السادس اuي قلنا  قبل أن نبدأ بهذه ،و` لغة ا	قص:  اللغة ا�ا�ةاللغة ا�ا�ةاللغة ا�ا�ةاللغة ا�ا�ةننتقل إ¦ 
نه أا�راد بكلمة هن  ...راد بكلمة هن ؟ماا�" هن " أب، أخ، حم، ذو، فو، وهذا االسم السادس وهو 7مة : األسماء وقلنا

َ بمعاجم اللغة بتفس¤ات كث¤ة Ääُنه إيقال  ،أو ال(ء القليل ،أو ال(ء ا]افه ،به ال(ء ا"ق¤ منها أن بعضهم قال ا�راد ،ف
فيه بعض العرب  دسفهذا االسم السا ،بل يقال فيه ا�راد الكناية عن Ó Pء يستكره ذكره ،هذه األمور ا�راد به واحد من

بل يُلزمه لغة ا	قص و` اللغة ا�ا�ة لألسماء  يع� ال يستعمله استعمال األسماء الستة ،من ال يستعمله بهذا االستعمال
 : تعربها با"ر·ت الظاهرة فتقول... ال تأð بواو وال تأð بألف وال تأð بياء، إذن ماذا تفعل ؟... الستة، ما ` لغة ا	قص؟

 ،فالكث¤ الشائع فيها هذه اللغة ا�ا�ة و` لغة ا	قص "هنُ  "Yمٍد، أما ِب أYمٍد، ومررُت ب Yمٍد، ورأيُت أَب  ُب هذا أ
وهُ (الرسول صÛ اهللا عليه وسلم  ويستدلون L بقول ،  أي فاجعلوه يعض: من تعزى بعزاء ا�اهلية فأِعض9 أو فقولوا L ُعض¿

وُه بهن أبيه وال تكنوا يع� قولوا L ُعض هن أبيك  ،اذكروا L اللفظ ال�يح s هذا ا�وضع بل ،ي ال تأتوا بلفظ هنأ: فأِعض9
 .ا�اهلية إذا تعزى بعزاء

، ومنه نعم... ؟هنا جاءت معربة با"ر·ت الظاهرة وهو الكث¤ الشائع فيها، هل ورد s األسماء األخرى" هن"الشاهد إن 7مة 
 :قول الشاعر

بِ بِ 
َ
s ُD الكرِم اقتدى عدِه أ بَهُ ومن يُشابه         ي9

َ
 فما ظلم أ

أ# بها N  باأللف) أباه(وينصب ا�انية ) بأبيه(نه بدل أن Íر األوý با�اء إا�انية ف" هأبَ "األوý وè  "هأبِ "عندنا s :  الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
 .لغة ا	قص فحذفت ا�اء وحذفت األلف وأعربها با"ر·ت الظاهرة

    ))))��������((((لقة لقة لقة لقة ا"ا"ا"ا"

    HHHH----    وهو ا8اب ا�ا� من األبواب ال¹ أعربت بالعالمات الفرعيةوهو ا8اب ا�ا� من األبواب ال¹ أعربت بالعالمات الفرعيةوهو ا8اب ا�ا� من األبواب ال¹ أعربت بالعالمات الفرعيةوهو ا8اب ا�ا� من األبواب ال¹ أعربت بالعالمات الفرعية    ث� وما أ"ق بهث� وما أ"ق بهث� وما أ"ق بهث� وما أ"ق بها�ا�ا�ا�. 

 :عريف ا�ث�عريف ا�ث�عريف ا�ث�عريف ا�ث�تتتت    -أ أ أ أ 

 Lإ¦ آخر يع� أنك ضممت اسماً } ضم اسٍم إ¦ مثله{بعضهم عرفه بقو. 
 N اثنz وأغ� عن ا�تعاطفِ (ا�ث�  :لكن ابن هشام ذكر شيئاً آخر s كتابه فقال

ّ
ضهم î Nم ابن ويزيد بع )zْ ما دل

  .هشام قوL بزيادة ألٍف ونون أو ياٍء ونون s آخر
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وما دل N أكd من اثنp،  zرج به ما دل N واحد فإنه ليس مث� ، ماذا pرج به ؟ما دل N اثنzا]عريف  ننظر إ¦ هذا
 .اثنz البد أن تكون دال]ه N ذنإ ،فإنه ليس مث�

 N ا: ا�ث�ا�ث�ا�ث�ا�ث�    إذنإذنإذنإذن
ّ
 ،بz يديك N اثنz لكن بواسطة العطف يع� قد يدل اللفظ اuي ،وأغ� عن ا�تعاطفzثنz ما دل

 ،لكنه بواسطة العطف ،ليس بمث�، ألم يدل N اثنz؟ بÛ لقد دل N اثنz هل هذا مث�؟" رجلوجاء رجل "فمثال تقول 
 ،عطفسبب ليس ب يع� ،وأغ� عن ا�تعاطفz نzنقول ما دل N اث ،يع� دل N اثنz حقيقة لكنه بواسطة العطف

ف�مة رجالن أو رجلz، أو امرأتان أو امرأتz و~تابان أو كتابz  ،بزيادة ألف ونون أو ياٍء ونون s آخرهوزاد بعضهم 
zآخره وقد ،7ها مثنيات ،وورقتان أو ورقت s زوٌج من هذا(لو قلت لك  ،عرفنا ا]ثنية بزيادة ألف ونون أو ياء ونون 

  .ال :وتنصبه و¥ره با�اء ؟ ا�واب هل تعربه إعراب ا�ث� ترفعه باأللف، بÛ :ألم يدل N اثنz؟ ا�واب) األحذية

بل باللفظ نفسه، وأيضاً ليست هذه األشياء  ،ولكنه ليس بزيادة ألف ونون s آخره صحيح أنه دل N اثنz :؟ قالو�اذا و�اذا و�اذا و�اذا 
 اً أي Óء تضمه إ¦ غ¤ه وتزيده ألففكث¤ة بغ¤ زيادة األلف وا	ون، أما بزيادة األلف وا	ون  تدل N اثنz ألفاٌظ  ال¹
 .فإنه يص¤ من باب ا�ث� اً ونون اً أو ياء اً ونون

 .واحد منهما يدل N اثنz فإنها ال يعربان إعراب ا�ث� وÔ) شفع(ولفظ ) زوج(احفظ من ذلك لفظz هما لفظ  ولكن
اشhطنا عند اuين عّرفوا ا�ث� اشhطنا أن تكون اêاللة N ا]ثنية  ؟ أخرجهما أنناخرجهما من باب ا�ث�خرجهما من باب ا�ث�خرجهما من باب ا�ث�خرجهما من باب ا�ث�وما اuي أوما اuي أوما اuي أوما اuي أ
 N اثنz(أخ¤ة ا�ث�  ةمرّ  نإذ ،ونون أو ياء ونون s آخر ال�مة بسبب ألف

ّ
بزيادة ألف  ،عن ا�تعاطفz وأغ� ،ما دل

 ).ونون أو ياء ونون s آخره

نذكر هذه  قبل أن، بل تريد تثنيتها البد أن تشتمل N ثمانية �وط ،إعرابها إعراب ا�ث� أي 7مة تريد نإ:ويقولون  
 .كيف نعربه ان نذكر ال6وط ال بأس

 ؟³ر·ت أصلية أم بعالمات فرعية كيف نعرب ا�ث� هل هو: ا"كم اإلعراâا"كم اإلعراâا"كم اإلعراâا"كم اإلعراâ    ----ب ب ب ب 
 من أن يرفع بالضمة أصبح يرفع باأللف ،يةبال شك أنه من ا8اب ا�ا� Ùا أعرب بالعالمات الفرع

ً
جاء "تقول  ،وذلك بدال

 Ùا ²ن يرفع  اهللا سبحانه وتعا¦ ﴿قال رجالن من اuين pافون أنعم اهللا عليهما﴾ قال رجالن هذا يقول" رجالن
ً
بدال

سلمت N "و " لzقابلت رج"وÍر با�اء فنقول  وأما s حالة ا	صب وا�ر فإنه ينصب ،بالضمة صار يرفع باأللف
zنباتاً  ال يض¤ أن يكون ،وال يض¤ أن يكون &قًال أم غ¤ &قل ،ا�ث� مذكراً أم مؤنثاً  يع� ال يض¤ أن يكون ،"امرأت

شاء اهللا  اشhطوها ` ال¹ سنذكرها اآلن إن لكن ال6وط ال¹، ال يشhط فيه هذاويض¤ أبداً  ال ،أم �اداً أم أي Óء
 : البد أن تشhط N هذه ا�مانية �وط ،تريد تثنيتها ال6وط اشhطت P s 7مةهذه ، تعا¦

  :�وط ا�ث��وط ا�ث��وط ا�ث��وط ا�ث�    ----ج ج ج ج 
" " " " رجال""""7مة 7مة 7مة 7مة     هل تستطيع أن تث� مثالً  ،وال �موعة ةيع� ما تكون مثّنا ،أن تكون ال�مة ال¹ تريد تأن تكون ال�مة ال¹ تريد تأن تكون ال�مة ال¹ تريد تأن تكون ال�مة ال¹ تريد تثثثثنيتها مفردةنيتها مفردةنيتها مفردةنيتها مفردة .�

البد أن تث� 7مة رجل أو امرأة أو  ،مثًال طبعاً ال "رجلينz"ول تق " رجلz"وهل تستطيع أن تث� 7مة  "رجاالن" وتقول
، &قل، مؤنث، مذكر(تكون مفرداً  فقط البد أن، نظارة أو كتاب أو قلم أو ما تشاء أو سقف أو سبورة أو أي Óء حقيبة أو
 .يض¤ هذا ال6ط األول ال) غ¤ &قل

HHHH....     ًاألسماء و وأسماء اإلشارة الضمائرال¹ مرت بنا وقد عددناها فقلنا مع� ذلك أن األسماء ا�بنية :أن يكون معرباً أن يكون معرباً أن يكون معرباً أن يكون معربا
ألنها تلك  ،معربةً  ال�مة تكون Íوز أن تثنيها أي البد أن P هذه ال أسماء األفعالو االستفهامو أسماء ال6طو ا�وصولة
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مثلها  الثانمثلها  هاتانمثلها  ،s حالة ا	صب وا�ر هذيْن، باأللف أليست s حالة الرفع هذانلو قال لك شخص ، مبنية
أسماء اإلشارة واألسماء ا�وصولة ال  ماذا تقول L ؟ أنت قلت 	ا قبل قليل أن ،رفعاً وبا�اء نصباً وجراً  باأللف 7ها اللتان

 ؟فما تقول s هذه األلفاظ األربعة هذان وهاتان والثان واللتان ،Íوز تثنيتها ألنها مبنية
 ماذا يستحق أن تقول عند تثنيته البد أن تقول عند هذاتثنية لفظ  	فرض أنك أردت ،ها ليست مثنياتا�واب عن هذا أن

ومثلها هذا فحقها s ا]ثنية " فتيَان"ستقول   فماذا تقول" فÑ"تثنية لفظ  افرض أنك تريد ،حÑ تعطيه حقه" هاذيان"تثنيته 
يشhط s ال�مة ال¹ ن إذ ،اللتانو الثانومثلها  هاتان� ومثلها ليس مثهذان  نإذ ،ولم يقل بذلك أحد هاذيانأن تقول 

 .معربة تريد تثنيتها أن تكون
GGGG....    أو من �لة zأو من �لةنيته غ¤ مر~ب من 7مت zأو من �لةنيته غ¤ مر~ب من 7مت zأو من �لةنيته غ¤ مر~ب من 7مت zرجل  هذا اسم" تأبط �اً "تر~يباً إسنادياً مثل  اً مثًال مر~ب ،أن يكون ما تريد تأن يكون ما تريد تأن يكون ما تريد تأن يكون ما تريد تثثثثنيته غ¤ مر~ب من 7مت

 و عبدالرÞنو عبداهللاو  ،مر~بة تر~يباً مزجياً هذه  حÚموت، بعلبك، مر~ب تر~يبا اسنادياً تريد تثنيته ما تستطيع ألنه 
وأما ا�ر~ب  ،تثنيته فقول واحد ال Íوزأما ا�ر~ب تر~يباً اسنادياً  ،التستطيع تثنيتها مر~بة تر~يباً إضافياً  زين العابدين
 : فهو نو&نتر~يباً مزجياً 

 .قوالً واحدا ال Íوز تثنيتهفأيضا ) سيبويه(جودة s ا�و) ويه(بكلمة  غ¤ Õتوم حÚموتو بعلبكمثل  -�
بعضهم ïÍ أن تقول سيبويهان  ،فقد اختلف s جواز تثنيته وعدم جوازها) ويه(ا�ر~ب ا�ز" Õتوم بكلمة  فإن ²ن

 .لكن أكd األقوال N أنه ال Íوز تثنيتها ،وسيبويهz نصباً وجراً 
H-  نو هللاعبداوا�ر~ب تر~يباً إضافيا مثلÞوهذا  اً أنت قبل قليل تقول اليكون مر~ب نعم ؟هل يمكن تثنيته عبدالر

 عبدالرÞنفأقول s  ،ال ولك� أث� ا�زء األول منه ،أث� هذا ا�ر~ب 7ه قال أنا مافكيف أجزته؟  اً إضافي اً مر~ب تر~يب
 ،ع� تث� ا�زء األول أما ا�زء ا�ا� فيب� N حاLي" اهللا يـأمت"و" اهللا اأمت" أمة اهللاوè " الرÞن يعبد"و" الرÞن اعبد"

sا�ر~ب اإلضا s وهذا. 
للمختصz اuين يريدون  وهذا فيه îم طويل ال يصلح إال ،يكون ما تريد تيكون ما تريد تيكون ما تريد تيكون ما تريد تثثثثنيته منّكرا يع� نكرة وليس بمعرفةنيته منّكرا يع� نكرة وليس بمعرفةنيته منّكرا يع� نكرة وليس بمعرفةنيته منّكرا يع� نكرة وليس بمعرفة أنأنأنأن. . . . ����
 رجالنمثًال هذه نكرة تثنيها تقول  جلرا	كرة ` 7مة  لكن ،uلك سنhك ا]فصيل فيه ،يتعمقوا s هذا �جال أن

 زيدان هذا علم تريد تثنيته تقول زيد7مة  ،مثال هلكن إذا أردت تثنيت العلم أو تثنيت غ¤، امرأتانتقول  مرأةا و8مة
أن البد  فهتعرّ فإن أردت أن  ،مع� هذا أنه جاء أي اثنP z واحد منهما اسمه زيد زيدانإذا قلت جاء  ،نكرةً  لكنه يب�
 .تثنية إال ا�نّكر    Íوز أي ا�عروفان بي� وبينك وuلك ال الزيدانفتقول جاء ) أل( تلحق عليه

 اً اً اً تريد تتريد تتريد تتريد تثثثثنيته متفù اللفظ أي لفظهما واحدنيته متفù اللفظ أي لفظهما واحدنيته متفù اللفظ أي لفظهما واحدنيته متفù اللفظ أي لفظهما واحد أن يكون ماأن يكون ماأن يكون ماأن يكون ما    ....����
ورجل تقول  َورجل قلمانفمثًال عندك قلم وقلم فتقول  اً

ما " األبوانقد ُسِمَع "مثال  ،يع� ما تريد تثنيته ،فظالبد أن يكونا متفù الل. لكن رجل وامرأة هل تثنيه؟ ال، رجالن
من هما ؟ أبو بكر وعمر " العمران"قد ُسِمَع "مثال آخر  ،األب واألم قالوا هذا من باب ا]غليب به؟ ا�قصود به ا�قصود
ßّفة من عمر؟ قال العرب دائماً  اهللا عنهما �اذا لم يقل أبوا بكر أو غ¤ هذا مع أن أبو بكر أفضل رoولفظ  ،تعمد إ¦ ا

ا]ثنية بكر يعدل إيمانه إيمان األمة بعد رسول اهللا صÛ اهللا عليه وسلم فليس  لكن أبو، عمر أخف من لفظ أâ بكر
 Lاهللا عنه)عمران(قو ßا��نة العظ© أيضاً  ،، مع أن عمر سيدنا ر s اهللا عن  لكنه مع ذلك أبو بكر ،هو ßأفضل منه ر

 .ا�ميع

للتمر وا�اء  األسودانو ،لثهب والفضةاألصفران مثًال يقوالن  ،ذلك البد أن يكونا متفù اللفظ وما ورد خالف ا"اصل
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  .كث¤ة وأشياء
فجمع P ما ورد من هذا  ،)s تميï ا�ثنيz جنا ا�نتz(وقد �ع هذه األلفاظ كتاب عظيم جداً وطريف s موضوعه اسمه 

 ³يث أنه غُ  ث¤ة جداً و�عوا فيه ألفاظ ك ،القبيل
Ä
 .حد اللفظN z اآلخرأب ل

ما  مع� ذلك أنه إذا ²ن لفظهما واحداً ولكن Õتل� ا�ع� فال Íوز تثنيته ،أن يكون ما تريد تأن يكون ما تريد تأن يكون ما تريد تأن يكون ما تريد تثثثثنيته متفù ا�ع�نيته متفù ا�ع�نيته متفù ا�ع�نيته متفù ا�ع�    ....�
 ا�ثال؟

 ،ويوجد العz وهو ا�اسوس ،ويوجد العz وهو اuهب ،)ماء(ويوجد العz ا�ارية  ،عz ا�ب�ةاليوجد " عz"ا�ثال 7مة 
هذان ، ا�ع� البد أن يتفقا s، طبعاً ال ؟إذا وجد عينان واحدة منهما العz ا�ب�ة واألخرى العz ا�ارية هل تثنيهما

 . تفاق ا�ع�افال تثنيهما البد من  لكن كما سبق عz مب�ة وعz جارية با�اء ،هاتان عينانأو  عينان

" سيان" فقالوا" ِ�ّ "و±نما استغ� عنها بتثنية 7مة  ،مثالنال يقولون " مثل"مثل 7مة  ،ثنية غ¤ه عنهثنية غ¤ه عنهثنية غ¤ه عنهثنية غ¤ه عنهأن ال يستغ� بتأن ال يستغ� بتأن ال يستغ� بتأن ال يستغ� بت    ....����
 .عنه هيع� متماثالن فال يستغ� بتثنية غ¤ هذان سيان

انه وتعا¦ بل اهللا ألنه ال ثا� هللا سبح ،Íوز تثنيتها مثًال أسماء اهللا ا"س� ال ،يكون ما تريد تثنيته L ثاٍن s الوجود أن .»
 .ال ثا� s L الوجود I واحد، فال Íوز تثنية ما

 .هذه ال6وط ال¹ البد من توفرها إذا أردت تثنية أي 7مة
    ::::باختصارباختصارباختصارباختصار ال6وطال6وطال6وطال6وط

 .أن يكون مفرداً  .�

H.  ًأن يكون معربا.  

G .أن يكون غ¤ مر~ب. 
 .أن يكون منّكرا .�
  .ثنz متفقs z اللفظأن يكون اال. �

 .ثنz متفقs z ا�ع�اال أن يكونا. �
 .يستغ� بتثنية غ¤هما عن تثنيتهما أن ال. �
 .أن يكون للفظ اuي تريد تثنيته L ثاٍن s الوجود. »

 .إعراب ا�ث� ومن تعريف ا�ث�، بقيت عندنا ألفاظ أ"قت با�ث� انتهينا من �وط ا�ث� ومن
    ما أ"ق با�ث�ما أ"ق با�ث�ما أ"ق با�ث�ما أ"ق با�ث�    ----د د د د 

ما `؟ قال عندنا أربعة ألفاظ أعربت وكيف؟  ،با�ث�؟ أي أعربت إعراب ا�ث� مع كونها ليست مثنيات ما مع� أ"قت
 ....ومع ذلك أعربت، رفعت باأللف ونصبت وجرت با�اء ،ال6وط ال¹ ذكرناها قبل قليل إعراب ا�ث� مع كونها لم تستوِف 

 ....ب6ط واثنان ،ثنان من هذه األلفاظ األربعة بدون قيد وال �طا

يع� أن  ،Íريان ²بنz وابنتz) اثنان، اثنتان(فهما لفظ  فأما االثنان الثان بال �ط وال¹ تعرب مبا�ة إعراب ا�ث�فأما االثنان الثان بال �ط وال¹ تعرب مبا�ة إعراب ا�ث�فأما االثنان الثان بال �ط وال¹ تعرب مبا�ة إعراب ا�ث�فأما االثنان الثان بال �ط وال¹ تعرب مبا�ة إعراب ا�ث�
، مّثل؟ هذان رجالن اثنان ،وتنصب و¥ر با�اء و8مة اثنتz ترفع باأللف ،7مة اثنz ترفع باأللف وتنصب و¥ر با�اء

نz اثا"اصل أن  ،أو سلمت N رجلz اثنz ،وسلمت N امرأتz اثنتz ،أكرمت رجلz اثنzوهاتان امرأتان اثنتان، و
zأم إ¦  االسم الظاهرسواًء أضيفت إ¦  ،سواًء ²نت مضافة أم غ¤ مضافة ،ترفعان باأللف وتنصبان و¥ران با�اء واثنت
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  .ال يشhط أي �ط ،الضم¤

 ...."""" 7تا، ، ، ، î" " " "     هما:ا�واب ؟ ؟ ؟ ؟     با إعراب ا�ث� لكن ب6طبا إعراب ا�ث� لكن ب6طبا إعراب ا�ث� لكن ب6طبا إعراب ا�ث� لكن ب6طفأما اللفظان األخ¤ان الثان أعرفأما اللفظان األخ¤ان الثان أعرفأما اللفظان األخ¤ان الثان أعرفأما اللفظان األخ¤ان الثان أعر

  ::::ال6وطال6وطال6وطال6وط
ً
اسماً ظاهراً وأحياناً يكون  لكن ا�ضاف إ�ه أحياناً يكون ،.البد أن يكونا مضافz ال تأð مفردة: أوال

 :اهللا تعا¦قال  ،يرفع باأللف وينصب وÍر با�اء ،فإنه يعرب إعراب ا�ث� ضم¤اً فإن ²ن ا�ضاف إ�ه ، ضم¤اً 
َحُدهُ  {

َ
ِكñََ أ

ْ
ا َفبْلَُغن¿ ِعنَْدَك ال يِْن إِْحَسانًا إِم¿ َêَِوا

ْ
 إِي¿اُه َوبِال

¿
 َيْعبُُدوا إِال

¿
ال
َ
َك ك ْو َوق0ََ َرب9

َ
ُهَماَما أ

َ
îِ  َينَْهْرُهَما 

َ
ف5 َوال

ُ
 َيُقْل لَُهَما أ

َ
فَال

 َكِريًما 
ً
ف�  ،الفاعل مرفوع مثله  أحدهما وأحدهما هنا فاعل مرفوع وا�عطوف îN هنا معطوف N }َوقُْل لَُهَما قَْوال

 ،وجاءت ا�رأتان 7تاهما ،ونظرت إ¦ الرجلz 7يهما 7يهما لكنك تقول أكرمت الرجلî"، zهما أو"هنا رفعت باأللف 
 : أو قول الشاعر" ن أو مسلمتانمؤمنتا 7تاكماأنتما امرأتان "ولو قلت مثًال 7تاكما  ،وأكرمت ا�رأتz 7تاهما

îكما، (يكون للغائب  Ùكن يكون الضم¤ للمت�م أو يكون للمخاطب وÙكن :أي ،غ� عن أخيه حياته îنا
 ،يلزمان حالًة واحدة االسم الظاهراالسمî z و8تا إذا أضيفا إ¦  لكن هذين ،ال مانع و8تا مثلها تماماً ) îهما، îنا
 {قال اهللا تعا¦  ،ويكون P واحد منهما معرب ³ر·ت مقدرة N األلف ،ئماً يكونان مقhنz باأللف دائماً وهو أنهما دا

تَا
ْ
ُكلََها 7ِ

ُ
تzَِْ آَتَْت أ

َن¿
ْ
 .مضاف إ�ه ا�نتzمضاف و 7تا: 7تا ا�نتz } ا�

ة رفعة الضمة ا�قدرة N األلف منع من هنا مبتدأ مرفوع وعالم ف�تا ،ا�نتان اسم ظاهر أم ضم¤؟ بل هو اسم ظاهر
  .ظهورها ا]عذر

 7تا ا�رأتzفتقول  ،إ¦ اسم ظاهر �اذا لم تعربها باأللف رفعاً وبا�اء نصباً وجراً؟ قال ألنه لم يضف إ¦ ضم¤ و±نما أضيف
î وأكرمت  ،î الرجلzء فهو بكل األحوال باأللف وجا ،ا�رأتz 7تاوسلمت N  ،7تا ا�رأت�zتهدتان وأكرمت 

zالرجل، N وسلمت zالرجل î، ال Lأحوا P s إذ اً،ألن ا�ضاف إ�ه هنا اسم ظاهر وليس مضمر ،تتغ¤ باأللفÍ ب ن
 .تعربا با"ر·ت ا�قدرة N األلف إذا ²نت î و8تا مضافz إ¦ االسم الظاهر Íب فيهما أن تلزما األلف وأن

، رجالن، نعمان، عمران"وهو أنك إذا سميت شخصاً بما أصله مث� مثًال  ،uي سبق أن أ�ت s L ا8دايةبù ال�م ا
 فما العمل ؟ "زيدان

 .بعضهم يرى أنه يعرب إعراب ا�ث� ف¤فع باأللف فيصبح ملحقاً با�ث� وينصب وÍر با�اء *

منوع من ال�ف ف¤فع بالضمة وينصب وÍر بالفتحة وال إن ²ن باأللف يعرب إعراب ا�(وبعضهم يقول وهو الصواب  *
  )ينّون

وليس إعراب ما ال  ،أو �و ذلك فإنه يلزم ا�اء ويعرب ³ر·ت ظاهرة N ا	ون" Yمدين" حسنz"و±ن ²ن با�اء مثل 
ألنه  ة نيابة عن الكäةأيضا Íر بالفتح ،زيدانَ وسلمت N  ،زيدانَ  بدون تنوين ورأيت ،زيدانُ فنقول مثًال جاء ، ين�ف

فتعطيه حكم االسم  ،حسنzٍ ونظرت ونظرت إ¦  ،حسنيناً إذا ²ن با�اء ورأيت " حسنzٌ  هذا"أما لو قلنا Ùنوع من ال�ف 
 .العادي كما لو تعرب 7مة مسكz مثًال أو �و ذلك

    ) ) ) ) ��������((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة 

GGGG----    ع ا�ذكر السالم وما أ"ق به�ع ا�ذكر السالم وما أ"ق به�ع ا�ذكر السالم وما أ"ق به�ع ا�ذكر السالم وما أ"ق به� 

شاء اهللا تعا¦ ألن  وهو باب طويل ولكننا �اول اإلÍاز إن ،ال¹ أعربت بالعالمات الفرعيةهذا ا8اب ا�الث من األبواب 
 : وسنحاول اإلÍاز مع عدم اإلخالل فنقول وباهللا ا]وفيق ،وفيه �وط كث¤ة ،îم كث¤ هذا ا8اب فيه
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 ،اثنz، ثالثة، ع6ة، مليون أكd؟ نعممنه كم؟  أكd، )تعريفه هو ضم اسم إ¦ أكd منه: (تعريف �ع ا�ذكر السالمتعريف �ع ا�ذكر السالمتعريف �ع ا�ذكر السالمتعريف �ع ا�ذكر السالم    ----أأأأ
فأقله طبعاً اثنان فأقل Óء يكون أكd من الواحد اثنان مع� هذا أنه يدل N  ،ولكن البد أن يكون أكd من واحد

 .فأكd ثالثة
dثالثة فأك N منه: يقول يا شيخ  ،�ع ا�ذكر السالم يدل dمن غ¤ عطف  هذا ا�زء األول من ا]عريف، ضم اسم إ¦ أك

ضم .�(�ٌط آخر وهو مع سالمة مفرده من ا]غي¤ نعيد مرة ثانية �ع ا�ذكر السالم هو  بs ù ا]عريف، وال تو~يد أيضاً 
  )مع سالمة مفرده من ا]غي¤.�وال تو~يد .�من غ¤ عطف .G أكd منه.Hاسم إ¦ 

s ونقولs ونقولs ونقولs تفصيل هذا ا]عريفتفصيل هذا ا]عريفتفصيل هذا ا]عريفتفصيل هذا ا]عريف ونقول : : : : 

ألن ا�ث� ضم اسم إ¦ مثله وليس إ¦  ،يصلح للمث� أيضاً  وال ،ألنه ليس فيه ضم ،للمفرد ال يصلح: : : : ضم اسم إ¦ أكd منهضم اسم إ¦ أكd منهضم اسم إ¦ أكd منهضم اسم إ¦ أكd منه
ألننا عرفنا  ،لكنه ليس �ع مذكر سالم ،دل N ثالثة طبعاً  ،أيضا جاء مسلٌم ومسلٌم ومسلمٌ  وال يصلح s قولك ،أكd منه

ماهذا  ،ا�ذكر السالم �و قولك جاء مسلم مسلم مسلم لم يسلم مفرده من �ع وقد يأتينا ما، ا�مع فيه بوساطة العطف
ننا عرفنا ؟ أللميدخل،  ما ال ؟هل يدخل معنا s باب �ع ا�ذكر السالم، تو~يد لفظيا ال�م مسلم مسلم مسلم هذا يسمونه

ن يسلم أخ¤ وهو أ بÓ ù، ال يكون ا]و~يد دخلأs تعريفه  لفظي و�ن قد اشhطنالبسبب ا]أكيد ا ةمور ا�الثهذه األ
ا�ذكر السالم  عراب �عإلم يسلم مفرده من ا]غ¤ ومع ذلك نعربه  وقد يأتينا ما ،مذكر سالم فليس �مع ،ا]غ¤ من مفرده

 .نما هو ملحق �مع ا�ذكر السالم±و ،وهو بهذا ليس �ع مذكر سالم
ن لم يسلم إتو~يد ب6ط سالمة مفرده من ا]غي¤ ف كd منه من غ¤ عطف والأ¦ إضم اسم : نقول �ع ا�ذكر السالمن ذإ

نه ليس �ع مذكر سالم و لكنه قد يكون كذلك فيص¤ إعراب �ع ا�ذكر السالم فإعربناه أمفرده من ا]غ¤ حÑ لو 
وز لك أن ليس P 7مة Íواعلم بارك اهللا فيك أنه  ،ال6وط ملحقاً �مع ا�ذكر السالم يع� معرباً إعرابه ألنه لم يستوِف 

 .¥معها �ع مذكر سالم
ما اuي يشhط  نذإ ،ن ¥معه �ع ا�ذكر السالمأما Íوز  ،لو ضممت إ�ه قلم وقلم أو مليون قلم د،يع� مثال قلم هذا مفر

 منّكرا غ¤ ن يكون مفردا معرباأ ،تذكر ما ذكرناه s باب ا�ث� هاتها 7هاتقال  ؟حú Ñمع ال�مه �ع ا�ذكر السالم
  ة�ها �وط جديدإ ضفأال¹ ذكرناها و ةخره P ال6وط ا�مانيآ¦ إمر~ب L ثا� s الوجود 

 : ̀̀̀`    ةةةةال6وط ا�ديدال6وط ا�ديدال6وط ا�ديدال6وط ا�ديد

 أفال Íوز  ،ن يكون �ذكرأ -�
ً
هذا لفظ يدل معناه N ذا قلنا سعاد إمثال  N مؤنث ال لفظا وال مع� ن يكون داال

فال  ،هذا مذكر لكنه Õتوم بعالمة تأنيث ال Íوز �عه �ع مذكر سالم ةنا طلحذا قلإ ،نث ال Íوز �عه �ع مذكر سالمؤم
 .هذا أول �ط ،بد أن يكون اللفظ �ذكر

H- مذكر لكنه  ،أن يكون لعاقل N 
ً
 ،بل البد أن يكون لعاقل ،غ¤ &قل فإنه ال Íمع �ع ا�ذكر السالملفحÑ لو ²ن داال
ال ¥معها �ع ا�ذكر دفعة واحدة فإنك  ،أخرى سابقةً  ثم جاءت ثالثة أحصنة ،سابقاً فمثال لو ²ن عندك حصان وهو جاء 

 .غ¤ &قللالسالم ألنها 
G- توم با]اءÕ توم ،أن ال يكونÕ لو يكون �ذكر &قل ويكون Ñوز احÍ فال  ،أن ¥معه �ع مذكر سالم با]اء فإنه ال

 .Õتومة با]اء نهاألٍم �ع مذكٍر سال Þزة، معاوية، طلحة¥مع 
 : : : : البد أن يكون أحد أمرينالبد أن يكون أحد أمرينالبد أن يكون أحد أمرينالبد أن يكون أحد أمرينأن يكون اuي اجتمعت فيه هذه ال6وط السابقة  -�
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ما يعz مساه (هو العلم  شاء اهللا و تعريفه إن والعلم سوف يأð ،إما علم غ¤ مر~ب تر~يباً مزجياً وال تر~يباً إسنادياً  /  أ
 .عبيد أو زيد أو صالحأو  Yمدمثل 7مة ) تعييناً مطلقاً 

تشمل اسم الفاعل واسم ا�فعول والصفة ا�شب¿هة وصيغ ا�بالغة  ما ا�راد بالصفة s هذا ا8اب؟ ا�راد بالصفة ،و±ما صفة /  ب
ال6وط السابقة  هذه 7ها يسمونها صفة والصفة هذه �رد ما يأتينا صفة من الصفات مشتملة N، وأفعال ا]فضيل

 اهللا ؟  الصفة �وط خاصة ما ` رÞك داخلúمعها؟ قال ال أيضا عندنا 
     ::::̀̀̀`    اoاصة بالصفةاoاصة بالصفةاoاصة بالصفةاoاصة بالصفة    ال6وطال6وطال6وطال6وط

 .قبلت ا]اء أم لم تقبل؟ قبلت ا]اء ا"مد هللا ينفع أم ال ؟ ينفع )مسلمة(7مة مسلم ما مؤنثها؟  ،إما أن يقبل مؤنثه ا]اء �
 N ا]فضيل ال مانع حÑ لو لم يقبل مؤنثه ا] ،أو يدل N ا]فضيل �

ّ
ما مؤنثه؟ مؤنثه ) أكñ(لفظ  انظر إ¦ ،اءإذا دل

لكنه مع ذلك     ،úمعه �ع ا�ذكر السالم ؟ نعم هذا وصف مؤنثه ال يقبل ا]اء هل ،ا]اء؟ ال لم يقبل ا]اء هل قبل) كñى(
N ا]فضيل جاز �عها �ع ا�ذكر السالم فإذا دلت ال�مة ،ا]فضيل يدل N، سبحانه وتعا¦  قال اهللا:} 

َ
 تَِهنُوا َوتَْدُعوا فَال

ْعلَْونَ 
َ ْ
ْغتُُم األ

َ
ِم َوأ

ْ
ل  الس¿

َ
اجتمعت فيه ال6وط 7ها  ،و8مة أN وصف يدل N ا]فضيل) أN(ل�مة  7مة األعلون �ع }إِ¦

 .ووصف يدل N ا]فضيل، مؤنثه ال يقبل ا]اء، أن يكون �ذكر &قل خاٍل من ا]اء
 من العلم 7مة 7 �ن اجتمعت فيه ال6وط :مثالمثالمثالمثال

ً
ُدون " Íوز �عها �ع مذكر سالم فتقول " Yمد"ها أوال قلت جاء  لو" Yم¿

لكن لو أردت أن &صص أشخاصاً معينz بينك وبY،  zمدون سيكون أي ثالثة أو أكP d واحد منهم اسمه Yمد
 )أل(ا�خاطب البد أن تقرنها بـ 

ون وهكذا ا�حمدون أو تقول جاء زيدون أو فتقول جاء ون أو العلي9 لعلم �ذكر &قل هو علم ا هذا نإذ ،الزيدون أو علي9
 :بعد أن نذكر الصنف ا�ا� وهو -ا�ر~ب مزجياً و±سنادياً -إ�ها  سأعود ،مزجيا وال تر~يبا إسنادياً  وليس مر~ب تر~يباً 

هؤالء " مثال 7مة مسلم أو Õلصاuي يقبل مؤنثه ا]اء هو  ،الوصف اuي يقبل مؤنثه ا]اء ويدل N ا]فضيل �
 ."هؤالء مصلون"" Õلصون

ية(ومؤنث مص�Õ ( Äلصة(مؤنث Õلص 
Ä
P  ،يع� يقبل و~ذلك قولك هؤالء األعلون وهؤالء األكñون أو األقدمون، )مصل

حÑ ¥مع �ع ن ذإ ،السالم uلك Íوز �عه �ع ا�ذكر ،صحيح ال يقبل مؤنثها ا]اء لكنها يدل N ا]فضيل واحد منها
  ::::البد من ال6وطالبد من ال6وطالبد من ال6وطالبد من ال6وطا�ذكر السالم 

  .أن يكون �ذكر -�

H- أن يكون لعاقل.  

G- أن يكون مفرده خا�اً من ا]اء.  

 .يدل N ا]فضيلوصفا أو  ا]اء أو وصفاً يقبل مؤنثه، علماً غ¤ مر~ب تر~يباً مزجياً وال تر~يباً إسنادياً  أن يكون إما -�
وتريد أن ¥معهم ) تأبط �اً (عندك ثالث أشخاص P واحد منهم اسمه  اً أو إسنادي اً مزجي اً ر~ب تر~يبنرجع إ¦ العلم ا�

ألن هذه ال�مة  ،طبعاً ال تستطيع ذلك ،حÑ ¥معها �ع مذكر سالم "تأبطوا �اً "أو  "تأبط �ون: "فماذا تقول؟ هل تقول 
 .مر~بة تر~يباً إسنادياً 

 ،سواًء ²نت هذه ا�ملة �لة اسمية أو فعلية ،)ةأن يكون العلم مكو¿ن من �ل(؟ هو ألعالمألعالمألعالمألعالمماهو الh~يب اإلسنادي s اماهو الh~يب اإلسنادي s اماهو الh~يب اإلسنادي s اماهو الh~يب اإلسنادي s ا
تأبط (مثل  ،با�ملة الفعلية لكنهم سموا ،يسموا با�ملة االسمية أي لم ينقل عنهم أنهم سموا با�ملة االسمية مالعرب ل
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 واحداً ال ،)�اً 
ً
 .عه �ع مذكراً سا�اً Íوز � هذا ا�ر~ب تر~يباً اسنادياً قوال

 Lموت(ا�ر~ب تر~يباً مزجياً مثاÚواحد منهم  ،وما شا7ها) معدي كرب) (بعلبك) (ح P لو ²ن عندك ثالثة رجال عقالء
ال تستطيع أن ¥مع هذا  ،¥معهم فماذا تقول؟ هل ¥معهم فتقول جاء ا�عدي كربون مثالً  تريد أن ،اسمه معدي كرب
 .ا�ر~ب تر~يباً مزجياً 

مثل  ،)ويه(وغ¤ Õتوم بكلمة ) ويه(يكون Õتوماً بكلمة  أنت ذكرت 	ا قبل أن العلم ا�ر~ب تر~يباً مزجياً يمكن أن
 ن ¥معه مثل ما منعواأهل Íوز �عها �ع مذكر سالم ؟ معظم ا	حويz يمنعونه يمنعون  سيبويه" سيبويه"و " معدي كرب"

السيباويهيz هذا معظم ا	حويz  السيباويهون ورأيت السيباويهيz وسلمت N فال Íوز أن تقول جاء ،�ع معدي كرب
 : عندناذن إ ،وأجازه بعض ا	حويz ،ألنه لم يسمع ذلك عن العرب ،يمنعونه

 واحداً يقول الÍوز �عهإا�ر~ب تر~يباً 
ً
 .�ع مذكر سالم سنادياً قوال

ا�ر~ب تر~يباً ، و±ن ²ن باتفاق الÍوز �عه �ع مذكر سالم فكذلك )ويه(إن ²ن غ¤ Õتوم بكلمة ا�ر~ب تر~يباً مزجياً 
ه، فأكd ا	حويz يمنع �عه �ع مذكر سالم )ويه(بكلمة  اً Õتوممزجياً 

¿
 .وبعضهم ïÍه ولكنهم قِل

وأنا  ،P واحد منهم اسمه معدي كرب سنادياً أوايع� مر~ب تر~يباً  ،لو جاء ثالثة رجال P واحد منهم اسمه تأبط �اً 
األول منهم صاحب اسم معدي  ،منهم أليس صاحباً السمه خñ بمجيئهم فماذا أفعل؟ قال هذا سهل P واحدأأن أريد 
قال عندنا 7مة تعñ عن 7مة صاحب وهذه  ،وا�الث صاحب اسم معدي كرب ،وا�ا� صاحب اسم معدي كرب ،كرب

  ،عالمة �ع ا�ذكر السالم وأن ترفعها بالواو وتنصبها و¥رها با�اءتلحق بها  ال�مة يمكن أن
جاء ذوو تأبط �اً أو ذوو  :فنقول، ولكن أنا أريد ثالثة أو أكd من ثالث ،للواحد طبعاً ) ذو(ال�مة؟ ال�مة ` 7مة  ماهذه

ب أو نظرت إ¦ ذوي تأبط �اً أو نظرت إ¦ ذوي معدي كر ،أو أكرمت ذوي تأبط �اً أو ذوي معدي كرب ،معدي كرب
 ولكن ،إعراب �ع ا�ذكر السالم ولكن ال نلحق به واو ونون أو ياء ونون s آخره úمعهاعندنا Õرج إذا أردنا أن ن إذ

 ال�مة �ع ا�ذكر السالم هذا ا�انب اuي يمتنع فيه �ع ،ها إعراب �ع ا�ذكر السالمبثم نعرثم úمعها نأð بكلمة ذو 

 .ا�ر~بة ألعالممن ا
 ما ` الصفات ال¹ ال Íوز �عها �ع ا�ذكر السالم ؟ما ` الصفات ال¹ ال Íوز �عها �ع ا�ذكر السالم ؟ما ` الصفات ال¹ ال Íوز �عها �ع ا�ذكر السالم ؟ما ` الصفات ال¹ ال Íوز �عها �ع ا�ذكر السالم ؟    ◄

فعول (جريح بمع� �روح أو ) مفعول فعيل بمع�(قال هناك فيه صفات يستوي فيها ا�ذكر وا�ؤنث وذلك مثل 7مة جريح 
 ،ال تقول جر¼ة ،ه امرأة جريحٌ وهذ ،مثل صبور فإن هذه يستوي فيه ا�ذكر وا�ؤنث فتقول هذا رجل جريحٌ ) بمع� فاعل

 ،هذه ال Íوز أن ¥معها �ع ا�ذكر السالم ولكن Ùكن أن ¥معها �ع تكس¤ ،امرأة صبورٌ  وهذه ،وهذا رجل صبورٌ 
 ñُوتقول ُص، Jأو تقول جر، Ûع غفور غفر ،أو تقول قت� s أنك ال ¥معها �ع مذكر سالم وهكذا ا�هم ،أو تقول. 

 حكم �ع ا�ذكر السالم ؟ كيف ترفعه ؟ كيف تنصبه ؟ كيف ¥ره ؟حكم �ع ا�ذكر السالم ؟ كيف ترفعه ؟ كيف تنصبه ؟ كيف ¥ره ؟حكم �ع ا�ذكر السالم ؟ كيف ترفعه ؟ كيف تنصبه ؟ كيف ¥ره ؟حكم �ع ا�ذكر السالم ؟ كيف ترفعه ؟ كيف تنصبه ؟ كيف ¥ره ؟    فمافمافمافما◄          

وهذا والوارد s القرآن الكريم والوارد s  ،�ع ا�ذكر السالم وما أ"ق بهأغلب لغات العرب أن  ،وا"مد هللا هذا سهل
�ع ا�ذكر السالم  ظمه أنمع ،والوارد s معظم ما سمع من îم العرب شعراً ونdاً  ،حديث الرسول صÛ اهللا عليه وسلم

  .يرفع بالواو وينصب وÍر با�اء
 ،وبعض هذه اللغات األخرى ليس Ó P sء ة،لكنها قليل هناك لغات أخرى ،نعم ؟معناه أنه فيه لغات أخرى ،أغلبه :نقول

 .ا�ذكر السالم و±نما هو فيما أ"ق با�مع



                  ))))))))ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� باب باب باب باب باب باب باب باب ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                         )       )       )       )       )       )       )       )       نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                                                                                                                  )     )     )     )     )     )     )     )     مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول                --------مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو         ((
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 ما اuي أ"ق ما اuي أ"ق ما اuي أ"ق ما اuي أ"ق ����مع ا�ذكر السالم ؟مع ا�ذكر السالم ؟مع ا�ذكر السالم ؟مع ا�ذكر السالم ؟◄

 ،و` كث¤ة جداً  ،السالم ق �مع ا�ذكر السالم ألفاظ نقصت بعض ال6وط ال¹ اشhطناها s �ع ا�ذكرأ" :تعريف &متعريف &متعريف &متعريف &م
 ة�مة معربأن الف�ما نقص منها �ط ووجدنا  ،كث¤ة وسبب كdتها أن ال6وط ال¹ اشhطناها s �ع ا�ذكر السالم

  :قسمها ا	حويون ومنهم ابن هشام مثًال N أربعة أقسام وقد ةهذه ال�مة ملحقأن قلنا  ،عراب �ع ا�ذكر السالمإ
أسماء ا�موع هذه ) االسم اuي ال مفرد L من لفظه(s إحدى ا"لقات ا�اضية عرفت اسم ا�مع بأنه : أسماء ا�موع -�

&لم êخل s  �ع هت أنولو قل ،لفظه �اذا؟ يقولون ألنه خاص بالعقالء يقولون ال مفرد L من" &�ون"لفظ : و` ،Yدودة
  .والغ¤ &قل ألن لفظ العالم P ما سوا اهللا ذلك العاقل

شك  أو 7مة ذو وهذه ال�مة غ¤ 7مة أولوا بال ،` 7مة صاحب مفرد 7مة أولولفظها ألن  ال مفرد ¶ا من "أولو"7مة 
 .هذان لفظان

، ثمانون، سبعون، ستون ،�سون، أربعون، ثالثون، ع6ون(أخرى سهلة يسمونها بألفاظ العقود و`  هناك ثمانية ألفاظ
 . )تسعون

 أسماء عدد أصبح هذه 7ها تس© بأسماء ا�موع ،هذه ثمانية ألفاظ أ"قت �مع ا�ذكر السالم ألنه ال مفرد ¶ا من لفظها
�مع  ةملحق7ها ) تسعون ،ثمانون، سبعون، ستون، �سون، أربعون، ثالثون، ع6ون، أولوا، &�ون(أسماء  ع6ة ا�موع

 .نها ال مفرد ¶ا من لفظهاأا�ذكر السالم ترفع بالواو وتنصب و¥ر با�اء مع 
H- ي أ"ق �مع ا�ذكر السالم �موعuع ا�ذكر السالم أن يسلم مفرده من ا]غي¤ من �وع ا]كس¤ ةا� s طناhو�ن اش، 

ون ،غ¤ العاقلليسلم مفردها من ا]غي¤ بل إن بعضها  هذه لم ة حر¿ فيعربونها بالواو رفعاً وبا�اء نصباً  ،فيقولون �ع حر¿
 .وا"رة ` األرض ذات ا"جارة السوداء ،وجراً 

 .و` لغ¤ العاقلأراضون فلم يسلم مفردها من ا]غي¤  أيضاً 7مة أرض قالوا فيها
كقوL  ض عنها بهاء ا]أنيث ولم Íمع �ع تكس¤مه وعوّ وهو P ثال> حذفت ال ةأيضاً من هذا ا8اب ما يسمونه بباب َسنَ 

ُقْرآََن ِعِضzَ {: تعا¦
ْ
يَن َجَعلُوا ال ِ

¿
uا { ،وقالوا أصلها عضة Lوقو} ََماِل ِعِزين Äوََعِن الش zَِِم

ْ
�مع  ةهذه أيضا ملحق }َعِن ا�

 .ا�ذكر السالم
  .نون وسنzيقال فيه سة هذا هو ا8اب أصًال سن ةÙا أ"ق 7مة َسنَ 

G-  ا أ"ق �مع ا�ذكر السالمÙ وابل(وَ ) أهل(وهما  ال هما علمان وال هما صفتانلفظان (s عهما  فقد قيل�)أهلون( 
  .صبتا وجرتا با�اءنفرفعتا بالواو و )وابلون(و

: كقوL تعا¦  وÍر با�اء صبفإنه يرفع بالواو وين ،ك�مة زيدون Ùا أ"ق �مع ا�ذكر السالم هو Ùا سÊ به هذا ا�مع -�
} zَÄي

Ä
بَْراِر لَِ� ِعل

َ ْ
 إِن¿ ِكتَاَب األ

¿
îَ)�« ( َون ْدَراَك َما ِعلÄي9

َ
فقد جر s األول با�اء ورفع s ا�ا� بالواو وهو اسم ��ن } َوَما أ

zمع. 

    )  )  )  )  ��������((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة     

�- )zع ا�ؤنث السالم)ما �ع بألٍف وتاٍء مزيدت� ،:  
�ع ا�ؤنث السالم وهو  باب يسميه ومنهم من ،وهو صحيح بل هو أصح ،ا	حويz يسميه ما �ع بألٍف وتاٍء مزيدتz بعض

 .ا8اب الرابع من األبواب ال¹ أعربت بالعالمات الفرعية



                  ))))))))ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� باب باب باب باب باب باب باب باب ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                         )       )       )       )       )       )       )       )       نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                                                                                                                  )     )     )     )     )     )     )     )     مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول                --------مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو         ((
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 :ونعيد العالمات األصلية لونعيد العالمات األصلية لونعيد العالمات األصلية لونعيد العالمات األصلية لإلإلإلإلعرابعرابعرابعراب
 .وè الكä بالكäة، وè ا�زم بالسكونحق ال�مة s حال الرفع أن تكون مرفوعة بالضمة، وè ا	صب بالفتحة، 

s  حالة واحدة اهذا s الف إالp يرفع بالضمة ألن،8اب لم zوينصب ، ما �ع بألف وتاء مزيدت) s وهذا موضع ا�خالفة
 من الفتحة) هذا ا8اب

ً
 لم pالف s �يع ا"االت كما سبق s باب األسماء نإذ ،وÍر بالكäة ،ينصب بالكäة بدال

بالفتحة أصبح  و` أنه بدال أن ²ن ينصب ،لم pالف إال s حالة واحدة ،وè باب �ع ا�ذكر السالم الستة وè باب ا�ث�
اإلعراب األصلية ال من ناحية الرفع وال من  لكن ما s خالف فيما م0 أو عما مs 0 عالمات ،ينصب بالكäة

  .ينصب بالكäة نيابة عن الفتحة كما هو هذا ا8اب اK إال من ناحية ا	صب أنه ،ناحية ا�ر

ب6ط أن تكون األلف وا]اء الs ¹ آخرها  ،s آخرها" ألٌف وتاء"P 7مة �موعة د	ا N �عيتها : �ع ا�ؤنث السالم�ع ا�ؤنث السالم�ع ا�ؤنث السالم�ع ا�ؤنث السالم
 .أي ليست من بنية ال�مة ،مزيدة

 ،بعد أن نمثل ¶ذا ا�مع ،ال¹ ليست زائدة فيها ا]اء أو ،سنذكر بعض األمثلة وال¹ فيها إما األلف ليست زائدة فيها
 ،)سعادات(وسعاد  ،)فاطمات(وفاطمة ، )مسلمات( يقال فيها) مسلمة(مثال s �ع 7مة  فيقال ،ونعرف طريقة إعرابه

 .لتهاهذه أمث) دعدات(يقال فيها  َو دعد ،)هندات(وهند يقال فيها ) زينبات(وزينب يقال ¶ا  ،)طلحات(وطلحة وهو �ذكر 
  فما إعرابها ؟فما إعرابها ؟فما إعرابها ؟فما إعرابها ؟

  .وتنصب بالكäة نيابة عن الفتحة و¥ر بالكäة وهذا هو األصل ،ترفع كما قلنا قبل قليل بالضمة
وعالمة نصبة  اسم إن منصوب: نصب، ا�سلمz حرف تو~يد و:إن) وا�ؤمنz وا�ؤمناِت  ا�سلمz وا�سلماِت  إن(نمثل 

وعالمة نصبها الكäة نيابة عن  ،منصوب و` منصوبة N ةمعطوف: ا�سلمات &طفة،: ا�اء ألنه �ع مذكر سالم، الواو
 )أل(فتنونها أما إذا ²نت  ،"قابلت مسلماٍت "ولكن Ùكن أن تقول  ة،تكون منون ال) أل(أو¶ا s طبعاً ألن  ،الفتحة

  .ال Íتمعان) أل(ألن ا]نوين و ،فال يمكن أن تأð بها منونة ،مقhنة بها
  :ال¹ ¥مع بألف وتاء مزيدتz ` ستة أنواعال¹ ¥مع بألف وتاء مزيدتz ` ستة أنواعال¹ ¥مع بألف وتاء مزيدتz ` ستة أنواعال¹ ¥مع بألف وتاء مزيدتz ` ستة أنواعاألشياء األشياء األشياء األشياء 

 ،ك�مة فاطمة أو صا"ة أو مسلمة أو مصلية ،s الوقت نفسه معنوياً تأنيثاً ولفظياً ` ال�مة ا�ؤنثة تأنيثاً : : : : ا	وع األولا	وع األولا	وع األولا	وع األول    •
وتاء  ي Íمع بألفاألول اu هذا هو ا	وع ،ومعناها يدل N مؤنث، وا]اء عالمة تأنيث ،"با]اء"هذه 7ها لفظها Õتوم 

zصا"ة صا"ات ،مزيدت èع مسلمة مسلمات و� s هند هندات  تقول èال�م عن هند-و ðاألول     اآلن ا�وضع- وسيأ
 .أي اجتمع ا]أنيث اللفظي وا�عنوي ،ا]أنيث    ال�مة ال¹ تدل N مؤنث وÕتومة بعالمة اuي Íمع هذا ا�مع هو

    .ليست Õتومة بعالمة تأنيثولكنها  ،مؤنث معناهاتدل N مؤنث أي  ال�مة ال¹: : : : ا	وع ا�ا�ا	وع ا�ا�ا	وع ا�ا�ا	وع ا�ا�    •
 ما ` عالمة ا]أنيث؟ 

  .ا]أنيث هذه عالمات ،تاء ا]أنيثأو  ،ألف ا]أنيث ا�قصورةأو  ،ألف ا]أنيث ا�مدودة`  عالمة ا]أنيث

وال ألف  ،ال ألف ا]أنيث ا�مدودة ،ثتأني حديثنا اآلن عن بعض ال�مات ال¹ معناها مؤنث ولكنها ليس فيها عالمة
   وال تاء ا]أنيث ما مثا¶ا ،ا]أنيث ا�قصورة

هندات، "¥معها وتقول فيها  فحينئذٍ  ،ولكن معناها مؤنث ،هذه ليست Õتومة بعالمة تأنيث" هند، سعاد، دعد" :مثا¶امثا¶امثا¶امثا¶ا
 ".سعادات، دعدات

 ،لفظه مؤنث لكن معناه ليس مؤنث ،يسمونه با�ؤنث اللفظي وهو ما، ما فيه عالمة تأنيث لكنه مذكر ::::ا	وع ا�الثا	وع ا�الثا	وع ا�الثا	وع ا�الث    •



                  ))))))))ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� ا�عرب وا�ب� باب باب باب باب باب باب باب باب ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                                         )       )       )       )       )       )       )       )       نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                                                                                                                  )     )     )     )     )     )     )     )     مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول                --------مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو         ((
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وÞ èزة  ،وè معاوية معاويات ،طلحات فإنهم يقولون s طلحة، وذلك كبعض األعالم للرجال ا�ختومه بتاء ا]أنيث
ز أن ¥معها �ع فإنك ال Íو ،P 7مة Õتومة با]اء يع� فيها عالمة تأنيث لكنها تدل N مذكر ال يض¤ ،وهكذا ،Þزات

  .ولكن ¥معها �ع مؤنث سالم ،مذكر سالم
 فإنها Õتومة" �Û"مثل  ،يع� ال�مة ا�ختومة بألف ا]أنيث ا�قصورة ،هو ا�ؤنث بألف ا]أنيث ا�قصورة ::::ا	وع الرابعا	وع الرابعا	وع الرابعا	وع الرابع    •

 ،ا]أنيث ا�قصورة تومة بألففإنها Õ" حبÛ"و~ذلك 7مة  ،وطبعاً هذه فيها داللة لفظية ومعنوية بألف ا]أنيث ا�قصورة
 .)حبليات(وحبÛ  )�ليات(وتقول Û� s  عند �عها تقلب األلف فيها إ¦ ياء

ويقال s �ع مافيه ألف ا]أنيث ا�مدودة  ،وما شا7ها) صحراء، Þراء(ا�ؤنث بألف ا]أنيث ا�مدودة �و  ::::ا	وع اoامسا	وع اoامسا	وع اoامسا	وع اoامس    •
Þراوات و (فتقول  ا�مع ا�ؤنث السالم يع� باأللف وا]اء ا�زيدتÚ "zاءÞراء، خ"هل Íوز s  وفيه îم) صحراوات(

خاصة ما يدل N وصف وهو Õتوم  ،¥مع هذا ا�مع أنها ال وأكdهم أو أصّحهم رأياً  ،أم ال Íوز؟ هذا فيه îم) خÚاوات
وÞُ ( èر، ُخÚ، ُصفر(و±نما يقال s �عها يقولون ال ¥مع N هذا ا�مع  ،صفراء وما شا7ها بألف مثل Þراء وخÚاء و

 .بيضاء بيض
: مؤنث ولكنه Íتمع فيه أمران يدل Nوال  ،ليس فيه عالمة تأنيث بù عندنا Ùا Íمع هذا ا�مع Óء ::::ا	وع السادسا	وع السادسا	وع السادسا	وع السادس    •
 .وè نفس الوقت لغ¤ &قل ،يع� حروفه �سة ،أنه �ا� اللفظ-H. أنه لغ¤ العاقل-�

s معونه ويقولون " إسطبالت"بل سطإ يقولونÍ ام" �ادقات"َو�ادق هذا �سة أحرفÞ èيقولون ) أكرمكم اهللا( و
 : هذه ستة أمور ¥مع هذا ا�مع" Þامات"

 ." ةمسلم"ومعنوياً كـ  ا�ؤنث لفظياً -�
H-  زة"ا�ؤنث لفظياً فقط كـÞ".  

G-  ًسعاد"فقط كـ  ا�ؤنث معنويا". 
 ."حبÛ"ث ا�قصورة كـ ا�ختوم بألف ا]أني -�
 ."صحراء"بألف ا]أنيث ا�مدودة كـ  ا�ختوم -����
 ،بعضهم يرى أن Þام أربعة أحرف ،"إسطبل، امÞّ ، �ادق"ا�فرد كـ  سة أحرف s حالةالغ¤ &قل ا�كون من � -�

 .يدتzهذه األشياء ال¹ ¥مع بألف وتاء مز نإذ، أي حرف مشدد هو s األصل حرفz ولكن الصحيح أن
�ع ا�ؤنث "وبعضهم يسمية باب " ما�ع بألف وتاء مزيدتz" هذا ا8اب بعضهم يسمية باب ،نعود إ¦ تسمية هذا ا8اب

 ."�ع ا�ؤنث السالم"ته بباب يعن تسم" �ع بألف وتاء مزيدتz ما" بباب تسميتهوفضلت  ،"السالم
 ما"بباب  من أجل هذا فضلنا تسميته ،ال ليس بمؤنث ؟حة مؤنثهل طل ،"طلحات"إ¦ 7مة طلحة إ�ع  ا؟ لو نظرنا�اذ�اذ�اذ�اذ. �

zدخل فيه ا�ذكر وا�ؤنث هذا واحد" �ع بألف وتاء مزيدت�. 
H .ع ا�ؤنث� s ¤ا"رف ) سْجدة(7مة  انظر إ¦ ،لم ¼صل فيه تغي¤ ،السالم يقولون مع� السالم أي سلم مفرده من ا]غي

تغ¤ت فكيف �كم عليه أنه سالم وهو لم تغ¤ت أم ال؟ ، "َسَجَدات"�عها  ،كن؟ ساكنا�ا� من سْجدة متحرك أم سا
 ."�ع بألف وتاء مزيدتz ما"هذين األمرين فضلنا تسمية هذا ا8اب بباب  ؟ من أجلمن ا]غي¤ مفرده يسلم

األحيان ال يسلم  �ذكر وè بعضتوجيههم؟ مع أنه s بعض األحيان يكون �عاً  ما" �ع ا�ؤنث السالم" اuين سموه باب
وهذا  ،الغالب فيه أن مفرده مؤنث والغالب فيه أن يسلم مفرده من ا]غي¤: ؟ قالوا  فماذا نقول s مثل هذافماذا نقول s مثل هذافماذا نقول s مثل هذافماذا نقول s مثل هذا ،مفرده من ا]غي¤
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ùم حق ومنطî، ع ا�ؤنث السالم"فال مانع أن نسميه بباب الغالب  إذا ²ن هذا�". 
 هل هذا P s 7مة �عت بألف وتاء، نصب بالكäة نيابة عن الفتح وÍر بالكäةوي بالضمةحكمه كما ذكرنا يرفع 

zيقولون إذا ²نت ال�مة ،نعم هذا هو الغالب ؟مزيدت zحوي	ذوفة الالم ولكن بعض العرب وليس اY ما  ،ال¹ �عتها
فإذا ²نت ال�مة Yذوفة  ،"رف األخ¤الالم طبعاً ستكون ا) ل ف ع(مع� Yذوفة الالم؟ أنهم يزنون P 7مة باألحرف 

�يقولون  "لغة"مثال ذلك  ،ع� أن تنصبها بالفتحة بدل من الكäةي الالم فإن بعض العرب ïÍون فيها اإلعراب األص
  عند إعرابها ،"لغات"عند �عها تقول  ،حذفت الواو و` الم ال�مة" لغوة"أصلها 

لكن  ،هذا أكd العرب" قرأت s لغاٍت "وَ  ،فينصبونها بالكäة" سمعت لغاتِهم"وَ " ةلغاتهم لغاٌت كث¤"أغلب العرب يقولون 
  ،فينصبها بالفتحة "سمعت لغاتَهم"هناك من العرب من يقول 

ّ
مع من îم وقد اعتمد ا	حويون N ما سُ  ة،لكنهم قل

المه s حالة  أن تقول s ما حذفت Íوز عند ا	حويz طبعاً ألنهم متبعون îم العرب فيجوزهذا أنه  فمع� ،العرب
 .وهذا أيضاً جائز" سمعت لغاتِهم" أو تقول ،فهذا جائز" سمعت لغاتَهم"فتقول  ،ا	صب إما بالفتحة أو الكäة

" من الشعر بيت"ا�ع 7مة  ،يع� ليست من بنية ال�مة ،مزيدتz �ن اشhطنا s هذا ا�مع أن تكون األلف وا]اء
 به ،اجعل 7مة أبيات مرة فاعل ،"الشعرأبيات من "فتقول 

ً
ومرة  ة،ومرة منصوب ة،أو مرة مرفوع ،ومرة �رورة ،ومرة مفعوال

     ،،،،""""إّن أبياَت القصيدة �يلةٌ "وتقول  ،"أبياُت القصيدة �يلةٌ "فإنك تقول  ،�رورة
إن " ،نصبها بالفتحة اسم &ديت uلك فإنك ،ولكن ا]اء هنا أصلية وليست زائدة ،؟ ب�Ûاذا أليست Õتومة بألف وتاء�اذا أليست Õتومة بألف وتاء�اذا أليست Õتومة بألف وتاء�اذا أليست Õتومة بألف وتاء

 ."بعضها قرأت من أبياِت القصيدة"وتقول " القصيدة �يلة أبياَت 
ا�ع  و~ذلك لو ²نت األلف أصلية فإنها أيضاً ال تدخل s بابنا ،إذا ²نت ا]اء أصليًة فإنها ال تدخل s هذا ا8اب نإذ
"ßرأيت قضاَة ا�حكمة"و ،مرفوع بالضمة "هؤالء قضاُة ا�حكمة "قضاة"تقول " قا"،  

Øر~ت ا�اء وفتح ما " قَُضيَة"أصلها ؟ أصلها  ما ،ألن األلف فيها أصلية أما ا]اء ف� زائدة "قضاِة ا�حكمة    : ": ": ": "تقول وال
" قضاة"تقول s �عها  فإنك ،يع� أن األلف هذه منقلبة عن أصلها وليست بزائدة" قضاة"ا�اء ألفاً فصارت  قبلها فقلبت

s  جهزت غزاةً "تقول " ÷زٍ "�ع " غزاة"ا8اب و~ذلك 7مة  كما s هذا كäةتنصبها بال وال ،ا	صب تنصبها بالفتحةوعند 
إذا ²نت األلف  نإذ ،"ُدَعَوة"و" ُغَزَوة"غزاٍة ومثلها د&ة أيضاً ألن األلف فيها 7ها أصلية وأصلها  وال تقول" سبيل اهللا

 .حs Ñ حالة ا	صب تنصب بالفتحة ،تعود إ¦ أصلها وتعرب با"ر·ت الظاهرة األصلية إن ال�مةف أصلية أو ا]اء أصلية
zا�لحق بما �ع بألف وتاء مزيدتzا�لحق بما �ع بألف وتاء مزيدتzا�لحق بما �ع بألف وتاء مزيدتzا�لحق بما �ع بألف وتاء مزيدت 

 :ما األشياء ال¹ أعربت إعراب ما �ع بألف وتاء مزيدتz مع أنها ليست منه؟قال مسأ]ان 
ýاألوýاألوýاألوýموعة ألفاظ: وا�انيةوا�انيةوا�انيةوا�انيةلفظ واحد، : األو�. 

o    ýا�سألة األوýا�سألة األوýا�سألة األوýالت"لفظ : ا�سألة األو
ُ
الت"ما مفرده؟ إ�ع 	ا لفظ ن مفرد L من لفظه إذ فإنه ال" أ

ُ
  ما" أ

ُ
صواحب "الت معناها مع� أ

كيف تعرب لفظ  نإذ ،"اتذ"أو " ةصاحب"¥عل مفرده  فمفرده ليس من لفظه و±نما من لفظ آخر Ùكن أن" أو صاحبات
 
ُ
ه؟ قال من ناحية أنه ينصب بالكäة نيابًة عن الفتحة ومنه من أي ناحية أ"ق ب ،حق �مع ا�ؤنث السالمملالت قال هو أ

Lٍْل {سبحانه وتعا¦  قوÞَ ِت
َ
وال
ُ
ِت أ اسمها و نون النسوة: ا	ونا	ونا	ونا	ون ،فعل ماß ناقص: ²ن²ن²ن²ن }َو±ِْن ُكن¿ أ

َ
ِت ُوال
َ
ِت ُوال
َ
ِت ُوال
َ
ُوال DD DD : هاñهذا خ

 .منصوب وعالمة نصبها الكäة ألن ملحق با�مع ا�ؤنث السالم
  فما هو ا	وع ا�ا�؟. با�مع ا�ؤنث السالمهذا هو ا	وع األول Ùا أ"ق 
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o    به من هذا ا�مع: ا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انيةا�سألة ا�انية Êو�ن قلنا هذا باب ما  ،هذا اسم �وضع وهو واحد وليس �عاً " عرفات"مثال  ،ما س
zاألصل مفرد ف�مة ،�ع بألف وتاء مزيدت s اً اسم �وضع 7مة أذر&ت بتٌة بالشام هذه أيض ،عرفات اسم ��ن واحد فهو

�عاً فتقول  �و أذر&ت وعرفات؟ إعرابها كإعراب �ع ا�ؤنث السالم عند أغلب العرب مع أنها ليست واحد كيف تعرب
فتنصبها بالكäة نيابة عن الفتحة ألنها ملحقة با�مع ا�ؤنث " نظرت إ¦ عرفاٍت "و" هذه عرفاٌت "و" نزلُت عرفاٍت "

كذلك 7مة أذر&ت وÔ ما شابهها Ùا  ،مع أنها ليست دالة N �ع ألنها اسم م�ن ،زيدتzما �ع بألف وتاء مبأو  ،السالم
" يا� عرفات"أو شخص  فتقول فيها نزلُت أذر&ٍت أو عرفاٍت  ،تنصبها بالكäة نيابة عن الفتحة ،من هذا ا�مع سÊ به

مُت عرفاٍت وهو رجل وواحد ومع ذلك ،سÊ بهذا االسم
ّ
 تلكن بقي ،إعراب ما �ع بألف وتاء مزيدتzتعربه  تقول 7
    ::::ثالثة أوجهثالثة أوجهثالثة أوجهثالثة أوجهو` أن العرب ïÍون فيه " وتاء مزيدتz �ع بألف"نقطة s هذا ا�س© به 

أو لم  )أل( وتنونه إذا ²ن خا�اً من) ترفعه بالضمة، تنصبه و¥ره بالكäة( بألف وتاء مزيدتz �ع ما أن تعربه إعراب -�
 .الوجه األوليكن مضافاً هذا هو 

H-  بدون تنوين" هذه عرفاُت "فتقول ، ترفعه بالضمة، تنصبه و¥ره بالفتحة وال تنونه )ا�منوع من ال�ف(أن تعربه إعراب 

هذان وجهان متناقضان s األول  ،تنوين بدون" سافرت إ¦ عرفاَت "بالفتحة بدون تنوين، وتقول " نزلت عرفاَت "وتقول 
äيقول تنصبها و¥رها بالفتحة وال تنونها ة وتنونها وا�ا�يقول تنصبها و¥رها بالك.  

G- ويقول هو أن zالرأي zمع بÍ تعربها إعراب �ع ا�ؤنث السالم ولكن بدون تنوين وهذا. 
 بيdب أدL دارها نظٌر &ري***وأهلها تتنّورتها من أذر&: الشاعر هذه األوجه ا�الثة s قول

من "بدون تنوين وورد  بالكäة" ِت من أذر&"وورد " ٍت من أذر&"فإنه ورد s هذا الشاهد ) ر&تأذ(s 7مة  الشاهد عندنا
  .ال¹ ذكرناها s ا�لحق �مع ا�ؤنث السالم وN هذا جاز فيه األوجه ا�الثة ،بالفتحة بدون تنوين" َت أذر&

    ))))��������((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة

    ::::باب ما ال ين�ف أو باب ا�منوع من ال�فباب ما ال ين�ف أو باب ا�منوع من ال�فباب ما ال ين�ف أو باب ا�منوع من ال�فباب ما ال ين�ف أو باب ا�منوع من ال�ف    ----�
 ،و±ال فسيأL ð باب طويل جدا ،�خالفته العالمات األصلية لإلعراب فقط ولكنه ال يذكر هنا إال ،اب طويل عريضوهذا ب    

ونذكر  ،األصلية لكن سنذكر اآلن إعرابه اuي خالف فيه اإلعراب بالعالمات ،s �حه عددا من ا"لقات ربما يستغرق
لكن ، سنذكرها إن شاء اهللا تعا¦ ،�وط بل البد فيه من ،"كمألنه ليس P اسم ينطبق عليه هذا ا ،مÑ يكون ذلك

 .بإÍاز كرؤوس أقالم
 .أو واحدة تقوم مقام علتz ،هو ما اجتمع فيه علتان من علل تسع ::::تعريف هذا ا8ابتعريف هذا ا8ابتعريف هذا ا8ابتعريف هذا ا8اب

بدل أن وفيه حكم آخر وهو أنه  ،فإذا قيل هذا اسم Ùنوع من ال�ف أي ال ينون، هو ا]نوين: ؟ ال�ف هناما هو ال�ف
وال ينون s هاتz ا"ا]Ù ،zنوع من ال�ف أي  ،بالفتحة وÍر يرفع بالضمة وينصب، ²ن Íر بالكäة صار Íر بالفتحة

âنوع من ا]نوين هذا حكمه اإلعراÙ. 
  :األمثلة ال¹ تتعلق به أذكر لكم مثاال وأذكر

 . صيغة منت� ا�موع Ùنوع من ال�فاسم N) مساجدُ (فهنا ، مساجُد ا�سلمz م�ن لثكر والصلوات
مفعول به منصوب  حÑ ال تنون وهذه منصوبة بالفتحة ألنها) مساجداً (مساجَد هنا ما يقبل فيها ، بنيُت مساجَد كث¤ة

  .بدون تنوين
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 أو ،وعاسم �رور بالفتحة نيابة عن الكäة ألنه N صيغة منت� ا�م :مساجدَ ، حرف جر: s، كث¤ة صليت s مساجدَ 

 .ألنه Ùنوع من ال�ف
  :ال�ف يعود إ¦ أصله فيجر بالكäة s حا]z ن االسم ا�منوع منو±
  .خرآسواء ²نت زائدة أم معرفة أم ²نت موصولة أو أي Óء ) أل(مهما ²ن نوع ) أل(أن تدخل عليها  ::::ا�وضع األولا�وضع األولا�وضع األولا�وضع األول    �

َمَساِجِد  {قال تعا¦ 
ْ
ْغتُْم َ&ِكُفوَن sِ ال

َ
 .فعادت إ¦ أصلها فجرت بالكäة) أل(خلت عليها د }َوأ
َصمÄ  {وقال تعا¦ 

َ ْ
ْقَ© َواأل

َ ْ
 )أل(و )أل(بعد لكن �ا دخلت عليها  ،سنذكرها فيما 7مة Ùنوعة من ال�ف لعلة األصمِ ، }²َأل

 .بالكäة هنا موصولة رجعت إ¦ أصلها فجرت
الزائدة ) أل(و` ) أل(ال�ف s األصل دخلت عليها  يزيد Ùنوعة من 7مة، مبار· رأيت الو�د بن الïيدِ : وقال الشاعر

 7مة يزيد جاءتومع ذلك  ،عليها فصارت زائدة) أل(معرفة فلم تستفد تعريفا من دخول  و~يف زائدة؟ ألن 7مة يزيد

 .ةبالكä هذا هو ا�وضع األول اuي فيه االسم ا�منوع من ال�ف إ¦ أصله فيجر ،�رورة بالكäة
 .Íتمعان ال يعود إ�ه ا]نوين ألن أل وا]نوين الولكن هل يعود إ�ه ا]نوين ؟ 

مرة  ،s آيتz كريمتz) أحسن(منوعة من ال�ف مضافة إ¦ غ¤ها، اسمع إ¦ 7مة ا�أن تكون ال�مة  ::::ا�وضع ا�ا�ا�وضع ا�ا�ا�وضع ا�ا�ا�وضع ا�ا�    �
 . يع� s أفصح ال�م ،وè آيتz كريمتz ،أنها ما تغ¤ت مع ،ومرة جرت بالكäة ،جرت بالفتحة

ْحَسَن ِمنَْها { :قال تعا¦ 
َ
وا بِأ رت وجُ  هنا �رورة با8اء و` Ùنوعة من ال�ف) أحسن(7مة } َو±َِذا ُحيÄيتُْم بِتَِحي¿ٍة فََحي9

 .بالفتحة ألنها Ùنوعة من ال�ف
ما اuي " قد خلقنا اإلنسان s أحسِن تقويمل"أنها �رورة بالكäة قال تعا¦  s آية أخرى فhى) أحسن(واسمع إ¦ 7مة 

مضاف إ�ه، فلما ) تقويم(مضافة، و )أحسن(  7مة، صار s هذه ال�مة مع أنها ما تغ¤ت؟ اuي تغ¤ أنها صارت مضافة
 .صارت مضافة رجعت إ¦ أصلها فجرت بالكäة

إذا جاء ا]نوين ذهبت اإلضافة، و±ذا جاءت  ،إلضافةوا ألنه ال Íتمع ا]نوين؟ ؟ ؟ ؟ و�اذاو�اذاو�اذاو�اذا    ال،: ؟ ا�واب؟ ا�واب؟ ا�واب؟ ا�وابهل يعود إ�ها ا]نوينهل يعود إ�ها ا]نوينهل يعود إ�ها ا]نوينهل يعود إ�ها ا]نوين
  .نال Íتمعا ،)أل(N ال�مة ذهب ا]نوين، و±ذا جاء ا]نوين ذهبت ) أل(اإلضافة ذهب ا]نوين، و±ذا دخلت 

 ؟؟؟؟فما ` هذه العللفما ` هذه العللفما ` هذه العللفما ` هذه العلل، من علل تسع، أو واحدة تقوم مقام علتz ال�ف هو ما اجتمع فيه علتانقلنا 
علة قوية تمنع ال�مة من ال�ف، وأحيانا  سم بسببها من ال�ف ف� أحيانا يكت� بعلة واحدة لكنهالعلل ال¹ يمنع االا

 ،وبعضهم نضمها s بيت واحد ،s بيتz من الشعر نظموا العلل التسعا	ظام،  البد من اجتماع علتz، بعض الشعراء أو
 : ا8يتz ألنهما أوضح وأسهل قال نأخذ لكن

 وعجمة ثم �ع ثم تر~يب      ث ومعرفةعدل ووصف وتأني

 وهذا القول تقريب ،ووزن فعل       وا	ون زائدة من قبلها ألف

 Lيع� ²ن ¶ا أصل ثم عدلت إ¦ هذا األصل ،العدل هو أن تكون ال�مة معدولة) عدل(أما قو،  s العدل يكون أحيانا
فإنه يمنع من ) ْل عَ فُ (وقع العلم N وزن  ، إذا)ُفَعْل (د وهو وزن األعالم وأحيانا يكون s الصفات، فأما األعالم فوزن واح

¼�ها أو يعدد هذه األعالم ال¹ وردت عن  بعضهم هذه ألفاظ ،شاP ذلك وما) مثشم، قجعمر، زحل، (مثل  ،ال�ف
ال�ف  Ùنوع من فهو حينئذ ،)فعل(P واحد جاء منها N وزن  ،إنها ثالثة ع6 علما :فيقول ،)فعل(العرب N وزن 
 .العلمية والعدل: لعلتz ما هما
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أو N  )مفعل(فيما ²ن من األعداد N وزن  وأما الوصف ،فالعدل يكون أحيانا مع العلمية وأحيانا يكون مع الوصف
وبعضهم  ،)رباع ومربع) (ثالث ومثلث) (ثناء ومث�) (أحاد وموحد(يع�  ،العدد رقم أربعة بعضهم Íعلها إ¦ ،)فعال(وزن 

الوصف اuي من نوع  ، هذايدخل s ذلك )عشار ومع6(فيقول  ،يضيف إ�ها اoمسة والستة وبعضهم يوصلها إ¦ الع6ة
 رباع فما العلة s منعها؟ فيقال إذا منعت 7مة مث� أو ثالث أو ،دخل فيه العدل

صفة ومث� ومث� ومث� ومث�     ،ثالث معطوفة N مث�" اعمث� وثالث ورب أو¨ أجنحة"د بقوL عز وجل هنستش ،نقول الوصفية والعدل
وثالث معطوفة و�رورة بفتحة ظاهرة  ،�رورة بفتحة مقدرة ألنها Ùنوعة من ال�ف وأجنحة �رورة، فمث� ،ألجنحة
 .ومثلها 7مة رباع أيضا، عليها

ي¿امٍ {بنسوة أخر وقال تعا¦  يقول مررت) أخر(أيضا من الوصف والعدل 7مة 
َ
ةٌ ِمْن ك َخَر  فَِعد¿

ُ
 ،أيام �رورة وأخر صفة ¶ا} أ

 .وهذا عدل، والوصف سيأð إن شاء اهللا ،ومع ذلك جاءت �رورة بالفتحة نيابة عن الكäة
 Lنو&ننو&ننو&ننو&نا]أنيث ) وتأنيثوتأنيثوتأنيثوتأنيث(قو : : : : 

     ،وهو ا�ؤنث بألف ا]أنيث ا�مدودة وبألف ا]أنيث ا�قصورة ،نوع من ا]أنيث ¼تاج إ¦ علة واحدة فقط -�
فأما ا�مدودة فتظهر عليها ا"ر~ة، أي حر~ة جرها بالفتحة،  ،مقصورة) و�Û وحبÛ( ،Ùدودة هذه) راء وصحراءÞ( :مثلمثلمثلمثل

 .وأما ا�قصورة فإنها تكون Õتومة باأللف واأللف ال تظهر عليها ا"ر~ة أصال
H-من  ،ا�ختوم با]اء، أو العلم ا�ؤنث L أمرينأمرينأمرينأمرينهذا البد::::  

  أن يكون مؤنثاو -ب     أن يكون علماً  -أ

لفظيا ومعنويا، لكنهم يشhطون فيه �طا زائد وهو أن يكون زائد N ثالثة أحرف، أو  ممعنويا، أ مسواء ²ن تأنيثه لفظيا أ
Íوز  ،هذه ثالثية )دهنْ (مكون من ثالثة أحرف وسطها متحرك، و±ال فال يمنع من ال�ف، أو Íوز فيه الوجهان مثل 7مة 

  .ت�فهاأن و أن تمنعها

 .لكنها Yر~ة الوسط فتكون Ùنوعة من ال�ف ،هذه ثالثية) رسحَ (و8مة 
 .ومكونة من أكd من ثالثة أحرف وعلم ،Ùنوعة من ال�ف ألنها Õتومة با]اء) فاطمة(7مة 
 .وزائدة N ثالثة أحرف ،وعلم ،Ùنوعة من ال�ف ألنها مؤنثة معنويا) سعاد(7مة 
 .وزائدة N ثالثة أحرف ،وعلم ،من ال�ف ألنها Õتومة با]اءÙنوعة ) طلحة(7مة 
 Lأي علم بمعرفة ا�قصود" ومعرفة وعجمة"قو،  Lبيانه إن شاء اهللا" وصف"وا�قصود بقو ðسيأ. 
Lوعجمة"وقو" Í العلمية  )�: أمران تمع% يمنع االسم من ال�فH (علما  العجمة؛ ب6ط أن يكون العلم Êهذا األعج
Yمد : ما عدا ستة منها ،األنبياء 7ها Ùنوعة من ال�ف اءمند العجم أيضا، مثل إبراهيم و±سماعيل و±دريس، وقيل إن أسع

 .وصالح ونوح وهود ولوط، عليهم الصالة والسالم صÛ اهللا عليه وسلم وشعيب
 Lا قبل بكلمة مساجدا�قصود با�مع صيغة منت� ا�موع وهذه تك� علة واحدة وقد مثلت " ثم �ع"قو¶.  

 .ثالثة أحرف وسطها ساكن أو ،` P �ع ثا�ه ألف بعدها حرفان: وتعريف صيغة منت� ا�موع
و` صيغة منت�  مبا�ة لعلة واحدة تمنع من ال�ف ل، بفهذه ال Øتاج إ¦ علة ثانية" حيْ بامص"و" جدامس: "مثا¶امثا¶امثا¶امثا¶ا

 .ا�موع
 Lي" ثم تر~يب"قو~hيب ا�ز" مثل با�قصود هنا بال~hموت"و " بعلبك" هو الÚيب" ح~hط فيها مع الhلكن هذه يش: 
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  .ةالعلمي

 .الكäة وال تنونها فتجرها بالفتحة نيابة عن" سافرت إ¦ حÚموَت و±¦ بعلبَك : "فتقول
 Lون زائدة من قبلها ألف"قو	فهاتان ال�متان " وسلطانعثمان "هذه أحيانا تكون مع الوصفية وأحيانا مع العلمية مثل " وا

) �: تمنع من ال�ف لعلتz" غضبان وريان وعطشان"و8مة ، زيادة ألف ونون) Hالعلمية ) �: لعلتz تمنع من ال�ف
  .ونون زيادة ألف) Hالوصفية 

 Lووزن فعل"قو "z[مسأ s وزن الفعل يكون : 

  إما مع الوصفية -H إما مع العلمية -�

وهكذا  فهذه " أحسن أÞر وأخÚ وأعرج"مثل " أفعل"ن وزن واحد فقط وهو وز ن مع الوصفيةفوزن الفعل اuي يكو
 ."أفعل"فيها وصف وفيها وزن 

 .وأعرج عرجاء وهكذا "ءفعال"مؤنثه Þراء N وزن " أÞر"يشhطون أن يكون مؤنثه N وزن فعالء مثل  لكنهم
 .يل كث¤، لكننا نوجز ا"ديث فيهفهذا فيه تفص أما ما ²ن N وزن الفعل من األعالم
إن ²ن هذا  فكيف نعرف ذلك؟ ،وأحيانا ال يمنع من ال�ف ،ال�ف أحيانا يمنع من: فالعلم اuي N وزن الفعل أنواعفالعلم اuي N وزن الفعل أنواعفالعلم اuي N وزن الفعل أنواعفالعلم اuي N وزن الفعل أنواع

  :والوزن اuي &تص به األفعال كث¤ منها ،باألفعال فإنه يمنع من ال�ف العلم N وزن pتص
هذه 7ها Ùنوعة  ،للمفعولمبنية  وما شا7ها فهذه مبنية للمجهول أو" 4ُب وُهزم وُجعل"ثل موزن الفعل ا�ب� للمجهول وزن الفعل ا�ب� للمجهول وزن الفعل ا�ب� للمجهول وزن الفعل ا�ب� للمجهول     ----����

 مثاL لو سÊ شخص بـ ،وهذا الوزن ال يأs ð األسماء ،من ال�ف ألن هذه ال�مة علم N وزن فعل مب� للمجهول
 .Ùنوع من ال�ف فنقول إن هذا االسم" ُجعل"
HHHH----     استفعلاستفعلاستفعلاستفعل((((ووزن ووزن ووزن ووزن ) ) ) ) تعلتعلتعلتعلافافافاف((((ووزن ووزن ووزن ووزن ) ) ) ) انفعلانفعلانفعلانفعل((((وزن وزن وزن وزن:(:(:(:(    شخص Êبـ  فلو س)انطلق ( s ðتص باألفعال وال يأp فهذا الوزن

علم وN  ألنه ،فإنه يمنع من ال�ف) اقتدر(Ùنو& من ال�ف، و~ذا لو سÊ شخص  فيجب حينئذ أن يكون ،األسماء
بسبب ال�ف؛  فإنه يمنع من..) ـاست(و~ذلك لو سÊ شخص باسم مبدوء با¶مزة والسz وا]اء  ،اختص باألفعال وزن

 .العلمية ووزن الفعل وuا يمنع االسم من ال�ف لعلتz الفعل،زن والعلمية و

G- األفعال أي تبدأ بها األفعال،     يمنع من ال�ف للعلمية ووزن الفعليمنع من ال�ف للعلمية ووزن الفعليمنع من ال�ف للعلمية ووزن الفعليمنع من ال�ف للعلمية ووزن الفعل N خولêتصة باÕ أن يكون مبدوءا بزيادة تكون
أكرم وأÞد هذه مبدوءة با¶مزة، فإذا ²ن فعال مضار& : وذلك �و ،سماءأو ¶ا مع� s األفعال، وليس ¶ا مع� s األ

ا¶مزة، وا	ون، وا�اء، وا]اء، فإنه يمنع من ال�ف ألنه مبدوء بزيادة ¶ا مع� s : مبدوءا بواحد من هذه األحرف األربعة
) شكرييزيد ـ تغلب ـ (مثل ، ووزن الفعل ¶ا مع� s األسماء، وuلك يقال إنه Ùنوع من ال�ف للعلمية األفعال وليس

 .هذه 7ها Ùنوعة من ال�ف

ر(أيضا Ùا pتص من األوزان باألفعال �و  -� فإذا سÊ شخص  يوجد s األسماء، "اللفعّ "أو ما شا7ه Ùا ²ن N وزن ) شم¿
 .فإنك تمنعه من ال�فN وزن فّعل، " شّمر"بـ 

  ذكرناها s قول ا	اظم ل�ف طويل جدا، ول� فقرة من الفقرات ال¹وهذا îم موجز ألن ا�منوع من ا
 وعجمة ثم �ع ثم تر~يب          عدل ووصف وتأنيث ومعرفة

 وهذا القول تقريب ،ووزن فعل          وا	ون زائدة من قبلها ألف
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    ) ) ) ) »�»�»�»�((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة     

    ::::    األمثلة اoمسةاألمثلة اoمسةاألمثلة اoمسةاألمثلة اoمسة    ----����
باب األفعال اoمسة وهو معروف به، ولكن بوأكd ما يس© هذا ا8اب  ،األفعال اoمسةوبعضهم يسÊ هذا ا8اب باب 

ألننا حz سمينا فيما قبل باب األسماء الستة ²نت أسماء Yدودة بعينها وuلك صحت  ،اoمسة أوý اب األمثلةبب تهتسمي
ينها و±نما هو &م s �يع لكن هذا ا8اب ال pتص بأفعال Yدودة وال معدودة بع ،تسمية ا8اب بباب األسماء الستة

 .وuلك فإن تسميته بباب األمثلة اoمسة أوý وأفضل ،األفعال ا�ضارعة بال6وط ال¹ ستذكر بعد قليل
 ما ` األمثلة اoمسة ؟ما ` األمثلة اoمسة ؟ما ` األمثلة اoمسة ؟ما ` األمثلة اoمسة ؟

 .` P فعل مضارع اتصلت به ألف االثنz أو واو ا�ماعة أو ياء ا�خاطبة
P فعل  :اآلن عند ا]مثيل رسننظ ؟ا آخر¤ا أنها أفعال ثالثة أم أن هناك تفسفهل مع� هذ ،لكننا ما ذكرنا إال ثالثة أنواع

وN هذا صار عندنا أربعة  ،و~ذا إذا ²ن متصال بواو ا�ماعة فله صورتان، L صورتان zألف االثن به مضارع اتصلت
 .أفعال أو أربعة أمثلة

 .مبدوءا با]اءالة فليس L إال صورة واحدة و` أن يكون بù مثال واحد وهو إذا اتصلت به ياء ا�خاطبة وè هذه ا"
  )يأكل وي6ب(وهنا سنتخذ بعض األفعال للتطبيق عليها نأخذ مثال 

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 : ، إما مبدوء با]اء، أو مبدوء با�اءمع ألف االثنz فلهذا الفعل ا�ضارع صورتان: أوال

 ان ـتأكل) H انـيأكل)  �

 : ، إما مبدوء با]اء، أو مبدوء با�اءله أيضا صورتانإذا اتصل بواو ا�ماعة فثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 تأكلون  )H يأكلون )�

 " ألف االثنz وواو ا�ماعة ضم¤ان متصالن مبنيان N السكون وهما Y sل رفع الفاعل": فائدة فائدة فائدة فائدة 

 ."ن يا فاطمةـأنت تأكلي: "وحينئذ فإنك تقول ،مع ياء ا�خاطبة ::::ثا�اً ثا�اً ثا�اً ثا�اً 
فمع�  "فعل P"هو: األشياء ال¹ تدخل هذا ا8اب واألشياء ال¹ &رج عنه، فإننا �ا قلناما بz ونعود للتعريف مرة أخرى 	
 .هذا أن األسماء ال تدخل معنا

 .الفعل ا�اH( ß فعل األمر )�: فإنه pرج من هذا ا8اب" فعل مضارع"وقو	ا 
واأللف فاعل  ،تقول أكل فعل ماß مب� N الفتحو±نما  ،وال ينطبق عليه ما �ن فيه ،وuا فأنت تقول الرجالن أكال

ألن ا�8يz يرون أن فعل األمر  ،وال ينطبق عليه أح�م هذا ا8اب وòاصة N األقل عند ا�8يîُ" z : "وتقول أيضا
" ا�با: "فإذا قلت إنه �زوم بالم أمر مقدرة: "ذ يقولونإأما الكوفيون فإنهم يطبقون N فعل األمر أح�م هذا ا8اب  ،مب�

عند الكوفيz، ومع� هذا أنه  و�زوم ³ذف ا	ونعند ا�8يz  حذف ا	ونفحينئذ فهو مب� N " لت6با: "كأنك قلت
zومب� عند ا�8ي zهذا ا8اب بينما ،معرب عند الكوفي s zوال يدخل عند ا�8ي zيدخل عند الكوفي.... 

P فعل مضارع اتصلت به ألف االثنz أو واو : "ال يدخل هذا ا8اب، وقو	ا s ا]عريف أما الفعل ا�اß فهو باتفاق أنه
فمع� هذا أن الفعل ا�ضارع ما لم يكن متصال بأحد هذه ا�الثة ا�ذكورة فإنه ال يدخل معنا s  "ا�ماعة أو ياء ا�خاطبة

 .7ها أسماء" اعةألف االثنz وياء ا�خاطبة وواو ا�م"وهذه ا�الثة  ،هذا ا8اب
وهذه الضمائر ا�الثة ال تأð  ،متصلة مبنية N السكون Y sل رفع فاعل رألف االثنz وواو ا�ماعة وياء ا�خاطبة ضمائ
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أو إحدى  ،أو اسم ل�ن ،أو نائب فاعل ،فاعل N أنهاكون قد يفال تقع Y sل نصب وال جر، وYل الرفع  ،إال Y sل رفع
 .أخواتها

بثبوت ا	ون بدال من الرفع  وذلك أنه يرفع ،أعربت بالعالمات الفرعية ا8اب هو ا8اب السادس من األبواب ال¹ وهذا
 .³ذف ا	ون بدال من ا�زم بالسكون وÍزم ،³ذف ا	ون بدال من ا	صب بالفتحة وينصب ،بالضمة

oترفع بالواو، تنصب باأللف، ¥ر با�اء: باب األسماء الستةباب األسماء الستةباب األسماء الستةباب األسماء الستة. 
oر با�اء: ث�ث�ث�ث�باب ا�باب ا�باب ا�باب ا�Íترفع باأللف، تنصب و. 
oيرفع بالواو، وينصب و¥ر با�اء: باب �ع ا�ذكر السالمباب �ع ا�ذكر السالمباب �ع ا�ذكر السالمباب �ع ا�ذكر السالم. 
oة &دي: باب �ع  ا�ؤنث السالمباب �ع  ا�ؤنث السالمباب �ع  ا�ؤنث السالمباب �ع  ا�ؤنث السالمäة غ¤ &دي، و¥ر بالكäترفع بالضمة &دي، تنصب بالك. 
oر بالفتحة غ¤ &دي: باب ا�منوع من ال�فباب ا�منوع من ال�فباب ا�منوع من ال�فباب ا�منوع من ال�فÍ ،يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة. 
oمسةباب األفعاباب األفعاباب األفعاباب األفعاoمسةل أو األمثلة اoمسةل أو األمثلة اoمسةل أو األمثلة اoون: ل أو األمثلة ا	زم ³ذف اÍون، وينصب و	يرفع بثبوت ا . 
ُمت¿ِقzَ ) �(الم  {: ل تعا¦اق

ْ
 َريَْب ِفيِه ُهًدى لِل

َ
ِكتَاُب ال

ْ
ا َرَزْقنَاُهْم ) H(َذلَِك ال َة َوِمم¿ الَ َغيِْب َوُيِقيُموَن الص¿

ْ
يَن يُْؤِمنُوَن بِال ِ

¿
uا

  .P واحد منها مرفوع وعالمة رفعه ثبوت ا	ون ،ية ثالثة أفعالعندنا s هذه اآل }ُفنِْفُقوَن 
" يقيمون"و~ذلك قوL ، فعل مضارع مرفوع بثبوت ا	ون، والسبب s كونه مرفو& أنه لم يسبق بناصب وال جازم) يؤمنون( 

 Lمسة "ينفقون"وقوoألنه من األمثلة أو األفعال ا.  
ْن َيْفَعلُوا  {: قال اهللا تعا¦: م فنقولواآلن سنمثل ¶ا s حال¹ ا	صب وا�ز

َ
 :فقوL} فَإِْن لَْم َيْفَعلُوا َول

هذا فعل مضارع �زوم وعالمة جزمه : فلما دخل عليه ا�ازم حذفت ا	ون، فنقول s إعرابه ،أصله تفعلون" لَْم َيْفَعلُوا  "
 . صل مب� N السكون Y sل رفع فاعلضم¤ مت: حذف ا	ون ألنه من األمثلة اoمسة، والواو أي واو ا�ماعة

 Lْن َيْفَعلُوا  "وقو
َ
  .اêخول عليه&تص بأداة نصب الفعل ا�ضارع و: لن" َول

 .فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف ا	ون، والواو فاعل، كما قدمنا أعاله" تفعلوا "و
 .نوهذا هو حكم األمثلة اoمسة ترفع بثبوت ا	ون وتنصب و¥زم ³ذف ا	

 : : : : وهنا بعض ا]نبيهاتوهنا بعض ا]نبيهاتوهنا بعض ا]نبيهاتوهنا بعض ا]نبيهات

إذا أ"قت به ) تدعو( أو الفعل) تر
(مثال عندك الفعل ، تكون نون النسوة متصلة بالفعل ا�عتل اآلخرs بعض األحيان 
 .وقد سبق أن ذكرنا أن الفعل ا�ضارع حقه أن يكون معربا ،نون النسوة فإنك تبنيه

     ::::s حا]sz حا]sz حا]sz حا]z    وأنه يب� 

 .ا اتصلت به نون النسوةيب� N السكون إذ)  أ
 .يب� N الفتح إذا اتصلت به نون ا]و~يد ا�با�ة)  ب

ْغُفِسِهن¿  {ومثال اتصال نون النسوة بالفعل قوL تعا¦ 
َ
ب¿ْصَن بِأ َhَُْمَطل¿َقاُت َف فيhبص هنا فعل مضارع مب� N السكون  } َوال

Lبنون النسوة التصا. 
ب وهو أنه قد pطر ببالك أو تظن أن نون النسوة ` نون األمثلة اoمسة، لكن السياق ¼دد عندنا اآلن مش�ة s هذا ا8ا

" النساء يعفون"و " الرجال يعفون: "لك أن هذه ا	ون ليست Ùا �ن فيه، وuلك فإن ا	حويz يوازون بz �و قولك
 {: ويبينون أن بينهم فروقا أربعة أو قد تكون �سة، قال تعا¦

َ
 أ
¿
ِي نِيَِدهِ ُقْقَدُة ا	Äَ�ِح إِال

¿
uْو َفْعُفَو ا

َ
الشاهد أن " }ْن َفْعُفوَن أ
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ألمثلة امن باب " يعفون"ولو ²ن هذا الفعل  ،واألصل s أن أنها تنصب الفعل ا�ضارع "أن"دخلت عليها  "يعفون " 7مة
 . بتةاoمسة "ذفت ا	ون، ومع ذلك فأنت ترى s هذه اآلية الكريمة أن ا	ون ثا

" الرجال يعفون والنساء يعفون"أما قول ؟ " الرجال يعفون والنساء يعفون"وبz قولك " إال أن يعفون"فما الفرق بz قولك 
 : فإننا سنفرق بينهما من األوجه اآلتية

وأما  ،ماعةوالواو ا�وجودة فيه ` واو ا� ،ألنه فعل مضارع من األمثلة اoمسة معرب" الرجال يعفون"الفعل s قولك  -����
ومثلها s هذه  ،ه السكون ألنه اتصل به نون النسوةئوعالمة بنا ،وليس معربا مب�فإن الفعل هنا " النساء يعفون"قولك 

بنون النسوة Y sل نصب، ولم ²ن s  التصاLهنا فعل مضارع مب� N السكون  "يعفو"فإن " إال أن يعفون"اآلية الكريمة 
  .وهذا هو الفارق األول. ا	اصبة للفعل ا�ضارع "أن"عليه Yل نصب، ألنها تقدمت 

 H-  s الفعل  اسم وضم¤" نوالرجال يعف"الواو s ¹واو ا�ماعة ²نت حرفا و` " يعفو"وهو فاعل، والواو ال ðقبل ما تأ
 ،قاء، فاجتمعتا وهما ساكنتان8و` آخر ال�مة، والواو ال¹ ` واو ا�ماعة اسم واالسم أحق با ا�عتل اآلخر جزء من الفعل

 ،والواو األصلية حرف ،و¶ا Yل من اإلعراب ،ألنها اسم ،وأبقينا واو ا�ماعة" يعفو"فحذفنا الواو األصلية ا�وجودة s الفعل 
 s ¹ل ¶ا من اإلعراب، وألن الواو الY الطرف ²ن عرض )آخر ال�مة( أقصد األصلية متطرفة" يعفو"وال s ة وما ²ن

 للزوال

` حرف ال Yل L من اإلعراب ومب� N السكون، وا	ون ال¹ و" ويعف"` آخر الفعل " نوالنساء يعف"أما الواو s قولك 
 .بعده نون النسوة

G-  ؟ " النساء يعفون"من " يعفون"ما وزنه ؟ والفعل  "يعفون"الفعل " الرجال يعفون"وزن 
و�ن إذا أردنا أن نزن 7مة با�ïان ال�è فإننا نقابل  ،الواو ال¹ ` آخره الفعل فذألم �" الرجال يعفون: "الوزن s قولك

فإذا ²ن حذف من األصل حرف واحد حذفنا ما يقابله من ا�ïان فالرجال " فعل"ا"روف األصلية من ال�مة بأحرف 
 نقلهاقيت هذه الواو ال¹ ` واو ا�ماعة فنوب ،وذلك ألن الم ال�مة و` الواو ذهبت؛ حذفناها ،"يفعون"وزنه " يعفون"

 فنحن لم �ذف من الفعل شيئا؟" النساء يعفون"وننظر اآلن إ¦ وزن  ،بذاتها s ا�ïان
ثم نلحق به نون النسوة فيكون ا]قدير أو ا�ïان مع نون النسوة " يفعل" "يعفو"وزنه يب� N حاL  نال إذ: ا�وابا�وابا�وابا�واب 
 ."يفعلن"

أي " يÚب"مثل الضمة s " الرجال يعفون"  :أما ا	ون s قولك  ،"النساء يعفون"وقولك" الرجال يعفون"لك ا	ون s قو -�
N هذا الفعل فإنك Øذف هذه ا	ون ألن " لم "  أو جازما كـ" لن" أنها عالمة إعراب بد�ل أنك لو أدخلت ناصبا كـ

فا	ون اسم ضم¤ متصل " النساء يعفون"أما s " اولم يعفو ايعفوالرجال لن : "فنقول ،عالمة ا	صب وا�زم ` حذف ا	ون
ْن َفْعُفوَن { :وال Øذف كما s قوL تعا¦ ،مب� N الفتح Y sل رفع فاعل

َ
 أ
¿
فنون النسوة هنا  ،إال أن يعفو النسوة: أي} إِال

 .ة حØ Ñذف ا	ونوأنت حينئذ لست s باب األمثلة اoمس ،ألنها اسم و` متحصنةفال Øذف فاعل 
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    ::::نعيد الفوارق بإÍازنعيد الفوارق بإÍازنعيد الفوارق بإÍازنعيد الفوارق بإÍاز    :اoالصةاoالصةاoالصةاoالصة
    """"ننننووووالرجال يعفالرجال يعفالرجال يعفالرجال يعف""""وè قولك وè قولك وè قولك وè قولك     """"ننننووووالنساء يعفالنساء يعفالنساء يعفالنساء يعف""""s قولك s قولك s قولك s قولك 
    معرباً معرباً معرباً معرباً : : : : الفعل، هناالفعل، هناالفعل، هناالفعل، هنا    مب�مب�مب�مب�: : : : الفعل هناالفعل هناالفعل هناالفعل هنا

    واو ا�ماعة؛ و¶ا Yل من اإلعرابواو ا�ماعة؛ و¶ا Yل من اإلعرابواو ا�ماعة؛ و¶ا Yل من اإلعرابواو ا�ماعة؛ و¶ا Yل من اإلعراب: : : : الواوالواوالواوالواو    جزء من 7مة يعفو وال ¶ا Yل من اإلعرابجزء من 7مة يعفو وال ¶ا Yل من اإلعرابجزء من 7مة يعفو وال ¶ا Yل من اإلعرابجزء من 7مة يعفو وال ¶ا Yل من اإلعراب: : : : الواوالواوالواوالواو
نَ : (: (: (: (وزن الفعلوزن الفعلوزن الفعلوزن الفعل

ْ
نَ يْفُعل
ْ
نَ يْفُعل
ْ
نَ يْفُعل
ْ
ْفُعونَ : (: (: (: (وزن الفعلوزن الفعلوزن الفعلوزن الفعل    لية وقد بقيتلية وقد بقيتلية وقد بقيتلية وقد بقيتفالواو أصفالواو أصفالواو أصفالواو أص) ) ) ) يْفُعل ْفُعونَ َ ْفُعونَ َ ، ألن حذفنا الالم منها، الم ال�مة ، ألن حذفنا الالم منها، الم ال�مة ، ألن حذفنا الالم منها، الم ال�مة ، ألن حذفنا الالم منها، الم ال�مة ))))فففَفْفُعونَ َ

    حذفت لوجود واو ا�ماعة واتصا¶ما مع بعضحذفت لوجود واو ا�ماعة واتصا¶ما مع بعضحذفت لوجود واو ا�ماعة واتصا¶ما مع بعضحذفت لوجود واو ا�ماعة واتصا¶ما مع بعض
ضم¤ متصل مب� N الفتح، وال Øذف إذا ضم¤ متصل مب� N الفتح، وال Øذف إذا ضم¤ متصل مب� N الفتح، وال Øذف إذا ضم¤ متصل مب� N الفتح، وال Øذف إذا : : : : هناهناهناهنا    ا	ونا	ونا	ونا	ون

    دخل عليها ناصب وال جازمدخل عليها ناصب وال جازمدخل عليها ناصب وال جازمدخل عليها ناصب وال جازم
عالمة إعراب، Øذف للنصب وا�زم، وتعالمة إعراب، Øذف للنصب وا�زم، وتعالمة إعراب، Øذف للنصب وا�زم، وتعالمة إعراب، Øذف للنصب وا�زم، وتثثثثبت s بت s بت s بت s : : : : هناهناهناهنا    ا	ونا	ونا	ونا	ون

    حالة الرفعحالة الرفعحالة الرفعحالة الرفع
    

    ) ) ) ) ¬�¬�¬�¬�((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة

  ا8اب األخ¤ من األبواب ال¹ أعربت بالعالمات الفرعية، خرالفعل ا�ضارع ا�عتل اآل -�
 )ويدع(أمثلته  )لفع( "أو ياء اً واوا أو ألف"خر حرف فيه من حروفه األصلية آ خر يع� اuي المها�قصود بقو¶م ا�عتل اآل

هذه بعض األمثلة ¶ذا ا8اب، يكون  ،وما شاP ذلك) يهدي) (يـيرم(وأيضاً ) ىـpش) (ىـيسع(و) ونرج) (وندع) (ويرج(
  علة ا"رف األخ¤ منه حرف

 اذا خرج به هذا ا8اب عن األعراب بالعالمات األصلية؟م

حق األفعال ا�ضارعة أن تكون عالمة جزمها عن العالمة األصلية ¶ا `     نإف ،واحدة و` حالة ا�زمخرج ³الة 
َوَمْن {وذلك إذا دخل عليه جازم، قال اهللا سبحانه وتعا¦  ،نه Íزم ³ذف حرف العلةإاب Õالف فلكن هذا ا8 ،السكون

ُ Õَْرًَجا
َ
L َْعْلÍَ َ¿هذا فعل مضارع �زوم ألنه دخل عليه اسم ال6ط " َفت¿ِق  "} َفت¿ِق اهللا، zزم فعلÍ أو¶ما فعل  ،واسم ال6ط

و~ذلك  ،)يتِق ( حذفت ا�اء) من(�ا دخل عليه ا�ازم ) يتù(ل ال6ط هنا فهو الفعل أما فع، ال6ط وثانيهما جواب ال6ط
خر العz د�ًال N أن ا�حذوف آN  ةو±نما تبù الضم ،بدون واو) إ¦ الY 6مد لم يدعُ (نك تقول إف) يدعو(لو ²ن م�نه 

) ومن يتِق (وتقول أيضا قال اهللا سبحانه وتعا¦ ) لم يدعُ (و )لم يرمِ (و ،)إ¦ ال6 لم يسعَ (أو ) لم pَش (تقول     ، كذلكاً واو
 .هذا حكمه من ناحية ا�زم.فحذفت ا�اء للجزم

 من ناحية الرفع وماحكمه من ناحية ا	صب؟من ناحية الرفع وماحكمه من ناحية ا	صب؟من ناحية الرفع وماحكمه من ناحية ا	صب؟من ناحية الرفع وماحكمه من ناحية ا	صب؟    ههههفما حكمفما حكمفما حكمفما حكم

 : : : : منه Óء pصهمنه Óء pصهمنه Óء pصهمنه Óء pصه    ممممٍٍٍٍ    قال هو ثالثة أقسام ول� قسقال هو ثالثة أقسام ول� قسقال هو ثالثة أقسام ول� قسقال هو ثالثة أقسام ول� قس

، يع� إذا لم يتقدم عليه ناصب أو ةترفعه بضمة مقدرنك إف: فإن ²ن مرفو&) åp(و ) يسC(    ن ²ن Õتوماً باأللفإفأما 
 .ةجازم فهو مرفوع وعالمة رفعه ضمة مقدر

 عالمة نصبها؟ ما ،هذه منصوبة "فتخå" )اهللا عز وجل تريد أن &å) (أن(أو ) لن(مثًال تقدم عليه : ن ²ن منصوباً ±و
نه يتعذر Øريك إف ،s األسماء أم ²نت s األفعالسواء أكانت  ،ألن األلف يتعذر Øريكها �اذا؟ ةأيضاً فتحة مقدر

 .األلف
نها إإذا أعربوا قالوا  :ويقولون ،خر الفعل ا�عتل باأللف مقدرةآن الضمة N آخر الفعل ا�عتل مقدرة، والفتحة N إuلك ف

قولون منصوب وعالمة و~ذلك ي ،يع� يستحيل أن Øرك األلف ،مرفوعة بضمة مقدرة N األلف منع من ظهورها ا]عذر
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 .الفتحة ا�قدرة N األلف منع من ظهورها ا]عذر هنصب
من ( )ن تسعَ إ) (ن &َش إ) (لم يسعَ (و ) لم pَش (فقد ذكرنا s أول هذه ا"لقة وهو أن األلف Øذف : أما s حالة ا�زم

 .تقدر عليها ا"ر·ت للتعذر فتحذف األلف s حالة ا�زم، أما s حال¹ الرفع وا	صب فإنها) من يسعَ ) (pَش 
     .s ناحية الرفع وا	صب و~ذلك s ناحية ا�زم، ، ، ، الواو وا�اء وحكمهما واحدإذا ²ن Õتوما بننتقل 

 sحالة ا�زم ناحية ا�زم يشار~هما أيضا األلف s ذف 7هاØ ألنها.  
، رة N الواو أو N ا�اء منع من ظهورها ا�قلنه يرفع بضمة مقدإف) يـيرم(والفعل ) ويدع( أما s حالة الرفع s الفعل

 لفرق؟ا هناك قلنا ا]عذر s األلف وهنا نقول ا�قل فما

 ة،فتقول s م�ن يدعو األصل تقول يدعو و` ساكن ،هناك يستحيل أن Øر~ها أبداً، لكن هنا يمكن Øريكها بصعوبة
بالسكون وتستطيع أن     وهو األصل) ير
(لك تستطيع أن تقول فتحرك الواو بالضمة قليًال و~ذ) يدعوُ (لكنك يمكن تقول 
ا"اصل أن Øريك الواو ، 4ورة الشعرs يقال ذلك إال  لكن ال ،N ا�اء ةمع وضع ضم ،)ير
ُ (تقول لكن بصعوبة 

 .وا�اء بالضمة Ùكن لكنه ثقيل
نه أوهذا د�ل N  ظاهرة،إنهما ينصبان بالفتحة ال حكمهما    نأð إ¦ حالة ا	صب s الفعل ا�ضارع ا�عتل بالواو أو با�اء

ظهرت عليه فحينئذ عند  لن يدعوَ  نإذ) بالسهام لن ير
َ (و ) Yمد إ¦ ال6 لن يدعوَ (يمكن Øريكهما فثلك تقول 
فعل فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة N أخره كأي  :حرف ن� ين� ا�ستقبل، ير
 :األعراب تقول لن

 .لخإخر مثل ي6ب أو يÚب أو يأكل أو يسمع أو آبل هو Õتوم بأي فعل  ،&دي ليس Õتوماً بالواو وال با�اء
وÍزم ³ذف حرف  ،نه يرفع وينصب ³ر·ت مقدرةإف ن ²ن باأللف معتالً إخر آلأن الفعل ا�ضارع ا�عتل ا: ا"اصلا"اصلا"اصلا"اصل
 .العلة

ا�ختوم ، واشhك ا�الثة ،وÍزم ³ذف حرف العلة ة،اهرظفتحة بوينصب  ،مقدرةنه يرفع بضمة فإ    ن ²ن بالواو أو با�اء±و
 .شh~وا �يعاً s حالة ا�زم إذ أنها �يعا ¥زم ³ذف حرف العلة، اباأللف وا�ختوم بالواو وا�ختوم با�اء

 : : : : حصل فيهما إش�ل عند ا	حويz سنستعرض هذين الشاهدينن وقد ورد عندنا شاهدا

 : : : : فهو قول الشاعرفهو قول الشاعرفهو قول الشاعرفهو قول الشاعر    شاهد األولشاهد األولشاهد األولشاهد األولأما الأما الأما الأما ال

 بما القت 8ون ب� زياد***واألنباء تنÊ يأتيكألم 

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
فهنا يسأل وهذا معناه وأين موضع  ،اللبون ` ا	اقة القت 8ون ب� زياد، و مع� ا8يت يتساءل ألم يأته خñ ما:  أوال

 الشاهد؟

ولكنه لم  ،د دخل عليه ا�ازم و·ن حقه أن ¼ذف ا�اءقوخر با�اء هنا فعل مضارع معتل اآل) يأð(أن :  موضع الشاهدموضع الشاهدموضع الشاهدموضع الشاهد
 ؟ لسببا ¼ذف فما

 : : : : السبب L ثالثة توجيهاتالسبب L ثالثة توجيهاتالسبب L ثالثة توجيهاتالسبب L ثالثة توجيهات

نه 4ورة شعرية نظراً لرغبته أاuي دائما يقال مع الشعر ، وهذا ذف Øا�اء ولم  تشعر ثبتالÚورة لنه أ: : : : ا]وجيه األولا]وجيه األولا]وجيه األولا]وجيه األول    �
 .ثبت ا�اء ولم ¼ذفهاأs استقامة الوزن 

ي قد حذفت، طيب ماهذة ا�اء ـيأتخر الفعل آيقال أن ا�اء الs ¹ ا�اء ثبتت إلشباع الكäة، أي : : : : ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا]وجيه ا]وجيه ا]وجيه ا]وجيه     �
 .لكنه أشبع الكäة فجاءت ا�اء) ألم يأِت (قال هذه ا�اء نا¥ة عن إشباع الكäة واألصل  ا�وجودة؟
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وهذا جاء N  ،فيبقيه ،بل ¼زمه بالسكون ،ة ا�زم¼ذف حرف العلة s حال أن يقال أن بعض العرب ال: : : : ا]وجيه ا�الثا]وجيه ا�الثا]وجيه ا�الثا]وجيه ا�الث    �
أي أن يقال هذا مبيناً N لغة بعض العرب اuين ال ¼ذفون حرف العلة للجزم، يع� إذا دخل N الفعل ، العرب هؤالءلغة 

يبقونها وÍعلونها و±نما  ،للجزم ةعلاللف أو بالواو أو با�اء دخل عليه جازم ال¼ذفون حروف خر باألا�ضارع ا�عتل اآل
L²لفعل الصحيح ¥زم بالسكون وال ¥زم ³ذف حرف العلة، هذه توجيهات ثالثة ¶ذا الشاهد الشعري وهو قو:     

Êبما القت 8ون ب� زياد     ألم يأتيك واألنباء تن 

 فَإِ  َفت¿ِق إِن¿ُه َمْن {{{{فهو s قول اهللا سبحانه وتعا¦ فهو s قول اهللا سبحانه وتعا¦ فهو s قول اهللا سبحانه وتعا¦ فهو s قول اهللا سبحانه وتعا¦ : : : :     أما الشاهد ا�ا�أما الشاهد ا�ا�أما الشاهد ا�ا�أما الشاهد ا�ا�
ْñَِوَيْص zَُِمْحِسن

ْ
ْجَر ال

َ
 يُِضيُع أ

َ
هذه ` قراءة     }}}}ن¿ اهللا¿َ ال

القراءة ا�تواترة ³ذف ا�اء و` القراءة ا�وجودة ³فص عن &صم بل عن �يع القراء السبعة قراءتهم ³ذف ا�اء ) قنبل(
الراء وبإثبات ا�اء  بسكون) رْ ـيصب(و ) نه من يتùإ(ها أاهللا قر هلكن قنبًال رÞ، )رْ ـيصب(وبإس�ن الراء ) نه من يتقإ(

ذهب واحد من  نطبعاً هذه رواية وال نستطيع أن نقول كما قلنا s ا8يت الشعري أنها للÚورة إذ، وعدم حذفها
 هما؟ ا]وجيهات وبù عندنا ا]وجيهان اآلخران ما

فقد حذفت ) يتق(خر الفعل آا�اء s  أن يقال ا�اء هذه نا¥ة عن إشباع الكäة s كäة القاف وأما: ا]وجيه األول �
 .للجزم، أما هذه ا�وجودة فإنها من أجل إشباع الكäة

هو     ال6طية ¥زم فعلz والفعل األول منها) من(و و و و     ة�طي) من(هذه ا]وجيهات 7ها N أن -أن يقال : ا]وجيه ا�ا� �
فيكون ا"رف  ،ذا دخل عليها ا�ازمإون حروف العلة هذا N لغة بعض العرب اuين ال ¼ذف -ي هو فعل ال6طاu) يتق(

 .�زوم وعالمة جزمه السكون N لغة بعض العرب هذا جانب) يتù(هنا وهو حرف ا�اء 
 خر فماذا يقول؟آالكريمة توجيهاً  ةي�طية لكن بعضهم يوجه هذه اآل) من(وهذا يستقيم N أن 

وuلك فقد بقيت ا�اء،  ،واالسم ا�وصول اليعمل شيئاً s الفعل ،سم موصولو±نما ` ا ،األوý هذه ليست �طية) من(يقول 
 ؟ رْ ـصبيطيب �اذا سكن الراء s  ،موصولة "من"ش�ل فيه إذا ²نت إوبقاء ا�اء s يتù ال 

سم ا�وصول واال ،بعد اسم موصول) يتù(و) يتù(معطوفة N  )يصñ(وهو أن يقال أن يصñ الواو &طفة و خرآL توجيه  �
ألن  ،يتضمن شبيهها ماN فعطف  ةالسابقة �طي) من(فكأنه عطف N توهم أن  ،سم �طاال¹ `  )من(يشبه ) من(
 .ال6طية وهذا توجيه ضعيف) من(ا�وصولة تشبيه  )من(
قف عليه ي والوقوف يقتO أن يسكن ما) يصñ(وهو أن يقال أن القارئ أراد أن يقف N  خرآولكن هناك توجيه  �

 .فيقولون وصل N نية الوقف ،لم يقف و±نما واصل) يصñ(ولكن �ا وصل إ¦ 
 ا�تحر·ت؟ الكريمة وهو أن يقال أنه كراهة توا� أربعة متحر·ت، أين ةيs هذه اآل أيضا توجيه ثالث �

فأصله أن  -ء ف� موصولةل Óعمت ال) من(ن هذا فعل مضارع مرفوع أل) يتù(األوý موصولة و ) من(N أن -لو قال 
َه من يتù ويْص إن(يقول  Dñِ إ(صار عندنا أربع متحر·ت فكراهة توا� أربعة متحر·ت سكنت الراء فصار ) نإف ùنه من يت
 .اK اجعلنا و±ياكم من ا�حسنz) جر ا�حسنzأن اهللا ال يضيع إبإثبات ا�اء وسكون الراء ف) نإف رْ ـويصب

ن الفعل ا�ضارع اuي أو ،وهو أنها �طية ،N أصلها) من(أن يقال أن  ستحسنأوالكريمة الكريمة الكريمة الكريمة اآلية اآلية اآلية اآلية ذه ذه ذه ذه هذا ماقيل s توجيه ههذا ماقيل s توجيه ههذا ماقيل s توجيه ههذا ماقيل s توجيه ه
وهذا خ¤اً  ،خر يتù فقد حذفت للجزم، وأما ا�اء ا�وجودة ف� إلشباع الكäةآشباع، أما ا�اء الs ¹ ه لإلؤبعدها ثبتت يا

ب(ء  ه�ن ال نوجه القرآن الكريم ب(ء ضعيف وال نوجهو ،ما ضعف أو تكلفإفيها  ألن خرىألمن ا]وجيهات ا
 .مت�ف
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 سائل يسأل يقول هذه القراءة ليست متواترة فلم تتعبون أنفسكم s ا	ظر بتوجيهها؟

ولكن الواقع أن ا	حويz يعتدون  ،نقول L بارك اهللا فيك هذا لو كنا النعتد بالقراءات الشاذة أو بالقراءات غ¤ ا�تواترة
وهذا ال أش�ل فيه وال تردد فيه  ،فهم يستشهدون بها N مسائل ا	حو واللغة ،اءات سواء أكانت متواترة أم ²نت شاذةبالقر

zحوي	و±نما هم يستشهدون بالقراءات ا�تواترة وبالقراءات الشاذة فثلك �ن نوجهها، عند ا. 
ما ±ما مضمومة وإوتكون هذه ا¶مزة  ،وماً بهمزةبs ù هذا الفصل Óء قليل وهو أن الفعل ا�ضارع قد يكون Õت

 ن هذه ا¶مزة قد تنقلب إ¦ حرف علة كيف؟إوال ياء، ومع ذلك ف اوال ألف اواو تما مكسورة، همزة وليس±مفتوحة و

 s ¹ما مكسورة±ا مفتوحة و±مما مضمومة وإخرها همزة آسننظر اآلن، أول نمثل ¶ذه األفعال ا�الثة ال. 
) يقرئ(ولو سكنت ا¶مزة s ) فتقول يقرا(لو سكنت ا¶مزة هذه لقلبتها ألفا ) ئيقر) (ؤيوض(و ) أيقر(ال ` فنقول األفع

 ) يوضو(لقلبتها واو فقلت ) يوضؤ(سكنت ا¶مزة s و ول) يقري(لقلبتها ياء فقلت 

ا	اهية، لم،  ال(أدخلنا عليها جازما  )يقرئ(و )يوضؤ(و) يقرأ(ا أدخلنا جازما N هذه األفعال ا�الثة أنالسؤال اآلن 	فرض 
 فماذا نفعل؟ هل �ذف هذه ا¶مزة أو نبقيها ؟) لخإ

ن كنت قلبتها إف ،قال الpلو من أن تكون قلبت قبل دخول ا�ازم، ا�ازم يقتO أن تسكن هذه ا¶مزة وليس أن تقلبها
 (بعد دخول ا�ازم، ا�ازم أدخلته فسكنت الفعل يقرأ فقلت 

ْ
 Øذف أو ال) الم يقر( ثم قلبت هذه ا¶مزة ألفاً فقلت) لم يقرأ

 .Øذف ا�واب ال Øذف؟
 ؟وقد دخل عليه جازموقد دخل عليه جازموقد دخل عليه جازموقد دخل عليه جازم    ةةةةحذفها مع أنه حرف علحذفها مع أنه حرف علحذفها مع أنه حرف علحذفها مع أنه حرف علأأأأ    �اذا ما�اذا ما�اذا ما�اذا ما    ::::السؤالالسؤالالسؤالالسؤال 

 أننا قلنا أن ا�ازم أخذ حقه قبل أن تقلب، ماذا ¼تاج ا�ازم؟ ¼تاج إ¦ إس�ن وأنت أسكنته، ثم قلبت هذا     ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب
¼تاج إ¦ زيادة فال Øذف، فال خذ حقه أا�ازم  نذإسكنته للجازم،  ما لكنه بعد اً و قلبته ياء أو قلبته واوالساكن ألفاً أ

 .فاقاتÍوز ا"ذف ب ال
القلب ) ) ) ) يوضويوضويوضويوضولم لم لم لم ((((أو قلبها واو s �و أو قلبها واو s �و أو قلبها واو s �و أو قلبها واو s �و ) ) ) ) لم يقريلم يقريلم يقريلم يقري((((أو قلبها ياء s �و أو قلبها ياء s �و أو قلبها ياء s �و أو قلبها ياء s �و ) ) ) ) لم يقرالم يقرالم يقرالم يقرا((((هذا القلب اuي هو قلب ا¶مزة ألفاً s �و هذا القلب اuي هو قلب ا¶مزة ألفاً s �و هذا القلب اuي هو قلب ا¶مزة ألفاً s �و هذا القلب اuي هو قلب ا¶مزة ألفاً s �و     

�        قيا� أو شاذ؟��� كيف؟ا�واب قلب قياا�واب قلب قياا�واب قلب قياا�واب قلب قيا

يناسبها الواو، الكäة يناسبها ا�اء،  ةقبله، الفتحة يناسبها األلف، الضم يشبه حر~ة ما ةألنك قلبت الساكن إ¦ حرف عل
 .وا"ذف Ùنوع قيا�فالقلب 

ياًء وقلبنا ا¶مزة s ) يقرئ(وقلبنا ا¶مزة s ) أيقر(جعلنا هذا ا�تحرك ألفا ) يقرأ(، قلبنا نعكس قلبنا قبل دخول ا�ازم
 .واواً، لكن قبل أن ندخل ا�ازم  )يوضؤ(

 ماحكم هذه القلب؟ماحكم هذه القلب؟ماحكم هذه القلب؟ماحكم هذه القلب؟::::السؤال األول السؤال األول السؤال األول السؤال األول 

 .وا�تحرك قوي وال ¼تاج إ¦ أن تقلبه ، �اذا صار شاذاً؟ ا�واب ألنك قلبت حرفاً متحر·اً شاذقال هذا قلباً 
) يقري) (يقرا(صار ) واو(و ) ياء(و ) ألف(قبل دخول ا�ازم  ا�ازم بعد هذا القلب صارت عندنا إذا أدخلنا: السؤال ا�ا�السؤال ا�ا�السؤال ا�ا�السؤال ا�ا�

 لكن اآلن أدخلنا عليه ا�ازم بعد القلب؟ ،، طبعا القلب شاذ)يوضو(

 ت فهو جائز وN هذا تقول مع عدمن أبقي±ن حذفت فهو جائز وإف ،نك Õ¤ بz أن Øذف أو ال Øذفأ : ا�وابا�وابا�وابا�واب
مع ) لم يوضو(مع ا"ذف، وتقول ) يقرِ  لم(مع عدم ا"ذف و ) لم يقري(وتقول ) قرَ لم ي(ومع ا"ذف تقول  )لم يقرا(ا"ذف 

  .مع ا"ذف، وÖ األمرين جائز) لم يوُض (عدم ا"ذف و 
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        ))))�H�H�H�H((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة

 ::::    باب ا	كرة وا�عرفةباب ا	كرة وا�عرفةباب ا	كرة وا�عرفةباب ا	كرة وا�عرفة    ����

    ....فال شأن للحروف فيه وال شأن لفال شأن للحروف فيه وال شأن لفال شأن للحروف فيه وال شأن لفال شأن للحروف فيه وال شأن لألألألألفعال فيه و±نما هو خاص باألسماءفعال فيه و±نما هو خاص باألسماءفعال فيه و±نما هو خاص باألسماءفعال فيه و±نما هو خاص باألسماء    ،،،،هذا ا8اب خاص باألسماءهذا ا8اب خاص باألسماءهذا ا8اب خاص باألسماءهذا ا8اب خاص باألسماء
وال يقال أن الفعل ا�ضارع أو الفعل األمر أو  ،وال يقال أنه معرفة بل يسكت عن هذا ،ال يقال أن هذا ا"رف نكرة: أي 

 .ا�اß ال يقال عن Óء منها أنه معرفة، وال يقال أنه نكرة
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 ؟ �اذا ²نت ا	كرة ` األصل للمعرفة: أوال

وأما ا�عرفة فتحتاج إ¦ اثنz وهو وجود ال�مة ووجود ا�عرف، وما  ،قال ألن ا	كرة Øتاج إ¦ Óء واحد، وهو وجود 7مة
  ¼تاج إال إ¦ Óء واحد أصل �ا ¼تاج إ¦ أكd من Óء،

ً
 .هذا أوال

  :ما تعريف ا	كرة: ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
  .عليه "أل"يع� يكون هو نكرة ويتقبل دخول  ،ا�ؤثرة s ا]عريف "أل"قسم يقبل دخول : األول.  ::::قسمانقسمانقسمانقسمان
يرى ابن .. نوهذا تعريف ابن هشام رÞه اهللا إذ ،عليه ألولكنه يقع s مواقع ما يقبل دخول  أل قسم ال يقبل دخول: ا�وا�

 : هشام أن ا	كرة قسمان

، سقف، دار، فرس، كتاب، غالم، حصان، رجلوذلك �و 7مة  ه،هذه تؤثر فيه فتعرف ألعليه و أل هو ما يقبل دخول: األولاألولاألولاألول
أي  ،أثرت فيها ا]عريفعليها  ألو±ذا دخلت ، عليها ألP واحدة من هذه ال�مات نكرة وتقبل دخول لخ، إ... قلم، حقيبة

  .جعلتها معرفة
وأن يكون بينك  ،دخول أل عليهسبب يكون معرفة ب ،رجلالجاء و±ذا قلت  ،³ال ة، فهو ليس معرفجاء رجلإذا قلت 

 ،ل جاء الرجل ين�ف اuهن إ¦ الرجل اuي بينك وبz ا�خاطب عهد بهوبz ا�خاطب مثًال عهد s رجل معz، فلما تقو
قرأت و±ذا قلت  ،فال pطر N بال أحد أنه كتاب بعينه Yدود بل هو كتاب قرأت كتاباً ، إذا قلت كتابو~ذلك 7مة 

 .عليه "أل"بدخول كتسب ا]عريف افهو  الكتاب
 كيف؟  عليه، "أل "يقع s مواقع ما يقبل دخولعليه ولكنه  "أل"ال يقبل بدخول : القسم ا�ا�القسم ا�ا�القسم ا�ا�القسم ا�ا�

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
ذي  وا	كرة توصف با	كرة، وهذا باتفاق، 	نظر إ¦ قوL ذي مال، ،مثل يقول مررت برجل ذي مال، رجل هنا نكرة: أوال

بل ذي أو ذو أو ذا دخول أل هذه صفة ل�مة رجل، ومعناه أنها نكرة، كيف عرفنا ؟ ألنها وقعت صفة للنكرة، هل تق
    ؟ ليهاع

عليها،  "أل"تقبل دخول ) صاحب(أي  ، وهذه ال�مة"صاحب"ال تقبل دخول أل عليها ولكنها وقعت s موقع 7مة : ا�وابا�وابا�وابا�واب
7مة ذو ال¹ بمع� صاحب وهو من األسماء الستة ال¹ ترفع ، صاحب فيتعz حينئذ ويقبل ا�ؤثر s ا]عريفالفنقول 

 .ل جاء رجل ذو مال، ورأيت رجًال ذا مال، و مررت برجٍل ذي مال، هذه واحدةبالواو وتنصب باأللف و¥ر با�اء، نقو
نقول مررت بما معجب لك أو بمن معجب لك، اآلن بالعكس معجب هذه ال�مة نكرة، معجب صفة وا�وصوف : ا�انيةا�انيةا�انيةا�انية
ومع� ما نكرة، و·نت 7مة معجب نكرة فإنه Íب أن تكون 7مة  ،، إذا ²نت 7مة معجب صفة ل�مة ما)ما(7مة 
هذه  )من(مررت بمن معجب لك، : الغالب تكون لغ¤ العاقل، ونقول أيضاً  أي 7مة ما s ،معجب لك (ءمررت ب ا�ملة

Íب أن ) من(فـ  ،وما دام أن معجب نكرة و` وقعت صفة ل�مة من ،وقعت 7مة معجب صفة ¶ا، ومعجب نكرة
معجب لك، �اذا عñنا هنا  إنسانب أوشخص ا أن يقال مررت بتأويله، مع� مررت بمن معجب لك، وتكون نكرة
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 .؟ ألن الغالب s 7مة من أن تكون للعاقلابكلمة من وهناك بكلمة م
 : ا	كرة قسمان كما ذكر ابن هشام نإذ

 ).رجل وحصان و~تاب(قسم يقبل دخول أل عليه : األولاألولاألولاألول

عليها نعم  "أل"7مة إنسان، تقبل اêخول ( ،ا يقبل دخول أل عليهولكنه يقع s مواقع م ،قسم ال يقبل دخول أل عليه    ::::ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�
 ).اإلنسان، Óء، نعم ال(ء، صاحب، نعم الصاحب

يُضاف إ�ها ، ، أي أنها وقعت s مواقع ألفاظ تقبل دخول أل عليهاإنسان، ومن بمع� Óء، وما بمع� صاحبذو بمع� 
 . أسماء االستفهام وأسماء ال6ط ،رون أنها من ا	كراتفإن ا	حويون ي، أسماء ال6ط وأسماء االستفهام

و` من أنواع  ،"أسماء"، وبقية ما يدل N االستفهام )ا¶مزة وهل(باتفاق وهو  "حرف"نوع منه : ألن االستفهام نو&نألن االستفهام نو&نألن االستفهام نو&نألن االستفهام نو&ن
 .وليست معارف ،ا	كرات

 : : : : وال6ط أقساموال6ط أقساموال6ط أقساموال6ط أقسام

وقسم ، )مهما(وقسم منه الصحيح أنه اسم وهو ، )إذما(وقسم منه الصحيح أنه حرف وهو ، )إن(قسم منه حرف باتفاق وهو 
أما  )إن، إذما، مهما(إال هذه ال�مات ا�الث  ،P أدوات ال6ط أسماء باتفاق، وهو ما تب� من أدوات ال6ط ،منه أسماء

  .أسماء باتفاق ا	حويz) لخإ.. من، أي، مÑ، أيان، حيثما، (
 .من أنواع ا	كرات وأؤ~د أن أسماء االستفهام وأسماء ال6ط

فماذا من ، الغالب s ا�عارف أنها ال تقبل دخول أل عليها، وا�عارف نوع منها ال يقبل دخول أل عليه وهو الغالب: : : : ا�عارفا�عارفا�عارفا�عارف
 ا�عارف ال يقبل دخول أل عليه ؟ 

 ،تقبل دخول أل عليها ال7ها  األسماء ا�وصولةال تقبل دخول أل عليها،  أسماء اإلشارةال تقبل دخول أل عليها،  الضمائر
فال  ،ا�وجودة فيها زائدة الزمة وال تقبل دخول أل عليها "أل"، "أل"ـ7ها مقhنة ب ....و وقال ال¹ واuيعhض أحد اولو 

 .ال تقبل دخول أل عليها نإذ! ؟يمكن أن نقول االuين واالuي و�وها
 .االلرجلرجل ال يمكن أن تكون ال مثل 7مة ،ال يقبل دخول أل عليه "أل"ـا�عرف بو~ذلك 
ويأð ¶ا حديث  ،هذه ال تقبل دخول أل عليه، ألن اإلضافة وأل ال Íتمعان ا�ضاف إ¦ واحد من ا�عارف ا�ذكورةو~ذلك 

 .ال �ال uكرها اآلن ،ألنه قد Íوز دخول أل N ا�ضاف ب6وط تذكر هناك ،s باب اإلضافة
ال تقبل دخول أل عليها، وهناك جزء غ¤ ÷لب يقبل دخول أل عليه لكنها ال تؤثر فيها  أن الغالب s ا�عارف أن ا"اصلا"اصلا"اصلا"اصل
 . ا]عريف

كيف  !فهل هو اuي يقبل دخول أل عليه، ا�واب نعم وال  ،العلمذكرنا منذ قليل أنواع ا�عارف إال نوع واحد لم نذكره وهو 
وقد Íوز N القليل أن تدخل أل N األعالم ولكنها s  ،عليها نقول أن الغالب s األعالم أنها ال تقبل دخول أل ؟ذلك 

  .الوقت نفسه ال تستفيد منها تعريفاً 
إذا دخلت N  "أل"، و` زائدة غ¤ الزمة ،ف� زائدة ،�اذا ال تستفيد منها ا]عريف؟ ا�واب أنها معرفة قبل دخو¶ا: سؤالسؤالسؤالسؤال

سؤال مÑ يصح دخول أل N  ..ح، ولكنها مع ذلك ال تؤثر فيها تعريفاً األعالم جوازاً، قليال، ليس دائما P هذا صحي
 األعالم ؟ 

  ؟مÑ يصح دخول أل N األعالم ، ال يصح أن تدخل N ا�عارف إال N بعض األعالم وليس 7ها "أل"
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ب6ط أن يكون هذا العلم إذا ²ن هذا العلم قابًال êخول أل قبل أن يكون علماً، Íوز دخول أل N األعالم  :ا�وابا�وابا�وابا�واب
  .قابال êخول أل قبل أن يكون علما

مة كريم، شهم، طويل، قص¤، مثًال سميت شخصاً بشهم، قبل أن يكون علما ²ن يقبل 7مثل  الصفة ا�شبهةيقولون مثًال 
` s االصل [، s 7مة حسن واعليه فيكون الشهم، وuلك قال ،دخول أل عليه، فعندما يكون علما Íوز أن تدخل أل

، فقبل أن تكون علما تقبل ]فضل يفضل فضالً [ مصدرا"سن، وصغروه فقالوا ا"سz، 7مة فضل  قالوا] هة صفة مشب
ا ، بعد أن تكون علم تقبل دخول أل فتكون الفضل، و~ذلك 7مة نعمان ومعناه s األصل بمع� دم، لمّ عليها دخول أل

جاز دخول أل عليه فتصبح ا	عمان، و8ها  ماقول ا	عمان يع� اêم، و�ا صار عل²ن غ¤ علم ²ن يقبل دخول أل عليه فن
 . ُسÊ بها مثل الفضل، العباس، ا"سن، ا"سz، ا	عمان

 P وز دخول  صفة مشبهةولكن هلÍ"؟عليها "أل  P وز دخول  مصدروهلÍ"عليه إذا ²ن علماً؟ "أل     
قوالن قوالن قوالن قوالن  ؟ فهل تل×م بما ال×م به العرب أو تقيس عليه ،عرب أنهم أدخلوا أل عليهاال، بل هناك ألفاظ ُسمعت عن ال: ا�وابا�وابا�وابا�واب

zللنحويzللنحويzللنحويzللنحوي : 

�zحوي	بعض اzحوي	بعض اzحوي	بعض اzحوي	ما ²ن يقبل دخو¶ا قبل أن يكون علماً، بل ماُسمع من العرب    بعض ا P N وز دخول ألÍ مثل ،يرى أنه ال 
وا	عمان بن بش¤، ا"سن وا"سz  ،عمان بن ا�نذرالو�د، العباس عم الرسول صÛ اهللا عليه وسلم، الفضل، ا	 خاê بن

سبطا رسول اهللا صÛ اهللا عليه وسلم، وغ¤هم، هذه سمعت Íوز، لكن تقول الصالح ا�حمد السعيد ال Íوز هذا عند فئة 
،zحوي	من ا        

Íوز إذا ²ن علما أن  قاس P ما ²ن صا"اً قبل أن يكون علماً أو يقبل أن تدخل أل عليه قبل أن يكون علماً     وبعضهموبعضهموبعضهموبعضهم�
ُسمع أخ¤اً دخول أل N ما لم يقبلها قبل أن تكون علماً، مثل العبداللطيف، ا"مزة، الïيد، ا�حمد،  ،تدخل أل عليه
 .....الصالح وغ¤ها

ا أصًال ألنه ،تقبل دخو¶ا لكن 7مة عبد اللطيف ماقبل، أما 7مة Yمد وصالح ف� ²نت قابلة êخول أل عليها : : : : ا�وابا�وابا�وابا�واب
و�ن قلنا أن اإلضافة وأل ال Íتمعان، 7مة يزيد s األصل فعل، والفعل ال يقبل دخول أل عليه،  ،مضاف ومضاف إ�ه

 ،)لأ(فكيف يدخلون أل عليه ؟ ا�واب هو أن أل واهللا أعلم فيما أراه أنا وفيما يراه غ¤ي من ا	حويz أن أصل أل هذه ` 
ا"مزة يع� آل Þزة، والïيد يع� آل يزيد،  يقال العبد اللطيف يع� آل عبد اللطيف و فصار ،وخففت لكdة االستعمال

zا�انع zحوي	رأي ا N م العربî غ¤ ا�سموع من N فإنه يكون من هذا القبيل، وتكون أل  ،و~ذلك لو أدخلتها
 .أصلها آل كذا

    ، ، ، ، و±ن دخلت عليها ف� ال تؤثر فيها تعريفاً     ،،،،اما تقبل دخول أل عليهأنها أنها أنها أنها     األصل s األعالم ::::اoالصةاoالصةاoالصةاoالصة
 : : : : و±ن دخلت أل عليها قسمانو±ن دخلت أل عليها قسمانو±ن دخلت أل عليها قسمانو±ن دخلت أل عليها قسمان

  .قسم يقبل دخول أل عليه قبل فهذا ال إش�ل    ----
 .وهذا توجيهه كما ذكرت قبل قليل أن 7مة أل فيه أصلها آل كذا ،وقسم ال يقبل دخول أل عليه -

 ::::أقسام ا�عارف أقسام ا�عارف أقسام ا�عارف أقسام ا�عارف 

 و` ، ام وهو الغالب أي الستةحدد ا	حويون ا�عارف بسبعة أو ستة أقس

 وغ¤ه ، )4بت(من  وا]اء، )أكرمك(من  وال�ف إلخ.. أنا و�ن وأنت وهو و`: مثل : : : : الضمائر بأنواعهاالضمائر بأنواعهاالضمائر بأنواعهاالضمائر بأنواعها    ----����
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H- مد وصالح وعبد اهللا والرياض ومكة: األعالماألعالماألعالماألعالمY موت مثلÚوبعلبك، وح.  
G- هذا وهذه وهاتان وهذان وهؤالء: أسماء اإلشارةأسماء اإلشارةأسماء اإلشارةأسماء اإلشارة. 
وذلك �و  إلخ،قسم موصول خاص يع� ا�فرد L لفظ وا�ث� L لفظ وا�ذكر L لفظ : �وصولة و` قسمان�وصولة و` قسمان�وصولة و` قسمان�وصولة و` قسماناألسماء ااألسماء ااألسماء ااألسماء ا -�

ðين والالuي وال¹ والثان واللتان واuك وهو من وما و أي وذا وأل عند من يرى أنها موصولة، اhوقسم مش . 

مثل الرجل والكتاب وا"صان  ،ل عليها فتكون معرفةوهذا كث¤ جداً تكون ال�مة نكرة فتدخل أ: "ألألألأل""""ــــا�عرف با�عرف با�عرف با�عرف ب -�
  .والقلم وا8يت والكعبة وغ¤ه

ي إذا أضفته إ¦ الضم¤، أو كتابك أو ـكأن تقول كتاب Yمد أو كتاب هذا أو كتاب: ا�ضاف إ¦ واحد من هذه اoمسةا�ضاف إ¦ واحد من هذه اoمسةا�ضاف إ¦ واحد من هذه اoمسةا�ضاف إ¦ واحد من هذه اoمسة -�
 .عّرف باإلضافةتلكن حينما أضفته إ¦ ا�عرفة  ،كتاب اuي عندك أو كتاب الرجل، ، هو نكرة

كيف؟ عندنا  إذا ²ن نكرة مقصودةمÑ ؟  وهو ا�نادىوهو ا�نادىوهو ا�نادىوهو ا�نادىبù نوع سابع ذكره ابن هشام وأكd ا	حويz ال يذكرونه  -�
يا صالح هذا معرفة ال وصالح يااهللا، اهللا  أو أعرف ا�عارف ،مثل Yمد نقول يا Yمد ،إما أن يكون معرفة قبلا�نادى 

لم يُكسبه ا]عريف، هو معرفة، ثم بعد هذا ، فلم يزده حرف ا	داء تعريفاً  ،خول حرف ا	داءإش�ل فيه، وهو معرفة قبل د
ال، ال  هل يقصد رجًال بعينه ؟ .يا رجًال خذ بيدي: مثًال قول األع©: نكرة غ¤ مقصودة، ونكرة مقصودة :ا	كرة نو&نا	كرة نو&نا	كرة نو&نا	كرة نو&ن

أو  ،لكن أمامك طالب فحددته با	داء فقلت يا طالب بعينه، يقصد رجًال بعينه، هذا ا�نادى نكرة، ألنه لم يُقصد رجال
عرفا بسبب قصده با	داء، ملكن حينما قصدته با	داء صار s األصل، هو نكرة  أمامك رجل حددته فقلت يا رجل،

 .وقد ذكره ابن هشام ،وأكd ا	حويz ال يذكرون هذا ا	وع األخ¤
االسم ثم ، ألنك تش¤ إ�ه موجود اسم اإلشارةويليهما  ،العلمعريف ويليه s ا] ،الضم¤ هو ويقولون إن أعرف ا�عارف

فإذ أضيف  ،حسب ما أضيف إ�ه واحد من هذه اoمسة ا�ضاف إ¦ثم  ،ا�عرف بألثم  ،تهلوهو يتعرف بسبب ص ا�وصول
 الضم¤ s مرتبة نصوا N أن ا�ضاف إ¦ العلم وا�ضاف إ¦لكنهم وإ¦ ضم¤ يكون األول، ثم إذا أضيف إ¦ علم، 

ثم يأð بعد هذه ، واحدة، ثم يأð بعدهما ا�ضاف إ¦ اسم اإلشارة ثم ا�ضاف إ¦ االسم ا�وصول ثم ا�ضاف إ¦ ا�عرف بأل
 .األنواع ما ذكره ابن هشام ا	وع السابع وهو ا	كرة إذا ²نت مقصودة با	داء

    ) ) ) ) �H�H�H�H((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة     

 : : : : القسم األول من أقسام ا�عارفالقسم األول من أقسام ا�عارفالقسم األول من أقسام ا�عارفالقسم األول من أقسام ا�عارف

 ¤¤¤¤الضمالضمالضمالضم

، وأحيانا يكون مشh· بz ا�خاطب والغائب "هو"ـ أو ÷ئب ك "أنت"ـ أو Õاطب ك "أنا"ـ هو ما دل N مت�م ك    :تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه
وأما بقية الضمائر ف� إما للمت�م و±ما للمخاطب و±ما للغائب، ا�الثة ضمائر تكون مشh~ة  ،وذلك s ثالثة ضمائر

  :غائبأحيانا تكون للمخاطب وأحيانا تكون لل
     نون النسوةألف االثنz و واو ا�ماعة و : : : : ̀̀̀`

قوما يا Yمدان : وتقول، الرجالن قاما فهنا ألف االثنz تكون للغائب: تقول، فتكون للمخاطب وللغائب ألف االثنzأما 
  .أو يا زيدان فهنا تكون للمخاطب

قوموا يا رجال : أو تقول، ون واو ا�ماعة للغائبالرجال قاموا فتك: فتقول، فتكون للمخاطب وللغائب واو ا�ماعةوأما 
 .فتكون للمخاطب
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فتكون قمن يا نسوة : وتقولات، تكون للغائبفالنسوة قمن : ، فتقولفتكون للمخاطب وللغائب نون النسوةوأما 
 .للمخاطبات

 : قسمه إ¦ن وهناك تقسيمات كث¤ة للضم¤

  .سمعه أو تكتبهتراه أو تي هو الظاهر اu: إما بارز، وا8ارز إما مستh و -�
 ،فهو اuي ال صورة s L اللفظ اuي تكلم به أو ال�م اuي تكتبه أو اuي تسمعه ليس L وجود هذا الضم¤: ستhأما ا�

  .لكنه مستh وا�ستh حكمه حكم ا�وجود
وسافر �لة فعلية  ،ر، عبد اهللا مبتدأليس L صورة s اللفظ، �و قولك عبد اهللا ساف اuي وهو: الضم¤ إما مستh.. نإذ

فضم¤ه  ،و~قولك قم ،وتقديره هو ،ليس L صورة s اللفظ، وفاعله ضم¤ مستh ،سافر فعل ماß ،مكونة من فعل وفاعل
 أو نقوم أو Yمد ،فإن فيها أيضاً ضم¤اً مستhاً  ،ال Íوز إظهاره، و~ذلك قولك أقوم ،واستتاره واجب ،ا�ستh تقديره أنت

 . يقوم وهكذا

الكتاب لك  اكي، ا�اء هنا ضم¤ بارز، ذـوهو ما ²ن L صورة s اللفظ وهو مثل هذا الكتاب ل: ارزا8ظاهر أو الما أو
وهو مسافر وهكذا، هذه 7ها ضمائر ¶ا ذكر s  ،وأنت ÷ئب ،ال�ف ضم¤ بارز، �ن مؤمنون �ن ضم¤ بارز، أنا موجود

 ارزةاللفظ وتس© بالضمائر ا8
 : ننتقل ا¦ تقسيم آخر

 أن يكون منفصالً أو  إما أن يكون متصالأن هذا الضم¤ ا8ارز الظاهر  ووه

        الضم¤ ا�تصلالضم¤ ا�تصلالضم¤ ا�تصلالضم¤ ا�تصل
s غ¤ 4ورة الشعر، يع� يمكن أن يقع بعد إال s 4ورة الشعر ) إال(وال يقع بعد  ،به ال�م أبتدهو اuي ال يُ  ::::تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه

ضم¤  ال�ف كوهذا كتاب ،هنا ضم¤ متصل ا�اء قلÊ :مثل هذا) إال( يمكن أن يقع بعد خاصة، أما s ال�م ا�نثور فال
 تضم¤ متصل، كتب ا	ون ضم¤ متصل، النسوة جR األلفمäعz  اضم¤ متصل، جاءالواو  مäعz واجاءمتصل، 
 ،N أنك تسند الكتابة إ¦ نفسك )تبك ت(يمكن أن تقول ال ضم¤ متصل، P هذه ال Íوز ا8دء بها أبداً، و ا]اءبالقلم 

ال شعراً وال نdا، وال يقع هذا الضم¤ بعد إال s غ¤ 4ورة الشعر، مع� ذلك  ،يُبدأ بها ال�م وهو أمر مستحيل باتفاق فال
 : قول الشاعرقول الشاعرقول الشاعرقول الشاعرأنه s الشعر Íوز L أن يقع أما s ال�م ا�نثور فإنه ال Íوز، ، الشاهد N وقوعه s الشعر 

 أال Íاورنا أال Íاورنا أال Íاورنا أال Íاورنا                             وما علينا إذا ما كنت جارتناوما علينا إذا ما كنت جارتناوما علينا إذا ما كنت جارتناوما علينا إذا ما كنت جارتنا    
ّ
 إال
ّ
 إال
ّ
 إال
ّ
 ديّارُ ديّارُ ديّارُ ديّارُ     كِ كِ كِ كِ إال

ومثله ، خاص بÚورة الشعر وهذا s 4ورة الشعر، إالك هو وجه االستشهاد وهذا إالهنا ضم¤ متصل وقد وقع بعد  ال�ف
 سيفه دون عرضه مسلول         يا ع� همام ككككإالإالإالإالليس : قول الشاعر

d	أما اd	أما اd	أما اd	وز أن ت أما اÍ اس """"    قولفال	الشعر جائز وهو قليل، ، ، ، """"ككككإالإالإالإالسافر ا èو.  
أما بدأ ال�م ، أي هو اuي Íوز أن نبدأ به ال�م، وÍوز أن يقع بعد إال s غ¤ 4ورة الشعر ،فهو عكسه: : : : الضم¤ ا�نفصلالضم¤ ا�نفصلالضم¤ ا�نفصلالضم¤ ا�نفصل

 .ةلمنفصل وقع s بداية ا�فالضم¤ ا�} َغْعبُُد َو±ِي¿اَك نَْستَِعzُ  إِي¿اكَ {، يص� هوموجود،  أنتمسافر،  أنامثل 
Lوقو :}  
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  .وهذا جائز وال إش�ل فيه "إال"ضم¤ منفصل وقع بعد  "إياه" }إِي¿اهُ إِال

 : إذن الضمائر تقسيماتها `: ةةةةاoالصاoالصاoالصاoالص
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 لضم¤ ا8ارز إما متصل و±ما منفصل ل    :ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�ا�    زإما مستh و±ما بار: : : : األولاألولاألولاألول

 : : : : ثالث حاالتثالث حاالتثالث حاالتثالث حاالتمن حيث مواقعه اإلعرابية وL  "الضم¤ ا�تصل"ـهذا ا]قسيم خاص ب    ::::ا�الثا�الثا�الثا�الث

فال  ،ونقول Y sل ألنها مبنية أصالً  ،Yل جر ال تأY s ðل نصب وال s: : : : أي أي أي أي     الضمائر ال¹ ال تقع إال Y sل رفع فقط،الضمائر ال¹ ال تقع إال Y sل رفع فقط،الضمائر ال¹ ال تقع إال Y sل رفع فقط،الضمائر ال¹ ال تقع إال Y sل رفع فقط،    ----�
s ل نصب أوY s ` ل جر يمكن أن تكون منصوبة وال مرفوعة وال �رورة، إنماY s ل رفع أوY ، والضمائر 7ها

  : مبنية بال استثناء
    ))))zألف االثنzألف االثنzألف االثنzتاء الفاعلتاء الفاعلتاء الفاعلتاء الفاعل، ، ، ، نون النسوةنون النسوةنون النسوةنون النسوة، ، ، ، ياء ا�خاطبةياء ا�خاطبةياء ا�خاطبةياء ا�خاطبة، ، ، ، واو ا�ماعةواو ا�ماعةواو ا�ماعةواو ا�ماعة، ، ، ، ألف االثن((((....    

  ::::ثالثة أقسامثالثة أقسامثالثة أقسامثالثة أقسامأنها : الفاعل تاءs حديث قليل عن 
  ُت هنا ا]اء للمت�م كتب ،"للمت�م"إما أن تكون 

  خاطبَت هنا ا]اء للمكتب، "للمخاطب"أو تكون  

  ِت هنا ا]اء للمخاطبةكتب، "للمخاطبة"أو تكون. 
وهكذا وقد تكون مع فعل من  )فاعل، نائب فاعل، اسم ل�ن أو إحدى أخواتها(هذه الضمائر اoمسة ال تقع إال Y sل رفع 

رَْحاَمُكمْ  {أفعال ا�قاربة 
َ
ُعوا أ Äرِْض َوُيَقط

َ ْ
ْن ُيْفِسُدوا sِ األ

َ
ْتُْم أ

¿
 }َفَهْل َعَسيْتُْم إِْن تََو�

 :ال¹ ال تقع اال Y sل رفع إذن هذه ` الضمائر ا�تصلة: اoالصةاoالصةاoالصةاoالصة
� zألف االثنzألف االثنzألف االثنzا و قوم اقام :مثل ألف االثن 

  وا، قاماوقوم :مثل واو ا�ماعةواو ا�ماعةواو ا�ماعةواو ا�ماعة �
 يا هندات  ن، قمنالنسوة قم :مثل نون النسوةنون النسوةنون النسوةنون النسوة �

  يـقوم :مثل ياء ا�خاطبةياء ا�خاطبةياء ا�خاطبةياء ا�خاطبة �
 )ِت ـ كتب َت ـ كتب ُت كتب(كما ذكرت قبل قليل  :الفاعلالفاعلالفاعلالفاعل    تاءتاءتاءتاء �
H-    الن من اإلعراب فقطY L ل نصب، من الضمائر ا�تصلةY s ل جر فقط  ،وهما أن يكوناY s أو. 

 : : : : ثالثة ضمائرثالثة ضمائرثالثة ضمائرثالثة ضمائرو` 

 ))))هاء الغائبهاء الغائبهاء الغائبهاء الغائبـ ـ ـ ـ     ²ف ا�خاطب²ف ا�خاطب²ف ا�خاطب²ف ا�خاطبـ ـ ـ ـ     ممممياء ا�ت�ياء ا�ت�ياء ا�ت�ياء ا�ت�((((    

َرَمِن {قال تعا¦ ا�اء الضم¤ األول 
ْ
ك
َ
ِن¿ {ولكن s ا"قيقة هناك ياء Øذف جوازاً ) يـرË أكرمن(و`  }َرÄË أ

ْ
َوَما َخلَْقُت ا�

 ِ�َْعبُُدونِ 
¿
نَْس إِال ِ

ْ
) يـأكرمن يـبر(    ا"اصل، صحولو ُذكرت ل ،وحذفت ا�اء بعد نون الوقاية جوازاً  يـأصلها �عبدون }َواإل

َرَمِن {` أصل اآلية 
ْ
ك
َ
 .Y sل نصب مفعول به ا�اء) يـأكرمن( ،Y sل جر مضاف إ�ه ا�اء) يـرب(}، َرÄË أ
ُ َصاِحبُ {وقال سبحانه وتعا¦ 

َ
L َوُهَو ُ¼َاِورُهُ  هُ قَاَل{ Y s ل نصب وأحياناY s ي أحياناً يقعuل جر، ا¶اء ` الضم¤ ا�ا� ا

)L ( ل جر، ا¶اءY s)هبصاح ( ل جر باإلضافة صاحب مضاف إ¦ ا¶اء، ، ا¶اءY s)ل نصب مفعول با¶اء ) ه¼اورY sه . 

هنا s  ال�ف) كرب(هنا Y sل نصب مفعول به،  ال�ف) كما ودع( ،}َوَما قÛََ  َك َرب9  َك َما وَد¿عَ {بالنسبة لل�ف، قال تعا¦ 
     .�هYل جر مضاف إ

G-    ل رفعY s ل نصب ،ضم¤ واحد يقع أحياناY s ل جر ،وأحياناY s ال اإلعراب : : : : وأحياناY يع� s معناه أنه يقع
أو أن يكون مرفو& أو منصوباً أو ، ا�ختلفة ا�الثة، ألن االسم إما أن يكون Y sل رفع أو Y sل نصب أو Y sل جر

 .�روراً 
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إن ) ناإن(هنا Y sل جر ألن 7مة رب مضاف إ�ها، 7مة ) نا) (نارب(، }ُمنَاِديًا نَاَسِمعْ  نَاإِغ¿  نَاَرب¿ {تعا¦ قال سبحانه و: ا"اصل
فاعل هنا  نمن اuي سمع ؟ هم، إذ) ناسمع(و` تقتO أن يكون اسمها منصوباً فهو Y sل نصب،  ناداخلة N الضم¤ 

هذه أقسام الضمائر ، Y sال اإلعراب ا�الثة نا هذا ا�زء من اآلية وقع الضم¤ s نإذ ،Y sل رفع N أنها فاعل) نا(
 .ا�تصلة من حيث مواقعها اإلعرابية

 : : : : خاص بالضم¤ ا�نفصلخاص بالضم¤ ا�نفصلخاص بالضم¤ ا�نفصلخاص بالضم¤ ا�نفصل: : : : ا]قسيم ا�الثا]قسيم ا�الثا]قسيم ا�الثا]قسيم ا�الث

 ،لةليس عندنا ضمائر جر منفص، أو Y sل نصب فقط، وال يقع Y sل جر أبداً  ،رفع ،إما أن يقع الضم¤ ا�نفصل Y sل
  ،وضمائر رفع منفصلة ،وعندنا ضمائر نصب منفصلة

 )اثنا ع6 ضم¤اً ( ضمائر الرفع ا�نفصلة :أوالأوالأوالأوال
 )اثنان للمت�م و�سة للمخاطب و�سة للغائب( 

 . أو مت�مون أو مت�مات الضم¤ �نz أو مت�متzو�ا عداه سواء مت�م، للمت�م الواحد أنا : و` اثنان للمت�ماثنان للمت�ماثنان للمت�ماثنان للمت�م
 .تقول االثنتان �ن �تهدتان، �تهد، �ن �تهدون، �ن �تهدات، �ن �تهدان اثنان أنا: مثالمثالمثالمثال

َافُِظونَ {وتصلح �ن أيضاً للواحد ا�عظم 	فسه قال سبحانه وتعا¦ 
َ
" ُ

َ
L َر َو±ِن¿ا

ْ
ك Äuَا ا

ْ
	 ُْن نَز¿

َ
وا�قصود هو اهللا الواحد  }إِن¿ا �

  .اً ولكنه �ا عداه s الغالبإذن قد تكون �ن للواحد أيض ،األحد
وللمخاطبات  ،وللمخاطبz أنتم ،وللمخاطبz وللمخاطبتz أنتما، وللواحدة أنِت ، الواحد أنت:  الضمائر اoمسة للمخاطبالضمائر اoمسة للمخاطبالضمائر اoمسة للمخاطبالضمائر اoمسة للمخاطب

 . أن)، هذا بالنسبة لضمائر الرفع للمخاطب ا�نفصلة

) ما للغائبz وللغائبتz، هم للغائبz، هن للغائباتهو للغائب، ` للغائبة، ه(أيضاً  ::::وضمائر الغائب ال¹ للرفع فوضمائر الغائب ال¹ للرفع فوضمائر الغائب ال¹ للرفع فوضمائر الغائب ال¹ للرفع ف����    ����سةسةسةسة
  .إذا هذه ضمائر الرفع ا�نفصلة

  )و` أيضاً اثنا ع6 ضم¤اً ( ضمائر ا	صب ا�نفصلةضمائر ا	صب ا�نفصلةضمائر ا	صب ا�نفصلةضمائر ا	صب ا�نفصلة: : : : ثانياثانياثانياثانيا

  ).سواء اثنان أو اثنتان أو ثالثة 7هم يقولون إيانا  إيانا،و�ا عداه  إياي،: للواحد(: : : :     للمت�م اثنانللمت�م اثنانللمت�م اثنانللمت�م اثنان
 إياكن�ماعة اuكور،  إياكمللمخاطبz وا�خاطبتان،  إياكماللواحدة،  إياكِ للواحد،  إياك(ضاً أي    ::::    وللمخاطب وللمخاطب وللمخاطب وللمخاطب ����سةسةسةسة
 ).�ماعة اإلناث

�ماعة  ، إياهن�ماعة اuكور ، إياهملالثنz والالثنتz ، إياهماللواحدة ، إياهاإياه للواحد(` : : : :     وللغائب أيضا وللغائب أيضا وللغائب أيضا وللغائب أيضا ����سة ضمائرسة ضمائرسة ضمائرسة ضمائر
 )اإلناث

أم ) إيا(ألن خالفاً بz ا	حويz أين الضم¤ ؟ هل هو s قولك إياي  ،ا s ضم¤ ا	صب ا�نفصلوهنا 7مة ال بد من قو¶    
     أم ما ا�وضوع ؟ ؟أم األول اسم وا�ا� ضم¤ ؟أم îهما) ا�اء(

 )إياك((((    وما ينطبق N واحد منها ينطبق N ا�ميع، فنأخذ مثالً  ،نطبق N واحد من هذه الضمائر

، وليس ضم¤ حرف يدل N اoطاب "ال�ف"وأن  "إيا"أن الصحيح هو أن الضم¤ هو : فيقول ابن هشام    يوناختلف ا	حو
ضيف أحدهما إ¦ اآلخر، ومنهم من يرى أن  "ال�ف"ضم¤ و" إيا"ومنهم من يقول أن 

ُ
حرف وأن الضم¤  "ياإ"ضم¤ وقد أ

ضيف االسم إ¦ الضم¤ضم¤  "ال�ف"اسم وأن  "ياإ"، ومنهم من يرى أن "ال�ف"هو 
ُ
 .هذه عدد من األقوال، وقد أ

ليس فيها ضم¤ان وليس فيها اسم مضاف إ¦ الضم¤، يع�  ،أن ال�مة 7ها ضم¤ واحد    واuي أراه هو الصحيح و األصوب
     ....ناه هنا يُقال هناكواعلم أن ما ينطبق N إياك ينطبق N إياِك و±يانا وبقية الضمائر ا�نفصلة فما قل، ، ، ، إياك 7ها ضم¤ واحد
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    )  )  )  )  HHHHHHHH((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة 

 Lاتصال الضم¤ وانفصا Lاتصال الضم¤ وانفصا Lاتصال الضم¤ وانفصا Lاتصال الضم¤ وانفصا:::: 

  ؟يكون منفصالً  أم متصالً  ما األوs ý الضم¤ أن يكون
فأيهم أكd اختصارا الضم¤ ا�تصل أما  ،ألنه يعñ عن أشياء كث¤ة بلفظ موجز ،ا"قيقة أن الضم¤ يؤF به لالختصار

أو  و±ذا ²ن األمر كذلك فما األصل s الضم¤ أن يكون متصالً ، هو أكd اختصاراً  طبعاً الضم¤ ا�تصل ؟الضم¤ ا�نفصل
نه 7ما قدرت أن تأð إبناء N هذه القاعدة فو ،؟ بناء N هذا فاألصل s الضم¤ أن يكون متصالً  أن يكون منفصالً 

أن تأð به  ٍل تيان بضم¤ متصستطعت اإلال Íوز لك 7ما ا ،فتأð به منفصًال أبدا عن ذلك فال تعدل ضم¤ متصٍل الب
 ت عنوأضمر ،ا]اء الضم¤ ا�تصلب7مة حسن  عن ثم أضمرت) حسن Yمدأكرم (، صلهاأ )تُكأَكرم: (مثالمثالمثالمثال ،منفصالً 

جعل s م�ن الضم¤ ا�تصل s هذه أهل Íوز أن ، ، فإذا قلنا أكرمتك فال�م صحيحال�ف الضم¤ ا�تصلب7مة Yمد 
ال  ،بناء N هذه القاعدة ال¹ ذكرناها ؟)أنا إياكأكرم (فأقول  ،سواء بالنسبة للمت�م أو للمخاطب ؟ منفصالً  اً ¤ا�ملة ضم

 .Íوز
    نه يمكن ا�'ء به متصًال ؟أمع  �'ء بالضم¤ منفصالاهل ورد î sم العرب شعراً أو نdاً 

s غ¤ 4ورة  إذا أمكن ا�'ء به متصال  بالضم¤ منفصالنه ال Íوز أن تأðأمع ، شعر خاصةالنعم ولكن ب: : : :     ا�وابا�وابا�وابا�واب
 .الشعر

 : : : : قول الشاعر نه يمكن ا�'ء به متصالأمع  سمعنا Ùا ورد فيه الضم¤ منفصالأ

 إال يزيدهُم حباً إ�¿ ُهمُ             وما أصاحُب من قوٍم فأذكرُهْم 

ألنه  ،ذكر قو
أإال  ؛ما أصاحب غ¤هم اً ن � قومإ: يقول ا الشاعرنه هذأ: همعنا ،نذكر مع� ا8يت حÑ يتضح أين ا�ش�ة

ما أرى طباع اآلخرين وأخالقهم  بمجردن قو
 تمïوا بمïات كث¤ة أل ،يتبz � الفرق الكب¤ بz من أصاحب وبz قو

طبعاً  ،لو جاء بالضم¤ "ُهمُ  باً إ�ّ إال يزيدهم ح" ا�ش�ة s قوL هذا îم الشاعر أين ا�ش�ة؟ ،أتذكر قو
 وحسن أخالقهم
 ،لو فعل ذلك 	كä الوزن ،لكنه لم يفعل ذلك، "يزيدونهم حباً إ�¿ إال " :²ن بإم�نه أن يقول ،خر Óءآالضم¤ ا�نفصل هو 

 .�أته إ�ه الÚورة الشعريةأذن هذا إف
 ::::أيضا قول الشاعرأيضا قول الشاعرأيضا قول الشاعرأيضا قول الشاعر

 ر اêهاريرده ضمنت إياهم         قد با8اعث الوارث األموات

باإلم�ن أن  ،يع� قد احتوتهم، و±ياهم هذا ضم¤ منفصل، "رضاأل همقد ضمنت""""    وتقدير ال�موتقدير ال�موتقدير ال�موتقدير ال�م، ، ، ، "قد ضمنت إياهم"""": : : : الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
 ،ألنه لو قال ضمنتهم األرض s دهر اêهارير النكä عليه ا8يت ،لكنه أ# به للÚورة الشعرية ،يقول ضمنتهم األرض

 L بضم¤بوهذا دافع ðمنفصل أن يأ. 
 ال هذا أن هناك من ا�واضع ما ، طيب مع�ال يعدل عن ذلك البد أن تأð به متصالال يعدل عن ذلك البد أن تأð به متصالال يعدل عن ذلك البد أن تأð به متصالال يعدل عن ذلك البد أن تأð به متصال    إذن إذا أمكن ا�إذن إذا أمكن ا�إذن إذا أمكن ا�إذن إذا أمكن ا�''''ء بالضم¤ متصالء بالضم¤ متصالء بالضم¤ متصالء بالضم¤ متصال

صل s الضم¤ أن تأð به األ، نعم فهل من Óء يدل N ذلك؟ ،يع� البد أن تأð به منفصال ،يمكن ا�'ء به متصال
فإذا كنت تريد أن تبدأ  ،به أنه ال يمكن أن يبتدألم نقل s تعريف ا�تصل ، أكنلكن s بعض األحيان ال يم ،متصال

 ،ضم¤ بعد إال فالبد أن يكون منفصالالإذا أردت أن تأð ب، ن تأð بهذا الضم¤ منفصالألفأنت مضطر  ،ال�م بضم¤
 .أيضا ألنه ال Íوز أن تأð به متصال
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 : من هذه ا�واضع فتعدل عن ا�'ء بمتصل ألنه ال يمكن أن تأð به متصالÍب أن تأð بضم¤ منفصل  هناك مواضعف 

ألن ا�عمول حقه أن يتأخر  نعبدكأصل ال�م  }َغْعبُدُ  إِي¿اكَ {يستشهدون L بقول اهللا تعا¦ : أن يتقدم الضم¤ N &ملهأن يتقدم الضم¤ N &ملهأن يتقدم الضم¤ N &ملهأن يتقدم الضم¤ N &مله....����
 ،لعامل s هذه اآلية الكريمة هو إفادة ا"�وغرض تقديم ا ،طبعاً لغرض ،لكن ا�عمول هنا تقدم N العامل ،عن العامل

 ،فال إش�ل"  نعبدك ونستعينك :"لو قالو ،فتقدم الضم¤ هنا N &مله ،إفادة الق� أو ا"� ،يع� ال نعبد غ¤ك "إياك"
هذه  ،بعاً لم ؟ ألنه أراد ا"� وال يمكن ا"� إال بطرائق أربعة ط، لكن تقدم الضم¤ هنا فوجب أن يأð به منفصالَ 

 .أن يتقدم ما حقه ا]أخ¤و`  ،إحداها
ٌد  َماوَ {ومنه قول اهللا سبحانه وتعا¦  "إال"و  "ما"أن ¥عل s ال�م  -هذا استطراد-أيضاً من األشياء ال¹ تفيد ا"�  Yَُم¿

 إِ 
¿
ُسُل ال  قَْد َخلَْت ِمْن َقبِْلِه الر9

ٌ
 إنما: فتقول )إال( و )ما(و±نما تفيد مع�  "إنماب" منها أيضاً أن تأð با�حصور Yصوراً  }رَُسول

َما{ا�جتهد Yمُد، قال اهللا سبحانه وتعا¦  ُعلََماءُ  إِغ¿
ْ
صار عندنا كم طريقة ثالث  ،هذه طريقة ،}åَْpَ اهللا¿َ ِمْن ِعبَاِدهِ ال

 ،يع� وحدك "ا�جتهد أنت: "فتقول  ،رفتzبا�بتدأ واño مع Fؤيع� أن ي: "تعريف الطرفz"الطريقة الرابعة  ،طرائق اآلن
 .بها    لكن هذه فائدة أتيت ،لكن نعود ،�ن خرجنا عن موضوعنا ،ٍذ هذا يفيد ا"�ئفحين

 : لكن نقول أن من ا�واضع الÍ ¹ب أن يأð فيها بالضم¤ منفصًال `

 }َغْعبُدُ  إِي¿اكَ {: كقوL تعا¦ :أن يتقدم الضم¤ N &مله /  �
H  / صوراً ب، "إال" ةأن يقع الضم¤ بعد 7مY ¤بالضم¤ متصالً ئوحين ،"إال"ـأن يقع الضم ðوز أن تأÍ به  ،ذ ال ðفيجب أن تأ

  {:ومنه قوL سبحانه وتعا¦ ،منفصالً 
¿
 َيْعبُُدوا إِال

¿
ال
َ
َمَر ك

َ
 { :وقوL تعا¦ ،}إِي¿اهُ أ

¿
َ ِإال

َ
Lِإ 

َ
 ،"إال"بعد  فا�حصور هنا جاء }ُهوَ اهللا¿ُ ال

 .فوجب أن يأð به منفصال
G  / صورا بY ¤به منفصالً  "إنما"ـإذا جاء الضم ðبه متصالً فيجب أن يأ ðوز أن يأÍ ومنه قول الشاعر الفرزدق ،، وال : 

uا 
    أو مث� أنايدافع عن أحسابهم          ±نماار ومأنا اuائد ا"ا
يمكن أن يقول  يع� ال ،وال Íوز ا�'ء به متصال ،وقد أ# به منفصالً  ،رفع منفصلفإنها ضم¤  ،s قوL أنا هنا: : : :     الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد

 .ال يمكن فأ# بالضم¤ هنا منفصًال وجوبا ،و±نما يدافع عن أحسابهم ياء يع� هو ا�ت�م
 ،ن �طيةإوذلك يقولون s مثل هذه ا"الة ، أيضا من مواضع وجوب وقوع الضم¤ منفصال ،وقوعه بعد 7مه إن /  �

ومثله قول  ،وجب ا�'ء بالضم¤ منفصالً  ،فحذف &مله بعد إن ،بعامله معه ؤFوالضم¤ حينها إذا ²ن ضم¤اً فقط لم ي
  .نتسبالم ينفعك علمك فأنت فإن : الشاعر
 .فوجب أن يأð بالضم¤ منفصال ،عندنا أن &مل هذا الضم¤ وقع بعد إن فحذف: : : :     فالشاهدفالشاهدفالشاهدفالشاهد

 .ما Íوز أن تأð بالضم¤ هنا منفصال ،مثالً  )فإن ك( فال Íوز أن تقول 

 �ا /  �
ً
حجازية ألن  )ما(هذا إذا ²نت  ، أيضا من مواضع وجوب وقوع الضم¤ منفصال،)�ا( اسم    أن يقع بعد ما يع� معموال

¿ِ {قال اهللا سبحانه وتعا¦  ة،عند ا"جازيz &مل )ما( َن َحاَش ِهللا
ْ
 ،ا�هم عند ا"جازيz تعمل عمل ليس ،}اَهَذا ب6ًََ  َماَوقُل

َهاتِِهمْ  َما{s قوL تعا¦  "فما"وعند ا]ميميz ال تعمل شيئا،  م¿
ُ
 ،وال Íوز ا�'ء بالضم¤ هنا متصًال لوقعه بعد ما }ُهن¿ أ

 لوووق
ً
 ."ما"ـ عه معموال

فإنه s  }±ِي¿اُكمْ وَ pُْرُِجوَن الر¿ُسوَل { L تعا¦ومنه قو أيضا من مواضع وجوب وقوع الضم¤ منفصال،: : : : إذا وقع بعد &طف /  �
يح حن فال�م صآأما s القر ،ن الكريم طبعاً آs غ¤ القر-وال Íوز أن تقول مثًال  ،به منفصال Fؤهذه ا"الة البد أن ي
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نقول إن من  ذئ، وحينفالبد أن تأð به منفصال ،pرجون الرسول و~م -ن ما Íوزآال إش�ل فيه لكن s غ¤ القرفصيح 
 .}±ِي¿اُكمْ وَ pُْرُِجوَن الر¿ُسوَل {�و قوL تعا¦  ،مواضع ا�'ء بالضم¤ منفصًال أن يقع بعد &طف

ا /  � ا ا�جتهد ( فتقول أيضا من مواضع وجوب وقوع الضم¤ منفصال،: أن يقع بعد إم¿ ا أنا وإم¿ يؤF البد أن  ئذفحين، )أنت±م¿
 .بالضم¤ منفصال

فإنه كما ذكرنا فيما م0 أنه ال Íوز أن  ،عربته مبتدأأإذا  أيضا من مواضع وجوب وقوع الضم¤ منفصال، :إذا وقع مبتدأ/  »
ع هذا الضم¤ قأن تقع s موا وزهذه ال Í ،÷ئٌب  هوو، �تهدٌ ، وأنت موجودٌ Íب أن تقول أنا  ذٍ ئفحين ،يبتدأ بالضم¤ ا�تصل

 .	حويzا�تصل إطالقاً وبإ�اع ا

بعضهم ال ïÍ أن ف ،وبعضهم pصه بالشعر ،بعضهم ïÍوه مطلقاً     ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب    هل Íوز نداء الضم¤؟    ::::سؤالسؤالسؤالسؤال    ،،،،أن يقع منادى /  ¬
  ،ال ïÍ إال s الشعر، هو ياأنا وال  ياأنت وال  ياتقول 

 ....عتت &م جُ قاuي طل              أنت ،أنت يايا أ�ر بن أ�ر  :ومنه قول الشاعر
 ،به متصال يؤFو±ال فاألصل أن يكون الضم¤ متصًال، حق الضم¤ أن  ،هذا بالنسبة للضم¤ ا�نفصل مÍ Ñب ا�'ء به

لكنه Íب s بعض األحيان  ،إذ Íوز فيها الوجهان ،وال Íوز ا�'ء به منفصًال إال s مسائل سنذكرها إن شاء اهللا فيما بعد
أو أعرب  ،سواًء تقدم N &مله ،وòاصة إذا وقع s بداية ال�م ،صًال إ¦ كونه منفصالً أن يتحول هذا الضم¤ من كونه مت

  "ما"ـألنه سيعرب إما اسماً ل ،مية حÑيأو وقع بعد ما ا"جازية أو ا]م ،أو وقع بعد إن وحذف &مله ،مبتدأ
ً
ألنه  ،و±ما مبتدأ

إذاً هذه بعض ا�واضع ال¹  ،فستجعله مبتدأ لةت جعلتها مهمو±ن كن ،عمل ليس فستجعله اسماً ¶ا "ما"إذا كنت أعملت 
 .Íب فيها ا�'ء بالضم¤ منفصًال وال Íوز ا�'ء به متصالً 

  ::::إال s ا�واضع ال¹ ذكرناها ومنهاإال s ا�واضع ال¹ ذكرناها ومنهاإال s ا�واضع ال¹ ذكرناها ومنهاإال s ا�واضع ال¹ ذكرناها ومنهاوال يعدل عن اتصاL  طيب هذا هو األصل أن يكون الضم¤ متصال
  مله& N أن يتقدم   الأن يقع بعد إ            صوراً بإنماY أن يكون  
 نْ أن يقع بعد إ                أن يقع بعد ما            بعد حرف عطف(أن يكون بعد &طف(  
 ا مّ أن يقع بعد إ              أن يعرب مبتدأ           أن يكون يقع منادى 

ستث� من هذه الكنه قد لكنه قد لكنه قد لكنه قد     ،،،،نه البد أن تأð به متصالً أما ما عدها فإ    ،،،،الوهذه ` ا�واضع الÍ ¹ب أن يأð بالضم¤ منفص
 .أعيد القاعدة ثم أذكر ا�ستث� منها  ،القاعدة أمران

ويستث� من هذه القاعدة  ،فال يأð به منفصالً  ،أنه مÑ أمكن ا�'ء بالضم¤ متصًال لم يعدل إ¦ انفصاL: : : : القاعدةالقاعدةالقاعدةالقاعدة
 ::::مسأ]انمسأ]انمسأ]انمسأ]ان

ýا�سألة األوýا�سألة األوýا�سألة األوýضم¤ينأن يكون &مل الضم¤ &: : : : ا�سألة األو s وليس مرفو&، هذا  ،أول هذين الضم¤ين أعرف من ا�ا� ،مل
    فما أعرف الضمائر، ،ألننا نقول أن يكون أو¶ما أعرف من ا�ا� ،يتوجب علينا معرفة الضمائر من حيث ا]عريف

  ::::الضمائر ثالثة أقسامالضمائر ثالثة أقسامالضمائر ثالثة أقسامالضمائر ثالثة أقسام

     ±ما للغائبو   ±ما للمخاطب و   إما للمت�م

فالبد أن يكون  ،الغائبالغائبالغائبالغائبثم يليهما s ا]عريف  ،ألنه مشاهد أمامك ا�خاطبا�خاطبا�خاطبا�خاطبويليه s ا]عريف  ،أعرف الضمائر:  ا�ت�ما�ت�ما�ت�ما�ت�م
³يث  ،الhتيب حÍ Ñوز لك أن تأð به متصًال أو تأ# به منفصًال أن يكون ترتيب هذين الضم¤ين N هذا ا]عريف

 ،ما يسبقه ا�خاطب ،يع� ا�ت�م s ا8داية ،ل الغائبأو ا�ت�م قب ،أو ا�خاطب قبل الغائب ،يكون ا�ت�م قبل ا�خاطب
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فالبد أن يكون  ،أو ال يكونان أيضاً للغائب ،أو الضم¤ان ال يكونان للمخاطب ،بل ال يكون الضم¤ين أيضاً للمت�م
لك أن ¥عله  خر، &مل الضم¤ هذا اuي Íوزآمرة ثانية أن يكون الضم¤ &مًال s ضم¤ من اآلخر،  واحد منهما أعرف

أيضاً ال Íوز  ،فالضم¤ اآلخر أعرف من هذا اuي Íوز لك فيه الوجهان ،خرآ&مًال s ضم¤  أو أن ¥عله منفصال متصال
Yل جر وسأذكر األمثلة إن شاء اهللا  Y sل نصب أوإما s بل Íب أن يكون s  ،أن يكون الضم¤ ا�تقدم Y sل رفع

 .تعا¦
 ؟ "أكرمت إياك: "، هل Íوز أن تقول ال�فوا]اء أكرم هذا فعل قد عمل s ضم¤ين هما ) ككككتتتتأكرمأكرمأكرمأكرم(إذا قلت 

ك تأكرم    ألم تقل أنه إذا ²ن الضم¤ ا�تقدم أعرف من الضم¤ ا�ا� فإنه Íوز s الضم¤ ا�ا� أن أقول ،ال Íوز :طبعاً 
 أال يكون الضم¤ األول اشhطت لكن�  )قلت(؟ وأكرمت إياك مثالً 

ً
فأكرمتك  ،هنا Y sل رفع ألنها فاعل ا]اءو ،مرفو&

zالضم¤ان متصل ðوز فيه إال أن يأÍ ال. 
ِفيَكُهُم اهللا¿ُ {: طيب قال اهللا سبحانه وتعا¦

ْ
 ،وأحيانا يكون فعًال ناسخاً  ،غ¤ ناسخ يكون فعال اهذا العامل أحيان }فََسيَك

بل Y sل نصب أو Yل  ،ضم¤ان أو¶ما أعرف وأو¶ما ليس Y sل رفعجتمع ا كوعند ،فإن ²ن العامل فعًال غ¤ ناسخ
ن �از أن تقول آ، فلو ²ن s غ¤ القروÍوز لك أن تأð به منفصال ،فإنه Íوز لك s الضم¤ ا�ا� أن تأð به متصالً  ،جر
ن الكريم إال الضم¤ جاء آيرد s القر لم ،ن الكريم وهو األفضل طبعاً آلكن s القر ،وال إش�ل فيه) اهللا همفسيكفك إيا(

 .متصالً 
  ،أو¶ما أعرف من ا�ا� ،واجتمع عندنا ضم¤ان ،يع� إذا ²ن العامل فعًال غ¤ ناسخ

ً
 جاز 	ا s ،وأو¶ما ليس مرفو&

 ؟ن الكريمرآs القما ا"اصل     األحسن أن نأð به متصًال، ؟أن نأð به متصًال أو نأð به منفصًال، ما األحسن الضم¤ ا�ا�
نطبق N هذه اآلية نفسها قال اهللا سبحانه وتعا¦  ،ن الكريم إال متصالً آنه لم يرد s القرأذلك  ،ا"اصل هو األحسن

ِفيَكُهُم اهللا¿ُ {
ْ
هذا هو  كفسيكفي ،)يع� من ظن وأخواتها(هذا فعل مضارع وليس من األفعال ا	اسخة  "يك�"}فََسيَك

 طبعاً ا�خاطبأيهما أعرف  ،للغائب والضم¤ ا�ا� ،للمخاطب الضم¤ األولذا هو الضم¤ ا�ا�، ه هم، الضم¤ األول
  نإذ ،مفعول به هموقع ؟من اإلعراب هطيب الضم¤ األول ما موقع ،أعرف من الغائب

ً
  ،ليس مرفو&

ً
 نإذ ،نعم ليس مرفو&

ِفي{ن آز أن تقول s غ¤ القرفيجو ،نعم Íوز s الضم¤ ا�ا� الوجهان ،Íوز فيه الوجهان
ْ
، )إياهم كفسيكفي(و }ُهُم كَ فََسيَك

لُْكُموَها َفيُْحِفُكْم َيبَْخلُوا {قال سبحانه وتعا¦ 
َ
ُكُموَها } {إِْن يَْسأ

ْ
ل
َ
 أو غ¤ما نوعه فعل ناسخ  سألي ؟أين العامل} إِْن يَْسأ

 ( "ا¶اء"و يسألكs  "ال�ف" ؟الضم¤ان أين هما ،ليس بناسخ؟ ناسخ 
ْ
ل
َ
 يَْسأ
ْ
ل
َ
 يَْسأ
ْ
ل
َ
 يَْسأ
ْ
ل
َ
 الضم¤ األول ؟أيهما أعرف الضم¤ األول) ااااهَ هَ هَ هَ ُموُموُموُموكُ كُ كُ كُ يَْسأ

ن Íوز أن آاجتمعت ال6وط نعم لو ²ن s غ¤ القرن إذ ،Y sل نصب؟ من األعراب  هما موقع ألنه Õاطب وا�ا� ÷ئب،
ِزمُ {: قال اهللا تعا¦ ،نعم: ا�وابا�وابا�وابا�واب) م إياهاكسألإن ي( نقول 

ْ
نُل
َ
ْغتُْم لَهَ هَ ُموكُ أ

َ
أين الضم¤ان  لزمأين الفعل ي }ا ²َرُِهونَ ا َوأ

شتمل ا نإذ ،نعم؟ يع� ليس Y sل رفع ،موقعها ا	صب؟ عراب ما موقع ال�ف من اإل؟ ال�ف، أيهما أعرف  ا¶اءول�ف ا
ِزمُ {ن أن تقول آنعم، Íوز s غ¤ القر ،N ال6وط 7ها

ْ
نُل
َ
ْغتُْم لََها ²َرُِهونَ ُموَها كُ أ

َ
وأنتم  إياها مكنلزمأ(و~ذلك  ،نعم}، َوأ

  .ال6وط جاز s الضم¤ ا�ا� أن تأð به متصًال أو تأð به منفصالً  هذه وN هذا إذا اجتمعت Í، Pوزنعم ) رهون¶ا ²

    ))))HGHGHGHG((((    ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة 

 ا�سأ]ان اللتان استثنيتا من القاعدة العامة للضم¤
 ،والضم¤ ا�تصل أكd اختصارا من الضم¤ ا�نفصل ،ضم¤ االختصارأن األصل s ا�'ء بال: : : : القاعدة العامة للضم¤ `القاعدة العامة للضم¤ `القاعدة العامة للضم¤ `القاعدة العامة للضم¤ `
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Lبه متصال وجوبا ،ف�ما أمكننا ا�'ء بالضم¤ متصال فإنه ال يعدل إ¦ انفصا Fوقد استثَ� من هذه القاعدة ، يع� يؤ
 ....نذكرهما ،العامة مسأ]ان
ýا�سألة األوýا�سألة األوýا�سألة األوýضم¤ين: : : : ا�سألة األو s هذين فحينئذ الضم¤ ا�ا� من  ،وليس مرفو& ،ما أعرفأو¶ ،أن يكون &مل الضم¤ &مال

 .الضم¤ين Íوز 	ا فيه أن نأð به متصال وÍوز أن نأð به منفصال N خالف القاعدة العامة
 فقو	ا أن يكون العامل فما هو العامل؟  ،نأð اآلن إ¦ تفصيل ال�م s هذه القاعدة

أو Ùا ينصب  ،ظن وأخواتها نوè بعض األحيان يكون فعال ناسخا م ،ناسخ العامل s بعض األحيان يكون فعال غ¤
 :ومن ذلكومن ذلكومن ذلكومن ذلك ،ألن بعض األسماء يعمل عمل الفعل ،وأيضا قد يكون العامل اسما ،مفعولz لكن هذين ا�فعولz ضم¤ان

يع� أنها ال  ،شاء اهللا تعا¦ ستذكر تفصيال إن ،و¶ا �وط s أبوابها ،ا�صادر واسم الفاعل واسم ا�فعول والصفة ا�شبهة
 .6وط معينةب تعمل بل ،تعمل مطلقا

        ::::فنقولفنقولفنقولفنقول
فإنه Íوز 	ا     ،وليس Yل األول الرفع ،أول هذين الضم¤ين أعرف ،وقد عمل s ضم¤ين ،غ¤ ناسخ لعامل فعالإن ²ن ا.) .) .) .) ����

    ....s الضم¤ ا�ا� أن نأð به متصال أو منفصال
 :ما ورد s القرآن الكريم من هذا القبيل جاء متصال، أما مثاL وÔ، أن نأð به متصال؟ األوý  فما األوý حينئذفما األوý حينئذفما األوý حينئذفما األوý حينئذ    �

s أول وا	ون للوقاية وا�اء ` ياء ا�ت�م و` مفعول به  ،أو اسأل ،بمع� اطلب) سل(فـ ) إياه يـسلن(أو  )يهسلن(فكقولك 
 ،ليس من األفعال ا	واسخ) سل(وهذا الفعل  ،منفصلةمرة جاءت متصلة ومرة جاءت  ضم¤ وا¶اء ال¹ بعدها ،Yل نصب

 . واألوý أن يكون متصال ،وuلك جاز s الضم¤ ا�ا� أن يكون متصال أو منفصال ،و±نما هو فعل أمر

 شك بال ف؟فأيهما أعر ،وا¶اء للغائب ،ا�اء هذه للمت�م ،)ا¶اء(و ) ا�اء(الضم¤ان هما  ،ننتقل بعد هذا إ¦ بيان الضم¤ين
فالفعل هنا &مل s ضم¤ين هما ا�اء  ،` هنا مشتملة N القاعدة 7ها نإذ ،أن ضم¤ ا�ت�م أعرف من ضم¤ الغائب

سل� (أو ) سلنيه(وهو أن نقول  ،وثانيهما Íوز فيه االتصال واالنفصال ،وأول هذين الضم¤ين أعرف ألنه ياء ا�ت�م ،وا¶اء
 :  شواهد من القرآن الكريم وهو قوL تعا¦هذا ا�ثال قد ورد L، )إياه

 } 
ْ
ل
َ
ضم¤ للغيبة وهو أقل ا¶اء و ،مفعول به أول وهو أول الضم¤ين ال�فو ،هذا فعل غ¤ ناسخ "يسأل"} ا هَ ُموكُ إِْن يَْسأ

ن Íوز أن وè غ¤ القرآ ،ورد s القرآن متصال ،Íوز s هذا الضم¤ أن يأð متصال أو منفصال نإذ ،تعريف من ال�ف
 .، وليس خاص s الشعر فقط، بل s الشعر وا	dفيأð منفصال وال إش�ل فيه) إياهاإن يسألكم (نقول 

ِزمُ {: ومنه قول اهللا سبحانه وتعا¦
ْ
نُل
َ
ْغتُْم لََها ²َرُِهونَ ا هَ ُموكُ أ

َ
هو  ال�فو ،هنا فعل مضارع وليس فعال ناسخا" نلزم"ـف}، َوأ

الضم¤ ا�ا� Íوز فيه أن  ا¶اءو يبة،ألن الضم¤ ا�ا� للغ ،ل الضم¤ين وأعرف من الضم¤ ا�ا�ا�فعول به األول وهو أو
فهذان الوجهان  ،فتأð به منفصال) إياها مكأنلزم(فنقول  ،نأð به متصال كما s اآلية أو أن نأð به منفصال s غ¤ القرآن

 .جائزان
 ،)إياكمهم كولو شاء �ل ،إياهمم كإن اهللا ملك(لرسول صÛ اهللا عليه وسلم قول ا    Ùا ورد فيه الضم¤ ا�ا� منفصال

ولو أð به متصل  ،جاء هنا منفصال جوازا "إياهم"ـف ،و±ياهم هو الضم¤ ا�ا� ،ال�ف هو الضم¤ األول "إياهمم كملك"
 ،ا� ليس بأعرف ألنه للغائبوالضم¤ األول هنا أعرف وا� ،لكنه جاء منفصال وهو جائز) همموكإن اهللا ملك(لقال 

�اذا     ،،،،فيجب s الضم¤ ا�ا� أن يكون منفصال) إياكمهم كولو شاء �ل(أما ا�زء ا�ا� من ا"ديث  ب،لمخاطلواألول ف
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فأيهما أعرف؟ طبعا  ،و±ياكم للمخاطب ،للغائبملكهم ؟ ألنه نقص �ط من ال6وط ال¹ ذكرناها ذلك أن الضم¤ األول 
 .قوال واحدا منفصال أن يأ# بالضم¤ وما دام ا�ا� أعرف فإنه Íب ،ا�ا� أعرف

HHHH . . . .ضمرين(، كأن يكون مصدرا فإن ²ن العامل فيه اسمافإن ²ن العامل فيه اسمافإن ²ن العامل فيه اسمافإن ²ن العامل فيه اسما s الوجهان أيضافيجوز، : قال) العامل،  ýولكن الفصل أو
 : واستشهد L ا�صنف بقول الشاعر

    حقا يقينا ِك يحبلقد ²ن **** � ²ذبا  لR ²ن حبِك 
، أما ياء ا�ت�م ف� أعرف بال ·ف ا�خاطبو ياء ا�ت�مهنا، اسم وهو مصدر وقد عمل s ضمرين، هما،  حب،أن     ::::هدهدهدهدالشاالشاالشاالشا

 :والسؤالوالسؤالوالسؤالوالسؤاللقد ²ن حبـي إياِك، : شك من ²ف ا�خاطب، وuلك جاء الضم¤ هنا متصال، ال إش�ل، لو جاء بمنفصل لقال
 نعم،  :وا�وابوا�وابوا�وابوا�وابهل الوجهان جائزان؟ 

غ¤ ناسخ ولو ²ن فعال  ،وليس فعال ،أن يأð با�ا� منفصال، ألن العامل هنا اسم :وا�وابوا�وابوا�وابوا�وابأيهما أفضل؟ : �ا��ا��ا��ا�والسؤال اوالسؤال اوالسؤال اوالسؤال ا
 .والوجهان جائزان والفصل أوý ،، كما ورد ذلك s القرآن الكريماالوý العكسل�ن، 

GGGG . . . .بأن ²ن من أخوات ظنبأن ²ن من أخوات ظنبأن ²ن من أخوات ظنبأن ²ن من أخوات ظن    ،،،،إذا ²ن الفعل ناسخاإذا ²ن الفعل ناسخاإذا ²ن الفعل ناسخاإذا ²ن الفعل ناسخا،،،،    N مثال و` أفعال ناسخة تدخلzفتنصبهما مفعول ñoفإن  ، ا�بتدأ وا
واألوý  ،از s الضم¤ ا�ا� أن يؤF به منفصال أو متصال� ،وأو¶ما أعرف من اآلخر ،العامل s ضم¤ين ا²ن عمل هذ

        .واألفضل كما يقول �هور ا	حويz أن يؤF بالضم¤ ا�ا� منفصال
 : ذلك كقول الشاعر

 أرجاء قلبك باألضغان واإلحن             أE حسبتك إياه وقد ملئت

 Lء باألضغان واألحقاد ،ومع� ا8يت كنت أظنك أخا ،الشاهدهو موضع  ،"حسبتك إياه: "فقو� ،ولكن تبz � أن قلبك م
الضم¤ األول ) ال�ف(وقد عمل s ضم¤ين  ،فحسب فعل ناسخ ألنه من أخوات ظن ،)حسبتك إياه(و~ما قلنا الشاهد هو 

حسبتك (وÍوز كما جاء s هذا الشاهد  ،)حسبتكه(والضم¤ ا�ا� Íوز أن تأð به متصال فتقول  ،الضم¤ ا�ا�) إياه(و
  ؟الhجيح أيهما أفضلs لكن ا�سألة  ،أن تأð به منفصال) إياه

 .يقول �هور ا	حويz إن األوs ý الضم¤ ا�ا� أن يكون منفصال: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•
هؤالء ا�الثة يرون عكس ما يراه  ،ويرى ا	اظم وهو ابن مالك والرما� وهو �وي أيضا وابن الطراوة: ����القول ا�االقول ا�االقول ا�االقول ا�ا•

 .ا�مهور فيقولون إن األوý أن يؤF بالضم¤ متصال
 فما تعليل P من القولz ؟فما تعليل P من القولz ؟فما تعليل P من القولz ؟فما تعليل P من القولz ؟        ◄

 .باب ظن وأخواتها أصله خñوأصل ا�فعول ا�ا� s  ،ا�مهور يقولون إن األصل s اño أن ال يكون ضم¤ا متصال-
فكذلك  ،يقولون ألم تقولوا إن األصل s الضم¤ أن يكون متصال ،أما ابن مالك والرما� وابن الطراوة عندهم توجيه آخر-

 .ألن هذا هو األصل s الضم¤ ،هنا نفضل أن يكون الضم¤ متصال
     :وشاهدهم قول الشاعر

غت صنع امرئ بَ 
Ä
ِخالُ ِخالُ ِخالُ ِخالُ رÄ إبل DD DD َذ لم تزل الكتساب ا"مد مبتدراإ       ههههكَ كَ كَ ك 

 .ألنك تبادر إ¦ عمل اo¤ات ،فظننت أنك هو ،�ح ا8يت بلغ� أن هناك من فعل خ¤ا وبراً 
 Lقو s هو ) ا¶اء( ،وهو أعرف من الضم¤ ا�ا� ،وهو للمخاطب ،هو الضم¤ األول) ال�ف( ،)إخالكه(الشاهد أين هو

أن تأð به متصال  ا¶اء) هكإخال( ف� هذا الضم¤ ا�ا� Íوز ،ائب واألول للمخاطبوليس أعرف ألنه للغ ،الضم¤ ا�ا�
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ولكن األفضل عند ا	اظم وهو ابن مالك والرما� وابن الطراوة أن  ،وÍوز أن تأð به منفصال N ا]عليل ا�ذكور سابقا
 ).إياه كإخال( ولكن لو جاء به منفصال �از فنقول ،كما s هذا ا8يت ،يؤF به متصال

فيجوز فيه  ،أن يكون الضم¤ خñا ل�ن أو إحدى أخواتها: ال¹ استثنيت من القاعدة العامة للضم¤ ا�سألة ا�انية
 .أداة �G) ²ن أصبح أم� ظل بات صار ليس مابرح مافتئ مادام مازال ماانفك(، االتصال واالنفصال

فإنه Íوز s هذا الضم¤ االتصال أو  ،اء أكان اسمها ضم¤ أم لم يكنفإذا وقع الضم¤ خñا ل�ن أو إحدى أخواتها سو
 .االنفصال

    فما األفضل s ذلك ؟فما األفضل s ذلك ؟فما األفضل s ذلك ؟فما األفضل s ذلك ؟
ýالضم¤ أو s أن يكون ضم¤ا منفصال أو اسما ظاهرا ،ا�مهور يرون أن الفصل ñoا s وأن ال  ،وتعليلهم أن األصل

 .يكون ضم¤ا متصال
قالوا ألن األصل s الضم¤ أن  ،بن الطراوة يرون أن األفضل فيه أن يؤF به متصالالرما� واوأما ابن مالك وهو ا	اظم 

 .أو تعمل ما تشاء ،وما دام أن فيها خالف فلك أن &تار ما تشاء ،وا�سألة s هذا سهلة ،يكون متصال
 : طيب ما شاهد ا�مهور ؟ شاهدهم قول الشاعر

Rواإلنسان قد يتغ¤ عن العهد         ²ن إياه لقد حال بعدنا ل 

ن ²ن هو اuي أعهده فتقول هذه ا�رأة إل ،وقد تغ¤ حاL من ا¶زال والضعف لفقد Yبوبته ،الشاعر يصور حال امرأة رأته
 .وهذا حال اإلنسان :واإلنسان قد يتغ¤ ،لقد تغ¤ عن ما عهدناه فيه :ن ²ن إياهإل ،سابقا

واسمها طبعا ضم¤ مستh يعود N  ،ضم¤ منفصل وقد وقع خñا ل�ن) إياه( فـ) لR ²ن إياه(s قوL  :موضع الشاهدموضع الشاهدموضع الشاهدموضع الشاهد
) نهلR ²(قول تبه متصال ف اإلتيانوÍوز  ،Íوز أن تأð به منفصال كما s ا8يت) إياه(فـ . الشاعر اuي رأته ا�رأة

 .والوجهان جائزان
هذا ) إن يكنه فلن تسلط عليه: (رسول صÛ اهللا عليه وسلموÙا جاء متصال كما يراه ا	اظم والرما� وابن الطراوة قول ال

ألنه  ،فظنوا أنه ا�سيح اêجال ،يقال إنهم رأوه s ا�دينة N عهد الرسول صÛ اهللا عليه وسلم ،شخص يقال L ابن الصياد
: فقال عمر ،رß اهللا عنهو·ن عمر موجودا  ،فا¥هوا إ¦ الرسول صÛ اهللا عليه وسلم فأخñوه ،²ن فيه بعض صفات ا�سيح

ألن اهللا  ،إن يكن هذا الرجل اuي رأوه هو ا�سيح فلن تستطيع قتله ،فقال L الرسول صÛ اهللا عليه وسلم ،ألقومن فأقتله
و±ن لم يكن هو فال  ،وأن ا�سيح عي� عليه السالم هو اuي سيقتله ،قد قدر L أن يف) ا	اس وأن يب� عمرا طويال

 s قتلهفائدة لك. 
وهذا أي ا�'ء به ) إن يكن إياه(وا]قدير  ،وهو خñا ل�ن ،فإن الضم¤ هنا جاء متصال) إن يكنه(عندنا s قوL     الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد

zحوي	اظم ،منفصال هو األفضل عند �هور ا	عند ا ýا"ديث فهو األو s ابن مالك  أما ا�'ء به متصال كما ورد
 ....والرما� وابن الطراوة

ح أن يكون &مال s اسم وè ضم¤ لفال يص ،s ا�سألة األوý أن يكون العامل &مال s ضم¤ين: : : :     s الضم¤s الضم¤s الضم¤s الضم¤القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 
وأو¶ما ليس Y sل  ،وأو¶ما أعرف من ا�ا� هذا ال6ط ا�ا� ،هذا ال6ط األول ،بل ال بد أن يكون &مال s ضم¤ين

 .رفع وهذا ال6ط ا�الث
فالضم¤ Íب أن     ،،،،بل عمل s اسم وضم¤ ،فلنفرض أن هذا العامل لم يعمل s ضم¤ين: : : :     ال6وطال6وطال6وطال6وط    نأð اآلن إ¦ نقض هذهنأð اآلن إ¦ نقض هذهنأð اآلن إ¦ نقض هذهنأð اآلن إ¦ نقض هذه
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لقلت  ولو ²ن الضم¤ Y sل رفع ،)4ب إياك Yمد(فال Íوز أن تقول  ،)4بك Yمد: (فتقول مثال    يكون متصال
    ....فهو î s ا"ا]Í zب أن يكون متصال) 4بت زيدا(
فالضم¤ ) أكرمتك(فحينئذ Íب أن يأð الضم¤ين متصلz كقولك  ،الضم¤ األول جاء Y sل رفعكذلك لو فرضنا أن  

 .Íب أن يأð متصال) ال�ف(فالضم¤ ا�ا�  ،جاء Y sل رفع ألنه فاعل) ا]اء(األول 
منفصال ومنه قول  فيجب s الضم¤ ا�ا� أن يكون ،كذلك لو فرضنا أن الضم¤ين جاء ا�ا� منهما أعرف من األول

 .فإن إياكم للمخاطب وهم للغائب وا�خاطب أعرف من الغائب) إياكم همولو شاء �لك(الرسول صÛ اهللا عليه وسلم 
وال Íوز أن يأð متصال  ،فحينئذ Íب s الضم¤ ا�ا� أن يكون منفصال ،طيب لو فرضنا أن الضم¤ين تساويا s الرتبة

 ،ن أي تساويا s الغيبةاوقد أجازوا N قلة إذا اتفقا الضم¤) أعطيته إياه(أو ) أعطيتك إياك(أو ) ي إيايـأعطيتن(كقولك 
 : ومنه قول الشاعر ،وبعضهم pص ذلك بالشعر أن تأð بالضم¤ ا�ا� متصال ،واختلفا لفظيهما

 أكرم واê وقفُ  هماهُ ـأنال           وجهك s اإلحسان بسط وبهجةل

والضم¤ان Õتلفان s  ،والضم¤ان متفقان s الغيبة ،الضم¤ متصالبوقد جاء  ،ما للغيبة وا¶اء للغيبةه الشاهد عندنا أن
  .فإذا اتفق الضم¤ان فال Íوز إال s الغيبة ،فحينئذ جاز ولكنه s الشعر) هُ (وا�ا� ) هما(ألن األول  ،اللفظ

    )  )  )  )  �H�H�H�H((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة     

 ::::بعض أح�م نون الوقايةبعض أح�م نون الوقايةبعض أح�م نون الوقايةبعض أح�م نون الوقاية    

 ،يع� األصل s ا�'ء بنون الوقاية أن تكون واقية للفعل من الكä ،حرف يؤF بها ]ù الفعل من الكä    ::::نون الوقايةنون الوقايةنون الوقايةنون الوقاية
وحينئذ ، ألن ياء ا�ت�م ال بد أن يكون اuي قبلها مكسورا ،بعده ياء ا�ت�م توما اuي يكä الفعل ؟ يكäه إذا جاء

لكن هذه ا	ون  ،هذا هو األصل s ا�'ء بنون الوقاية ،äفهذه ا	ون سيكون عليها الكä ويسلم الفعل من الك
وت'ء أيضا بعد  ،واألفعال ،وياء ا�ت�م تلحق األسماء) اسم أو فعل أو حرف(وال�م عندنا ثالثة أنواع  ،بالنسبة لل�م

 أو مÍ Ñب ا�'ء بها ؟ ؟فمÍ Ñوز ا�'ء بنون الوقاية ،ا"روف

 : : : : و أح�مو أح�مو أح�مو أح�م	ون الوقاية 	ون الوقاية 	ون الوقاية 	ون الوقاية ����س حاالت أس حاالت أس حاالت أس حاالت أ

 .وجوب ا�'ء بها: : : : ا"كم األول
 .أن يhجح ا�'ء بها: : : : ا"كم ا�ا�ا"كم ا�ا�ا"كم ا�ا�ا"كم ا�ا�
 .أن يتساوى األمران: : : : ا"كم ا�الثا"كم ا�الثا"كم ا�الثا"كم ا�الث

 .بهاأن يقل ا�'ء : : : : ا"كم الرابعا"كم الرابعا"كم الرابعا"كم الرابع
 .بهاأن يمتنع ا�'ء : : : : ا"كم اoامسا"كم اoامسا"كم اoامسا"كم اoامس

ف� إما أن تكون Y sل نصب و±ما  ،اعلم رÞك اهللا أن ياء ا�ت�م كما ذكرنا s أول باب الضم¤ ¶ا Yالن من اإلعراب
 .أن تكون Y sل جر

فمع� هذا أن ا�تقدم عليها  :و±ن ²نت Y sل جر /   ،فذلك يع� أنه تقدم عليها فعل أو شبهه :فإذا ²نت Y sل نصب
  .وحينئذ يكون اسما أو حرف جر ،مضاف

 : : : : اإلتيان بنون الوقايةاإلتيان بنون الوقايةاإلتيان بنون الوقايةاإلتيان بنون الوقاية    وجوبوجوبوجوبوجوب، ، ، ، مواضعمواضعمواضعمواضع: ا"كم األولا"كم األولا"كم األولا"كم األول

أو  ،أو فعل استثناء ،أو أمرا ،أو مضار& ،سواء ²ن هذا الفعل ماضيا ،إذا ²نت ياء ا�ت�م منصوبة بفعل يان بهاÍب اإلت -�
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P هذه األنواع Íب اإلتيان بنون الوقاية وذلك ليسلم الفعل من الكä، ألن ا�ر ال Íوز أن يأs ð  ،أو فعل ناسخ ،تعجب
 : لشاعريقول ا ،األفعال و±نما pتص باألسماء

 يـنتمل ا	داما ما عدا

بل Íب ) (عدايا(وال Íوز أن تقول  ،"الوقاية بنون"فوجب اإلتيان  ،فعل استثناء وقد جاءت بعدها ياء ا�ت�م) عدا(ف�مة 
ما (وتقول  ،وهذه أفعال ماض ومضارع وأمر) وأكرم� يا Yمد ،ويكرم� Yمد ،أكرم� Yمد(وتقول ) عدا� ماأن تقول 

فإن ليس ) ليس�(الشاهد s قوL ) يـنعليه رجال ليس(مع من العرب من يقول وسُ  ،وهذا فعل تعجب)  إ¦ عفو اهللافقر�أ
 .وهذه نون الوقاية جاءت فاصلة بz الفعل وياء ا�ت�م وجوبا ،وقد جاءت بعدها ياء ا�ت�م ،من أخوات ²ن

لم يرد فيما أعلم إال s شاهد واحد وهذا الفعل     تأð نون الوقاية؟ هل ورد Óء من األفعال جاءت ياء ا�ت�م منصوبة به ولم
 : : : : وهو قول الشاعروهو قول الشاعروهو قول الشاعروهو قول الشاعر    )ليس(هو 7مة 

 إذ ذهب القوم الكرام لي	         عددت قو
 كعديد الطيس

ه لÚورة وتوجيه هذا أن ،فإن ليس قد جاءت ناصبة �اء ا�ت�م ولم يؤF بنون الوقاية معها) لي	(عندنا s قوL : : : :     الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
وN هذا فال Íوز حذف نون الوقاية s الفعل إال للÚورة  ،النكä الوزن) ليس�(فلو قال  ،الشعر حÑ يستقيم الوزن
 .الشعرية كما s هذا ا8يت

H- ب اإلتيان بنون الوقاية معÍ اصب �اء ا�ت�م اسم فعل فإن ،بعض أسماء األفعال ال¹ تنصب ياء ا�ت�م	ه فإذا ²ن ا
 : Íب ا�'ء بنون الوقاية ومثال

    :ومنه قوL بعضهم ،فوجب اإلتيان بنون الوقاية بعده ناصب �اء ا�ت�مأمر،  اسم فعل) دراك(بمع� أدر~� فـ � دراك
 .نون الوقاية معه واجبة بمع� الزم� وهو اسم فعل أمر) عليك�(

G-  ب اإلتيان بنون الوقايةÍمن حروف ا�ر zوز اإلتيان بنون الوقاية معها  ،وحروف ا�ر وعددها ع6ون، مع حرفÍ ال
 ،وا	ون ا�شددة ³رفz )م�Ä (بتشديد ا	ون s قولك ) أخذت هذا القلم م�Ä (فتقول  ،)من وعن(إال مع هذين ا"رفz وهما 

ا�ر كما عدها ابن مالك ع6ون  وحروف ،)ع�Ä (بتشديد ا	ون كذلك s ) وسألت ع�Ä ( ،األول ساكن وا�ا� نون الوقاية
 : حرفا فقال

 ،)عدا s عن N مذ منذ رب الالم % واو وا]اء وال�ف وا8اء ولعل ومÑ امن إ¦ حÑ خال حاش: (هاك حروف ا�ر و`
الك، ولو، لواله(�و  ،إذا دخلت N بعض الضمائر تكون حرف جر) لوال(وبعضهم عدها واحد وع6ون فيقول إن 

هذين  إال مع ،ا"اصل أن حروف ا�ر 7ها Ùنوع اإلتيان معها بنون الوقاية ،z ال يعتد بهذايلكن أكd ا	حو ،)لوالي
zمن وعن –اسم الفعل  –الفعل (صار عندنا ثالثة مواضع ¥ب معها نون الوقاية  نإذ، )من وعن( ا"رف( 

�-  zحوي	ياء  ،)�ت(من مواضع الوجوب عند سيبويه وحده دون بقية ا N القرآن الكريم دخلت فيه �ت s ما ورد Ôو
ْتَ {: قال اهللا تعا¦ ،ا�ت�م وجدت معها نون الوقاية

َ
فُوَز فَْوًزا َعِظيًماِـ نيَا �

َ
و�هور ا	حويz يقولون ليست  }ي ُكنُْت َمَعُهْم فَأ

 .ةاية مع �ت مhجحة وليست بواجبأن نون الوق :كما سيأð إن شاء اهللا تعا¦ ،لكنها مhجحة) �ت(مع  ةبواجب
بن عم خدÍة رß اهللا  N جواز عدم إدخال نون الوقاية N �ت هو قول الشاعر وهو منسوب إ¦ ورقة بن نوفل والشاهدوالشاهدوالشاهدوالشاهد

Lاهللا عليه وسلم وهو قو Ûعنها زوج الرسول ص : 

 و�ت و~نت أو¶م ولوجا        ي إذا ما ²ن ذاكمـيا�تف
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�ا جاءته خدÍة رß اهللا عنها تصف L حال الرسول صÛ اهللا عليه وسلم حz نزل عليه الوü،  ؟ر بهذاماذا يقصد الشاع
قال ما جاء ن�  ؟وقالت أو يكون ذلك ،فأنكرت ذلك خدÍة رß اهللا عنها، لخإ...نه سيحارب وpرج من بتهإقال ¶ا 

 .ها هذا ا8يتفيدة ال¹ ثم قال هذا ا8يت أو قال القصي ،بمثل ما جاء به إال وأخرج
 ،أكون حيا قويا ألنه ²ن s آخر أيامه نأ�¹ أي حz يكون خروج الرسول صÛ اهللا عليه وسلم ودعوته  )يـيا�تف(
والشاهد عندنا s قوL ، ألنه يعرف حقيقة الرسول صÛ اهللا عليه وسلم) و~نت أو¶م ولوجا( ،أي دخلت s اإلسالم) و�ت(
 .)يـفيا�ت(

 ،سيبويه يقول هذا ا�ثال حذفت منه نون الوقاية للÚورة الشعرية    ا يقول ا�مهور وماذا يقول سيبويه s هذا الشاهد؟؟ماذ
 .ألنه يرى وجوب نون الوقاية

و·ن الراجح أن يأð بنون الوقاية s هذا  ،غ¤ سيبويه وهم �هور ا	حويz يقولون هذا ا�ثال جاء N الوجه ا�رجوح
 .ا�وضع

 : مواضع وجوب نون الوقاية ثالث متفق عليها ورابع Õتلف فيه أما ا�الثة ا�تفق عليها ف� نإذ

 .بz ا	حويzعند سيبويه وهذه Õتلف فيها  "�ت"و �/  من حروف ا�ر خاصة،  "من وعن"و /  Gواسم الفعل،  /  Hالفعل، /  �
ْقبُدُ {:  قول اهللا تبارك وتعا¦لكن بقية 7مة s ،انتهينا من مواضع نون الوقاية وجوبا

َ
 أ
Äُمُرو�

ْ
َفَغْ¤َ اهللا¿ِ تَأ

َ
وردت فيها  }أ

 ( القراءة األوýثالث قراءات 
Äون) تأمرو�	تأمرون�( ( وا�انية ،بتشديد ا(( zمنفصلت zا�ا�ةو ،بنون )بنون ) يـتأمرون

  ؟فأين نون الوقاية N القراءة ا�خففة ،Õففة
أو تكون نون الوقاية ` هذه وقد حذفت نون تأمرون  ،ن ا	ون الs ¹ آخر الفعل أغنت عن نون الوقايةأ ا�وابا�وابا�وابا�وابطبعا 
  .والوجهان جائزان ،&فيفا

 :يhجح ا�'ء بنون الوقاية s أربعة مواضع ،ترجح ا�'ء بنون الوقاية مواضع: ا"كم ا�ا�
ن �هور ا	حويz يرون أن نون الوقاية مع �ت راجحة ولكنها إف ،�نا سابقاأمع �ت عند �هور ا	حويz كما  -� 

 .)فيا�¹(كما ذكرنا s ا�ثال السابق  ة،ليست بواجب
H-G-�- ثالث 7مات s : أسماء ` 
 .عندêن بمع�  /  �
H  /  ²ٍف قد بمع�. 
G  /  أيضاً ²ٍف قط بمع�. 
 ـêن ،ورد s هذه ال�مة �ê قراءتان) ي عذراّـ لغت من êنقد ب: (أما êن فقد ورد s قول اهللا سبحانه وتعا¦ 

Ä
�êي و

فمع التشديد  ة،لكن مع ا]خفيف ما عندنا إال نون واحد ،مع أيهما ثبتت نون الوقاية؟ طبعا مع التشديد ،بالتشديد
 .ال أش�ل فيهماوالوجهان جائزان  ،وبتخفيف ا	ون من �ê يكون N الوجه ا�رجوح ،يكون N الوجه الراجح

s حديث الرسول صÛ اهللا عليه وسلم  ةمر ،وقد ورد معهما إثبات ياء ا�ت�م وحذفها ،²ٍف أما قد وقط فهما اسمان بمع� 
 .s شاهد شعري ةومر ،سيأð بعد قليل

سبحانه وتعا¦ فيقول  إن جهنم ال تزال حz يسأ¶ا اهللا(أما حديث الرسول فإنه قد قال فداه أâ وأ
 صÛ اهللا عليه وسلم 
: ðن عز ( ،أي تطلب الزيادة من أهلها أ&ذنا اهللا و±ياكم أن نكون من أهلها) هل من مزيد :فتقول، هل امتألÞفيضع الر
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فتقول ا	ار ) يتجمع(يع� ) فيºوي بعض ا	ار إ¦ بعض(قال s بعض روايات ا"ديث  ،يع� s ا	ار) وجل قدمه فيها
 ،ورواية قد� ،ورواية قطي ،قط� أو ²ٍف، يع� ²في� أو s²¿ ) قٍط  ٍط ق(، وè رواية )قطي قطي(واية وè ر) قط� قط�(

 ،فهو N الوجه الراجحن ثبتت نون الوقاية s هذه الرواية s إحدى الروايتz إوN هذين الوجهz  ، ورواية قدٍ ورواية قدي
وN الوجه ا�رجوح  ،فإثبات نون الوقاية N الوجه الراجح ،قد� وقط� ،فهو N الوجه ا�رجوحن حذفت نون الوقاية ±و

 .حذف نون الوقاية
 :عبداهللا بن الزب¤ رß اهللا عنهوهو هجاء s  ومن ذلك ما ورد s قول الشاعر
 ليس اإلمام بالشحيح ا�لحدي      يقد� من ن� اoبيبz قد

و` s بيت واحد  ،وقوL أيضا قدي وهذه قد حذفت فيها ،د ثبتت s ا�سألة األوýن نون الوقاية قإف "قد�"s قوL  الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
لكن الراجح أن تذكر نون  ،دون شكبلوجهان جائزان وا ،ومرة حذفت نون الوقاية ،ثبتت نون الوقاية ةمر ،من الشعر

 .وا�رجوح أن Øذف نون الوقاية بعد قد ،الوقاية بعد قد
 :الوقاية وحذفهااألمران s ا�'ء بنون وهو تساوي : : : : ا"كم ا�الث

 )لكنّ و – ~أنّ و – أنّ و – إنّ (تأð ياء ا�ت�م منصوبة بها و`  ،يتساوى األمران s أربعة أحرف
 : وحذفت أحيانا قول الشاعر وÙا وردت فيه إنّ ، وÔ هذه األوجه جائزة

 N ذاك فيما بيننا مستديمها   ي ـ±نني Û� N لزار وـ±نو

والوجهان جائزان N  ،فإنه قد حذفها من األول وأثبتها s ا�ا� ،وقوL و±ن� ،s قوL إ� s ا�زء األول من ا8يت شاهدشاهدشاهدشاهدالالالال
 .إ�، جاز، و±ن قلت إن�، جاز أيضا: إن قلت، وال خالف بz ا	حويs z ذلك ،السواء

        ))))�H�H�H�H((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة    

 .وأحيانا Y sل جر ،اء ا�ت�م ضم¤ يكون أحيانا Y sل نصبنون الوقاية s األصل تأð قبل ياء ا�ت�م، وي
 .إن ²نت ا�اء Y sل نصب بالفعل فإنها ¥ب معه نون الوقايةف

 .و±ن ²نت ا�اء Y sل نصب باسم الفعل وجبت معه نون الوقاية
 .فوجبت أيضا نون الوقاية معه عند سيبويه) �ت( و±ن ²ن ا�اء Y sل نصب بـ

 .نت ا�اء Y sل جر بمن وعن وجبت معها نون الوقايةو±ن ²
  .عند ا�مهور ²نت نون الوقاية راجحة "êن أو قط أو قد أو �ت"و±ن ²نت ا�اء بعد 

إن وأن (هذه األحرف ` إن وبعض أخواتها  ،ويتساوى األمران ا�'ء بنون الوقاية وعدم ا�'ء بها مع أربعة من ا"روف
 ).اأتيت بنون الوقاية أو لم تأت به(ه يتساوى األمران فإن )و~أن ولكن

 : قول الشاعرÙا وردت فيه ولم ترد فيه  •

 N ذاك فيما بيننا مستديمها   ي ـ±نني Û� N لزار وـ±نو
ع ذلك يع� حÑ لو~نت &تبا عليها فإن� مستديم "بها وأنا ال يمكن أن أتر~ها لك� م، مستبقيها: مستديمها&تب، : زار

 .أعتب عليها بعض ت�فاتها
  .ي فقد جاء مرة ³ذف ا	ون s األول وا�ا� بإثبات ا	ون والوجهان جائزان N السواءـ±نني وـ±نو: s قوL والشاهدوالشاهدوالشاهدوالشاهد

 أقول يااK يااK       ي إذا ما حدث ألمـإن: قال الشاعر •
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 .إ� حذفت معها نون الوقاية: قوL الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
 يقينا لرهن باuي أنا ²ئد *** يـ±ننأموت أ4 يوم الرجام و: اآلخروقال  •

 .ي فقد وردت فيه نون الوقايةـإنن: قوL الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد )ا"رب(الرجام 
 ولم أتبطن ²عبا ذات خلخال***ي لم أر~ب جوادا لثة ـأنك: الشاعرقال  •

 . الوقايةي فقد حذفت معها نون ـأنك: قوLالشاهد الشاهد الشاهد الشاهد 

 Þا &ونه Þا وتندمل      ي نصب مظنا تماطله ـأننك: : : : وè قال اآلخروè قال اآلخروè قال اآلخروè قال اآلخر    •

  .ثبتت معها نون الوقاية) يـنأنك: (قوL الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
 بعض من يل� اoطوب تكعكما           ي أمN O ذاك مقدما إذاـنولكن: وقال الشاعر •

Lحيث جاءت معها نون الوقاية) يـنولكن: (الشاهد قو.  
  مالق ال أباك &وفي�      أ� أبا�وت اuي البد: وقال الشاعر •

  .هنا حذفت معها نون الوقاية أ�البد : قوL الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
 كñت وأال ¼سن الä أمثا�           ي ـنأال زعمت بسباسة ا�وم أن: وقال اآلخر •

Lومع إن ومع أناإلثبات وا"ذف مع كأن ومع لكن  ،والوجهان جائزان، فقد أثبتت معها نون الوقاية يـنأن: الشاهد قو. 
 . إ�، أ�، لك�، كأ�: : وا"ذف كأن تقول، �إن، �أن، �لكن، �كأن: اإلثبات كأن تقول

والوجهان الخالف s كونهما  ،يع� Íوز أن تأð بنون الوقاية و¼وز أن Øذفها ان،هذا هو ا�وضع اuي يتساوى فيه األمر
zحوي	اإلثبات وا"ذف عند �يع ا zمتساوي. 

وذلك مع  ،يع� الراجح عدم إثباتها ولكن Íوز أن تأð بها ،فهو إثباتها قليال: من أح�م ا�'ء بنون الوقاية :ا"كم الرابعا"كم الرابعا"كم الرابعا"كم الرابع
ما ورد s القرآن الكريم من  وÔ ،معها بنون الوقاية يرون أن األوý أال تأðعند �هور ا	حويz  )لعل(7مة واحدة و` 

َوقَاَل فِرَْعْوُن يَا { : ومن قول اهللا سبحانه وتعا¦ N لسان فرعون إذ قال ،لم تأت معها نون الوقاية ،ناصبة �اء ا�ت�ملعل 
َع�Ä َهاَماُن ابِْن ِ� öًَْحا 
َ
ْسبَاَب  ل

َ ْ
بْلُُغ األ

َ
ُه ²َِذبًا ) �G(أ ُظن9

َ َ
 أل

Ä
ِ ُمو4َ َو±ِ�

َ
Lِإ 

َ
ِلَع إِ¦ ط¿

َ
َماَواِت فَأ ْسبَاَب الس¿

َ
 لع�s قوL  شاهدشاهدشاهدشاهدالالالال ،} أ
 .فقد حذفت معها نون الوقاية والوجهان جائزان

 : ومنه قول الشاعر وهو pاطب زوجه ،فقد ورد ولكنها قليل أما إثباتها

 أو òيال Õتا ،أرى ما ترين             يـنأري� جودا مات هزال لعل

ألن الكث¤ s نون الوقاية مع لعل أن تكون  ،رجوحوهذا N الوجه ا� ،فقد جاء بنون الوقاية يـنلعلs قوL  الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
 .الوجوب، الرجحان والتساوي، وا�رجوحية أن يكون قليال: ، فقد سبق 	ا أن ذكرنا ثالثة أح�م 	ون الوقايةYذوفة

صورا  يمتنع ا�'ء بنون الوقاية s موضعz وهذان ا�وضعان يشمالن: االمتناع: الوقايةمن أح�م نون  ا"كم اoامس
 .جداكث¤ة 

إال ثالثة  ،أن تكون ياء ا�ت�م �رورة بأي اسم من األسماء تضيفه إ¦ ياء ا�ت�م فإنه تمتنع معه نون الوقاية: ا�وضع األول
نّ قَْد بَلَْغَت ِمْن  {:قال اهللا سبحانه وتعا¦) êن وقد وقط( أسماء ` ُ

َ
ê ن حينما ذكر أن ، وما ورد من ا"ديث }ي ُعْذًرا ِـÞالر

ي وè رواية قدي ـني قدـنيضع رجله أما قد وقط كما جاء s حديث الرسول ا	ار فيºوي بعضها إ¦ بعض ثم تقول قد
 . وè رواية قطي قطي ،يـي قطنـنوè رواية قط ،قدي
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 .بنون الوقاية لكن بقية األسماء ال Íوز ا�'ء ،هذه ال�مات ا�الث فقط من األسماء يhجح ا�'ء بنون الوقاية معها
، ال، أصال )كتاب�(انظر إ¦ 7مة كتاب وأضفه إ¦ ياء ا�ت�م ماذا كنت ستقول، هل كنت ستقول     ؟ما األسماء األخرىما األسماء األخرىما األسماء األخرىما األسماء األخرى

 Êوقل âها أن تكون �رورة، فال يمنع أن يكون ما قبل ياء ا�ت�م مكسورا فتقول كتاïتم Ñاألسماء من العالمات ال
وأي اسم فإنك ¥عله قبل ياء ا�ت�م بدون نون الوقاية، وال Íوز ا�'ء بنون .... قا� ويدي، الخوحقب¹ وبي¹ ونظار@ وعِ 

 .أي اسم ²ن غ¤ األسماء ا�الثة êن وقد وقط ،الوقاية قبل ياء ا�ت�م إذا ²ن ا�ضاف إ�ها اسما
نون الوقاية وال Øذف، أما بقية حروف ا�ر  تجب معهماف) من وعن(هما  ،فهو P حروف ا�ر ماعدا حرفz: ا�وضع ا�ا�

 .فإنها ال ¥وز معها نون الوقاية
، ا8اء مررت â، ما ²ن من حروف ا�ر يدخل N ، N تقول ع�ّ ، إ¦ تقول إ�ّ ؟؟ مثال s تقول sّ ما` هذه ا"روفما` هذه ا"روفما` هذه ا"روفما` هذه ا"روف    

 ).عنومن (ن ا"رفz الضمائر فإذا دخل N ياء ا�ت�م فإنها تمتنع معه نون الوقاية ما عدا هذي

 ي ـنلست من قيس وال قيس م        يـنأيها السائل عنهم وع: قول الشاعر: األول    شاهدشاهدشاهدشاهدالالالال

لم يأð بنون الوقاية مع أنها تستحق أن تأð معها وجوبا، �اذا لم ) بكä ا	وني ـنعبكä ا	ون، وي ـنم(s قوL  الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
لو قال بتشديد ا	ون s ع� وم�  ،ألنه لو أ# بها 	كä الوزن ،نا لÚورة الشعرنه لم يأت بها هإيأت بها s هذا الشاهد؟؟ 

 .	كä ا8يت، وهذا ا"ذف للÚورة الشعرية
 إ� مسلم معذور  حاشاي       s فتية جعلوا الصليب إ¶هم: ومنه أيضا قول الشاعر

وحرف ا�ر ال ت'ء معه نون الوقاية إال مع  ،ا حرف جرألنه عد حاT هن يـنحاشا�اذا لم يقل  حاشاي: s قوL : الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
 .ا"رفz من وعن

هذه ال�مات ا�الث s بعض األحيان تعدها ) اخال وعدا وحاش: (ال�مات الÑ تدل N االستثناء ثالث 7مات ` ::::تنبيهتنبيهتنبيهتنبيه
 ،ب معها نون الوقاية وجوبافعال وè بعض األحيان تعدها حرف جر، فإن عددت هذه ال�مات فعال لالستثناء فإنها ¥

ألنهما حينئذ فعالن قوال  ،وجبت نون الوقاية ماخال وعدا إذا دخلت عليهما  )يـني و خالـني و عداـنفتقول حاشا
والصواب قول بها، بها، بها، بها،     ، و±ن خالف هنا األخفش فهو يرى أن ما Íوز أن تكون حرف زائد، فإذا دخلت ال يعتدواحدا
    ....ا�مهور
فيما يظهر s هذه ا�ملة  اولكن حاش ،ي ما استثناهمأ قريشا احاشما : عليها إال s قول بعضهم ماول فلم يرد دخ اأما حاش

 .وليست أداة استثناء ،لكنها فعال بمع� استث� ،ليست من أدوات االستثناء
فإن عددت هذه ا، شإذا لم تدخل ما N خال وعدا وحا، وجبت نون الوقاية عداوخال ما N  مÑ ما دخلت نإذ: : : : اoالصةاoالصةاoالصةاoالصة 

مÑ ما ²نت ياء ا�ت�م ، إذن متنعت نون الوقايةا±ن عددت هذه ال�مات حروفا ، ووجبت نون الوقايةال�مات أفعاال 
±ن ²نت ياء ا�ت�م �رورة ، وفيما عدا êن وقد وقط فإن نون الوقاية Ùنوعة�رورة سواء ²ن جرها بإضافة اسم إ�ها 

    .إال مع حرفz هما من وعن نها تمتنع معها نون الوقايةفإي حرف ²ن أ³رف جر 
  :ف� عليهاأما ا�الثة ا�تفق ، ، ، ، واحد Õتلف فيهوووو    ثالثة متفق عليها    ،نون الوقاية s أربعة مواضع ¥بن إذ
o  ،ا]عجب N االستثناء أم فعال داال N األفعال  أي فعل منمع الفعل سواء ²ن ماضيا أم مضار& أم أمرا أم فعال داال

    نون ةرم� وما أفقر� وما أكرم� و�و ذلك هذا مع الفعل واجبيكرم� وأكرم� وأكِ : ¥ب معه نون الوقاية، فتقول
 .الوقاية
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o  ي ¥ب معه نون الوقاية هو مع اسم الفعل: وا�وضع ا�ا�uيـنعليك(بمع� أدر~� و) يـندراك(وذلك �و قولك  ،ا (
يع� غ¤ي فوجبت معه نون الوقاية، أما حذفها s ) ليس�( عليه رجل: د قالوا بالنسبة للفعلبمع� الزم� و�و ذلك، وق

 . فهذا للÚورة الشعرية ،عددت قو
 كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام لي	: قول الشاعر

o ولو  ،ي وجوباـنتفتقول م� وع� وجوبا، و¥ب مع �ت عند سيبويه فتقول � ،و¥ب أيضا مع من وعن من حروف ا�ر
ا	ون مع �ت  حذفحذفتها فإن سيبويه يقول إنما حذفت للÚورة وليس جوازا، لكن �هور ا	حويz يرون أن 

مع �ت فال يعدونه من الÚورة وال يلزمون أن يكون ذلك  الوقاية مhجح لكنه ليس بواجب، وuلك فإذا حذفت ا	ون
 . وا	d لكن األوý أن تثبت نون الوقاية، وهذه مواضع الوجوب s باب الشعر دون ا	d بل Íوز s الشعر

 : : : : أما مواضع الرجحان فأما مواضع الرجحان فأما مواضع الرجحان فأما مواضع الرجحان ف����

�  / zحوي	ت عند غ¤ سيبويه، عند �هور ا�. 
H  /  ن وقد وقطê،  جحفإن هذه أسماء تضاف إ¦ ياء ا�ت�مhن بمع� عند يê ،وقط  ،وقد بمع� ²ف ،معها نون الوقاية

و±ذا حذفت معها نون الوقاية ف� حينئذ من باب القلة،  ،من باب الرجحان حينئذ"قتها نون الوقاية ف�  بمع� ²ف، و±ذا
  .وذكرنا ¶ا شواهد فيما م0

 :أما اuي يتساوى فيه األمران يع� ا�أما اuي يتساوى فيه األمران يع� ا�أما اuي يتساوى فيه األمران يع� ا�أما اuي يتساوى فيه األمران يع� ا�''''ء وعدم ا�ء وعدم ا�ء وعدم ا�ء وعدم ا�''''ء فهوء فهوء فهوء فهو

هذه يتساوى فيها األمران ا�'ء ، )ولكن�لك� (، لكن )أ� أن�(، أن )كأ� و~أن�( ، كأن)إ� و±ن�( ` إن أربعة أحرفأربعة أحرفأربعة أحرفأربعة أحرف
  .وعدم ا�'ء

 : : : : أما ورود نون الوقاية قليال فمع 7مة واحدة `أما ورود نون الوقاية قليال فمع 7مة واحدة `أما ورود نون الوقاية قليال فمع 7مة واحدة `أما ورود نون الوقاية قليال فمع 7مة واحدة `

 : ، لكنه ورد s الشعر s قول الشاعرمعها نون الوقاية يع� لم تثبت معهالعل، لم ترد s القرآن إال Yذوفة 
يال Õتأرى ما ترين أو ò         يـني جودا مات òال لعلـنأري
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 ،uلك ال نقول إن ثبوتها مع لعل من باب الÚورة ،وحينئذ فإن نون الوقاية قد ثبتت مع لعل وهذا قليل ولكنه ليس Ùنو&
 .ال بل نقول هذا ثبوتها قليل وليس بكث¤

متنع أيضا مع P حروف وت ،)êن، قد، قط(تمتنع معه نون الوقاية إال ثالثة أسماء أي اسم تضيفه إ¦ ياء ا�ت�م : : : : االمتناع االمتناع االمتناع االمتناع 
  .فإنهما ¥ب معهما نون الوقاية) من وعن(ا�ر عدا حرفz هما 

    ) ) ) ) �H�H�H�H((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة 

 ا8اب ا�ا� من أبواب ا�عارف العلما8اب ا�ا� من أبواب ا�عارف العلما8اب ا�ا� من أبواب ا�عارف العلما8اب ا�ا� من أبواب ا�عارف العلم

  .نتهينا من ا"ديث عن ا	وع األول وهو الضم¤اهو ا	وع ا�ا� من أنواع ا�عارف، حيث قد  العلم
هو الضم¤ أم العلم، وأغلب ا	حويz يرون أن الضم¤ أعرف من العلم، وuلك فقد وقد اختلف ا	حويs z أيهما أعرف أ

 .ن مالك s ألفيته، و~ث¤ من ا	حويz يبدؤن بالضم¤اببن هشام يرÞه اهللا وابه  أبد

 .أعالم7ها  ،Yمد، عبداهللا، سلطان، زين العابدين، الرياض، مكة، م�، القبائل وهكذا: أمثلته كث¤ة مثلالعلم  و
zب تقسيمه إ¦ قسمÍ ألنه ال ،عند تعريف العلم zيوجد تعريف واحد يشمل هذين القسم : 

 .بالعلم الشخUقسم يسمونه 
 .بالعلم ا�ن	وقسم يسمونه 

 s ا]عريف يع� كونهما s هما[ºم Ñلة ا�حºلة ا�ألن  ،من ا�عارف فيه نظر ا�انيةºا� s هو فعال Uانية العلم الشخ
  .أما العلم ا�ن	 فهو قريب من ا	كرة ،من ا�عارف

�  / Uمسماه تعيينا مطلقا: تعريفه: العلم الشخ zهو اسم يع. 
 ،فإنها التكون أعالما، صحيح أنه قد يس© بالفعل مثل 7مة شمر ،قوL اسم هذا pرج الفعل وا"رف: �ح ا]عريف

نتقلت من باب الفعلية اإذا سميت بها  ،ليست أعالما إال أن تسÊ بها إ¦ آخره) 4با4ب يÚب (لكن ليس الفعل 
 .إ¦ باب العلمية

 zّمسماها: اهمسمّ  يع� ¼دد،: يع zكرات 7ها ال تع	كرة فإن ا	رج اp وهذا ،L فمثال كتاب ال ،يع� ما وضع اسما  zيع
العلم اسم يعz مسماه، فاuي يعz مسماه  نمرأة بعينها، فإذبعينه، امرأة ال تعz ا ومثال رجل ال يعz رجال ،كتابا بعينه

 :قال ؟فإنها تعz مسماها، فكيف Bرجها ،تدخل معه �يع أنواع ا�عارف
 Lتاج : ، كيف؟ قالا�عارفمطلقا &رج  اتعيينقوØ بقية ا�عارف إ¦ مسماها zالعلم �سماه ال ¼تاج إ¦ قرينة، وتعي zتعي

اإلضمار مثال : �سماه ضم¤ مت�م، ضم¤ Õاطب، ضم¤ ÷ئب، ال يعz إال بأمرين هما تعيz الضم¤ثال إ¦ Óء آخر، فم
  .اإلضمار واoطاب أو اإلضمار والغيبة وا]�م أو

 أما العلمفإنك تقول هذا وهذه، وتقول هذان، تقول هؤالء،  ،بواسطة اإلشارةتعz مسماها لكن  أسماء اإلشارةمثال األسماء 
 zمد ا�عروف بينك وبY ¦ا�خاطب عهد فيه، ين�ف إ zهن إ¦ ما بينك وبuمد ين�ف اY فإنك بمجرد ما تقول

 .ا�خاطب
فإنك تقول مثال جاء اuي، اuي اسم  ،بواسطة الصلةمثال ` من أنواع ا�عارف و` تعz مسماها لكن  األسماء ا�وصولة

ا�عارف 7ها &رج من قو	ا  ن، حÑ تقول جاء اuي قابلته أمس، حينئذ يتعرف، فإذموصل لم يتم إ¦ اآلن وليس L مع�
 . مطلقا، ألن العلم يعz مسماه تعيz مطلقا"تعيs"  z ا]عريف
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هناك من يقول إذا قلت شمس، 7مة شمس معرفة و±ال نكرة، إنها  ،شاء اهللا تعا¦ سنحلهما إن وعندنا مش�تان يس¤تان
قلت قمر 7مة قمر معرفة و±ال نكرة إنها نكرة، هل تعz مس© شمس حينما تقول شمس نعم وين�ف و±ذا  ،نكرة

قولك اسم يعz مسماه  أن اuهن إ¦ هذه الشمس ا�عروفة، وحz تقول قمر ين�ف اuهن إ¦ القمر ا�عروف، فكيف تقول
  .pرج ا	كرات مع أنه تعz هذا

شمس s األصل لم توضع ]كون دالة N فرد واحد، ولكنها وضعت ]دل P N كو~ب  عن هذا أن يقال إن 7مة وا�وابوا�وابوا�وابوا�واب
ïلكن ما صار عندنا إال واحد من هذا ا�نس، يع� ²ن األصل أن يكون �نس كث¤  ،ل نوره ظالم الليلييظهر نهارا ف

 .عندنا إال واحد من هذا ومثله 7مة قمر تولكن لم يأ ،يدخل Øته أفراد
أنت تقول s تعريف العلم الشخU أنه يعz مسماه تعيينا مطلقا، 	فرض أن عندك ثالثة أشخاص أو  :يقولف ائلسيسأل 

أليس ا�تخيل أن P  ؟من Íيب نداءك ؟أكP d واحد اسمه Yمد، حينما تقول يا Yمد من يستجيب لك من هؤالء ا�الثة
 ؟واحد من ا�الثة سيجيبك

قال أنت تقول إنه يعz مسماه تعيينا مطلقا وهذا لم يعz مسماه تعيينا  ؟ما ` ،�ة s ا]عريفعندك مش نإذ، بÛ ا�وابا�وابا�وابا�واب 
  .مطلقا

، األب حz س© وêه Yمدا، أو سماه عبداهللا، أو سماه اإن األصل s وضع األعالم ]عz مسماه :وا�واب عن هذا أن يقال
أم ²ن  ،تعيينه من بz إخوانه وØديده ³يث ينطلق عليه هذا االسم بكر، أو �و ذلك ماذا ²ن يقصد؟ هل ²ن يقصد اأب

 وuلك فإن الغالب واألعم s أن الرجل ال يسÊ ،يقصد أن يكون &ما؟ ا�واب بدون شك أنه يقصد تعيينه من بz إخوانه
من هذين الشخصz أو من من أحد  ئاحÑ يكون ا]عيz موجودا عندما يريد شي ،سم واحداوêين أو بنتz من أوالده ب

 .هؤالء األشخاص
 ::::أقسام العلم الشخأقسام العلم الشخأقسام العلم الشخأقسام العلم الشخUUUU وأغراضه وأغراضه وأغراضه وأغراضه

zينقسم من حيث ا�س© إ¦ قسم : : : : 

  .أو أن يكونوا ذوي علم ²ألنا� وا�ن ،يصح أن يكون منهم علم نيع� اuي ،العلم هم أولو    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
نفسه  قولوا ذوي العقل ألن اهللا سبحانه وتعا¦ لم يسمِ ولم ي ،وقالوا أولو علم �دخل معهم اهللا عز وجل ألنه هو العالم

 .ولكنه س© نفسه بالسميع العليم، فثلك أطلقوا N القسم األول بأنه ذوو العلم ،بالعاقل
ذوي  مع فهو تكلم ،وذلك أن الرسول خاطبهم وتكلم معهم ،هل يمكن أن يكون ا�ن من ذوي العلم؟ نعم: : : : أمثلتهأمثلتهأمثلتهأمثلته

إذ قال �ا قرأ عليهم سورة  ،نه فضلهم s بعض ا�واضع N صحابته رß اهللا عنهمإعلم، بل  العلم اuين ¼صل منهم
بَانِ  {الرÞن، ف�ن 7ما قرأ  Äُكَما تَُكذÄِء َرب

َ
يÄ آَال

َ
وال ب(ء من آيات ربنا نكذب، لكنه �ا قرأها N  :قال ا�ن } فَبِأ

فلما سألوه ، أو كما قال )منكم خوانكم من ا�ن أفقهإ: (فقال ¶م  ،�مالصحابة رß اهللا عنهم لم يكونوا يقولون هذا ال
واهللا  ،هم من ذوي العلم ا�ن واإلنس نيقولون كذا و~ذا، إذ أخñهم بأنهم ²نوا حينما كنت أقرأ ²نوا ؟كيف ²نوا أفقه منا

فاطمة أو خدÍة أو "أو من اإلناث  ،"Yمد"كـسبحانه قبلهم من ذوي العلم، وال ض¤ أن يكون ذوي العلم من اuكور 
 ".صا"ة

ا�صنف أمثلة فقال منها أعالم القبائل  اوقد عدد ¶ ،وذلك s أنواع كث¤ة، هو أشياء تؤلف ،غ¤ ذوي العلم: القسم ا�ا�
 ،تانو~ذلك يطلق N ما يؤلف من ا8 ،كقرن مثال، أو قريش أو ثقيف أو هذيل أو ما شاP ذلك، هذا بالنسبة للقبائل
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و` من ا	وع ا�ا� من ا�سميات و`  ،كمكة وا�دينة والرياض والقاهرة وبغداد وما شا7ها هذه أعالم N ا8تان
هل يوجد غ¤ هذا ؟ نعم قد س© بعضهم أسماء للخيول وس© بعضهم أسماء لإلبل وس© بعضهم أسماء ، األشياء ال¹ تؤلف

ومن اإلبل سموا  )الحقا(سموا بعض اoيول : وقد مثل ا�صنف بعدد من األمثلة فقال.... ولل�ب وللغنم وللبقر للحم¤، 
و~ذلك سموا من الغنم  ،)عرار(سموا     ا8قرومن  ،وتعلمون أن ناقة ا	� اسمها القصواء، بعضهم يسÊ سيفه ،)شذقم(

، )براقش(، و8بة )واشق( من ال�ب ، وهذا ينقله عن ال�م العرË الفصيح ا�عتد به، و~ذلك سÊ)هيلة(واحدة سموها 
وواحدة بسم  ،ا"اصل أن ا"يوانات 7ها قد وضع ¶ا أسماء، لو أحد عنده عدد من السيارات وس© واحدة منها بسم كذا

 .ألنها Ùا يؤلف ،كذا، ال مانع �مïها عن بعضها
 :لعلم الشخU من حيث الوضعتقسيم ا

 .إما مر¥ل و±ما منقول :ان�ا وضعوا هذه األسماء قال الوضع قسم
وهذا كما يذكر  ،يع� لم يوضع لغ¤ه ثم نقل إ¦ باب العلملما مر¥ل يع� وضع من أول األمر �كون ع    القسم االولالقسم االولالقسم االولالقسم االول

&ن وضعا وحÑ أنهم ال يذكرون s كث¤ من األحيان إال اسمz، يع� اسمان مر¥الن موض ،ا	حويs z تمثيلهم قليل
 "ـلون ب�كونا اسمz ويمث

ُ
يع� وضعا من  ،ويقولون هذان العلمان مر¥الن ،بالنسبة للرجال وبسعاد بالنسبة لإلناث "ددَ أ
zأول األمر �كونا علم، zهذا القسم األول وهو ما يس© با�ر¥ل ،ولم يوضعا �كونا ل(ء آخر ثم نقال فصارا علم . 

وقد يكون ، وقد يكون منقوال عن اسم ذات ،وال عن مصدرا�نقول قد يكون منق ،ا�نقول وهذا كث¤    القسم ا�ا�القسم ا�ا�القسم ا�ا�القسم ا�ا�
و±ما  ،و±ما أن يكون صفة مشبهة ،و±ما أن يكون اسم مفعول ،والوصف هذا إما أن يكون اسم فاعل ،منقوال عن وصف

هذا بالنسبة للوصف، وقد يكون منقوال عن فعل ماض أوفعل  ،و±ما أن يكون صيغة مبالغة ،أن يكون أفعل تفضيل
 .مضارع
وبعضهم ينفيه ويقول ال يمكن  ،عن فعل أمر؟ بعضهم يقر ذلك ويقول نعم يكون هل يمكن أن يكون منقوال :والسؤال

قال ألن P s فعل أمر ضم¤ا  ؟�اذا ال يمكن أن يكون منقوال عن فعل أمر: أLفتس ،أن يكون منقوال عن فعل أمر
والفعل (ألنه مكون من فعل وفاعل  ،نما هو منقول عن �لة±ل وفإذا نقله عن فعل األمر فهو ليس منقوال عن فع ،مستhا

بل ال بد أن يكون فعل األمر مع فاعله  ،بعضهم يرى أن ال يمكن أن يكون أصل العلم فعل أمر فقط ،)والفاعل �لة
 .وحينئذ يكون �لة

وردت التسمية بها عند العرب، وا�ملة  و±ال فعلية، ا�ملة الفعلية اسميةبù من األعالم ا�نقولة ما ²ن منقوال عن �لة 
N ما ورد من التسمية  قياسا االسميةملة لم يرد التسمية بها عند العرب، ولكن ا	حويz أجازوا التسمية با� االسمية

 .با�ملة الفعلية

 : : : : األمثلةاألمثلةاألمثلةاألمثلة
ً
 ،رها ا	حويون مثاالن فقطاألعالم ا�ر¥لة يع� ال¹ وضعت من أول األمر ]كون أعالما أمثلتها ال¹ يذك:  أوال

دد "يذكرهما ا	حويz هما انلكن قد يوجد غ¤هما وتر~وه اكتفاء بهذين ا�ثالz، أما العلمان الث
ُ
 .مرأةلرجل وسعاد ال "أ

 : األعالم ا�نقولة ف� ثانيا

مصدر، حسن  إقبالمة 7 إقباالهذا هو ا�صدر، أقبل يقبل  4با، 4باإذا قلت 4ب يÚب : ما ²ن منقوال عن مصدر -�
معناه أنه سماه بمصدر يع�  فضلهذا مصدر، فإذا س© شخص وêه ب زيادةأو  زيداهذا مصدر، زاد يزيد  Øسينا¼سن 

 . هذا مصدر وما شاP ذلك زيدهذا مصدر هكذا  Øسيناهذا مصدر سماه  إقبالنقل من ا�صدر فس© به وêه، سماه 
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H- ءاسم ا: العلم ا�نقول من ذاتÓ N ا�قصود به أن يكون أطلق zات أو اسم العu ¤ك�مة أسد أو ثور أو ، اإلنسان غ
أو س© وêه باب، أقول L إنك سميت  ةباب أو جدار أو طاولة أو �و ذلك، 	فرض أن شخصا خف عقله فس© بنته منضد

وêه بأسد أو ثور أو 7ب فهذه موجودة  يع� نقلت من اuات هذه فسميت، أما أن يسÊ ،سم عz أو اسم ذاتاوêك ب
 . ثم نقلت فصارت أعالما ،بكdة، P هذه أشياء منقولة عن أسماء ذوات لم تكن أعالما

G- عن وصف قد يكون منقوال : Pوالوصف قد يكون اسم فاعل مثل صالح أو مسلم أو فالح أو ضارب أو سالم أو ما شا
Yمد أو Yمود أو مكرم، أو �و ذلك س© وêه ب(ء من هذا الوصف وهو  ذلك، أو قد يكون منقوال من اسم مفعول مثل

7ها صفات مشبهة،  ه7مة شهم و~ريم وòيل هذ ،7مة حسن يقولون هذه صفة مشبهة: اسم ا�فعول، مثال الصفة ا�شبهة
اسم ا]فضيل، أيضا  لكنها نقلت من ،نقول أيضا س© وêه أكرم أو أحسن أو أطول هذه 7ها أسماء تفضيل s األصل

 .يمكن أن يسميه عباس هذه صيغة مبالغة من العبوس عبس فهو عباس أي شديد العبوس
�-� ßبالفعل ا�ا Êومن التسميات أيضا أن يس :Êرشمّ (، ب مثل أن يس(  Êكذلك قد يس ،ßاألصل فعل ما s بالفعل

  . ذلكوهذا كث¤ وموجود مثل تغلب ويزيد ومثل يشكر وما شاP ا�ضارع
لكن قد وجد شاهد من الشعر ورد     ،فإن بعضهم ال يقرها وأنه يرى أنها من باب التسمية با�ملة، ، ، ، أمر التسمية بفعلأما أما أما أما     -�

 صمت وقد جاء بها Ùنوعة من ال�ف �رورة بالفتحة نيابة عن الكäة s بيت من الشعر،ااسم صحراء اسمها : فيه
لم يرد عن العرب لكن Íوز أن : وشاب قرناها، ومن ا�ملة اإلسمية ،ورد تأبط �ا :ورد من التسمية با�ملة الفعلية  -�

 .مOءُ تسÊ وêك الشهاب 

        ))))�H�H�H�H((((ة ة ة ة ا"لقا"لقا"لقا"لق

 باعتبار لفظه أي با	ظر إ¦ لفظ العلمالعلم الشخU  تقسيم
zظر إ¦ لفظه قسم	ينقسم ثالثة أقسام، فأما القسمان : فإنهم يقسمونه با zظر إ¦ لفظ وأحد هذين القسم	األصليان با

  .±ما أن يكون مر~باً و إما أن يكون مفرداً ): العلم(العلم فهما أنه 
ه N جزء معناه، وذلك مثًال s ؤفا�فرد هو اuي ال يدل جز ،قول مفرد: كما �حنا s بدايات ال�م وقلنا أن ال�مة وا�فرد

فإن عبد تدل N جزء ) عبد اهللا(7مة زيد، ولكن لو نظرت s قولك  ال تدل N جزء Ùا تدل عليه) الزاي(7مة زيد فإن 
تد	ا N جزء من ا�ع� العام ¶ذا ) عبد(ألنه عندنا لفظ عبد ولفظ ا�اللة ف�مة  ،هذين اللفظÙ zا يدل عليه مع�
أو �و ذلك فإن P حرف يعد جزءاً و Yمد أو صالح أو عبيد أو سعد أو سعيد أما ا�فرد � ،ألنه مر~ب ،اللفظ وهو عبد اهللا

  .وهو s الوقت نفسه ال يدل N جزء من هذا ا�ع� ،من هذه ال�مة
ما تكون من : وا�راد با�فرد هنا، مر~ب القسم ا�ا�و، مفرد القسم األول: العلم باعتبار ا	ظر إ¦ لفظه ينقسم قسمzن إذ

هذا هو ، ؤنث، وسواء ²ن لعاقل أم لغ¤ &قل، وسواء ²ن لعالم أم لغ¤ &لمسواء أكانت �ذكر أم � ،من األعالم ة7مة واحد
وÔ واحد منها من  ،ا	وع األول وهو ا�فرد، فمثال إذا قلت سعد أو سعيد أو صالح أو Yمد أو زيد أو عبيد P هذه أعالم

اض 7مة واحدة أو مكة أو ا�دينة N ناحية اللفظ مفرد ألنها مكونه من 7مة واحدة، كذلك لو قلت الرياض فإن الري
القبائل مثال قرن هذا علم N قبيلة واحدة وهو مفرد ألنه  ،مكة هذا لفظ مفرد وهو علم ،سبيل ا�ثال هذه �رد أمثلة

 .مكون من لفظ واحد
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 ما حكم هذا ا�فرد من ا	احية اإلعرابية؟ما حكم هذا ا�فرد من ا	احية اإلعرابية؟ما حكم هذا ا�فرد من ا	احية اإلعرابية؟ما حكم هذا ا�فرد من ا	احية اإلعرابية؟

إن األسماء منها ا�عرب ومنها ا�ب�، وا�عرب منه ا��وف حكمه كحكم أي 7مة مفردة، وما دمنا نتحدث عن األسماء ف
 N مد مثال فإنك تعربها إعرابا &ديا، ترفعها بالضمة وتكون العالمةY حرف ومنه غ¤ ا��وف، فإذا نظرنا إ¦ 7مة

يضا منصوب وعالمة وأكرمت Yمداً وهذا أ ،)با]نوين(فتقول جاء Yمٌد  ،ألن عالمة اإلعراب تكون N آخرها ،اêال
هذه 7ها عالمات إعرابها  ،ونظرت إ¦ Yمد أو سلمت Y Nمد أو أهديت �حمد مثال ،نصبه الفتحة ومع ا]نوين أيضا
 .Yمد علم مفرد اأي أن العلم هذ ،N آخرها و` 7مات مفردة

ل�مات ال¹ أعربت بالعالمات الفرعية وذلك ألننا كما ذكرنا s ا ،قد يكون من األعالم ا�فردة ما هو Ùنوع من ال�ف
العلمية حداهما العلمية، فمثال أوقلنا s ا�منوع من ال�ف إن بعضه يكون فيه علتان  ،ذكرنا منها ا�منوع من ال�ف

، )يزيد وتغلب(مثل  العلمية و وزن الفعل، )وطلحة ،فاطمة(مثل العلمية وا]أنيث أو ) سماعيل، و±إبراهيم(مثل  والعجمة
الضمة وننصبها وúرها بالفتحة بذه أيضا تعرب بعالمات ظاهرة N آخرها لكنها &تلف عن 7مة Yمد مثال بأننا نرفعها ه

أما بالنسبة للنصب فتنصب ³ر~ة &دية و`  ،فبالنسبة للجر ف� ¥ر بالفتحة نيابة عن الكäة ،نيابة عن الكäة
وقد ذكرت لكم  ،ال ننون هذه ال�مة إذا ²نت Ùنوعة من ال�ف) صب وا�رالرفع وا	(الفتحة لكننا s ا�واضع ا�الثة 

  .منع بسببها ال�مة من ال�ففتُ بعض األنواع ال¹ ¥تمع مع العلمية و
فما ا�راد من P واحد من ، ، ، ، إما مر~ب إضاsوووو    ،،،،إما مر~ب مز"وووو    ،،،،إما مر~ب إسنادي: : : : العلم ا�ر~ب ينقسم إ¦ ثالثة أقسام

     اع ا�الثة؟هذه األنو

سمية إيع� أن يكون العلم مكون من �لة ²ملة سواء ²نت �لة  ،ن من �لةفهو ما تكوّ : أما ا�ر~ب تر~يبا إسناديا
وا�ملة الفعلية سمعت عن العرب أي سمعت تسميت ا�ملة  ،سنادياإفإن هذا هو ا�س© مر~ب تر~يبا  ،أو�لة فعلية

وهؤالء الشعراء الصعا�ك  ،هذا اسم رجل وهو من الشعراء الصعا�ك) تأبط �ا( ومن ذلك قو¶م s العلم ،الفعلية
رأته أمه  ،ا"اصل أن هذا الرجل اuي سÊ بتأبط �ا ،قونهايسبويسابقون اoيل ف ن بأنهم ²نوا �يعz جدا جداً ومعروف

وقد ²ن فيهم  ،تأبط �ا: ه ا"الة وقالتففجعت أمه �ا رأته بهذ ،يوما من األيام وهو يتأبط أي Íعل Øت إبطه ثعبانا
ويدل N  ،هؤالء الشعراء ا�عروفون بالشعراء الصعا�ك قد ²ن فيهم باإلضافة إ¦ كونهم �يعz ²ن فيهم قوة عجيبة

 ،ذلك ما فعله هذا الرجل اuي جعل ا�عبان Øت إبطه وتأبطه وضغط عليه ³يث ال يستطيع أن يفعل شيئا هذا ا�عبان
طلق عليه االسم، ا"اصل أن 7مة تأبط �ا هذه ما أصلها؟ أصلها تأبط وهو فعل  ،اصل أن أمه �ا رأته قالت تأبط �اا"

ُ
فأ

و�ا مفعول به هذا  ،والفاعل ضم¤ مستh و` تريد أن يعود هذا الضم¤ N هذا الرجل تأبط هو ،ماض مب� N الفتح
وبرق هذا  ،الفعلية ؟ نعم يقولون إن رجال سÊ برق �رهسÊ با�ملة  أبط �ا Ùنهل وجد غ¤ ت ،اإلعراب ا]فصي� للعلم

 ،�لة تامة مكونه من فعل وفاعل ومضاف إ�ه ع�ا�وحينئذ فإن  ،فعل ماض و�ر فاعل وهو مضاف وا¶اء مضاف إ�ه
 ،وثديا هذا مث� ثدي ،وجد بمع� قطع ُجد¿ ثدياها سناديا ا�رأة ال¹ سميت باا بأيضا يقولون من األعالم ا�ر~بة تر~

اء ا¶و ،وثديا نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف وهو مضاف ،و8مت جد مبنية للمجهول وهو فعل مب� للمجهول
و±¦ اآلن لم أذكر كيف نعرب هذه ا�ملة ²ملة عندما تكون علما، فأنا أذكر لكم اإلعراب ا]فصي� حÑ  ،مضاف إ�ه
شاب (أعالما معينة قو¶م s اسم امرأة سموها بـ  به أيضا Ùا نسب به أنهم سموا ،هذه األعالم مكونة من �ل أبz لكم أن

وا¶اء مضاف إ�ه،  ،وهو مضاف ،وقرنا هذا مث� وهو فاعل وهو مرفوع وعالمة رفعه األلف ،فعل ماض) شاب(و ) قرناها
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تأبط (و` كما قلت  ،نقل من األسماء ال¹ ذكرت لكم أنه سÊ به عرفنا أنه سÊ با�ملة الفعلية قوال واحدا بسبب ما
من الشعر ذكره ا�صنف هنا مستشهدا به N استعمال ا�ملة  اً وسأذكر لكم بيت) �ا وبرق �ره وجد ثدياها وشاب قرناها

     .الفعلية علما

هم سموا با�ملة االسمية، لكن أجازوا هل ورد عن العرب أنهم سموا شخصا با�ملة اسمية؟ ا�واب لم يرد عن العرب أن
أو سماه ) الكتاب جديد(الكتاب جديد هذه �لة اسمية لو س© شخصا وêه بـ : ذلك قياسا N ا�ملة الفعلية، مثال

ولكن لم يرد  ،ا�ملة الفعليةب ةسميمن التبا8اب مفتوح أو سماه با�صباح مOء المانع أن يسÊ به قياسا N ما ورد 
 . عربعن ال

 )ما ا"�ية ؟(ت تأبط �ا ؟ ومررت بتأبط �ا ؟ يقولون إنها تعرب N ا"�ية يوالسؤال ما إعراب �و جاء تأبط �ا ؟ ورأ
Øكيها ح�ية : قال) كيف؟(قالوا تأð بها N صورتها s حالة الرفع وè حالة ا	صب وè حالة ا�ر وال تغ¤ فيها شيئا 

جاء : -N سبيل ا�ثال-سواء ²نت فاعل أو مفعوال به أو �رورا s صورة واحدة فتقول  ،ذاف¤هاكأنك تنقل هذه ا�ملة ³
فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا�قدرة N آخره منع من ظهورها  :جاء فعل ماض وÔ هذه تأبط �ا) نعربها(تأبط �ا 
ا لو قلت جاء ا�صباح مOء N سبيل ا�ثال لو سÊ بهذا أو منع من ظهورها اشتغال ا�حل ³ر~ة ا"�ية، مثله ،ا]عذر

 Ôسبيل ا�ثال فجاء فعل ماض و N Êء(وأنا ال أنصح بذلك طبعا، لكن لو سOفاعل مرفوع وعالمة رفعه ) ا�صباح م
 .قدرة منع من ظهورها اشتغال ا�حل ³ر~ة ا"�يةا�الضمة 
 وهو قول ينسب إ¦ رؤبة ابن العجاج من الشعر وهو أورده ابن هشام هنا: والشاهدوالشاهدوالشاهدوالشاهد

خوا� بَِ� يزيدُ 
َ
 ديدفُظـلماً علينا ¶م             نُـِبئـُت أ

s موقع ا�ر ) يزيد(و ) بدل من أخوا�(هذه بدل منها ) ب�(و ،ألن ا]اء نائب فاعل ،أخوا� هنا مفعول به ثا� لفعل نبئت
لوا هذا Ùا سÊ به s ا�ملة الفعلية ألن فيها ضم¤ا مستhا وا]قدير قا ،لكن إعرابها هنا مرفوعة ،ألنها مضاف إ�ه

ويكون حينئذ الفعل والفاعل علماً واحداً �رور وعالمة جره الكäة ا�قدرة N آخره منع من ظهروها  )يزيد هو(
 .يااشتغال ا�حل ³ر~ة ا"�ية، انتهينا من القسم األول من ا�ر~ب وهو ا�ر~ب تر~يبا اسناد

وأنت s االسم ا�ر~ب تر~يبا مزجيا ال تفصل فصال تاما  ،)خلط بعضه مع بعض(ا�زج هو اoلط : ا�ر~ب تر~يبا مزجيا وأما
حÚموت،     ـرب، بعلبك،يكَ  معد(بz ال�متz، فهو مكون من 7متz لكن ال يوجد فصل تام بz ال�متz، فمثال 

وuلك فإن عالمة  ،تماماً ³يث تفصل ال�مة األوý عن ال�مة ا�انية ظاهر هذه 7ها مر~بات لكن تر~يبها غ¤ )سيبويه
Lآخره، عرف ابن هشام ا�ر~ب تر~يبا مزجياً بقو N نُّزلت ثانيتهما : إعراب ا�ر~ب تر~يبا مزجيا z7مت P ثا� (هو

zال�مت (ا قبلهاÙ لة تاء ا]أنيثºمثال  ،نظر إ¦ 7مة طلحةا: ومع� ال�م ،م) ُورأيت طلحَة ونظرت إ¦ ) جاء طلحة
نفصال ومع نية اال تاء ا]أنيث s آخر 7مة مسلمة لكنها N ،أو جاءت مسلمٌة ورأيت مسلمًة ونظرت إ¦ مسلمةٍ  ،طلحةَ 

اء N ا8 "حÚموت"أو  "يكرب معد : "و~ذلك فإن اإلعراب s قولك) عراب N ا]اءعالمة اإل(ذلك فإن اإلعراب عليها 
 s"موت "كربي معدÚح s ا]اء Nموَت، وبالنسبة للجزء  ،وÚموَت وسافرت إ¦ حÚموُت وزرت حÚفتقول هذه ح

وا�زء ا�ا� Yله هو Yل ا"ر~ة ال¹  ،ا�زء األول منها دائما مب� N الفتح) بعَل (أو ) معدي(مثال أو ) حÚ(األول وهو 
، فسأذكر إعرابه )ويه( إال أن يكون Õتوما بكلمة ،ال ين�ف عرب إعراب ماوهذا م ،تستحقها ال�مة من اإلعراب

 فإن ²ن ياء فإنه يكون ساكنا ،)ياء( مثل حÚموت وبعلبك قلت أنه مب� N الفتح ما لم يكن ا�زء األولو~ذلك 
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ـَرَب يْ  َمْعدِ (: فتقول َ يِـ الَـ ق: (وتقول، )كربيَ  معد(وال تقول  )ك Dَ Dفإذا ²ن ياء  ،يضا من ا�ر~بة تر~يبا مزجياوهذه أ، )ـَـالَ َق
من اإلعراب إذا  هيستحق مابفإنك تعربه  األخ¤ ا�زء و±ن ²ن غ¤ ياء فإنك Øر~ه بالفتحة، أما ،فإنك تضبطه بالسكون

N فإنه عند معظم ا	حويz تبنيه  و±ذا ²ن Õتوما بكلمة ويه ،²ن Ùنو& من ال�ف ما لم يكون Õتوما بكلمة ويه
وعند اإلعراب  ،ونظرت إ¦ سبويهِ  ،ورأيت سبويهِ  ،رفعا ونصبا وجرا فتقول جاء سبويهِ : ةا�الث s االحوال الكä دائما

و±ن ²ن غ¤ Õتوم بكلمة ويه فيعرب إعراب ا�منوع من  ،تقول إنه مب� Y sل رفع أو Y sل نصب أو Y sل جر
 .ال�ف

عبد اهللا، عبد الرÞن، أبو : مثاL ،ل L أوال حÑ يسهل ا]عب¤ عنه أو حÑ نستطيع تعريفهنمث    ::::ا�ر~ب تر~يبا إضافيا وأما
سنادي ا�ر~ب اإل: ألننا قسمنا ا�ر~ب إ¦ ثالثة أقسام ،كث¤ جدا وهو أكd األنواع ا�الثة... بدينابكر، أم 7ثوم، زين الع

~ب اإلضاs s مثاL عبد اهللا عبد الرÞن عبد اللطيف عبد السميع ا�ر منهما وأكd ،وأكd منه ا�ر~ب ا�ز" ،و هو قليل
هذه 7ها تس© مر~بة ، )الخ... عبد العليم عبد الظاهر عبد األول عبد اآلخر عبد ا8اطن زين العابدين أبو بكر أم 7ثوم

  .تر~يبا إضافيا
ل ثانيهما مºلة : يقول ابن هشام رÞه اهللا ::::تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه Äنُز zاسم P ا قبلههوÙ يقول ثا�  ،تعريفه عجيب و�يل ،ا]نوين

zقولك عبد اهللا ،ال�مت s قولك عبد اللطيف ،وهو لفظ ا�اللة s لة ا]نوين من  ،أو 7مة اللطيفºكم ýنزلت من األو
ولكنه  ،اإلعرابجاء Yمٌد ورأيت Yمداً ونظرت إ¦ Yمٍد ا]نوين ي'ء بعد عالمة : ما مع� هذا؟ أنت �ا تقول، ال�مة

و±ما تنوينا للجر إذا ²ن  ،و±ما تنوينا للفتح إذا ²ن منصوبا ،يتبع عالمة اإلعراب فيكون إما تنوينا للضم إذا ²ن مرفو&
�رورا، ا"اصل أنه ليس عليه أي أن هذا ا�زء ا�ا� ال تكون عليه عالمة اإلعراب، إذن أين تكون عالمة إعراب 

اء عبُد اهللا ورأيت عبَد اهللا ونظرت إ¦ عبِد اهللا فحينئٍذ يكون إعراب ال�مة N ا�زء األول منها، ج: ال�مة ؟ انظر تقول
 s و عبد اللطيف أو 7مة العابدين� s قولك عبد اهللا أو 7مة اللطيف s وا�زء ا�ا� ماذا نعمل به؟ وهو لفظ ا�اللة

 . ماذا تعمل به ؟ قال هذا دائما �رور ألنه مضاف إ�ه.. قولك زين العابدين أو 7مة بكر s 7مة أبو بكر

sا�ر~ب اإلضا dا�زء األول منه ،أنواع ا�ر~ب أك N أحيانا  ،ا�زء ا�ا� دائما �رور ألنه مضاف إ�ه ،عالمة اإلعراب
ن العابدين s األصل ين ألوأحيانا يكون �رورا با�اء �و زين العابد ،بالكäة �و قولك عبد اللطيِف  اً يكون �رور
وينصب وÍر با�اء، فأحيانا يكون �رورا بالكäة وأحيانا يكون �رورا واو و�ع ا�ذكر السالم يرفع بال ،�ع مذكر سالم

 ،ل فسيكون منوناأغ¤ مقhن ب او±ن ²ن اسم ،و±ن ²ن Ùنوع من ال�ف صار �رورا بالفتحة نيابة عن الكäة ،بغ¤ها
هذا هو ا	وع ا�الث من ا�ر~ب وهو ا�ر~ب تر~يبا  أكون �رورا بالكäةيل فال يكون منونا ولكنه سأhن بو±ن ²ن مق

 .إضافيا وهو أكd أنواع ا�ر~ب

    ) ) ) ) »H«H«H«H((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة 

 Uظر إ¦ ما يدل عليهتقسيم العلم الشخ	إ¦ معناه من حيث اعتبار دال]ه أو با  
 : لون هوفيقو: وقد قسمه ا	حويون s ثالث أقسام

  اً و±ما لقب   و±ما كنية   اً إما اسم
äحوي ،وقد عرف ابن هشام هذه األقسام ا�الثة بتعريف سهل مي	وهو ا�عتمد عند كث¤ من اz ،ما بدأ : فقال الكنية `

وأم  _أم صالحو_كأم 7ثوم ( :مأو بلفظ أ) و أâ بكر_وأY âمد _كأâ عبد اهللا ( :أي علم يبدأ بلفظ أب، بلفظ أب أو أمٍ 
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  .)الخ...وأم Yمد _عبد اهللا
ة أو ـ ك( أو N ضعته) كزين العابدين( ما يدل N رفعة ا�س© :اللقب يتضمن مدح ما يدل أو ما أو بعبارة أخرى  ،)رزكُقف¿

 .ا�س© أو ذمه
P هذه تس©  سعيد، عبيد، مدY، صالح :وهو كث¤ جداً وهو أكd أنواع العلم من حيث اêاللة مثالً ، ما عدا ذلك: االسم

 .بأسماء P واحد منها اسم
 : يقول الشاعر متحدثاً عن نفسه

 أبوه منذٌر ماُء السماءُ              أنا ابُن ُمزيقيا عمرٍو وجدي

هذه فإذا ²ن عند الغروب مزق  ،يوم يلبس ُحلًة جديدةP ماذا تع�؟ يقولون هذا الرجل ²ن s  ا7مة ُمزيقي: ابن ُمزيقيا
وهؤالء اuين يكونون موجودين حوL  ،ألنه ²ن غنياً جداً  ،ا"لة ورماها N واحٍد من ا�وجودين فاستعملها هذا ا�وجود

لكdة تمزيقه ا�ياب  اا"اصل أنه س© بُمزيقي، من ا�حتاجz فيأخذ هذه ا"لة ا�ميلة الرائعة الغا�ة فيلبسها من جديد
وهو يفتخر بهذا ، حÑ إذا دنا عليه الليل مزقها ورماها N من حوL فأخذوها ،لة جديدةألنه ²ن P s يوم يلبس ح

 .و±ن ²ن اإلسالم ال يقر مثل هذا العمل وهو جاه� ،العمل
هذا لقب L وهو ) وُمزيقيا(هذا اسم الشخص اuي ²ن يمزق ا�ياب ) عمرو(ا"اصل أنه ²ن يقول أنا ابن ُمزيقيا عمرو، 

أكيد أنكم ترون أنها لقب ألنه  ما ترون؟. نه يدل N ا�دح، ف�مة ُمزيقيا هذه اسم أم كنية أم لقبأويرى  ،ايتمدح بهذ
ف� اسم ألنها لم تبدأ بلفظ أب وال بلفظ أم ولم تدل N مدح  )عمرو(وأما 7مة  ،بأنه يمزق ا�ياب ،يقصد بهذا أن يمدحه

N رفعته وال N ذمه وال N ضعته ا�س© وال. 
 .أبوه منذٌر ماُء السماءِ : يقول أبو عمرو هذا، يع� Óٌء من االسم واللقب: الشطر ا�ا�s والزال معنا 

أنا ابن ُمزيقيا عمرٍو وجدي أبوه منذٌر ماُء السماِء ا�هم أن 7مة  ،هو عمر بن منذر هل تستطيعون أن تعرفوا من ا�مدوح؟
ماء السماء  ،ود بها؟ يقول إنه لشدة كرمه وخ¤ه وعطائه كأنه ا�اء اuي يºل من السماءما ا�قص) ماء السماء(و8مة ) منذر(

عندنا ال(ء هنا يتعلق باالسم والكنية واللقب ، لقب بماء السماء لكdة ما يُعطي ولكdة خ¤اته ،ا�نذر هذا وقد لقب به
و�ن قبلنا أن  ،نية أو لقب ؟ لقب ألنه يمدحه ويث� عليهاسم أو ك) ماء السماء( ، اسم اسم أو كنية أو لقب؟) منذر(عندنا 

 .اللقب هو ما يدل N رفعة ا�س© أو ضعته
 :اسمعوا أيضاً قول الشاعر

 ما مسها من نقٍب وال دبر               أقسم باهللا أبو حفٍص عمر

 اغفر L اK إن ²ن فجر

        أين الشاهد ؟أين الشاهد ؟أين الشاهد ؟أين الشاهد ؟
 عمربو حفص أأقسم باهللا  :s قوL الشاهد

أيضاً من ذلك ما ورد  ،وعمر هذا اسم ،وأبو حفص كنية ألنه بدأ بلفظ أب ،أبو حفص هذا عمر بن اoطاب رß اهللا عنه
 :قول الشاعر من

 ....سمعنا به إال لسعٍد أâ عمرو             وما اهُ× عرُش اِهللا من أجل هالٍك 

إال  ،عليه وسلم أنه ما اه× عرش اهللا ¶الك هلك أو �يت ماتسعد بن معاذ رß اهللا عنه إذ ذكر رسول اهللا صÛ اهللا : هو 
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هل سعد اسم أم ) وبأâ عمر(سعد هذا ²ن يس©  ،وهذا ورد s ا"ديث الصحيح ،حz مات سعد بن معاذ رß اهللا عنه
 .ما هو؟ هذا كنية ألنه بدأ بلفظ أب ووأبو عمر ،كنية أم لقب ؟ بدون شك أنه اسم

 أأنا 
ً
أو أم  ،أو أم ال6 ،فالنة أم اêوا` ،أو أم اêوا` ،أو أبو الñ·ت ،إن هذا اسمه أبو اo¤: إذا قلت لك: سأل اآلن سؤاال

 ما رأيك s هذا ال�م؟ ،األ�ار

ومن حيث دال]ه ا�عنوية فإنه  ،أال يدل من جانب أنه مبدوء بلفظ أب أو بلفظ أم فإنه يص¤ كنية هل هو كنية أم لقب؟هل هو كنية أم لقب؟هل هو كنية أم لقب؟هل هو كنية أم لقب؟
N ذمه؟ يدل إما N مدح ا�س© هذا أو  

أو من ذكر تقسيم العلم إ¦ اسم و~نية ولقب ، ف العلم تعريفاً آخرا�خرج من هذا أن هناك من عرّ  إذن ما ا�خرج من هذا؟إذن ما ا�خرج من هذا؟إذن ما ا�خرج من هذا؟إذن ما ا�خرج من هذا؟
 .L طريقة أخرى غ¤ ال¹ ذكرها ابن هشام رÞه اهللا

أو لم يدل N مدح دل N ذم أو لم يدل N ذم هذه  سواء دل N مدح ،أم وابن هشام يقول الكنية هو ما بدأ بلفظ أب أ/  �
 .واحدة

H  / ضعته فهذا لقب N رفعة ا�س© أو N 
ً
 .ما ²ن داال

G  / فهو اسم وهو الكث¤ الغالب zوع	ماعدا هذين ا . 

أن يقول يقول يقول يقول     لعلنا، يع� حÑ ما نقول îم ابن هشام خطأ ألن أكd ا	حويz يقسمون هذا ا]قسيم لكن األصح N األقل
Yقق هذا الكتاب Yمد مS و` ما ذكره  ،هو أن تعريف االسم والكنية واللقب L طريقة أخرىاألصح s هذه ا�سألة 

 :إذ قال 	ا اêين عبد ا"ميد رÞه اهللا
 األصوب أن يقال s مثل هذا أن

²ن واحد جاه وê سماه أبا بكر أو جاءته (ظ أب أو أم سواء أكان مبدوء بلف ،هو ما س© به الواê وêه عند والدته : االسماالسماالسماالسم....�
 .)بنت فسماها أم 7ثوم

H .هذا ا�ولود فيتصف بصفة معينة ::::اللقباللقباللقباللقب ñيك zإما صفة خ¤ و±ما صفة غ¤ ،ح،  N إذا أطلقت عليه صفة معينة تدل
 .يص¤ لقبا فيما بعد بكذا، رفعته أو N ضعته

G .أيضاً وتزوج  ::::الكنيةالكنيةالكنيةالكنية ñمن واحد منهم فإن هذه تس© بالكنيةإذا ك ñأو ك� بأك Êب فصار عنده أوالد وسúوأ. 
بÛ إن فيها رفعة  ؟أليس فيها مدح )صالح(ولعل هذا أصح حp Ñرجنا من مسألة s بعض األحيان مثُال لو قلنا إن 7مة 

تعريف االسم والكنية واللقب أن s وý يع� لعلنا نقول أن األ؟ فإذا قلنا ` اسم وليست لقباً فهل يصح هذا ،للمس©
 :يقال
زين (وسواء سماه مثًال ، سم هو ما س© به الواê وêه عند والدته سواء أكان مبدوء بلفظ أم أو بلفظ أب أم لم يكناال

ننظر إ¦ ما  ال بل ،أو سماه أي تسمية ²نت فإن هذا ال يض¤ وال يعد لقباً وذلك اسم وهذا كنية ،)قُفة(أو سماه ) العابدين
 .س© به الواê وêه عند والدته فنقول هذا اسم

هذا  ،ويظهر عليه من عالمات الصالح أو من عالمات الفساد والعياذ باهللا ،ما أطلق عليه بعد ذلك حz يكñ: اللقبو
 .اللقب مايدل N رفعة ا�س© أو N ضعته نإذا أطلق عليه صفة فيما بعد فإنه يقال هذه لقب، أل

أâ ، أÞ âد، أâ عبيد، بأâ فالن أâ زيد(يع� لم يزرق بأوالد مثال ولكنهم كنوه  ،إن رزق بأوالد أو حÑ تفاؤال: لكنيةا
 .كنوه بأي كنية من هذه الك� عنده أوالد أم ليس عنده أوالد هذه تس© كنية) الخ.... أâ ع�، صالح
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    ::::اoالصةاoالصةاoالصةاoالصة
 .اسم مهما ²ن نوعه ما س© به الواê وêه عند والدته /  �
H  / م هذا لقبuالشخص من صفات ا�دح أو ا N ما أطلق. 
G  / تفاؤال فإن هذا يس© بالكنية وليس اسماً وال كنية وال لقبا Ñوما ك� به هذا الشخص إذا رزق بأوالد أو ح. 
 :اآلن عندنا قضية أخرى s االسم والكنية واللقب •

تريد ا"ديث عن شخص اسمه Yمد وعنده وê اسمه إبراهيم وتريد أن تقول جاء Yمد إذا كنت  ،و` من حيث الhتيب
أم  ؟وتريد أن &ñ بوصوL مثًال فماذا تقدم ؟ تقدم االسم ،أبو إبراهيم، أو ²ن اسمه Yمداً ولقبته بعد ذلك بزين العابدين

zنوع N هذا s ظر	الكنية أم اللقب ؟ ا : 

 با	ظر إ¦ اال •
ً
 :سم واللقب قوال واحداً أوال

Yمد ا]ù إذا     تقدم االسم تقول جاء Yمد زين العابدين أو جاء ،االسم واللقب إذا ذكرت فإنك تقدم االسم وتتلوه باللقب
 .فتقدم االسم وتؤخر اللقب ،كنت تريد أن تمدحه

 �اذا اخhنا هذا مع إن ا�ا� ليس Ùنوع سأذكر لك اآلن ؟ ::::ؤالؤالؤالؤالسسسس

فا]ù  ،أنت إذا قلت Yمد ا]ù ،والصفة ال تتقدم N ا�وصوف ،دم االسم N اللقب، ألن اللقب مثل الصفةاخhنا أن يتق
 .بل تقدم ا�وصوف ثم تذكر بعده الصفة ،فال تقدم الصفة N ا�وصوف ،²لصفة ل�مة Yمد

 . هل Íوز أن تقدم اللقب N االسم ؟ نعم Íوز لكنه قليل جداً  ::::ؤالؤالؤالؤالسسسس

 هل تعرفون L شاهداً ؟ نعم، هو الشاهد اuي ذكرناه قبل قليل أي شاهد؟: ؤالؤالؤالؤالسسسس

ال  هل هذا خاص بالشعر أم &م؟: وقد تقدم اللقب N االسم لكن السؤال وأنا ابُن ُمزيقيا عمرٍو، فُمزيقيا هذا لقب لعمر 
من نص N  ،اللقب N االسم جازفإن قدمت  ،هو &م لكن األوý واألفضل واألصح واألكd أن تقدم االسم N اللقب

الشعر وا	d لكنه s ا	d قليل يع� s  sو±نما الصحيح أنه Íوز  ،أن هذا خاص بالشعر لعل هذا ال�م غ¤ صحيح
 .السعة

عندك  ،تقدم الكنية N االسم وأن تقدم االسم N الكنية لك أنبدون خالف بz ا	حويz  االسم والكنية ما األوý؟االسم والكنية ما األوý؟االسم والكنية ما األوý؟االسم والكنية ما األوý؟ •
 .شواهد ؟؟ نعم الشاهدان ا�ذكوران قبل قليل

تقدمت الكنية N االسم جوازاً وال إش�ل ،ما نوعه؟؟ اسم) عمر(، ما نوعه؟؟ كنية) أبو حفص( .أقسم باهللا أبو حفص عمر 
 .فيه

وما : لشاعر؟ نعم عندنا شاهد وهو قول اهل عندك من شاهد ، نعم يصح ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب؟ االسم N الكنية، يصح أوال يصح تقديم 
  .اه× عرش اهللا من أجل هالٍك سمعنا به إال لسعٍد أâ عمرو

 أين االسم وأين الكنية وأين اللقب s هذا ال�م؟ 

هم  إذ ،جوازاً وهذا ال خالف فيه بz ا	حويz وفقد تقدمت 7مة سعد N أâ عمر) وسعد أâ عمر: (s قوL الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
  .أو أن تتقدم الكنية N االسم ïÍون أن يتقدم االسم N الكنية

 نية؟نية؟نية؟نية؟؟ أو تقديم اللقب N الك؟ أو تقديم اللقب N الك؟ أو تقديم اللقب N الك؟ أو تقديم اللقب N الكما حكم تقديم الكنية N اللقبما حكم تقديم الكنية N اللقبما حكم تقديم الكنية N اللقبما حكم تقديم الكنية N اللقب• 

 :يقوم ابن مالك رÞه اهللا s ألفيته
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 ذا إن سواه صحبا نوأخر       أ# و~نية ولقبا اواسم

إشارة إ¦  )ذا(ع� يأمرك با]أخ¤، ي )نوأخر(هذه أنواع العلم،  )اسم و~نية ولقب(s هذا ا8يت يتحدث الشاعر عن العلم، 
 : هناك روايتان إن سواه أو إن سواها ؟، اللقب

فما الفرق ) إن سواه(روي هذا ا8يت أيضاً ، ووحينئٍذ يكون ال�م L مع� )إن سواها(روي هذا ا8يت s بعض النسخ 
 ؟بينهما 
ومع�  ا،لقب وجوباً، إن سواه يع� سوى  اللقب نفسه صحبالضم¤ يعود N االسم، إذا قال إن سواه يع� أّخر ال: إن سواه

ولعل هذا هو رأي ابن مالك  ،سواء أكان مع االسم أو مع الكنية فإنه Íب تأخ¤ه مطلقا ،هذا أن اللقب Íب تأخ¤ مطلقاً 
أنه رأى رأيه هذا s  إذ إنه نسب إ¦ ابن مالك ،رÞه اهللا، وقد نص N ذلك Yمد مS اêين عبد ا"ميد s حاشية الكتاب

 ....كث¤ من كتبه
شخص كنيته أبو بكر ولقبه زين العابدين ال ïÍ ابن  ،جاء زين العابدين أبو بكر: Íوز لك أن تقول عند ابن مالك فال

ألن ال�م  ،نفسه وا]عليل، بل Íب أن تقول جاء أبو بكر زين العابدين، مالك أن تقول جاء زين العابدين أبو بكر
 ،معلوم أن الوصف ال Íوز تقديمه N ا�وصوف، ويكون عندنا 7مة زين العابدين تكون ²لوصف �ا قبلهاحينئذ 

 .الصفة ال Íوز تقديمها N ا�وصوف وهذا هو رأي ابن مالك s معظم كتبه
األخرى 8يت ابن وهذا ما تدل عليه الرواية  ،لكن غ¤ ابن مالك ïÍ بالنسبة للكنية واللقب أن تقدم ما شئت منهما

    :مالك s ألفيته إذ يقول
 وأخرن ذا إن سواها صحبا           واسماً أ# و~نية ولقبا

يع� أن اللقب يؤخر عن االسم     ،،،،سواهما طبعاً االسم    إذن ²ن عندنا لقب وعندنا كنية ما هو سواهما ؟    سوى الكنية؟سوى الكنية؟سوى الكنية؟سوى الكنية؟هو هو هو هو ما ما ما ما 
: يع� Íوز N الرواية ا�انية أللفية ابن مالك أن تقوله، تتقدم عليتقدم عليها أو أن يأما عن الكنية فال مانع أن  ،فقط

لكن رأيه األول وهو اuي أشار Yمد مS اêين عبد ا"ميد رÞه  ،جاء زين العابدين أبو بكر، فتقدم اللقب N الكنية
ن اللقب مثل إإذ  ،وهو رأي قوي وهذا رأي بعض ا	حويz ،أنه موجود s معظم كتب ابن مالك يدل N أنه ال ïÍ: اهللا

  و±ذا ²ن حق الصفة أن تتأخر عن ا�وصوف فحق اللقب أيضاً  ،الصفة
ً
 أن يتأخر عن االسم، واللقب تأخ¤ه عن االسم قوال

 .وحقه أيَضا أن يتأخر عن الكنية ،واحداً 

        ))))¬H¬H¬H¬H((((    ا"لقةا"لقةا"لقةا"لقة    

ا�زء  ؟بهما مع اجتماعهما؟ وòاصة ا�زء ا�ا� كيف نعر )اسم ولقب(أو  )كنية ولقب( أو )اسم و~نية(إذا اجتمع êينا 
ألن (: األمر s هذا ¼تاج إ¦ Óء من ا]فصيل لكن ا�زء ا�ا� ماذا تعمل به؟ ،األول طبعاً سيأخذ حقه من اإلعراب

ال pلو  ؛أكd إذا اجتمع اثنان منها أو ،ال &لو هذه األنواع ا�الثة) الكنية واللقب أو االسم واللقب أو االسم والكنية
 :أربع صور ع منها منمِ تَ جْ المُ 
 .أن يكون األول مفردا وا�ا� مر~با /  �
H  / أن يكون األول مر~با وا�ا� مفردا. 
G  / أن يكون األول مر~باً وا�ا� مر~با. 
 ).يع� األول 7مة وا�ا� 7مة( مفردين )األول وا�ا�( أن يكونا/   �
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 : ت حكم من ا	احية اإلعرابيةل� حال من هذه ا"اال

 :فنقولة نبدأ با�ر~بات ألن ا�فرد سيجوز فيه ما جاز s ا�ر~بات وزياد
، نقدم Yمد N زين العابدين ألن االسم يتقدم N )كزين العابدين(وا�ا� مر~با ) Yمد(7مة ـ إن ²ن األول مفردا ك /  �

أل� ما ذكرت ، بالتسكz )العابدينْن جاء Yمٌد زي: (ة اإلعراب إذا قلتلكن من ناحي ؛هذا ال خالف فيه، اللقب مطلقا
 ترفعها أو تنصبها أو ¥رها؟ ما إعرابها ؟ )زين( آلن ماذا تفعل بكلمةإ¦ اا"كم 

H  /ه(: كقولك أن يكون األول مضافا أو مر~با وا�ا� مفرد ه جاء عبد اهللا( مثال أو )جاء أبو بكر ُقف¿ ه لقب 7مة قُ  )ُقف¿ ف¿
 ماذا نفعل؟، وقد أخرناها

G   / )تأخذ  يع� عندنا األول مر~ب وا�ا� مر~ب ماذا نفعل بال�مة ا�انية؟ )جاء أبو بكر زين العابدين ýال�مة األو
 لكن) نظرت إ¦ Yمدٍ ( و )رأيت Yمداً (و  )جاء Yمدٌ : (ما فيها إش�ل ألنك تقول، رفعا ونصبا وجرا: حقها من اإلعراب

 إ¦ اآلن ما جئنا با�فردين بال�مة ا�انية و	جعل ال�مة األوý �رورة حÑ يتبz األوجه ا�ائزة s القسم ا�ا�، اoالف
 :نبدأ با�ر~بات ماذا Íوز فيه؟ فما ا"كم ؟ )زيٌد كرزجاء (: مثال

 )كزين العابدين(وا�ا� مر~با ) Yمد(7مة ـ إن ²ن األول مفردا ك /  �
 :فيجوز فيها ثالثة أوجه) زين العابدين(أما ، أخذت نصيبها وهو أنها �رورة )Yمد(أما ، )زين العابدين دِ ظرت إ¦ Yمن(

 :L وجهان من اإلعراب N صورة ا�ر) العابدينن زي دِ نظرت إ¦ Yم) (با�ر(Íوز أن تقول، : الوجه األولالوجه األولالوجه األولالوجه األول
 من Yمد /  �

ً
  .ل منه فيأخذ حكمهوا8دل يتبع ا�بد ،أن يكون بدال

H  / ا]وابع، أو يكون عطف بيان s أن بعضهم ال يذكر عطف ا8يان Ñوعطف ا8يان مثل ا8دل نفس األح�م ح ،
نك ذكرت بعده ما يبينه أوعطف ا8يان يع� نفسه، ) بدل أو عطف بيان: تكأنك إن قل(ويكت� با8دل فا"كم واحد 

 .بعطف بيان ويوضحه هذا ا�قصود
، )ا8دل وعطف ا8يان مº]هما واحدة(هنا، �رورة، ألنها، أما بدل تابع �ا قبله، و±ما عطف بيان تابع �ا قبله ) نزي(مة ف�

 .مضاف ا�ه �رور وعالمة جره الكäة: والعابدين
، )زين العابدينهو : (روا]قدي ألنه خñ �بتدأ Yذوفمرفوع؛ �اذا رفعته؟  )العابدين نُ زي دٍ نظرت إ¦ Yم(: الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�

 . فيكون خñ �بتدأ Yذوف )العابدين نُ زي هو دِ نظرت إ¦ Yم(: كأنك قلت، )العابدين نُ زي دِ نظرت إ¦ Yم(

العابدين  نَ نه مفعول به لفعل Yذوف تقديره أع� زيأل، منصوب) العابدينَن زي دٍ نظرت إ¦ Yم: (أن تقول: الوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الث
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع الضمة ا�قدرة N آخره، والفاعل ضم¤ مستh تقدير أنا، : ع�أة ، و8مفيكون مفعوال به

 .مضاف إ�هالعابدين مفعول به و زينَ و
H  / وا�زء  )اهللاعبد(ا�زء األول مر~ب ، )نظرت إ¦ عبد اهللا ُكرز(كقولك  أن يكون األول مضافا أو مر~با وا�ا� مفرد

 : ز أن نقوليجوف ،نعربه N الصور ا�الث السابقة فيما إذا ²ن األول مفردا وا�ا� مر~با نعربه؟ فكيف، ُكرزِ ا�ا� 

، وهما نو&ن من عطف بيان أو بدل هو: ما إعراب كرز؟ إعرابه وهو األوý ) اهللا ُكرز نظرت إ¦ عبدِ ( �رور: الوجه األول
 .ذا جررنا األول فيكون ا�ا� �روراً أنواع ا]وابع، وا]ابع يتبع ما قبله s إعرابه فإ

  هو ُكرزٌ : وا]قدير واهللا أعلم خñ �بتدأ YذوفN أنه : إعرابه )زٌ اهللا ُكر دِ نظرت إ¦ عب( مرفوع :الوجه ا�ا�
 .زاً ُكر N أنها مفعول به لفعل Yذوف تقديره أع� أو أخص، )اً زاهللا ُكر دِ نظرت إ¦ عب(منصوب : الوجه ا�الث
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G        ////    وز ¶ا األوجه ا�الثة    أن يكون األول مر~باً وا�ا� مر~باÍ فإنه أيضا:::: 

 ،ا8دل أو عطف ا8يان، وهذا نو&ن من أنواع ا]وابع إما با�ر، )العابدينِن بكر زي يسلمت N أبـ: (الوجه االولالوجه االولالوجه االولالوجه االول
 )العابدينَن بكٍر زي ارأيت أب: (مثاال نصباو) العابدين نُ بكر زي وجاء أب(: ؛ مثالرفعا: وا"كم أنه يتبع ما قبله s إعرابه

 .)العابدين نبكٍر زي يـنظرت إ¦ أب: (مثاال جراً و
فتكون زين خñ �بتدأ Yذوف وا]قدير  )جاء أبو بكٍر زيُن العابدين: (أن يكون خñ �بتدأ Yذوف فتقول: : : : الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�الوجه ا�ا�

 ).العابدين نُ زي هو(

 نزي( ع�أه األخرى، وهو أن يكون مفعول به منصوب لفعل Yذوف وا]قدير كما جاز s األوج Íوز: الوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الثالوجه ا�الث
مفعول به لفعل : و±عراب زيَن العابدين، ع�أ: تقدير ال�م، )العابدين نَ سلمت N أâ بكٍر زي: (وحينئذ تقول، )العابدين
 .Yذوف

    ييونا�8: : : : يونيونيونيونيييياختلف ا	حواختلف ا	حواختلف ا	حواختلف ا	حو    دا وا�ا� مفرداً أن يكون األول مفرأي  )سعيد كرزنظرت إ¦ ( مثال: أن يكونا مفردين /  �
يع� أن تضيف 7مة سعيد إ¦ ؟ ما مع� اإلضافة هو اإلضافة: أيها ا�8يون؟ قالوايا ما هذا الوجه ، أوجبوا وجها واحداً 
ود ا]نوين s 7مة ؟ الفرق بينهما وج)زٍ ُكر دٍ نظرت إ¦ سعي(ما الفرق بينها وبz  )زٍ ُكر دِ نظرت إ¦ سعي: (7مة كرز فتقول

أوجبوا هذا  ونونونونييييا�8يا�8يا�8يا�8ي: إذن، ألن اإلضافة وا]نوين ال Íتمعان ،ا]نوين ¼ذف مع اإلضافة: أين ذهب ا]نوين قال ،سعيد
 .الوجه ولم ïÍوا غ¤ه

 .و¥وز األوجه ا�الثة ال¹ سبق أن ذكرناها فيما مÍ ،0وز هذا الوجه اuي هو اإلضافة: يقولون    ونونونونييييالكوفيالكوفيالكوفيالكوفي
بالرفع N أنه خñ �بتدأ Yذوف،  )زُ كر دٍ ونظرت إ¦ سعي(با]نوين،  )زٍ كر دٍ نظرت إ¦ سعي(: Íوز عند الكوفيz: ولنق
با	صب N أنه مفعول به لفعل Yذوف، وÍوز الوجه اuي رأى ا�8يون أنه واجب وهو  )زاً ُكر دٍ نظرت إ¦ سعي(و

 .)زٍ كر دِ نظرت إ¦ سعي: (فيقولون اإلضافة

ال¹ ` تنوين األول وجعل ا�ا� إما  ،ولم ïÍوا األوجه ا�الثة) زٍ كر دِ نظرت إ¦ سعي: (حz أوجبوا علينا أن نقول: قو¶مو
تنوين األول ونصب ا�ا� N أنه مفعول به لفعل  أو تنوين األول وجعل ا�ا� خñا �بتدأ Yذوف، أو، عطف بيان و±مابدال 

هذا ¼V (: وقو¶م. ا	ظر ، يردهيع� يرد قول ا�8يz يرده: ، وقالام هذا ال�م ورده عليهمأخذ عليهم ابن هش، Yذوف
 ؟كيف يرد N ا�8يz) هذا ¼V عينانُ (: قو¶مما ما هذا ا	ظر يا ابن هشام؟ و ،)عينانُ 
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
ظر فا�قصود به القياس ا	حوي، ما دخل ا	: أما قوL ،معناه أنه شاهد نdي ،من îم العرب )هذا ¼V عينانُ (قو¶م  ::::أوال

 فما هو الُكرْز ؟، ُكرْز ما هو من أنواع العلم ال¹ ذكرنا ؟ ُكرز هذا لقب) هذا سعيد ُكرزْ : (القياس عندنا حينما تقول

ة * و¶ا غطاء  ،فهو إناء من سعف يوضع فيه أحيان أشياء معينة إما ا"ب و±ما اWo و±ما �و ذلك ²نوا يضعونها فيه: الُقف¿
 .من أعالها مثل الزنبيل أحيانا

ثم يذهب مع ما ير&ه من األبقار أو  ،ويضعه N كتفه ،هو خرج الراí، يأخذ الراí الزاد ويضعه s هذا اoرج: الُكرزو
 أو �ابا فيكون معه ،األغنام أو اإلبل أو أي Óء حÑ ال يرجع للبيت

ً
 .يأخذ 7أ

سبق أن كما وأن الوصف Íب أن يتأخر عن ا�وصوف نعم  ،ذكرنا فيما م0 أنه مثل الوصف ،أن 7مة ُكرْز لقب: : : : ا"اصلا"اصلا"اصلا"اصل
 .ذكرنا

القياس أنه ال Íوز إضافة ا�وصوف إ¦ ، N أن ا�وصوف ال Íوز إضافته إ¦ الصفة هذا هو القياس: ونيوقد نص ا	حوي
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فيقول ، صحيح أنه ليس وصفاً لكنه مثل الوصف ، Íوزفكيف توجبون علينا وجهاً وأنتم تقولون s م�ن آخر أنه ال ،صفته
 .هنا القياس ا	حوي: وا�قصود با	ظر، يرده ا	ظر
Lويرده قو¶م : أما قو-zا�8ي N عينانُ ( -يع� قول العرب-قو¶م  -يع� يرد V¼ وعيناُن  ،مبتدأ هذا، )هذا ،ñخ V¼و

 وهو لقب ، وقد سÊ بذلك لكñ عينه ،لقبه هذ
ً
وهذا وجه pالف الوجه اuي قال ا�8يون إنه  ،وجاء به هنا مرفو&

 î sم العرب فإن îم ا�8يz مردود بما ورد عن العرب ،واجب
ً
ولم يرد فيه شعر حÑ  ،يع� مادام جاء عندنا مرفو&

 : افة مردود من ناحيتzنقول إن إلزام ا�8يz 	ا باإلض: نً بل ورد î sم منثور إذ ؛نقول إنه 4ورة شعرية

فكيف تلزمونا ب(ء  ،واللقب هنا مثل الصفة ،من ناحية القياس ا	حوي، ألنهم ال ïÍون إضافة ا�وصوف إ¦ صفته .� 
 .s م�ن آخر عندكم هو Ùنوع

 H. عينانُ (: ألنه سمع من العرب أنهم يقولون، السماع V¼ وهذا خالف ؛ بفيجعلون 7مة عينان مرفوعة مع أنها لق) هذا
 .ما رآه ا�8يون من لزوم إضافة األول إ¦ ا�ا�

        )  )  )  )  �G�G�G�G((((ا"لقة ا"لقة ا"لقة ا"لقة 

HHHH----     ِ ِ ِ 	ِ			الَعلَم اِ�نالَعلَم اِ�نالَعلَم اِ�نالَعلَم اِ�ن    
Uتنطبق أيضا : الَعلَم الشخ Uالعلم الشخ N وبعض األح�م ال¹ تنطبق ،Uما يتعلق بالعلم الشخ P وقد انتهينا من

فإنه  ،ا"قيقة ليس تعريفه مثل تعريف العلم الشخU من حيث القوة و±ن ²ن s) َعلَما(وuلك سN ، Ê الَعلَم اِ�ن	
 ما ألن العلم ا�ن	 يُعم وال pص

ً
 .s مرتبة أقل بل هو شبيه با	كرة نو&

ُ مسماه تعييناً ليس مطلقاً (: رÞه اهللا أع� ابن هشاميقول ا�صنف  :هتعريف Äzي يُعuهو ا (Uالعلم الشخ s مثلما قال، 
 .وسيتم تفس¤ها ال حقاً ، ا�نسية أو ا"ضورية) الـ(تعيz ما دخلت عليه : أي ؛ا�نسية) الـ(عيz ولكن ت

هذا ( ،لكنك �ا تقول عن أسد من األسود ،فهو َعلَم N شخص بعينه فيعّينه تعيينا مطلقا )Yمد(فلو استمعت إ¦ قولك 
بل تقصد به واحدا  ،إذا قلت هذا أسامة فال تقصد به أسدا بعينهف ،ألنه يطلق أحياناً لفظ أسامة N األسد) أسامة مقبال

واحد  ،و±نما يقصد أي رجل ،فإنه ال يقصد واحد من هذا ا�نس بعينه) جاء الرجل(: كما أنك إذا قلت ،من جنس األسود
ليس علماً من فأنت تقصد بأسامة هذا  ،فحz تقول جاء الرجل مثل قولك جاء أسامة ،)الـ(من الرجال لكنه معرف بـ 

s حديقة ا"يوانات ) ��G(األسد ذا الرقم األسد ذا الرقم األسد ذا الرقم األسد ذا الرقم     و±نما تقصد بأسامة هذا أسدا، فهل تقصد به ،أعالم اإلنس مثال كأسامة بن زيد
فهو &م  ،تقصد واحداً من هذا ا�نس ؛بل تقصد حينما تقول جاء أسامة وأنت تقصد أسداً  ،s الرياض N سبيل ا�ثال؟ ال

 .وسيتبz ذلك إن شاء اهللا تعا¦ ،من ا	احية اللفظية) معرفة(نب آخر، &ّم من ا	احية ا�عنوية ومن جانب ومعرفة من جا
s ا�وم هذا s هذه ) الـ(ا�وم يع� هذا ا�وم و} ا�وم أكملت لكم دينكم{قال اهللا سبحانه وتعا¦ : فإذن مرة أخرى

وحينما تقول هذا الرجل فإنك ال  ،ًال فكأنك قلت هذا الرجل مقبالً ا"ضورية، و�ا تقول هذا أسامة مقب) أل(يسمونها  ال�مة
كما أنك تقول حينما تقول ذلك بالنسبة لألسد إنما تقصد واحدا  ،تقصد رجًال بعينه و±نما تقصد واحداً من جنس الرجال

ُ تعييناً مطلقاً و±نما يُعÄz كما تُعz ،وليس أسداً بعينه ،من هذا ا�نس Äzأل(ا"ضورية، فـ) أل(ا�نسية أو  )أل( فهو ال يُع (
ُكْم ِدينَُكمْ  {ا"ضورية s �و قول اهللا تعا¦  )أل(و ،)جاء الرجل(ا�نسية s �و قولك 

َ
ُت ل

ْ
َمل
ْ
ك
َ
َْوَم أ

ْ
يع� هذا ا�وم }  ا�

 .ا"ا4
قد قلنا إن العلم الشخU يُعzِ مسماه  فما اuي جاء به s باب الَعلَم؟ و�ن ،حينما قلنا إنه ال يُعÄz مسماه تعيينا مطلقا
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    وهذا ال ُ¼ِدد فما اuي جاء به؟ ،يع� ¼دده و¼�ه ،تعيينا مطلقاً 
Uاحية اللفظية ُمعاملة العلم الشخ	يعامل من ا 	احية اللفظية ألن العلم ا�ن	كرة ال ، هو جاء من ا	أال تعلمون أن ا

، معناه أنه مثل العلم الشخU ،حية ا�عنوية ²	كرة لكن مع ذلك Íوز االبتداء بهوهذا مع أنه من ا	ا ،Íوز االبتداء بها
وأنت تقصد بأسامة أسداً من األسود ال أسداً بعينه هذا من ناحية، ومن  ،فحينما تقول Yمٌد موجوٌد تقول أيضاً أسامة مقبٌل 

) ُمسلمة(مع أن هذه ال�مة لو لم تكن علما مثل 7مة ) ةأسام(ولم نُنون ) أسامة(ناحية أخرى لّما مثلنا بهذا ا�ثال فقلنا 
 ؟)أسامة مقبٌل (فلماذا لم ننون 7مة أسامة لّما قلنا ناها، هذه s آخرها تاء فنو) جاءت مسلمة(

ألن العلم إذا  ،إذن أخذ حكم ا�منوع من ال�ف ،و±ذا ²ن؟ قال علم هنا مؤنث تأنيثاً لفظياً .. طيب ،ألنها علم: قال
أسامُة (فكذلك تقول  ،فال تنونها) فاطمُة موجودةٌ (فكما أنك تقول  ،العلمية وا]أنيث يمنع من ال�ف :عت فيه علتاناجتم
فلو لم يكن علما �ا جاز  ،من صاحبه؟ أسامة ،، فمقبًال حال)هذا أسامُة مقبالً (فال تنونه، أيضا تستطيع أن تقول ) موجودٌ 

فقلنا إنه Íوز االبتداء به، وقلنا إنه ي'ء ا"ال منه وقلنا  ،ا"ال أن يكون معرفةألن األصل s صاحب  ،م'ء ا"ال منه
Uاحية ا�عنوية ليس ²لعلم الشخ	مثال ،إنه يمنع من ال�ف لكنه من ا zفإنه ليس خاصاً بأسد مع،  P s و±نما هو &م

يع� من  ،ا بعينه بل تع� به وجود أسد من األسودال تع� به أسد) هذا أسامة(فلما تقول  ،من يَصلح عليه أن يكون أسدا
 .به عن العلم الشخU فhقوهذا اuي ي ،وهذا هو ا�راد بالعلم ا�ن	 ،هذا ا�نس

UUUUمسماه تعيينا مطلقا فالعلم الشخفالعلم الشخفالعلم الشخفالعلم الشخ zِمد ،¼ُده، ¼ُ�ه، ¼دده ،يُعY وصار واحداً ، تقول جاء ¿zو�ا تقول جاء  ،فهنا تَع
 ،لكنه يشبه العلم الشخs U األح�م اللفظية ،بل تقصد واحدا من األسود ،أسدا L رقم معz وصفة معينةأسامة ال تقصد 

 .و�و ذلك من األشياء اللفظية ،وُيبتدأ به ،وَي'ء منه ا"ال ،فإنه يُمنع من ال�ف
ا�عالب، من من من من     هو علم جن	 لواحدلواحد من ا�عالب ف) عالةُـ ث(علم جن	 لواحد من األسود، ) أسامة(وبا�ناسبة ف�مة 

جاء s أو¶ا أم فيمكن أن يكون فيها أنواع العلم الشخU ال¹ ` االسم والكنية ) أم ِعرَيْط (لواحد من اuئاب، ) ذؤالةُ (
	وع  )ابن آوى(و ،	وع من ا	بات) بنات أوبر(للعقرب و) َيْط أم ِعرْ (و ،لثئب) أبو َجْعَدة(و~ذلك يقال فيه مثًال  ،واللقب

 .من ا�عالب وهكذا
 ،فهو علم جن	 علميةألن فيه تعريفاً من ا	احية ال، وجاز االبتداء به ،فأسامة مبتدأ) أسامة أجرأ من ثعالة(فعندما تقول 

أوصلها  ،وال Íوز االبتداء با	كرة إال s مواضع Yددة ،ألن األصل s ا�بتدأ أن يكون معرفة ،و±ال �ا جاز االبتداء به
 ا	

ً
 :وقد حددها ابن مالك s قوL ،حويون وأوصلها بعضهم إ¦ أكd من ثالثz نو&

ُما لم     با	كرة ءاالبتداو ال Íوز      D ـُ  )كِعنْد َزيٍْد نمرة(فِد ت

 و رَُجٌل من الكرام عندنا            و هْل فÑ فيُكْم َفَما ِخلÉ 	ا 

َُقْس بما لَْم ُفَقل) بِر يَزينُ       َقَمل(و َرْلبٌَة s اo¤ خْ¤ٌ و 
ْ
    و �

لكن s 7مة أسامة ال يوجد مسّوغ من ا�سو÷ت ال¹ ذكرها ابن مالك أو  ،وذكر بعض األنواع وقال قيسوا عليها ما أشبهها
احب ا"ال أن األصل s ص) أسامة مقبالً (وحz نقول هذا  ،فعرفنا أنه معرفة بالَعلَمية ،ومع ذلك جاز االبتداء به، غ¤ه

ولو لم يكن أسامة علما �ا جاز أن يكون صاحباً ¶ذه  ،)أسامة(وقد جاءت ا"ال هنا وصاحبها 7مة  ،يكون معرفة
كونه Õتوما بتاء ا]أنيث، وقد يكون  /  Hالعلمية،  /  �: و~ذلك كما ذكرنا قبل قليل أنه يمنع من ال�ف لوجود علتz ،ا"ال

 .أو غ¤ه من هذه األشياء ال¹ توجب أن نمنعه من ال�ف )أوبر( N وزن الفعل مثل
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وقد ذكرت لكم بداية األمر أن العلم  ،فهذه مقدمة ²ن البد منها 8يان الفرق بz العلم الشخU والعلم ا�ن	
 ).به وè االبتداء ،وجواز م'ء ا"ال منه ،�²نع من ال�ف(: الشخU والعلم ا�ن	 تشhك s األح�م اللفظية

 يمكن؟أو ال . هل هو مثل ذاك؟ يع� أولو العلم هل يمكن يطلق عليهم الَعلَم ا�ن	 فما مس© هذا العلَم ا�نفما مس© هذا العلَم ا�نفما مس© هذا العلَم ا�نفما مس© هذا العلَم ا�ن				؟؟؟؟
و±نما هو s الغالب خاص بما ال ، ال يُطلق عليهم الَعلم ا�ن	) أولو الِعلم(يع�  ،أن الغالب أن ال يطلق عليهم: ا�وابا�وابا�وابا�واب 

اسم لألسد واألسد ال ) أسامة: (فقالوا s، أطلقوه N السباع وN بعض أنواع ا"6اتأو بما ال يؤلف، وuلك  ،يعقل
قالوها للعقرب ) أم عريط(و ،قالوه لثئب واuئب ال يؤلف) أبو جعدة(و ،علَم للثعلب وا�علب ال يؤلف) ثعالة(و ،يؤلف

	وع من ا�عالب وهو أيضا من األنواع ) آوى ابن(و ،نوع من ا	بات وا	بات ال يؤلف) بنات أوبر(و ،والعقرب ال تؤلف
 .إذن الغالب s مس© العلم ا�ن	 أن يكون �ا ال يؤلف ،ال¹ ال تؤلف

 هل يمكن s العلم ا�نهل يمكن s العلم ا�نهل يمكن s العلم ا�نهل يمكن s العلم ا�ن				 أن يأð �ا يؤلف؟ أن يأð �ا يؤلف؟ أن يأð �ا يؤلف؟ أن يأð �ا يؤلف؟ ::::سؤالسؤالسؤالسؤال
 تعرفه وال أحد �جهول العz والنسب، فمثال رأيت شخصا أنت ال) َهّيان بن َنّيان: (قالوا ،ولكنه قليل جداً ، نعم ::::ا�وابا�وابا�وابا�واب    

ن بن بّيان: (فقالوا من هذا أو ُسئلت من هذا؟ فقلت ،من ا�وجودين يعرفه
ّ
ما هذا؟ قال هذا علَم جن	 وأردَت به ) هيا

zفإنك تقول  ،ألن ذاته وعينه ال تدري من هو، و�هول النسب فال تعرف أ�ته وال نسبه وال قبيلته وال أصله ،�هول الع
فذاته غ¤ ، ذاته�هول نسبه و�هول فهو شخص �هول s اسمه و ،)فعل ذلك هيان بن بيان: (تقول، أو )هيان بن بيان(

 فما اuي يتبادر إ�ك من هذا ال�م؟) هياُن بن بيانَ (وحz تقول فعل ذلك  ،معروف
  Lون) هّيان(أما قو	توم باأللف واÕ نو& من ال�ف ،فإنهÙ أسألك �اذا منعته ،وقد جاء zمن ال�ف؟ ما ال�ف  وح

ما تمنع كما لكن �اذا منعته من ال�ف؟  ،هذا هو ا�منوع من ال�ف ،اuي ُمنع عنه؟ هذا جاء مضموماً بدون تنوين
و~ذلك  ،وما اuي يمنع 7مة عثمان من ال�ف؟ يمنعها من ال�ف العلمية وزيادة ألف ونون ،7مة عثمان من ال�ف

إعرابها مضاف إ�ه، وا�ضاف إ�ه ما  ؟)بّيانَ (علمية وزيادة األلف وا	ون، ما إعراب 7مة هيان هنا Ùنوعة من ال�ف لل
  .وذلك ألن ا�منوع من ال�ف Íر بالفتحة ،هنا �رور وعليها فتحة) بّيانَ (حقه أن يكون �رورا و حقه؟

فإذا اجتمع فيها علتان كأن تكون N  ،فالقصد أن األعالم ا�نسية تعامل من ا	احية اللفظية معاملة األعالم الشخصية
 ،أو �و ذلك ،أو األلف ا�قصورة ،أو فيها عالمة تأنيث أخرى مثل األلف ا�مدودة ،أو Õتومة بعالمة تأنيث ،وزن الفعل

 نَ نظرُت إ¦ هّيا(وقد وضح هذا s قولك  ،إحداهما العلمية ؛ويكون سبب منعها من ال�ف علتان ،فإنها تمنع من ال�ف
 .7مة هيّان و8مة بّيان îهما �رورتان بالفتحة نيابة عن الكäة ألنهما Ùنوعتان من ال�ف نكما ترى إ) نَ بِن بّيا
مثال s اoيول s الغالب ال ، مس© العلم ا�ن	 الغالب أن يكون Ùا ال يؤلف ²"يوانات والسباع وا"6ات: إذن

و به من األعالم الشخصية كما كنا نتحدث عن العلم الشخU ،به العلم ا�ن	 ألنه Ùا يؤلف نيسمو  .وuلك سم¿
طلق العلم ا�ن	 N نوع من اoيول؟ قال

ُ
لكن  ه،عينبليس فرسا  ،وذلك ألي فرس ،)الَمَضاءأâ (نعم يقال للفرس : هل أ

من أنواع األفراس وليس  أما هذا فهو لواحد ،لو صار فرسا Yددا لشخص معz فإنه يطلق عليه من األعالم الشخصية
و~ذلك األÞق من حقه أن يس©  ،)اءأâ الَمَض (فحينما تقصد �رد واحدة فإنك تسميها بـ  ،والفرس مؤنث ،لفرس بعينها

ولكنهم أيضا استعملوا لألÞق مثل ما يشبه اللقب  ،وهو نوع Ùا يس© به العلم الشخU ،بعلم شخU ألنه من ذوي العلم
L، لك ،أو الصفة�،بعينه ن ليس لواحد من ا"م �بل ألي واحد من ا"م،  L ق يقالÞغفاء(فأي واحد أêأبو ا.( 
 وقد ذكرنا من أنواع ،وقليل منه يطلق N أعيان ما يؤلف ،األصل s العلم ا�ن	 أن يطلق N أعيان ما ال يؤلف: إذن



                  ))))))))العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم العلم باب باب باب باب باب باب باب باب ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                                                                                         )      )      )      )      )      )      )      )      نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  نسخة مدققة ومزيدة  (  (  (  (  (  (  (  (                                                                                                                                                                                                                                          )     )     )     )     )     )     )     )     مستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أولمستوى أول                --------مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو مقرر ا	حو         ((                                                        
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Uي العلم الشخuاس ،)هيان بن بيان(يؤلف  ا	والنسب وهو لواحد من ا zولكن ليس  ،لكن هذا الواحد �هول الع
ل� واحد من  ،وأيضا يقال للفرس ،)هيان بن بيان( لواحد بعينه ولكن يصلح ل� شخص �هول االسم والنسب يقال فيه

 .هذه نو&ن) أبو اêغفاء(ويقال ل� واحد من ا"ُْمق  ،)اءأبو ا�ض(يقال L  ،األفراس
 ،�ن	 قد يطلق N أمور معنوية، و�ا Øدثنا عن العلم الشخU جعلنا مسماه نوعz فقطوهناك نوع ثالث أن العلم ا

هيان بن (وهو أعيان ما يؤلف فقلنا إن  ،ماقساأل هفا	و&ن اuين ذكرناهما هناك جاءا هنا معنا وهو s القسم ا�ا� من هذ
م(أما ، ال لألÞقوأبو اêغفاء يق ،يقال للفرس اءوأبو ا�ض ،�جهول النسب) بيان

ْ
uلك هم فقط  ،فال يأتون هنا) ذوي الِعل

Uالَعلَم الشخ s، دودين هناY ¤دودون هناك وغY ي قلنا أنه أعيان ما يؤلف ،وهمuالصنف ا s أو أعيان ما  ،سواء
 .هناك Yدود وهنا غ¤ Yدود ،يؤلف

ف� ليست ذوات أو مسميات حقيقية و±نما `  ،معنويةأمور بù ا	وع ا�الث اuي ليس موجودا s العلم الشخU وهو 
فهو Óء غ¤ Yسوس و±نما هو : هو ال(ء ا�حسوس أما ا�ع�: فاuات ،أمور معنوية، وهناك فرق بz اuات وا�ع�

أطلقت هذه 7مة : إذن ،وأرادوا بها التسبيح، والتسبيح أمر معنوي) سبحان(أنهم أطلقوا 7مة : وقالوا من ذلك ،مفهوم
فقد يقال هذا غدر وقد يقال  ،وا�قصود به الغدر) َكيَْسان: (وتس© بالَعلَم ا�ن	 و` خاصة بأمر معنوي، أيضاً قالوا

فحينما تقول كيسان فإنه سيص¤ Õتوما باأللف وا	ون وتمنعه من ال�ف للعلمية ا�نسية وزيادة األلف  ،م�نه كيسان
 )يَسار(: ل ولكن هذه األلفاظ تب� N الكä فيقولوناَ العلم ا�ن	 ألفاظ N وزن َفعَ أيضا يأÙ ðا يدل N  ،وا	ون

äالك N ة، ويقولون  ،وهو مب�äوا�ي äُْهذه : فإذن، ويريدون به الُفجور أو الَفْجرة الواحدة )فََجار(ويريدون به الي
ة(و~ذلك يقال للñِْ يقال L ، وا�صادر أمور معنوية، مصادر فيمنع من ال�ف أيضا للعلمية ا�نسية ولكونه Õتوما  ،)بَر¿
 )الñِ ( ألن ا�صدر األصل ُمذكر وهو؛ فيكون فيه العلمية وا]أنيث اللفظي، با]اء



 

 

 


