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 مطور تعليم عن بعد انتسابهذه ] الطبعة ا1هائية 
ذكرات *ية ال(يعة 
 بعد أن تم تدقيقها أك_ من مرة  وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

 من قبل طالب وطاGات *ية ال(يعة انتساب مطور 
 تلوينها وتنسيقها �كون ] الطبعة ا1هائية واخbنا أفضلها تدقيقاً وتم 

 يصل للكمال kلو من اjطأ وال وألنها جهد ب(ي ال 
 فoجو عند وجود خطأ أو مالحظة 

 كتابة تنبيه q ا
وضوع ا
خصص sلك q منتدى ا
ستوى اjاص با
ذكرة    
 com.q : www.imam٨ منتدى مكتبة *ية ال(يعة 

  
 وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا�نبيه عليها من قبل القائمU y إعداد ا
ذكرات     

  
  ونسأل اهللا جزيل ا5واب ل� من يعU y ذلك ويشار{نا فيه

  
                          

    )(يعة انتساب مطور�موعة إعداد مذكرات *ية ال (                         
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ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
    ::::باب اسم اإلشارةباب اسم اإلشارةباب اسم اإلشارةباب اسم اإلشارة:  :  :  :  أوال

 .اإلشارة إ� ا
فرد مذكراً ومؤنثاً  --
Q-  ًث� مذكراً ومؤنثا
 .اإلشارة إ� ا

P- اإلشارة إ� ا�مع. 

 .مراتب ا
شار إ�ه -.

 .اإلشارة إ� ا
�ن -�

    ::::باب ا
وصولباب ا
وصولباب ا
وصولباب ا
وصول: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 .تعريفه، ألفاظه: ا
وصول ا�ر� --
Q-  وصول
تعريفه، ا
وصوالت ا1ص، : االس�ا

 .ا
وصوالت ا
شb{ة وأح�مها

P- وصول
 .أنواعها، �وطها: صلة ا

 .تعريفه، أنواعه، �وطه، مواضع حذفه: العائد -.

    ::::باب ا
عرف باألداةباب ا
عرف باألداةباب ا
عرف باألداةباب ا
عرف باألداة: : : : ثا5اً ثا5اً ثا5اً ثا5اً 

 .اjالف q أداة ا�عريف --
Q- )ا�نسية وأنواعها) أل. 

P- )الزائدة وأنواعها) أل. 

 .العهدية وأنواعها) أل( -.


عرف بالغلبةا -�. 

    ::::باب ا
بتدأ وا�jباب ا
بتدأ وا�jباب ا
بتدأ وا�jباب ا
بتدأ وا�j: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

-- �jبتدأ وا
 .تعريف ا
Q- بتدأ الوصف و�وطه
 .ا

P- �jفرد، ا�ملة، شبه ا�ملة: أنواع ا
 .ا

 .مسو�ت االبتداء با1كرة -.

مواضع : حاالت ا�j من حيث ا�قديم وا�أخ� -�
yتقديمه وجوباً، مواضع جواز الوجه. 

: يث ا�ذف واsكرحاالت ا�j وا
بتدأ من ح -�
مواضع جواز ا�ذف واsكر U السواء؛ مواضع 
�jبتدأ، مواضع وجوب حذف ا
 .وجوب حذف ا

�- �jتعدد ا. 
     ن ن ن ن((((    واjـ�واjـ�واjـ�واjـ�    ا
بتـدأا
بتـدأا
بتـدأا
بتـدأ    UUUU    ا�اخلـةا�اخلـةا�اخلـةا�اخلـة    األفعـالاألفعـالاألفعـالاألفعـال    بابباببابباب    ::::خامساً خامساً خامساً خامساً 

    ):):):):وأخواتهاوأخواتهاوأخواتهاوأخواتها
 .ذكر هذه األفعال وبيان عملها --
Q- ¡ف وا�مود�تقسيمها من حيث ا. 

P- ها عليهاحكم توسط أخبارها وتقدم. 

 .حكم توسط أخبارها وتقدمها عليها -.

 .حكم توسط معمول خ�ها -�

 .استعما¤ا تامة -�

 ). ن(ما kتص به  -�

بيانها، �وط ): ليس(ا�روف العاملة عمل  -¥
 .عملها

    ::::باب أفعال ا
قاربةباب أفعال ا
قاربةباب أفعال ا
قاربةباب أفعال ا
قاربة: : : : سادساً سادساً سادساً سادساً 

 .أنواعها وأفعال W نوع --
Q- ن بأن وم© : خ�هاbنوعه، �وطه، م© يق

 .يتجرد منها

P- نها وما ال يت¡فما يت¡ف م. 

 ).أوشك(و ) أخلولق(و ) ع»(ما kتص به  -.

�-  yع»(ك¬ س.( 
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 �مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة        �
 

 :ا�مد هللا رب العا
y والصالة والسالم U أ�ف األنبياء وا
رسلy نبينا �مد وU آT وصحبه وسلم تسليما كث�ا وبعد

 ::::أهمية علم ا1حوأهمية علم ا1حوأهمية علم ا1حوأهمية علم ا1حو
، ألنها وسيلة إ� ²صيل الغاية، ا
همة جدا لطالب العلم و±اصة طالب العلم ال(° هذه ا
ادة و] مادة ا1حو من ا
واد

 .ن والسنةآالقر: فطالب العلم ال(° ´تاج إ� استنباط األح�م من ا1صوص ال(عية
الُمستنْبِط فاهما  ا يكون االستنباط صحيحا وموافقا 
ا جاء به اهللا تعا� ورسوT عليه الصالة والسالم إال إذا  ن هذامو

 sلك ، ن نزل بلغة العربآن القرأل، لقواعد اللغة
ّ
كما ذكر ، ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، م ا1حو واجبفإن تعل

 .ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية

ألنه *ما كُ_ ، منه خذ أق½ ما يستطيعأالعلم ال¼ود من هذا العلم واالنتباه T والb{« عليه و�اولة  بومن هنا U طال
وا1حو عندما ، وتعرفون أن من �وط ا
جتهد أن يكون >
ا با1حو، علمك به كُ_ وقويت ملكتك q استنباط األح�م

ن الكريم، فلما كُ_ اللحن وانت( بسبب انتشار اإلسالم q مناطق غ� آنشأ وظهر بسبب ظهور اللحن و±اصة q القر
وÀن قصدهم األول ضبط اللسان من اjطأ q ، ومن خالل هذه القواعد يضبط اللسان، ضع قواعداضطر العلماء لو، عربية

 .ثم تطور هذا العلم إ� وقتنا هذا، القرءان الكريم
ألن الطالب إنما يطلب ، وأيضا U  ل طالب سواء طالب عل� �° أو غ�ه أن يُلم بالقواعد األساسية من هذا العلم

فمن هذا ، و�يدا لقواعدها، وÁذا أراد أن يكتب أو يقرأ أو يفهم فال بد أن يكون �يدا ¤ذه اللغة، ربيةعلما باللغة الع
ألنه من العلوم ال(يفة ومن العلوم ، ²صيله جهد qأك� وبذل ، ا
نطلق ينبW U Â طالب وطاGة العناية بهذا العلم

، وفهم السنة ا1بوية فهما صحيحا، يم وحفظ اللسان من اjطأ بهن الكرآالÃ ينال بها أفضل األشياء وهو ضبط القر
 .واستنباط األح�م الفقهية منها استنباطا صحيحا U ما أراده الشارع

 .وهو ا
قرر عليكم q هذا الفصل، أوضح ا
سالك البن هشام:  ن معكم الكتاب q ا
ستوى األول ا
قرر
 : U الطالب أن يتنبه إ� نقطة أخرىU الطالب أن يتنبه إ� نقطة أخرىU الطالب أن يتنبه إ� نقطة أخرىU الطالب أن يتنبه إ� نقطة أخرى

فما ندرسه هذه األيام وهذا الفصل مرتبط ارتباطا وثيقا بما ، و] أن علم ا1حو علم مbابط ال يفصل بعضه عن بعض
Æا
q الفصل اsي يليه،ال  سدريدرس q هذا الفصل مرتبط ارتباطا وثيقا بما سيوما س، سبق دراسته q الفصل ا

 .يمكن Èزئة هذا العلم

q زئه وين» ما درسÉ يsما ندرسه اآلن سيكون ا1حو عنده صعباا U ¡أمور متعلقة ،  السابق ويقت q ألنه سيدخل
وفهمه ¤ا ! فان األمور الÃ يدرسها اآلن ستكون غ� واضحة فيها غموض! فإذا  ن ليس �يه أي فكرة عما سبق، بما سبق

 .ا
عربات وا
بنيات فÎ أساس ا1حوو±اصة ، ثلك ينبU Â الطالب أن يراجع ما سبق دراسته، فغ� دقيق
فعÏ الطالب أن يتمكن منها تمكنا وثيقا ألنها ] األساس والقاعدة الÃ يس� عليها ، ا
عربات وا
بنيات ] أساس ا1حو

 .q الفصول األخرى
مع بy العy واألذن ألنه وا1حو من ا
واد الÃ ²تاج إ� ا�، وU الطالب والطاGة أن يستمع ويشاهد ألننا سنعرض �ائح

 .ال يكÐ فيه السماع فقط
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نعرضها ثم نعلق عليها تعليقا إن شاء اهللا سيكون واضحا Òت¡ا ، هذه ال(ائح سيكون ُكتب فيها Ñيع ا
قرر تقريبا
ألسئلة ا1ظرية و� نهاية W باب من األبواب الÃ ن(حها سنأخذ بعض ا�طبيقات وا. مقتضبا فيه ا1فع والفائدة بإذن اهللا

 .ح© يكون q هذه ا�طبيقات تأكيد U فهم القواعد الÃ درست! عما سبق دراسته
بل ا
قصود فهم القاعدة فهما ، ن ا1حو ليس ا
قصود به حفظ القاعدة وÔزينها q عقلك ومن بعد االختبار تنساهاأل

 .صحيحا ثم تطبيقها U ما يعرض لك q حياتك العملية والعلمية

 ))))----((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

    منهجنا q هذا الفصلمنهجنا q هذا الفصلمنهجنا q هذا الفصلمنهجنا q هذا الفصل
 .ثم  د وأخواتها، ثم  ن وأخواتها، ثم ا
بتدأ وا�j، لبأثم ا
عرف ، ثم االسم ا
وصول، سنأخذ اسم اإلشارة

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 سم اإلشارةسم اإلشارةسم اإلشارةسم اإلشارةاااا: : : : من أقسام ا
عرفةمن أقسام ا
عرفةمن أقسام ا
عرفةمن أقسام ا
عرفة    القسم ا5الثالقسم ا5الثالقسم ا5الثالقسم ا5الث: : : : أوال

ثم ، أخذتم العلم، وعرفتم أن ا
عرفة ستة أقسام خذتم q الفصل ا
اÆ ا1كرة وا
عرفةأاسم اإلشارة من أنواع ا
عارف وقد 
 .ةوهو القسم ا5الث من أقسام ا
عرف، و� هذا الفصل نبدأ باسم اإلشارة، الضم�

وأمر آخر ا
شار إ�ه ومرتبة ا
شار إ�ه ، لفاظ الÃ تستعمل لإلشارةاألومن خالل ، وسنتÕم من خالل تعريف اسم اإلشارة
 .خ� اإلشارة إ� ا
�نبعيد، األمر األ -قريب 

 .اسم يعyّ مسماه بإشارة حسية أو معنويةاسم يعyّ مسماه بإشارة حسية أو معنويةاسم يعyّ مسماه بإشارة حسية أو معنويةاسم يعyّ مسماه بإشارة حسية أو معنوية: تعريف اسم اإلشارة هوتعريف اسم اإلشارة هوتعريف اسم اإلشارة هوتعريف اسم اإلشارة هو
 .يعØ ليس من ا�روف وال األفعال إذن هو من األسماء: : : : اسماسماسماسم

 .أما ا1كرات فإنها ال تعy ا
سÙ، ن ا
عرفة ] الÃ تعy ا
سÙنه من ا
عارف ألأهذا يفيد : يعy مسماهيعy مسماهيعy مسماهيعy مسماه
 .شارة معرفةاسم اإل اً إذ

 سؤال يعy مسماه بماذا؟ بواسطة ماذا؟؟سؤال يعy مسماه بماذا؟ بواسطة ماذا؟؟سؤال يعy مسماه بماذا؟ بواسطة ماذا؟؟سؤال يعy مسماه بماذا؟ بواسطة ماذا؟؟

 .بإشارة حسية أو معنويةبإشارة حسية أو معنويةبإشارة حسية أو معنويةبإشارة حسية أو معنويةقال 
Ùس
 .ن يكون مقرونا بإشارة حسية أو معنويةأال بد ، لفظ اإلشارة بذاته ال يعy ا

� أمر لفظ هذا إشارة، إشارة إ� �سوس أو إشارة إ صاحبين أال بد !! ما يكÐ أن تقول ذا أو هذا ما يكÐ اللفظ فقط

ا تش� إ�ه، معنوي Àخاطب ال بد أن يكون مدر
  .فا
الرأي اsي بوهو يدرك ويشعر ، إشارة معنويةصائب q  رأٌي رأيٌ رأٌي رأٌي أو تقول هذا ، وهو يرى الكتاب، قلمقلمقلمقلمهذا ، كتاٌب كتاٌب كتاٌب كتاٌب هذا : فتقول

 .تقصد حy اإلشارة
 ....فإذن ألفاظ اإلشارة ال تعy مسماها إال بواسطة إشارة حسية أو معنويةفإذن ألفاظ اإلشارة ال تعy مسماها إال بواسطة إشارة حسية أو معنويةفإذن ألفاظ اإلشارة ال تعy مسماها إال بواسطة إشارة حسية أو معنويةفإذن ألفاظ اإلشارة ال تعy مسماها إال بواسطة إشارة حسية أو معنوية

 مفيدمفيدمفيدمفيد    كتابكتابكتابكتابهذا هذا هذا هذا : ل لإلشارة ا�سيةل لإلشارة ا�سيةل لإلشارة ا�سيةل لإلشارة ا�سيةمثامثامثامثا

 .كتابكتابكتابكتابن ا
شار إ�ه �سوس وهو فهنا اإلشارة حسية 
اذا؟ أل
 صائب  رأيرأيرأيرأيهذا : مثال اإلشارة ا
عنويةمثال اإلشارة ا
عنويةمثال اإلشارة ا
عنويةمثال اإلشارة ا
عنوية

 .والرأي ليس من األشياء ا
حسوسة رأيرأيرأيرأيوهو ، ن ا
شار إ�ه أمر معنويفهنا اإلشارة معنوية أل
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     ::::ألفاظ اإلشارةألفاظ اإلشارةألفاظ اإلشارةألفاظ اإلشارة
، وهذه األلفاظ Ôتلف باختالف ا
شار إ�ه، استعملوا sلك ألفاظا Òصوصة ال يتجاوزونها اإلشارة واالعرب عندما أراد

كما ، فله لفظ خاص وÁذا  ن Ñعاً ، وÁذا  ن مفردا مؤنثا فله لفظ خاص، فإذا  ن ا
شار إ�ه مفردا مذكرا فله لفظ خاص
 .سنشاهد اآلن

�  
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 ): ): ): ): ذاذاذاذا((((    ما يشار به للمفرد ا
ذكر وهوما يشار به للمفرد ا
ذكر وهوما يشار به للمفرد ا
ذكر وهوما يشار به للمفرد ا
ذكر وهو: : : : أوال

 : أو غ� >قل تقول >قال ن ا
فرد ا
ذكر سواء  طبعا
 ....رجلرجلرجلرجل    ذاذاذاذاو و و و ، ، ، ، كتاٌب كتاٌب كتاٌب كتاٌب     ذاذاذاذا

فإذا أردت أن تش� إ� ، جل ا�نبيهألكنها ليست منها إنما ] زائدة من ، ا�نبيه U اسم اإلشارة هاءهاءهاءهاءقد تدخل  أمر مهمأمر مهمأمر مهمأمر مهم
 .Þء Éوز لك أن تأÝ باسم اإلشارة دون تنبيه أو با�نبيه

 .ٌر صدوقٌر صدوقٌر صدوقٌر صدوقتاجتاجتاجتاج    ذاذاذاذاهههه:  مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك
 .ودخلت عليه هاء ا�نبيه، اسم اإلشارة ذا

            ::::وعند اإلعراب نقولوعند اإلعراب نقولوعند اإلعراب نقولوعند اإلعراب نقول: : : : 
 .حرف مبU Ø الفتح ال �ل T من اإلعراب: هاء ا�نبيههاء ا�نبيههاء ا�نبيههاء ا�نبيه

    ....اسم إشارة مبU Ø السكون q �ل رفع مبتدأ: ذاذاذاذا
 .صفة �اجر: صدوقصدوقصدوقصدوق، خ�: تاجرتاجرتاجرتاجر

خرها يلزم صورة آأي ، ومع� ا
بنيات أنها تالزم صورة واحدة، أسماء اإلشارة من ا
بنياتوقد أخذتم q الفصل ا
اÆ أن 
 .واحدة ال يتغ� مهما تغ�ت العوامل ا�اخلة عليها

فتقول q ا، �رور أو سواء  ن مرفو> أو منصوبا، هنا تلزم صورة واحدة وهو اGناء U السكون Ñ qيع ا�االت ذاذاذاذافثلك 
هذه ] . ل q �ل رفع أو نصب أو جرونق، نقول فيها مرفوع أو منصوب أو �رور الا
بنيات ، �ل رفع ما تقول مرفوع

 .ا
بنيات
 .سم إشارة مبU Ø السكون q �ل رفع ا
بتدأاذا ذا ذا ذا : sلك تلحظون عند اإلعراب قلنا، وأسماء اإلشارة من األسماء ا
بينة

 

 : لمفردة ا
ؤنث وT ألفاظ منهالمفردة ا
ؤنث وT ألفاظ منهالمفردة ا
ؤنث وT ألفاظ منهالمفردة ا
ؤنث وT ألفاظ منهاللللما يشار به ما يشار به ما يشار به ما يشار به : : : : ثانياثانياثانياثانيا �
 : نذكر منها ¤ا ع(ة ألفاظ¤ا ع(ة ألفاظ¤ا ع(ة ألفاظ¤ا ع(ة ألفاظا
ؤنثة استعمل العرب ا
فردة 

 .الفتاة ²سن لوا�يهاالفتاة ²سن لوا�يهاالفتاة ²سن لوا�يهاالفتاة ²سن لوا�يها ذيذيذيذيهههه: +و ذيذيذيذي --
 .ذيذيذيذيا�نبيه U اسم اإلشارة  هاءهاءهاءهاءدخلت 

Q- و، بإس�ن ا¤اء أو ك¬ها: ذهذهذهذه+ : 
 .بسكون ا¤اء اGنت مهذبةاGنت مهذبةاGنت مهذبةاGنت مهذبة ذهْ ذهْ ذهْ ذهْ هههه
 .بك¬ ا¤اء اGنت مهذبةاGنت مهذبةاGنت مهذبةاGنت مهذبة ذهِ ذهِ ذهِ ذهِ 
P- ÝÝÝÝ بيةتيتيتيتي: +وbرأة تعرف مع� ال
 .ك ا
رأة تعرف مع� الbبيةك ا
رأة تعرف مع� الbبيةك ا
رأة تعرف مع� الbبيةك ا

 .سنأخذ هذه ال�ف وا
راد بها ونوعها إن شاء اهللا، U اسم اإلشارة ال�فال�فال�فال�ف    دخلت



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٧ - 

 

 : بإس�ن ا¤اء أو ك¬ها: تهتهتهته -.
 .بسكون ا¤اء فتاة مهذبةفتاة مهذبةفتاة مهذبةفتاة مهذبة àْتهتهتهته
 .بك¬ ا¤اء فتاة مهذبةفتاة مهذبةفتاة مهذبةفتاة مهذبة تهِ تهِ تهِ تهِ 
 بةبةبةبةهذهذهذهذفتاة مفتاة مفتاة مفتاة م تاتاتاتا: نقول تاتاتاتا -�

 .ذات فتاة مهذبة: ذاتذاتذاتذاتلفظ  -�
عبارة عن لفظy ) ذهذهذهذه(ألن ا5ا4 منها ، و] q ا�قيقة ليست áسة، فرد ا
ؤنثلو الحظنا áسة أسماء تستعمل لإلشارة للم

إذن يصبح ، بك¬ها تهِ تهِ تهِ تهِ بإس�ن ا¤اء و تهْ تهْ تهْ تهْ هو عبارة عن لفظy ) تهتهتهته(و أيضا الرابع منها ، بك¬ ا¤اء ذهِ ذهِ ذهِ ذهِ و بإس�ن ا¤اء ذهْ ذهْ ذهْ ذهْ 
 .كما ذكرناوهناك ألفاظ أخرى تصل إ� ع(ة ) ذاتذاتذاتذات(اللفظ ا5امن ألفاظ،  عندنا سبعة

 : : : : ما يشار به للمث� ا
ذكر ألفاظهما يشار به للمث� ا
ذكر ألفاظهما يشار به للمث� ا
ذكر ألفاظهما يشار به للمث� ا
ذكر ألفاظه: : : : ثا5اً ثا5اً ثا5اً ثا5اً  �
 : +و، q حالة الرفع: : : : ذانذانذانذان


ان جليالن>
ان جليالن>
ان جليالن>
ان جليالن ذانذانذانذانهههه< 

 .ال �ل T من اإلعرابU Ø الفتح للتنبيه حرف مب ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اء: هههه :اإلعراباإلعراباإلعراباإلعراب
 .صفة لعا
ان: جليالنجليالنجليالنجليالن، ، ، ، خ�: >
ان>
ان>
ان>
انمبتدأ مبU Ø األلف q �ل رفع، : ذانذانذانذان
 : +و، ب وا�رq حالÃ ا1ص: : : : ذينذينذينذين

 العا
yالعا
yالعا
yالعا
y ذينذينذينذينصافحت هصافحت هصافحت هصافحت ه

 .للتنبيه ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءو، مفعول به q �ل نصب مبU Ø ا�اء: ذينذينذينذينو، لفاع: ا�اءا�اءا�اءا�اءفعل و: صافحصافحصافحصافح    اإلعراباإلعراباإلعراباإلعراب
y
، )ذا أâ بعد اسم اإلشارة فهو q الغالب بدل أو عطف بيان يتبع اسم اإلشارة q اإلعرابإاالسم ا
قرون بأل (بدل : : : : العا
yالعا
yالعا
yالعا

yفنقول <y
<y
<y
 .نصوب وعالمة نصبه ا�اءم >

 العا
yالعا
yالعا
yالعا
y ذينذينذينذينسلمت U هسلمت U هسلمت U هسلمت U ه

 .مبU Ø ا�اء q �ل جر: ذينذينذينذين، للتنبيه: : : : ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اء، حرف جر: UUUU    اإلعراباإلعراباإلعراباإلعراب
y
 .بدل أو عطف بيان: : : : العا
yالعا
yالعا
yالعا


ان جليالن>
ان جليالن>
ان جليالن>
ان جليالن ذانذانذانذانهههه -< 

 العا
yالعا
yالعا
yالعا
y ذينذينذينذينصافحت هصافحت هصافحت هصافحت ه -

 العا
yالعا
yالعا
yالعا
y ذينذينذينذينسلمت U هسلمت U هسلمت U هسلمت U ه -

 .مبتدأ مبU Ø األلف q �ل رفع: األوã ذانذانذانذانهههه
 .مفعول به مبU Ø ا�اء q �ل نصب: 5انيةا ذينذينذينذينهههه
 .مبU Ø ا�اء q �ل جر: ا5ا5ة ذينذينذينذينهههه

T ؤنث وماذا يستعمل
 .ننتقل للمث� ا
 ما يشار به للمث� ا
ؤنثما يشار به للمث� ا
ؤنثما يشار به للمث� ا
ؤنثما يشار به للمث� ا
ؤنث: : : : رابعارابعارابعارابعا �

 : +و، q حالة الرفع تانتانتانتاننقول 
 بنتان >قلتانبنتان >قلتانبنتان >قلتانبنتان >قلتان تانتانتانتانهاهاهاها
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 .صفة Gنتان: >قلتان>قلتان>قلتان>قلتان، خ�: بنتانبنتانبنتانبنتان، األلفمبتدأ q �ل رفع مبU Ø : تانتانتانتان، للتنبيه ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اء: تانتانتانتانهاهاهاها
yتyتyتyا1صب وا�ر ت Ãحال q ،و+ : 

 .ا
رأتy الكب�تyا
رأتy الكب�تyا
رأتy الكب�تyا
رأتy الكب�تy تyتyتyتyتصدقت U هاتصدقت U هاتصدقت U هاتصدقت U ها
 .مبU Ø ا�اء q �ل جر: تyتyتyتy، وللتنبيه ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اء: تyتyتyتyهاهاهاهاحرف جر، : UUUU، فعل وا�اء فاعل: : : : تصدقتصدقتصدقتصدق

yرأت
 .صفة للمرأتy: الكب�تyالكب�تyالكب�تyالكب�تy، بدل أو عطف بيان: ا
رأتyا
رأتyا
رأتyا
 .بال فرق ذينذينذينذينو ذانذانذانذانيعربان إعراب  تyتyتyتyو تانتانتانتانو

yذان وذين وتان وت q ي أعربناهاsنقطة مهمة ا U أن نُؤ{د Âينب  ،yشهور عند العلماء عند ا1حوي
هذا هو اإلعراب ا
yو تانتانتانتانو ذينذينذينذينو ذانذانذانذانأن : وهناك قول للنحويyتyتyتyران با�اء تÉث� ف�فعان باأللف وينصبان و
 .يعربان إعراب ا

 بنتان >قلتانبنتان >قلتانبنتان >قلتانبنتان >قلتان تانتانتانتانهاهاهاهات U القول ا5ا4 فإذا قل

 .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مث�: تانتانتانتانهاهاهاهاقال 
Tو� مثاTو� مثاTو� مثاTها : : : : و� مثا U هاتصدقت U هاتصدقت U هاتصدقت U تصدقتyتyتyتyت yالكب�ت yرأت
 ا
رأتy الكب�تyا
رأتy الكب�تyا
رأتy الكب�تyا

 .اسم �رور وعالمة جره ا�اء: تyتyتyتyهاهاهاها
 q ذينذينذينذينو ذانذانذانذانو{ذلك. 

yقوالن للنحوي yذان وذين وتان وت q تلخصyقوالن للنحوي yذان وذين وتان وت q تلخصyقوالن للنحوي yذان وذين وتان وت q تلخصyقوالن للنحوي yذان وذين وتان وت q تلخص::::     
هو الرأي هذا ، ويبنيان U ا�اء q حالÃ ا1صب وا�ر، دائما فيبنيان U األلف q حالة الرفع بنيانأنهما م القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

 .للعلماء ا
شهور
 .ف�فعان باأللف وينصبان وÉران با�اء إعراب ا
ث� نهما يعربانأ القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4    •
 ::::ما يشار به للجمع بنوعيه ما يشار به للجمع بنوعيه ما يشار به للجمع بنوعيه ما يشار به للجمع بنوعيه : : : : خامساً خامساً خامساً خامساً  �

 .واحداً  ل بنوعيه ا
ذكر وا
ؤنث يستعمل ¤ما لفظاً وقا إذا  ن ا
شار إ�ه Ñعاً 
 : +و، ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ ههههلو أدخلنا هاء ا�نبيه نقول و أوالءِ أوالءِ أوالءِ أوالءِ وهو 

 الطالب ´بون الفائدةالطالب ´بون الفائدةالطالب ´بون الفائدةالطالب ´بون الفائدة ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ هههه

 .الطالبالطالبالطالبالطالبوهو  للجمع ا
ذكر ؤالءؤالءؤالءؤالءههههاستعملت 
 .الطاGات �تهداتالطاGات �تهداتالطاGات �تهداتالطاGات �تهدات ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ هههه: مثال آخر

 .الطاGاتالطاGاتالطاGاتالطاGاتوهو  �مع ا
ؤنث ؤالءؤالءؤالءؤالءههههاستعملت 
فنقول إذا أردنا ، q حالة الرفع وا�ر وا1صب، مبU Ø الك¬ دائما ؤالءؤالءؤالءؤالءههههونلحظ أن ، لجمع بنوعيهلتعمل لفظ واحد اس

 ؤالءؤالءؤالءؤالءهههه    إعراب

 .بدل: الطالبالطالبالطالبالطالب، واسم إشارة مبU Ø الك¬ q �ل رفع مبتدأ: أوالءأوالءأوالءأوالء، للتنبيه: : : :     هههه
 ....الطاGات �تهداتالطاGات �تهداتالطاGات �تهداتالطاGات �تهدات ؤالءؤالءؤالءؤالءههههو{ذلك 

 .الطالبالطالبالطالبالطالب ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ أكرمت هأكرمت هأكرمت هأكرمت هتقول و
 .مفعول به مبU Ø الك¬ q �ل نصباسم إشارة : أوالءأوالءأوالءأوالءللتنبيه  ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اء: ؤالءؤالءؤالءؤالءهههه، ل وفاعلفع: أكرمتأكرمتأكرمتأكرمت

 : : : : الطاGاتالطاGاتالطاGاتالطاGات ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ هههه أثنيت Uأثنيت Uأثنيت Uأثنيت Uو
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 .اسم إشارة مبU Ø الك¬ q �ل جر: هنا أوالءِ أوالءِ أوالءِ أوالءِ 
 .q ا
ثالy السابقy مبتدأ مبU Ø الك¬ q �ل رفع ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ ؤالءِ هههه

 ....الطاGات �تهداتالطاGات �تهداتالطاGات �تهداتالطاGات �تهداتؤالء ؤالء ؤالء ؤالء ههههو، ، ، ، الطالب ´بون الفائدةالطالب ´بون الفائدةالطالب ´بون الفائدةالطالب ´بون الفائدة ؤالءؤالءؤالءؤالءهههه :ماوه
 ؟؟؟أوالءأوالءأوالءأوالءننتقل إ� سؤال ما األصل q استعمال 

 q أوالء نقول األصل ؟لكن هنا هل يستعمل إشارة للعاقل أو لغ� العاقل، يستعمل للجمع بنوعيه ا
ذكر وا
ؤنث أوالءأوالءأوالءأوالءقلنا 
 .إشارة �مع العاقل فهو، ، ، ، الطاGاتالطاGاتالطاGاتالطاGاتوووو    الطالبالطالبالطالبالطالب أوالءِ أوالءِ أوالءِ أوالءِ  أكرمتأكرمتأكرمتأكرمت+و ، أن يستعمل للعاقل كما q األمثلة السابقة

 وقد يستعمل قليال لغ� العاقل ومن ذلك قول الشاعر

 األيام أوæكأوæكأوæكأوæكوالعيش  بعد                 ُذّم ا
نازل بعد مäلة  اللوى

� لغ أوالءِ أوالءِ أوالءِ أوالءِ إذن نستعمل اسم اإلشارة ، واأليام غ� >قل، هنا إشارة إ� األيام، دخلت عليها  ف اjطابأوالء أوالء أوالء أوالء أصلها  أوæكأوæكأوæكأوæك
، ، ، ، سياراتسياراتسياراتسيارات    ذهذهذهذههههه، ، ، ، أقالمأقالمأقالمأقالم    ذهذهذهذههههه :وتقول) ِذهِذهِذهِذه(: العاقل وهذا قليل، الغالب أن يستعمل للجمع غ� العاقل مذكرا أو مؤنثا اسم اإلشارة

 ....أغنامأغنامأغنامأغنام    ذهذهذهذههههه

 ))))QQQQ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
تش� إ�  أن دتاوالعرب إذا أر، يكون قريبا أو بعيداأن قلنا أن ا
شار إ�ه إما  ........هذه ا�لقة سنتحدث عن ا
شار إ�ههذه ا�لقة سنتحدث عن ا
شار إ�ههذه ا�لقة سنتحدث عن ا
شار إ�ههذه ا�لقة سنتحدث عن ا
شار إ�ه

شارة و{ذلك إذا  ن ا
شار إ�ه بعيدا فإنها تستعمل معه أسماء اإل، ريب فإنها تستعمل معه أسماء اإلشارة استعماال خاصاالق
 :اآلن نقول هنا U ذلكنتعرف ، استعماال خاصا

 .هما q السابق إما أن يكون قريبا أو بعيدااذكرن: للمشار إ�ه مرتبتانللمشار إ�ه مرتبتانللمشار إ�ه مرتبتانللمشار إ�ه مرتبتان
ãرتبة األو
 .إ�ه قريباإ�ه قريباإ�ه قريباإ�ه قريباأن يكون ا
شار أن يكون ا
شار أن يكون ا
شار أن يكون ا
شار : ا
رتبة األوãا
رتبة األوãا
رتبة األوãا

وÁما أن يكون بعيدا، وÁما أن يكون بعيدا، وÁما أن يكون بعيدا، وÁما أن يكون بعيدا،     قريباقريباقريباقريبان ن ن ن ووووككككيييي    أنأنأنأن    ااااممممإإإإ، غ� >قلغ� >قلغ� >قلغ� >قلأو أو أو أو      ن >قال ن >قال ن >قال ن >قالسواء سواء سواء سواء     معنويامعنويامعنويامعنوياأو أو أو أو     حسياحسياحسياحسياالèء ا
شار إ�ه قريبا سواء  ن الèء ا
شار إ�ه قريبا سواء  ن الèء ا
شار إ�ه قريبا سواء  ن الèء ا
شار إ�ه قريبا سواء  ن 
) ) ) ) المالمالمالم((((اjطاب أو اjطاب أو اjطاب أو اjطاب أو ) ) ) )  ف ف ف ف((((نستعمل فيه أسماء اإلشارة دون زيادة نستعمل فيه أسماء اإلشارة دون زيادة نستعمل فيه أسماء اإلشارة دون زيادة نستعمل فيه أسماء اإلشارة دون زيادة : قال كيف نستعمل معه األلفاظ؟كيف نستعمل معه األلفاظ؟كيف نستعمل معه األلفاظ؟كيف نستعمل معه األلفاظ؟فففف    فإن  ن ا
شار إ�ه قريبافإن  ن ا
شار إ�ه قريبافإن  ن ا
شار إ�ه قريبافإن  ن ا
شار إ�ه قريبا

 .سيارة جديدةسيارة جديدةسيارة جديدةسيارة جديدة ذهذهذهذههههه ، وطُر غزيرطُر غزيرطُر غزيرطُر غزيرمممم ذاذاذاذاهههه: +و ،،،،اGعداGعداGعداGعد
طبعا هاء ا�نبيه ليس ¤ا عالقة با
شار  ،بزيادة الالمبزيادة الالمبزيادة الالمبزيادة الالمولم نقل ذلك  ،ككككذاذاذاذافلم نقل  ،،،،دون زيادة ال�فدون زيادة ال�فدون زيادة ال�فدون زيادة ال�ف ذاذاذاذااستعملنا اسم اإلشارة 

 .اأو بعيد اإ�ه قريب
 .ا
شار إ�ه قريبا
طر ن اسم اإلشارة للقريب أل: : : : ذاذاذاذا
ال تدخل عليها  ذهذهذهذهو ،كما q بعض األلفاظ ككككييييتتتتولو زدنا لقلنا  دون زيادة ال�فدون زيادة ال�فدون زيادة ال�فدون زيادة ال�فرة استعملنا اسم اإلشا: سيارة جديدةسيارة جديدةسيارة جديدةسيارة جديدة ذهذهذهذهههههو

 .استخدمنا اسم اإلشارة بدون  ف اjطاب وبدون الم اGعد فهنا ا
شار إ�ه قريب فهنا ، ف اjطاب
 : أن يكون ا
شار إ�ه بعيدا وT استعماالنأن يكون ا
شار إ�ه بعيدا وT استعماالنأن يكون ا
شار إ�ه بعيدا وT استعماالنأن يكون ا
شار إ�ه بعيدا وT استعماالن: ا
رتبة ا5انيةا
رتبة ا5انيةا
رتبة ا5انيةا
رتبة ا5انية

 : +و ))))فقطفقطفقطفقط((((إلشارة بزيادة ال�ف إلشارة بزيادة ال�ف إلشارة بزيادة ال�ف إلشارة بزيادة ال�ف أن نستعمل فيه أسماء اأن نستعمل فيه أسماء اأن نستعمل فيه أسماء اأن نستعمل فيه أسماء ا: األول
 .ك فتاة مهذبةك فتاة مهذبةك فتاة مهذبةك فتاة مهذبةييييذذذذ ،ك رجل مقبلك رجل مقبلك رجل مقبلك رجل مقبلذاذاذاذا

 ا،فهنا ا
شار إ�ه بعيد ،فقلنا ذيك ال�فال�فال�فال�ف ذيذيذيذيو� ا
ثال ا5ا4 أضفنا السم اإلشارة ،  ف اjطاب ف اjطاب ف اjطاب ف اjطاباسم اإلشارة أضفنا إ�ه  ذاذاذاذا
 .أدخلنا U اسم اإلشارة ال�ف وهذا االستعمال األول

 : +و اإلشارة بزيادة ال�ف والالماإلشارة بزيادة ال�ف والالماإلشارة بزيادة ال�ف والالماإلشارة بزيادة ال�ف والالمسماء سماء سماء سماء أأأأأن تُستعمل فيه أن تُستعمل فيه أن تُستعمل فيه أن تُستعمل فيه : ا5ا4
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 ....لك اGنت أقباللك اGنت أقباللك اGنت أقباللك اGنت أقبالتتتتلك الرجل ولك الرجل ولك الرجل ولك الرجل وذذذذ
 .ال�ف والالمال�ف والالمال�ف والالمال�ف والالماسم إشارة أضفنا إ�ه  لكلكلكلكذذذذفهنا اسم اإلشارة 

 ....الم اGعد وÀف اjطابالم اGعد وÀف اjطابالم اGعد وÀف اjطابالم اGعد وÀف اjطاباسم إشارة أضفنا إ�ه  لكلكلكلكتتتتو
 ننتقل اآلن إ� نقطة متعلقة بما سبق نقول

 ؟؟؟؟    ء اإلشارةء اإلشارةء اإلشارةء اإلشارةال�ف q أسماال�ف q أسماال�ف q أسماال�ف q أسما    UUUU    م© يمتنع دخول الم اGعدم© يمتنع دخول الم اGعدم© يمتنع دخول الم اGعدم© يمتنع دخول الم اGعد    ����
، Éوز األصل أن  ف اjطاب إذا دخلت U اسم اإلشارة فيجوز أن نضيف إ�  ف اjطاب الم اGعد هذا هو األصل

 .تلكتلكتلكتلكو  ذلكذلكذلكذلك: +و دخول الم اGعد W U ما دخلته ال�ف
م اGعد U  ف و� غ� هذه ا
واضع Éوز دخول ال، يمتنع دخول الم اGعد U  ف اjطاب q ثالثة مواضعيمتنع دخول الم اGعد U  ف اjطاب q ثالثة مواضعيمتنع دخول الم اGعد U  ف اjطاب q ثالثة مواضعيمتنع دخول الم اGعد U  ف اjطاب q ثالثة مواضعلكن 
 .اjطاب

  .فال تدخل عليهما الم اGعد سواء مث� مذكر أو مؤنثفال تدخل عليهما الم اGعد سواء مث� مذكر أو مؤنثفال تدخل عليهما الم اGعد سواء مث� مذكر أو مؤنثفال تدخل عليهما الم اGعد سواء مث� مذكر أو مؤنث) تانتانتانتان(و ) ذانذانذانذان( اسم اإلشارة ا
ث�اسم اإلشارة ا
ث�اسم اإلشارة ا
ث�اسم اإلشارة ا
ث�: ا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األول �
 .بالق¡بالق¡بالق¡بالق¡) ) ) ) أوãأوãأوãأوã((((    ±الف±الف±الف±الف، ، ، ، q لغة من مدهq لغة من مدهq لغة من مدهq لغة من مده    ))))أوالءأوالءأوالءأوالء(: ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4 �

 ،بمع� أن تأÝ ا¤مزة بعد األلف ،با
د أوالءبا
د أوالءبا
د أوالءبا
د أوالء اللغة األوãاللغة األوãاللغة األوãاللغة األوã :اسم اإلشارة اsي يستعمل للجمع ا
ذكر وا
ؤنث فيه لغتان :أوالءأوالءأوالءأوالء
yنزل بها القر ،وهذه لغة ا�جازي Ãتعا� آو] ال Tقو q ن الكريم كما)Ýهؤالء بنا.( 

 .ةبدون همز )أوã( ، بعض لغات العرب تق¡و] لغة ا�ميميy و] لغة أسد وقيس بالق¡بالق¡بالق¡بالق¡) أوãأوãأوãأوã(و]  لغة أخرىلغة أخرىلغة أخرىلغة أخرىوفيه 
فال Éوز أن تدخل الالم U  ،ما Éوز لكلكلكلكءءءءأوالأوالأوالأوالفال تقول ، أوالء با
دأوالء با
دأوالء با
دأوالء با
دU اsي ال تدخل فيه الم اGعد ا
وضع ا5ا4 : فقال

 .q لغة بعض من يق¡ أوã لكأوã لكأوã لكأوã لك: قال q لغة بعض من يق¡ Éوز أن تدخل الالم U ال�ف فتقوللكن q الق¡ لكن q الق¡ لكن q الق¡ لكن q الق¡ ، ال�ف
 .لكلكلكلكااااذذذذفال Éوز هفال Éوز هفال Éوز هفال Éوز ه    ،،،،�نبيه�نبيه�نبيه�نبيهاسم اإلشارة اsي تقدمته هاء ااسم اإلشارة اsي تقدمته هاء ااسم اإلشارة اsي تقدمته هاء ااسم اإلشارة اsي تقدمته هاء ا: ا
وضع ا5الث واألخ�ا
وضع ا5الث واألخ�ا
وضع ا5الث واألخ�ا
وضع ا5الث واألخ��

 ،نه ال Éوز أن نضيف الم اGعد مع ال�فإإذا جاءنا اسم إشارة وقد دخلت عليه هاء ا�نبيه ف
 yد أن  َكُ_ت عليه الزيادات،َكُ_ت عليه الزيادات،َكُ_ت عليه الزيادات،َكُ_ت عليه الزيادات،ذلك بأن هذا نلحظ أن اسم اإلشارة : وعلل بعض ا1حويê الزيادات q هاهاهاها(فلو تأملنا (

فأصبحت الزيادات أك_ من حروف االسم ، ذاذاذاذاصل االسم هو عبارة عن حرفy أو ائدةائدةائدةائدةوالالم زائدة وال�ف زوالالم زائدة وال�ف زوالالم زائدة وال�ف زوالالم زائدة وال�ف ز، ا�نبيه زائدة
ëوضع األص
 .فثلك منعوا زيادة الم اGعد q مثل هذا ا

 ننتقل إ� نقطة أخرى و] مهمة ويغفل عنها كث� من ا
تعلمy ننبه عليها
 ))))الفرق بy ال�ف الÃ تلحق أسماء اإلشارة وÀف الضم�الفرق بy ال�ف الÃ تلحق أسماء اإلشارة وÀف الضم�الفرق بy ال�ف الÃ تلحق أسماء اإلشارة وÀف الضم�الفرق بy ال�ف الÃ تلحق أسماء اإلشارة وÀف الضم�((((

هنا ضم� وìكم  ال�فال�فال�فال�ف، كتابك وأمر ربككتابك وأمر ربككتابك وأمر ربككتابك وأمر ربك ذاذاذاذاهههه: مثاTمثاTمثاTمثاT، " ف ا
خاطب"الضم� ا
تصل  :درستم أن من أنواع الضم�تقدم و
 .وÁذا  ن اسما فيجب أن يكون T �ل من اإلعراب، يدرك أن الضم� من األسماء

�ف الÃ تدخل U أسماء ، وí  ف ] اسم، إال العراب ألنها اسمإذاً  ف الضم� Éب أن يكون ¤ا �ل من اإل
حرف وÁذا  نت  ،وÁنما ] حرف خطاب ،سماااإلشارة ليست  اءسمأالÃ تدخل U  �ف�ف�ف�فللللاااا، به U هذه ا1قطةبه U هذه ا1قطةبه U هذه ا1قطةبه U هذه ا1قطةتتتتنننننننناإلشارة، 

 .ليس ¤ا �ل من اإلعرابخطاب فمع� ذلك أنه 
     ::::هناك فرقان مهمانهناك فرقان مهمانهناك فرقان مهمانهناك فرقان مهمان 

لÃ تلحق غ� �ف االأما  ،�ل ¤ا من اإلعراب ال خطاب مبØ اإلشارة حرف اءسمأ لحقالÃ ت أن  ف اjطاب األولاألولاألولاألول
مبq Ø �ل رفع فاعل، مبq Ø �ل نصب مفعول : ، فنقولسم T �ل من اإلعرابفإنها ضم� متصل و] ا أسماء اإلشارة
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 .به، مبq Ø �ل جر باإلضافة، وهكذا
 ككككقلمقلمقلمقلم    ككككللللذذذذ: : : : مثالمثالمثالمثال

ãال�ف األوãال�ف األوãال�ف األوãال�ف األو  U دخلت U دخلت U دخلت U غ� اسم اإلشارةدخدخدخدخ وال�ف ا5انيةوال�ف ا5انيةوال�ف ا5انيةوال�ف ا5انية ،،،،سم اإلشارةسم اإلشارةسم اإلشارةسم اإلشارةاااادخلت U غ� اسم اإلشارةلت U غ� اسم اإلشارةلت U غ� اسم اإلشارةلت U لت. 
 .)لكلكلكلكذذذذ(و] q  ،ال �ل T من اإلعراب حرف خطابحرف خطابحرف خطابحرف خطاب: : : : األوãاألوãاألوãاألوãفففف

q �ل q �ل q �ل q �ل  ال�فال�فال�فال�فمضاف و فقلمفقلمفقلمفقلم ، �ل جر مضاف إ�هبq ØوÁعرابها ضم� متصل م، T �ل من اإلعراب ضم� متصلضم� متصلضم� متصلضم� متصل: : : : ا5انيةا5انيةا5انيةا5انية
    .اتصلت îرف جر أو اسماتصلت îرف جر أو اسماتصلت îرف جر أو اسماتصلت îرف جر أو اسمq �ل جر إذا q �ل جر إذا q �ل جر إذا q �ل جر إذا وتكون  q �ل نصب إذا اتصلت بفعلq �ل نصب إذا اتصلت بفعلq �ل نصب إذا اتصلت بفعلq �ل نصب إذا اتصلت بفعلوتكون أيضا  ،،،،جر مضاف إ�هجر مضاف إ�هجر مضاف إ�هجر مضاف إ�ه

فهذه فهذه فهذه فهذه  أما ال�ف الÃ تلحق اسم اإلشارةوالزوائد،  حقلوالتصل بها ات¡ف بمع� أنها تأن تÉب  أن  ف الضم� :ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4
 .لحق بها الزوائدنيعØ أن تلحق بها الزوائد وÉوز أال ، Éوز فيها ا�¡ف وعدم ا�¡فÉوز فيها ا�¡ف وعدم ا�¡فÉوز فيها ا�¡ف وعدم ا�¡فÉوز فيها ا�¡ف وعدم ا�¡ف

 ....ننننككككأكرمتأكرمتأكرمتأكرمت– ممممككككأكرمتأكرمتأكرمتأكرمت – ماماماماككككأكرمتأكرمتأكرمتأكرمت – ككككأكرمتأكرمتأكرمتأكرمت: +و
والÃ  ا
ث�ا
ث�ا
ث�ا
ث�و�قتها الزوائد مثل الÃ تدل U  ،سم اإلشارة فÎ ضم�األنها لم تلحق  " ف الضم�"تلحظون هنا أن ال�ف 

 U ذكر تدل
 .ا�مع ا
ؤنثا�مع ا
ؤنثا�مع ا
ؤنثا�مع ا
ؤنثوالÃ تدل U ا�مع ا
ذكر ا�مع ا
ذكر ا�مع ا
ذكر ا�مع ا
 .لم تلحق بها الزوائد ألنه للمفرد ا
ذكر ككككأكرمتأكرمتأكرمتأكرمتفهنا 
 .وهذا د�ل U ا
خاطب ا
يم واأللفا
يم واأللفا
يم واأللفا
يم واأللفو] ال�ف �قت بها الزوائد : ماماماماككككأكرمتأكرمتأكرمتأكرمتوهنا 
 .الزائدة وهذا د�ل U أن ا
خاطب Ñع مذكر ا
يما
يما
يما
يمال�ف �قتها : ممممككككأكرمتأكرمتأكرمتأكرمتوهنا 
اللة U أن توهذه ا1ون حرف ل نون النسوةنون النسوةنون النسوةنون النسوةال�ف ]  ف الضم� وت¡فت بمع� �قتها الزائد وهو : ننننككككأكرمتأكرمتأكرمتأكرمتوهنا 

 .ا
خاطب Ñع مؤنث
�يئها �يئها �يئها �يئها U  األمثلة، جوز فيها ا�¡ف وعدم ا�¡ف والغالب أن تت¡فجوز فيها ا�¡ف وعدم ا�¡ف والغالب أن تت¡فجوز فيها ا�¡ف وعدم ا�¡ف والغالب أن تت¡فجوز فيها ا�¡ف وعدم ا�¡ف والغالب أن تت¡ففيفيفيفي ة الالحقة السم اإلشارةة الالحقة السم اإلشارةة الالحقة السم اإلشارةة الالحقة السم اإلشارةال�ف ا�رفيال�ف ا�رفيال�ف ا�رفيال�ف ا�رفيأما أما أما أما 

ٌء ِمْن َربñُكمْ كُ كُ كُ كُ َذلِ َذلِ َذلِ َذلِ {قوT تعا�  مت¡فةمت¡فةمت¡فةمت¡فة
َ

ٌء ِمْن َربñُكمْ ْم بَال
َ

ٌء ِمْن َربñُكمْ ْم بَال
َ

ٌء ِمْن َربñُكمْ ْم بَال
َ

 .اآلية }..ْم بَال
 مممما
يا
يا
يا
يوتلحظون أنها ت¡فت بمع� دخلت عليها  ،ال�ف هذه حرف �قت اسم اإلشارة ممممككككذلذلذلذلq  ال�فال�فال�فال�فعندنا هنا q اآلية 

، والفرق بy ال�ف هنا وهنا أن األوÉ ãب أن تلحقها الزوائد، Éب أن تت¡ف "ربكم"q  هنا ال�ف ،عالمة ا�مع
 .مت¡فة وا�¡ف فيها جائز، وا5انية مت¡فة وا�¡ف فيها واجب ألن هذه اسم، وتلك حرف خطاب

َمØِ َرñó كُ كُ كُ كُ َذلِ َذلِ َذلِ َذلِ {قوT تعا� : مثال آخر +و
ô
ا َعل ôَما ِمم ñóَر Øَِم
ô
ا َعل ôَما ِمم ñóَر Øَِم
ô
ا َعل ôَما ِمم ñóَر Øَِم
ô
ا َعل ôاسم اإلشارة ت¡فت هنا ال�فال�فال�فال�فتلحظون  }َما ِمم q،  الغالب منهذا. 

 هنا ال�فال�فال�فال�فلكن ، قرب لكنأوÉوز أن تقول ذلك الطريق ، ، ، ، ننننككككللللالطريق أقرب  ننننككككذلذلذلذل: و+و ،الكتاب ماماماماككككذلذلذلذل اخذ: و+و
 q" 

َ
 ل
َ
 ل
َ
 ل
َ
 .Éب أن تت¡ف تلحقها الزائدة ا�الة U ا�مع ا
ؤنث أو ا
ث� وهكذا "àَàّàَننننكُ كُ كُ كُ ل

 .الغالببا�¡ف، وهو الكتاب  ماماماماككككذلذلذلذل اوÉوز أن تقول خذ ،الكتاب    ككككذلذلذلذل اوÉوز أن تقول خذ
ِ {قوT تعا�  ومن �يئها غ� مت¡فةومن �يئها غ� مت¡فةومن �يئها غ� مت¡فةومن �يئها غ� مت¡فة ِ َذل ِ َذل ِ َذل ُكمْ     َك َك َك َك َذل

َ
ُكمْ َخْ�ٌ ل
َ
ُكمْ َخْ�ٌ ل
َ
ُكمْ َخْ�ٌ ل
َ
 .نآq غ� القر خ� لكم ممممككككذلذلذلذل ولو ت¡فت لقيلولو ت¡فت لقيلولو ت¡فت لقيلولو ت¡فت لقيل }َخْ�ٌ ل

 .الكتاب لكما ماماماماككككذلذلذلذلل�نت  لم تت¡ف ولو ت¡فتلم تت¡ف ولو ت¡فتلم تت¡ف ولو ت¡فتلم تت¡ف ولو ت¡فت ككككذلذلذلذلمن  ال�فال�فال�فال�فالكتاب لكما،  ككككذلذلذلذل: و+و
 ماء اإلشارة؟؟ماء اإلشارة؟؟ماء اإلشارة؟؟ماء اإلشارة؟؟كيف تعرب أسكيف تعرب أسكيف تعرب أسكيف تعرب أس

أسماء اإلشارة مبينة q �ل رفع أو نصب أو جر  :ومن خالل خالصة ما أعربناه ،طبعا عرفنا فيما سبق إعراب بعض األمثلة
 : كما أ�نا q ا�لقة ا
اضية نقول ففيهما خالف) تان(و ) ذان( لكن يستث� من ذلك ،îسب موقعها من ا�ملة

yفأك_ ا1حويyفأك_ ا1حويyفأك_ ا1حويyأسماء اإلشارة بنيانبنيانبنيانبنيانذهب إ� أنهما مذهب إ� أنهما مذهب إ� أنهما مذهب إ� أنهما م فأك_ ا1حوي õأسماء اإلشارةكبا õأسماء اإلشارةكبا õأسماء اإلشارةكبا õحالة الرفع ،كبا q األلف U ا1صب  ،ويبنيان Ãحال q ا�اء Uو



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         
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 ،لفأليرفعان با وهو رأي ذهب إ�ه قليل من ا1حويy، وهو أنهما ومنهم من ذهب إ� أنهما معربان إعراب ا
ث�ومنهم من ذهب إ� أنهما معربان إعراب ا
ث�ومنهم من ذهب إ� أنهما معربان إعراب ا
ث�ومنهم من ذهب إ� أنهما معربان إعراب ا
ث�، وا�ر
 .وينصبان وÉران با�اء

 الرجلالرجلالرجلالرجل    ذاذاذاذاههههجاء جاء جاء جاء  :نماذج توضح ذلك

 .اسم إشارة مبU Ø السكون q �ل رفع فاعل: ذاذاذاذا، حرف تنبيه ال �ل T من اإلعرابا¤اء ا¤اء ا¤اء ا¤اء : ذاذاذاذاهههه، لفع: جاءجاءجاءجاء
 الرجالنالرجالنالرجالنالرجالن    ذانذانذانذانجاء جاء جاء جاء 

 .اسم إشارة مبU Ø األلف q �ل رفع فاعل: نقول وهو اsي يرى أنهما مبنيانوهو اsي يرى أنهما مبنيانوهو اsي يرى أنهما مبنيانوهو اsي يرى أنهما مبنيان القول األولالقول األولالقول األولالقول األول تعرب U: : : : ذانذانذانذان
 Uي يرى أنهما معربان إعراب ا القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4وsي يرى أنهما معربان إعراب ااsي يرى أنهما معربان إعراب ااsي يرى أنهما معربان إعراب ااsث�ا
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مث�: ذانذانذانذاننقول  
ث�
ث�
ث�

 ا
رأتyا
رأتyا
رأتyا
رأتy    تyتyتyتyأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت 

 .مفعول به q �ل نصب: تyتyتyتy، فاعل ا�اءا�اءا�اءا�اءفعل و: أكرمأكرمأكرمأكرم
 U yل نصب مفعول به: القول األولالقول األولالقول األولالقول األولتعرب ت� q ا�اء U Øاسم إشارة مب، 

  Uمفعول به منصوب وعالمة نصبه ا�اء ألنه مث: القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4و�. 

�ن
�ن
�ن
�ن ا ا ا ا����إإإإاإلشارة اإلشارة اإلشارة اإلشارة  

sلك Éب  ،أن يش�وا إ� ا
�ن م�ن قريب أو بعيد فإنهم استعملوا sلك ألفاظا خاصة لم يتجاوزوها واأيضا العرب إذا أراد
 ،وقد نزل بهذه اللغة ،ن الكريمرآو] لغة الق ،نتبع هذا االستعمال ح© يكون öمنا موافقا للغة الصحيحة نعلينا أ


�ن فإنما أشار بهذه األلفاظ الÃ استعملها هؤالء العرب ا�إن آار القروعندما أش. 
 .خاصة به اول� واحد منهما ألفاظ، Áًàما أن يكون بعيداÁما أن يكون بعيداÁما أن يكون بعيداÁما أن يكون بعيداوووو    إما أن يكون قريباً إما أن يكون قريباً إما أن يكون قريباً إما أن يكون قريباً     ا
�ن ا
شار إ�ها
�ن ا
شار إ�ها
�ن ا
شار إ�ها
�ن ا
شار إ�ه

 : استعمل T العرب لفظy ألفاظ اإلشارة للم�ن القريبألفاظ اإلشارة للم�ن القريبألفاظ اإلشارة للم�ن القريبألفاظ اإلشارة للم�ن القريب
 .إشارة لقربه ُهنَاُهنَاُهنَاُهنَا بيتنابيتنابيتنابيتنا: شديد +وبضم ا¤اء وفتح ا1ون بدون ت: ُهنَاُهنَاُهنَاُهنَا: األول
 .القريب م�نللاسم إشارة  هناهناهناهناااااههههـ ـ ـ ـ فففف }قَاِعُدونَ قَاِعُدونَ قَاِعُدونَ قَاِعُدونَ     َهاُهنَاَهاُهنَاَهاُهنَاَهاُهنَاإِنôا إِنôا إِنôا إِنôا {فنقول +و قوT تعا�  ،ندخل عليها هاء ا�نبيه: ههناههناههناههنا: ا5ا4

 : يشار للم�ن اGعيد باأللفاظ اآلتية    ألفاظ اإلشارة للم�ن اGعيدألفاظ اإلشارة للم�ن اGعيدألفاظ اإلشارة للم�ن اGعيدألفاظ اإلشارة للم�ن اGعيد
 . ف اjطاب ف اjطاب ف اjطاب ف اjطابا U هن فتضيف ،ككككهناهناهناهنابيتنا بيتنا بيتنا بيتنا : +و ككككهناهناهناهنا
 .لكلكلكلكهناهناهناهناجلست جلست جلست جلست +و  ال�ف والالمال�ف والالمال�ف والالمال�ف والالمنضيف U هنا : : : : لكلكلكلكهناهناهناهنا
 .هناكهناكهناكهناكههههنظر إ� الرجل نظر إ� الرجل نظر إ� الرجل نظر إ� الرجل اااا: ا�نبيه +و ءهاهاهاهافتضيف إ� هناك : : : : هناكهناكهناكهناكهههه

 .ااااَهّن َهنّ َهّن َهّن ا�امعة ا�امعة ا�امعة ا�امعة : +و بفتح ا¤اء وتشديد ا1ونبفتح ا¤اء وتشديد ا1ونبفتح ا¤اء وتشديد ا1ونبفتح ا¤اء وتشديد ا1ون: : : : ااااَهنّ َهنّ َهنّ َهنّ 
 .بك¬ ا¤اءبك¬ ا¤اءبك¬ ا¤اءبك¬ ا¤اء: اااانّ نّ نّ نّ هِ هِ هِ هِ 

 ôهن ôهن ôهن ôاءفأضيفت ) ااااَهنّ َهنّ َهنّ َهنّ (وهو نفس الرابع : تتتتهن�اءا�اءا�اءا�ا. 
+و ) ، أما َعمô فهو اسم إشارة للم�ن اGعيدال �ل T من األعراب مبØ بضم ا5اء حرف عطف مô مô مô مô عُ عُ عُ عُ ألنه عندنا ( بفتح ا5اءبفتح ا5اءبفتح ا5اءبفتح ا5اء: َعمّ َعمّ َعمّ َعمّ 

ْفنَا {قوT تعا� 
َ
ْزل

َ
ْفنَا َوأ

َ
ْزل

َ
ْفنَا َوأ

َ
ْزل

َ
ْفنَا َوأ

َ
ْزل

َ
ََخِرينَ َعمô َعمô َعمô َعمô َوأ

ْ
ََخِرينَ اآل
ْ

ََخِرينَ اآل
ْ

ََخِرينَ اآل
ْ

 .}اآل
U ن مبØ ن مبØ ن مبØ ن مبØ ظرف م�ظرف م�ظرف م�ظرف م�كما q اآلية السابقة  ثَمّ ثَمّ ثَمّ ثَمّ فففف، تعرب ظرف م�نتعرب ظرف م�نتعرب ظرف م�نتعرب ظرف م�ن    ألفاظ اإلشارة إ� ا
�ن قريبا أو بعيدا q الغالب أنها

 .)بضم ا¤اء وفتح ا1ون(ظرف ظرف ظرف ظرف  اااانَ نَ نَ نَ هُ هُ هُ هُ ا�امعة ا�امعة ا�امعة ا�امعة و{ذلك مثال  ،الفتح q �ل نصب
 .ظرف م�ن متعلق بمحذوف يعØ مستقرة هنا) بفتح ا¤اء وتشديد ا1ون(((( ااااَهّن َهنّ َهّن َهّن ا�امعة ا�امعة ا�امعة ا�امعة و{ذلك 



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         
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 ))))PPPP((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 : نبدأنتحدث q هذا ا�وم عن أسئلة وتطبيقات اسم اإلشارة ح© إن شاء اهللا تتضح الصورة ف
 )ا
درس يعرض أسئلة U ال(´ة(تطبيق U اسم اإلشارة 

 }َرñó َرñó َرñó َرñó     َهَذاَهَذاَهَذاَهَذاقَاَل قَاَل قَاَل قَاَل {: خb اإلجابة الصحيحة øا يأÝخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝااااسؤال سؤال سؤال سؤال 
 : اسم إشارة لـاسم إشارة لـاسم إشارة لـاسم إشارة لـ هذاهذاهذاهذا
 ....مبتدأ مبU Ø الفتح q �ل رفعمبتدأ مبU Ø الفتح q �ل رفعمبتدأ مبU Ø الفتح q �ل رفعمبتدأ مبU Ø الفتح q �ل رفع    •           ....    مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا
قدرة U األلفمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا
قدرة U األلفمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا
قدرة U األلفمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا
قدرة U األلف    •
 .فاعل مبU Ø السكون q �ل رفعفاعل مبU Ø السكون q �ل رفعفاعل مبU Ø السكون q �ل رفعفاعل مبU Ø السكون q �ل رفع    •                                                                                    ....ن q �ل رفعن q �ل رفعن q �ل رفعن q �ل رفعمبتدأ مبU Ø السكومبتدأ مبU Ø السكومبتدأ مبU Ø السكومبتدأ مبU Ø السكو    •

 ؟أي هذه اjيارات صحيحأي هذه اjيارات صحيحأي هذه اjيارات صحيحأي هذه اjيارات صحيح
 .إما أن تكون فعل أو أن تكون مبتدأ وخ� ،فعل لكن اsي بعد قال Ñلة �كية: لو تأملنا اآلية قال

 .خ�: ورó ،مبتدأ: إذاً عندنا هذا
إذن نقول مرفوع؟ وال q �ل رفع؟ ! مبØ وال معرب؟؟ ا�واب اسم اإلشارة مبØواسم اإلشارة  ،ا
بتدأ مرفوع وهذا واضح

 .ا�واب q �ل رفع
ألن اسم !!!  فإذن قو1ا اjيار األول مبتدأ مرفوع خطأ ،إذن لو تأملنا هنا اjيارات اكتشفنا أن اسم اإلشارة مبq Ø �ل رفع

 .ل رفع�بل نقول q  ،خطأ مرفو>عنه نقول ال اإلشارة 
 q ا
ثال مبU Ø ماذا؟) هذا(لكن ننظر اسم اإلشارة  ،ألنها q �ل رفع ،عندنا اjيار ا5ا4 وا5الث والرابع *ها �تملة

 .فإنه مبU Ø السكون آخره ألفمبØ و فعلأي أو  أي حرفأو اسم أي  ننتبه إ� قاعدة
إذن اjيار األول وا5ا4  ،اب خطأ ألن الصحيح أنه مبU Ø السكونإذاً اjيار ا5ا4 مبتدأ مبU Ø الفتح صحيح؟ ا�و

 .خطأ عندنا اjيار ا5الث والرابع
 خ�: ورó، مبتدأ): هذا(قلنا اjيار ا5الث مبتدأ إذاً 

 U مبتدأ مبØ(إذاً اjيار ا5الث هو الصحيح ، وليس فاعل تدأمب) هذا(إذاً اjيار الرابع خطأ ألنه قال فاعل مبØ و
 .)السكون

 : خرخرخرخرآآآآننتقل إ� سؤال ننتقل إ� سؤال ننتقل إ� سؤال ننتقل إ� سؤال 
 ))))خb ا�واب الصحيحخb ا�واب الصحيحخb ا�واب الصحيحخb ا�واب الصحيحاااا((((من ألفاظ اإلشارة للم�ن القريب من ألفاظ اإلشارة للم�ن القريب من ألفاظ اإلشارة للم�ن القريب من ألفاظ اإلشارة للم�ن القريب 

 هنالكهنالكهنالكهنالك    •            اااانô نô نô نô هَ هَ هَ هَ     •

 هناكهناكهناكهناك    •            ههناههناههناههنا    •

أما َهّنا وهنالك وهناك فإنها إشارة  ،اسم إشارة للم�ن القريب )ههنا(أن  ،ا�واب الصحيح كما تعلمنا هو اjيار ا5الث
 .بق دراستهكما س ،للم�ن اGعيد

     ::::سؤال آخرسؤال آخرسؤال آخرسؤال آخر
 : : : : ال�ف الالحقة السم اإلشارة تكونال�ف الالحقة السم اإلشارة تكونال�ف الالحقة السم اإلشارة تكونال�ف الالحقة السم اإلشارة تكون

 ....غ� مت¡فة �Gاغ� مت¡فة �Gاغ� مت¡فة �Gاغ� مت¡فة �Gا    –مت¡فة �Gا مت¡فة �Gا مت¡فة �Gا مت¡فة �Gا     –غ� مت¡فة غ� مت¡فة غ� مت¡فة غ� مت¡فة     ----مت¡فة مت¡فة مت¡فة مت¡فة 
الغالب أن ال�ف الالحقة ألسماء اإلشارة أنها ، q بمع� أنها ²لقها الزوائد ،ا�واب الصحيح أنها مت¡فة �Gا كما قلنا
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 .تلزم صورة واحدةأنها وÉوز أال تت¡ف بمع�  ،تلحقها الزوائد هذا q الغالب
     ::::ننتقل إ� سؤال آخرننتقل إ� سؤال آخرننتقل إ� سؤال آخرننتقل إ� سؤال آخر

 (...................)(...................)(...................)(...................)فازت فازت فازت فازت 

****---- ( ( ( ( yجتهدت
 هاتy ا
جتهدتانهاتy ا
جتهدتانهاتy ا
جتهدتانهاتy ا
جتهدتان) ) ) ) QQQQ****هاتy ا
جتهدتy هاتy ا
جتهدتy هاتy ا
جتهدتy هاتy ا

****PPPP ( ( ( ( جتهدتان
 هاتان ا
جتهدتyهاتان ا
جتهدتyهاتان ا
جتهدتyهاتان ا
جتهدتy) ) ) ) ....****هاتان ا
جتهدتان هاتان ا
جتهدتان هاتان ا
جتهدتان هاتان ا

 ما ا�واب الصحيح هنا؟؟ما ا�واب الصحيح هنا؟؟ما ا�واب الصحيح هنا؟؟ما ا�واب الصحيح هنا؟؟

واسم اإلشارة إذا  ن ، والفاعل يكون مرفو> أو q �ل رفع ،فاعل ثم q الفراغ ،حرف تأنيث: فعل وا�اء: عندنا هنا فاز
 ذن من االختيارات ما هو ا�واب الصحيح؟إ ،مث� مؤنث أو مذكر سيكون بماذا باأللف؟؟ أم با�اء؟؟ ا�واب باأللف

واjيار  ،يار األول خطأفإذن اj ،الة الرفعحو{ما قلنا أن اسم اإلشارة يب� U األلف q  ،م�ن رفع q الفراغا
�ن هنا 
 .)أي ا
�ن ا
نقط(ألن هاتq y اjيار األول وا5ا4 با�اء وهذا م�ن رفع  عليلا� :ا5ا4 أيضا خطأ

اسم مقرون بأل فيجب أن ه قلنا لكم أن اسم اإلشارة إذا وقع بعد إذاً بû عندنا اjيار ا5الث والرابع ما الصواب فيهما؟؟؟
 ..عراببأل موافقا السم اإلشارة q اإل يكون االسم ا
قرون

أما اjيار  ،ذاً اjيار ا5الث هو الصحيحإ، باأللف أيضا ألنه بدل أو عطف بيان نننناااا�تهدت�تهدت�تهدت�تهدتباأللف فيجب أن يكون  ننننااااهاتهاتهاتهات
 .واGدل أو عطف اGيان يتبع ما قبله q اإلعراب ،ن بدل أو عطف بيانان ا
جتهدتالرابع فخطأ أل

 بعدهبعدهبعدهبعدهننتقل للسؤال اsي ننتقل للسؤال اsي ننتقل للسؤال اsي ننتقل للسؤال اsي 

 U عدGوز دخول الم اÉ U عدGوز دخول الم اÉ U عدGوز دخول الم اÉ U عدGوز دخول الم اÉ (..........) (..........) (..........) (..........)ماذا؟؟؟ماذا؟؟؟ماذا؟؟؟ماذا؟؟؟ 

 أوالءأوالءأوالءأوالء    ----هذا هذا هذا هذا     ----أوã أوã أوã أوã     ----تان تان تان تان 

 :إال q ثالث مواضع، هذا هو األصل! األصل قلنا أنه Éوز أن تدخل الم اGعد U اسم اإلشارة ا
قرون بكاف اjطاب
منها منها منها منها متنع دخول الم اGعد q ثالثة مواضع ألنه ي نقول ا�واب أنه ال Éوزهل Éوز أن تدخل عليها الم اGعد؟؟  تانتانتانتانفهنا 

 .اسم اإلشارة ا
ث� للمذكر وا
ؤنثاسم اإلشارة ا
ث� للمذكر وا
ؤنثاسم اإلشارة ا
ث� للمذكر وا
ؤنثاسم اإلشارة ا
ث� للمذكر وا
ؤنث
ãأوãأوãأوãوز؟ : أوÉ وز؟ أو الÉوزÉ عد ألنها بالق¡ ا�واب نعمGأن تدخل عليها الم ا. 
الم اGعد هاء ا�نبيه يمتنع دخول بألن اسم اإلشارة إذا اقbن  ،ا�واب ال Éوزهل Éوز أن تدخل عليه الم اGعد؟ : هذاهذاهذاهذا

 .عليه
ن أوã بالق¡ إذن يكون ا�واب الصحيح هو اjيار ا5ا4 أل ،؟؟ ألنها با
دا
اذ ال تدخل عليها الم اGعدأيضا : أوالءأوالءأوالءأوالء

 .تدخل عليها الم اGعد
     ::::سؤال آخرسؤال آخرسؤال آخرسؤال آخر

 اسم اإلشارة للم�ن اGعيداسم اإلشارة للم�ن اGعيداسم اإلشارة للم�ن اGعيداسم اإلشارة للم�ن اGعيد

 ....تاتاتاتا    ----    َعّم بالفتحَعّم بالفتحَعّم بالفتحَعّم بالفتح    ----ثُم بالضم ثُم بالضم ثُم بالضم ثُم بالضم     ----ههنا ههنا ههنا ههنا 
 ما ا�واب الصحيح؟؟ما ا�واب الصحيح؟؟ما ا�واب الصحيح؟؟ما ا�واب الصحيح؟؟

 .رة للم�ن القريباسم إشا ههناههناههناههنا
 ûؤنث ،شارةإليس للم�ن  تاتاتاتا؟؟؟ تاتاتاتاو ثَــمثَــمثَــمثَــمو ثُـــمثُـــمثُـــمثُـــمب
 .بل اسم إشارة للمفرد ا
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 .نبهنا إ� أن ثُم بالضم حرف عطف ال �ل T من اإلعراب
 .هو ا�واب الصحيح) بالفتح(أما ثم 

 ننتقل إ� السؤال اsي بعدهننتقل إ� السؤال اsي بعدهننتقل إ� السؤال اsي بعدهننتقل إ� السؤال اsي بعده

 ما هو؟؟ما هو؟؟ما هو؟؟ما هو؟؟) ) ) ) اسم إشارةاسم إشارةاسم إشارةاسم إشارة((((هذي سيارتك هذي سيارتك هذي سيارتك هذي سيارتك 

 ذي وحدهاذي وحدهاذي وحدهاذي وحدها    ----ا¤اء وحدها ا¤اء وحدها ا¤اء وحدها ا¤اء وحدها     ----هذي هذي هذي هذي 

 ا�واب الصحيح أن اسم اإلشارة هو ذي وحدها

 ما ]؟؟ما ]؟؟ما ]؟؟ما ]؟؟) ) ) ) ذلكذلكذلكذلك((((ال�ف q ال�ف q ال�ف q ال�ف q ) ) ) ) قرأت ذلك الكتابقرأت ذلك الكتابقرأت ذلك الكتابقرأت ذلك الكتاب((((    ::::سؤالسؤالسؤالسؤال

----     q ضم� متصل q ضم� متصل q ضم� متصل q جر مضاف إ�هجر مضاف إ�هجر مضاف إ�هجر مضاف إ�ه�ل �ل �ل �ل ضم� متصل.... 
 ....حرف خطاب ال �ل T من اإلعرابحرف خطاب ال �ل T من اإلعرابحرف خطاب ال �ل T من اإلعرابحرف خطاب ال �ل T من اإلعراب    ----

إذن  ، من اإلعرابحرف ال �ل T ،؟ تكلمنا عن ال�ف الÃ تلحق اسم اإلشارة وقلنا أنها حرف دائما..ما ا�واب الصحيح
 .حرف خطاب ال �ل T من اإلعرابأنه وهو ، اjيار ا5ا4 هو الصحيح

     ::::سؤالسؤالسؤالسؤال
U عدGوز دخول الم اÉ الU عدGوز دخول الم اÉ الU عدGوز دخول الم اÉ الU عدGوز دخول الم اÉ ؟؟؟؟............ال 

 ....أوãأوãأوãأوã    ----ذان ذان ذان ذان     ----Ý Ý Ý Ý     ----ذا ذا ذا ذا 
 .هنا ألفاظ واحد منها ال Éوز دخول الم اGعد عليه

 .Éوز وال ما Éوز؟؟ ا�واب نعم Éوز ونقول ذلك    ذاذاذاذا
ÝÝÝÝ    É وز وال ماÉوز ونقول تلكÉ وز؟؟ ا�واب نعم. 

 .اGعد هل تدخل عليها؟؟ ما Éوز دخول الم اGعد عليها ألن ذان للمث� وا
ث� بنوعية ال تدخل عليه الم: ذانذانذانذان
ãعد: أوGوز أن تدخل عليه الم اÉ نقول نعم. 

 )ذان(إذاً اjيار الصحيح هو ا5الث 
     ::::سؤالسؤالسؤالسؤال

 اسم إشارة 
اذا؟اسم إشارة 
اذا؟اسم إشارة 
اذا؟اسم إشارة 
اذا؟) ) ) ) أوالءِ أوالءِ أوالءِ أوالءِ ((((

 ....¤ما معا¤ما معا¤ما معا¤ما معا    ----------------�ماعة اإلناث �ماعة اإلناث �ماعة اإلناث �ماعة اإلناث     ----------------اsكور اsكور اsكور اsكور �ماعة �ماعة �ماعة �ماعة 
 .ا�واب واضح أنه يستعمل للجمع بنوعيه ا
ذكر وا
ؤنث

     ::::سؤالسؤالسؤالسؤال    
 ذا اسم إشارة ما إعرابه؟؟ذا اسم إشارة ما إعرابه؟؟ذا اسم إشارة ما إعرابه؟؟ذا اسم إشارة ما إعرابه؟؟) ) ) ) يكرم ا
علم ذا الطالب ا
جتهديكرم ا
علم ذا الطالب ا
جتهديكرم ا
علم ذا الطالب ا
جتهديكرم ا
علم ذا الطالب ا
جتهد((((

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلفمفعول به منصوب وعالمة نصبه األلفمفعول به منصوب وعالمة نصبه األلفمفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف    ----            فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلففاعل مرفوع وعالمة رفعه األلففاعل مرفوع وعالمة رفعه األلففاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف    ----

----     q السكون U Øمفعول به مب q السكون U Øمفعول به مب q السكون U Øمفعول به مب q السكون U Øل نصب�ل نصب�ل نصب�ل نصبمفعول به مب�.... 
 !لو تأملنا q اjيارات

 .قلنا لكم أن أسماء اإلشارة مبينة q �ل رفع أو نصب أو جر
: إذن ذا ،وÁذا  ن مبنيا يكون q �ل نصب ،وا
فعول به يكون منصوبا ،مفعول به: وذا ،فاعل: وهنا يكرم فعل وا
علم
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 .q �ل نصب
 .نه من ا
عرباتأن *مة مرفوع تعØ يكون مرفو> أل ألن اسم اإلشارة ال ،إذاً اjيار األول غ� صحيح

  .ألن *مة منصوب ال تطلق إال U ا
عربات وهذه مبينة ،اjيار ا5ا4 غ� صحيح
 .إذن اjيار ا5الث هو الصحيح مفعول به مبU Ø السكون q �ل نصب

     ::::ننتقل للسؤال اsي بعدهننتقل للسؤال اsي بعدهننتقل للسؤال اsي بعدهننتقل للسؤال اsي بعده
 اسم إشارة ما إعرابه؟اسم إشارة ما إعرابه؟اسم إشارة ما إعرابه؟اسم إشارة ما إعرابه؟) ) ) ) ييييذذذذ) () () () (يثØ الفضالء U ذي ا
رأة ا
حجبةيثØ الفضالء U ذي ا
رأة ا
حجبةيثØ الفضالء U ذي ا
رأة ا
حجبةيثØ الفضالء U ذي ا
رأة ا
حجبة((((

 مبU Ø الك¬ q �ل جرمبU Ø الك¬ q �ل جرمبU Ø الك¬ q �ل جرمبU Ø الك¬ q �ل جر    ----    ....مبU Ø السكون q �ل جرمبU Ø السكون q �ل جرمبU Ø السكون q �ل جرمبU Ø السكون q �ل جر    ----

 ....�رور وعالمة جره ا�اء�رور وعالمة جره ا�اء�رور وعالمة جره ا�اء�رور وعالمة جره ا�اء    ----
 .وÁنما نقول مبq Ø �ل جر ةأسماء اإلشارة ما نقول �رورألن اjيار ا5الث خطأ ألن *مة �رور خطأ 

ا؟؟ نلو تأملنا êد أن ذي مبU Ø السكون êد أن ا�اء وذي مبq Ø �ل جر لكن مبU Ø ماذ، حرف جر: )U(ـ ف
 .إذن اjيار األول هو الصحيح، ساكنة
 ؟؟؟؟............................أسماء اإلشارة *هاأسماء اإلشارة *هاأسماء اإلشارة *هاأسماء اإلشارة *ها : : : : سؤالسؤالسؤالسؤال

 مبينةمبينةمبينةمبينة****        معربةمعربةمعربةمعربة****

 ....مبينة إال ذان وتان ففيهما خالف فبعضهم يرى أنهما مبنيان وبعضهم يرى أنهما معربان إعراب ا
ث�مبينة إال ذان وتان ففيهما خالف فبعضهم يرى أنهما مبنيان وبعضهم يرى أنهما معربان إعراب ا
ث�مبينة إال ذان وتان ففيهما خالف فبعضهم يرى أنهما مبنيان وبعضهم يرى أنهما معربان إعراب ا
ث�مبينة إال ذان وتان ففيهما خالف فبعضهم يرى أنهما مبنيان وبعضهم يرى أنهما معربان إعراب ا
ث�****
 .ر ا5الث هو الصحيحاjياما ا�واب الصحيح؟؟ 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟))))ذيكذيكذيكذيك) () () () (ذيك فتاة مهذبةذيك فتاة مهذبةذيك فتاة مهذبةذيك فتاة مهذبة((((     ::::ننتقل إ� اsي يليهننتقل إ� اsي يليهننتقل إ� اsي يليهننتقل إ� اsي يليه

 ....اسم إشارة للبعيداسم إشارة للبعيداسم إشارة للبعيداسم إشارة للبعيد* * * *         ....اسم إشارة للقريباسم إشارة للقريباسم إشارة للقريباسم إشارة للقريب****
 .ذيك اتصلت بها ال�ف وأسماء اإلشارة إذا اتصلت بها ال�ف تكون للبعيد

 اسم إشارة ما إعرابه؟؟اسم إشارة ما إعرابه؟؟اسم إشارة ما إعرابه؟؟اسم إشارة ما إعرابه؟؟) ) ) ) هؤالءهؤالءهؤالءهؤالء((((أثنيت U هؤالء الطالب أثنيت U هؤالء الطالب أثنيت U هؤالء الطالب أثنيت U هؤالء الطالب     : : : : سؤالسؤالسؤالسؤال

 ....مبU Ø الك¬ q �ل جرمبU Ø الك¬ q �ل جرمبU Ø الك¬ q �ل جرمبU Ø الك¬ q �ل جر****        ¬ة¬ة¬ة¬ة�رور وعالمة جره الك�رور وعالمة جره الك�رور وعالمة جره الك�رور وعالمة جره الك****
عالمة وكث� من ا1اس إذا أراد أن يعرب يقول U حرف جر وهؤالء اسم �رور !! "U هؤالء"، انتبهوا ¤ذه ا1قطة ا
همة

 ألننا قلنا أن أسماء اإلشارة مبنية فماذا نقول؟ كيف نصنع؟، وهذا اإلعراب خطأ!! جره الك¬ة

U ل جر: وأوالء ،حرف جر: نقول� q ¬الك U Øالك¬ ،مب U أنها مبنية U ؟؟؟ ا��ل أنك تقول .طيب ما ا��ل
وهو ك¬ بناء وليس ك¬  ،فالك¬ موجود قبل حرف ا�ر ،وتقول أكرمت هؤالء ،وتقول جاء هؤالء، أثنيت U هؤالء

 .إذن اjيار ا5ا4 هو الصحيح ،إعراب
ِء آَلَِهًة َما َورَُدوَهالَْو  َ لَْو  َ لَْو  َ لَْو  َ {{{{يقول اهللا تعا� يقول اهللا تعا� يقول اهللا تعا� يقول اهللا تعا�   :سؤال

َ
ِء آَلَِهًة َما َورَُدوَهاَن َهُؤال
َ

ِء آَلَِهًة َما َورَُدوَهاَن َهُؤال
َ

ِء آَلَِهًة َما َورَُدوَهاَن َهُؤال
َ

 ما إعرابها؟ما إعرابها؟ما إعرابها؟ما إعرابها؟    ))))هؤالءهؤالءهؤالءهؤالء((((    }}}}    َن َهُؤال

)�jا�واب الصحيح؟اااا) طبعا  ن من عملها أنها ترفع االسم وتنصب ا bا�واب الصحيح؟خ bا�واب الصحيح؟خ bا�واب الصحيح؟خ bخ 

 اسم إشارة مضاف إ�ه �رور وعالمة جره الك¬ةاسم إشارة مضاف إ�ه �رور وعالمة جره الك¬ةاسم إشارة مضاف إ�ه �رور وعالمة جره الك¬ةاسم إشارة مضاف إ�ه �رور وعالمة جره الك¬ة ----

 اسم إشارة مبتدأ q �ل رفع مبU Ø الك¬اسم إشارة مبتدأ q �ل رفع مبU Ø الك¬اسم إشارة مبتدأ q �ل رفع مبU Ø الك¬اسم إشارة مبتدأ q �ل رفع مبU Ø الك¬    ----

 U الك¬U الك¬U الك¬U الك¬q �ل رفع مبq Ø �ل رفع مبq Ø �ل رفع مبq Ø �ل رفع مبØ ) ) ) ) اسم  ناسم  ناسم  ناسم  ن((((اسم إشارة اسم إشارة اسم إشارة اسم إشارة     ----

 ....q �ل نصب مبU Ø الك¬q �ل نصب مبU Ø الك¬q �ل نصب مبU Ø الك¬q �ل نصب مبU Ø الك¬) ) ) ) خ�  نخ�  نخ�  نخ�  ن((((اسم إشارة اسم إشارة اسم إشارة اسم إشارة     ----
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�رور، وهنا اjيار األول  ،قلنا اsي يقع بعد  ن هو اسمها ويكون مرفو> أو q �ل رفع نااjيار األول غ� صحيح ألن
اjيار الرابع غ� صحيح ، إذن اjيار الصحيح هو اjيار ا5الثوهؤالء هنا اسم  ن ويكون مبU Ø الك¬ q �ل رفع 
 .ألن خ�  ن هو آ¤ة وليس هؤالء sلك êد أن آ¤ة منصوبة

 وبهذا ننتÎ من األسئلة وا�طبيقات ا
تعلقة باسم اإلشارة

 سم اإلشارةسم اإلشارةسم اإلشارةسم اإلشارةتلخيص Òت¡ التلخيص Òت¡ التلخيص Òت¡ التلخيص Òت¡ ال

 نقول اسم اإلشارة تعريفه هو اسم يعy مسماه بإشارة حسية أو معنوية -

 .)ذا(
ذكر ا فردرة يستعمل للماسم اإلشا: ألفاظ اسم إشارة -
 وتهِ  –وته  –وذهِ  –وذه  –وذات  –تا منها : 
ؤنث ع(ة ألفاظلمفرد اول -


ؤنث تان وتyلمث� اول ،للمثØ ا
ذكر ذان وذين -. 
راجح قلنا هذا هو القول ال ،وعرفنا كيف تعرب وÁنها مبينة U األلف q حالة الرفع وU ا�اء q حالÃ ا1صب وا�ر

 .لف وينصبان وÉران با�اءوهناك قول آخر وهو أنهما يعربان إعراب ا
ث� ف�فعان باأل، وا
شهور
 ويستعمل للجمع بنوعيه ا
ذكر وا
ؤنث أوالء -

 .وÉوز أن نضيف هاء ا�نبيه ألسماء اإلشارة -
أما  ،فنستعمل معه ألفاظ اإلشارة بدون أي زيادة فإن  ن قريبا ،ا
شار إ�ه قلنا إما أن يكون قريبا وÁما أن يكون بعيدا -

فنقول ذاك وتيك بإضافة ال�ف  أن نضيف إ� أسماء اإلشارة  ف ا
خاطبأن نضيف إ� أسماء اإلشارة  ف ا
خاطبأن نضيف إ� أسماء اإلشارة  ف ا
خاطبأن نضيف إ� أسماء اإلشارة  ف ا
خاطب: األول ،فله استعماالن �ه بعيداإإذا  ن ا
شار 
عد األصل أنها نقول أن الم اG ، وهوبه ألمرتفنقول ذلك وتلك لكن ينبÂ أن نن أو نضيف إ� ال�ف الالم الم اGعدأو نضيف إ� ال�ف الالم الم اGعدأو نضيف إ� ال�ف الالم الم اGعدأو نضيف إ� ال�ف الالم الم اGعد، فقط

  ::::لكن ال Éوز دخو¤ا q ثالث مواضعلكن ال Éوز دخو¤ا q ثالث مواضعلكن ال Éوز دخو¤ا q ثالث مواضعلكن ال Éوز دخو¤ا q ثالث مواضعتدخل U ال�ف 
 ....إذا  ن اسم اإلشارة للمث� بنوعيهإذا  ن اسم اإلشارة للمث� بنوعيهإذا  ن اسم اإلشارة للمث� بنوعيهإذا  ن اسم اإلشارة للمث� بنوعيه    --------
QQQQ----    د
 ....q اسم اإلشارة أوالء با
دq اسم اإلشارة أوالء با
دq اسم اإلشارة أوالء با
دq اسم اإلشارة أوالء با
PPPP----    نبيه�ي دخلت عليه هاء اsاسم اإلشارة ا qنبيه�ي دخلت عليه هاء اsاسم اإلشارة ا qنبيه�ي دخلت عليه هاء اsاسم اإلشارة ا qنبيه�ي دخلت عليه هاء اsاسم اإلشارة ا q.... 
 وقلنا أن ا
�ن إما أن يكون قريبا وÁما أن يكون بعيدا اإلشارة للم�ناإلشارة للم�ناإلشارة للم�ناإلشارة للم�ن    ----

 ).إنا ههنا قاعدون(كما q قوT تعا�  ههناو هنا : فنستعمل T لفظان فقط ن ا
�ن قريبافإن  
وهذه األلفاظ ال ، َهّنت –َهنَا  –) بفتح ا5اء( مô عَ  –ههناك  –هنالك  -هناك : فيستعمل T ألفاظ منها وÁن  ن ا
�ن بعيدا

 .تستعمل إال إذا  ن ا
�ن بعيدا
 نعرب أسماء اإلشارة؟نعرب أسماء اإلشارة؟نعرب أسماء اإلشارة؟نعرب أسماء اإلشارة؟كيف كيف كيف كيف  ةبû نقطة أخ�

فيبنيان U فيبنيان U فيبنيان U فيبنيان U ، ، ، ، إال ذان وتان q ا
شهور أنهما يبنيان بناءإال ذان وتان q ا
شهور أنهما يبنيان بناءإال ذان وتان q ا
شهور أنهما يبنيان بناءإال ذان وتان q ا
شهور أنهما يبنيان بناء    ،،،،فتب� q �ل رفع أو نصب أو جرفتب� q �ل رفع أو نصب أو جرفتب� q �ل رفع أو نصب أو جرفتب� q �ل رفع أو نصب أو جر    ،،،،أسماء اإلشارة من ا
بنياتأسماء اإلشارة من ا
بنياتأسماء اإلشارة من ا
بنياتأسماء اإلشارة من ا
بنياتقلنا 
ا�لقة القادمة نتÕم عن ا1وع الرابع من ، وÁن شاء اهللا، ويبنيان U ا�اء q حالÃ ا1صب وا�رويبنيان U ا�اء q حالÃ ا1صب وا�رويبنيان U ا�اء q حالÃ ا1صب وا�رويبنيان U ا�اء q حالÃ ا1صب وا�ر    ،،،،األلف q حالة الرفعاأللف q حالة الرفعاأللف q حالة الرفعاأللف q حالة الرفع

 .اع ا
عرفة وهو االسم ا
وصولأنو
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 ))))....((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 : نتحدث هذا ا�وم بإذن اهللا تعا� عن القسم الرابع من أقسام ا
عرفة وهو
 االسم ا
وصولاالسم ا
وصولاالسم ا
وصولاالسم ا
وصول: : : : القسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابعالقسم الرابع: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

 : وسنتحدث عنه من خالل العناý اآلتية
    )موصول اس� –موصول حر� (أنواع االسم ا
وصول  •
 .وí واحد مها T ألفاظ خاصة، أسماء موصولة مشb{ه ة،أسماء موصولة نصي :قسمy إ� االس� ينقسم( • 
 .Ñلة صلة ا
وصول •
 ).شبه Ñلة ،ý´ة ةصف ة،Ñل(أنواع صلة ا
وصول و]  •
 ).وعدم جواز ذلك ،جواز ا�ذف ،ا�ذف(العائد وأح�مه من حيث  •

 ،با�ديث عن ا�روف ا
وصولة وضوعن ابن هشام مهد ¤ذا ا
لك ،طبعاً االسم ا
وصول من أنواع ا
عارف وهو اسم
صف وواsي يُ  ،صف بتعريف وال تنك�وألن ا�رف ال يُ  ،q أقسام ا
عرفة ةوا�روف ا
وصولة q ا�قيقة ليست داخل

قدم ومهد بن هشام الكن  ة،وال يُقال حرف نكر ةأما ا�روف فال يُقال حرف معرف ،با�عريف وا�نك� ] األسماء
با�روف ا
وصولة للعالقة بy ا�رف ا
وصول واالسم ا
وصول والعالقة والتشابه بينهما بأن W واحد منهما ´تاج إ� 

 .بعده ةصل
 : ونقول ا
وصول نو>نونقول ا
وصول نو>نونقول ا
وصول نو>نونقول ا
وصول نو>ن، ا
عرفة االسم ا
وصول أقسامالرابع من  القسمنبدأ ونقول 

لتخول q  اوÁنما þء بها تمهيدة، ة ال تدخل q أنواع ا
عرفوعرفنا أن ا
وصوالت ا�رفي: : : : ةةةةموصوالت حرفيموصوالت حرفيموصوالت حرفيموصوالت حرفي ::::األولاألولاألولاألول
  .ا
وصوالت االسمية

    .و] من أنواع ا
عرفة: : : : ةةةةموصوالت اسميموصوالت اسميموصوالت اسميموصوالت اسمي ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 : : : : ر�ر�ر�ر�ا�ا�ا�ا�وصول وصول وصول وصول ا
ا
ا
ا
 ::::األولاألولاألولاألول ا1وعا1وعا1وعا1وع    �

وñ  :وتعريفه
ُ
وñ أنه W حرف أ
ُ
وñ أنه W حرف أ
ُ
وñ أنه W حرف أ
ُ
وñ  ،وال فعال اسمايعØ ليس  W حرفW حرفW حرفW حرف :الحظ قال ،،،،ل مع صلته بمصدر، ولم ´تل مع صلته بمصدر، ولم ´تل مع صلته بمصدر، ولم ´تل مع صلته بمصدر، ولم ´تجججج إ� >ئد إ� >ئد إ� >ئد إ� >ئدأنه W حرف أ

ُ
وñ أ
ُ
وñ أ
ُ
وñ أ
ُ
ل مع ل مع ل مع ل مع أ

وا
صدر هو اsي يدل U  ،ا
صدر ستأخذون بإذن اهللا تعا� q ا
ستوى السادس ا
صادر بمصدربمصدربمصدربمصدر    ،يعØ ما يأÝ بعدهصلته صلته صلته صلته 
 ةفكتاب ةقلت مثًال كتب كتاب فلو ،ن بزمنو±الف الفعل حيث أن الفعل يدل U حدث مقر ،حدث �رد من الزمان

لكن أكرم دل ، مصدر دل U حدث �رد من الزمان افإكرام اوأكرم إكرام ،لزمانألنها دلت U حدث �رد من ا ،مصدر
لكن إكرام دل ، ويكرم هو حدث دل U االقbان بالزمن ا�ال أو ا�اD أو ا
ستقبل، قbن بالزمن ا
اÆاU حدث 

 .بمصدر يسÙ موصول حر�وا�رف اsي يؤول مع صلته  ،U ا�دث وهو الكرم لكن هذا ا�دث غ� مقbن بالزمن
 Tما ´تاج ضم� يعود إ�ه ولم ´تولم ´تولم ´تولم ´تجججج إ� >ئد إ� >ئد إ� >ئد إ� >ئد: : : : وقو Øوصوال ،يع
²تاج إ� >ئد كما  ت االسمية±الف ا1وع ا5ا4 و] ا

 .سندرس إن شاء اهللا
ول مع صلته بمصدر ولم ´تج إ� >ئد: إذاً ا
وصول ا�ر�

ُ
 .يعØ إ� ضم� يعود إ�ه ،هو W حرف أ

فال�م اsي يأÝ  ،سواًء أكان هذا ا
وصول حرفياً أم  ن هذا ا
وصول اسميا ،] ال�م اsي يأÝ بعد ا
وصول ::::لةلةلةلةوالصوالصوالصوالص
 .بعده هو صلته
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 : أحرف ]أحرف ]أحرف ]أحرف ])) )) )) )) ����((((((((األحرف ا
وصولة ستة األحرف ا
وصولة ستة األحرف ا
وصولة ستة األحرف ا
وصولة ستة 
 بتشديد ا1ونبتشديد ا1ونبتشديد ا1ونبتشديد ا1ون.. .. .. .. .أنّ أنّ أنّ أنّ     ::::أو¤اأو¤اأو¤اأو¤ا

َولَْم يَْكِفِهْم {قال تعا� : مثال
َ
َولَْم يَْكِفِهْم أ
َ
َولَْم يَْكِفِهْم أ
َ
َولَْم يَْكِفِهْم أ
َ
نô أ

َ
 ôن
َ

 ôن
َ

 ôن
َ
َاكككك

ْ
نَْز1

َ
َاا أ

ْ
نَْز1

َ
َاا أ

ْ
نَْز1

َ
َاا أ

ْ
نَْز1

َ
وعملها أنها تنصب االسم وترفع  ،هنا و{ما تعرفون من أخوات إنّ : ءقال العلما} ا أ

�jاذا؟، لكنها مع ذلك موصول حر� ،ا
 .وما بعدها بمصدر ] ألنها تُؤول 
 Tمصدر حر� يقدر هو وصلته بمصدر  )أنّا أنز1اأنّا أنز1اأنّا أنز1اأنّا أنز1ا(قال قو�إنزا1اإنزا1اإنزا1اإنزا1ا(قدير وا ( Øإنزا1اإنزا1اإنزا1اإنزا1اأولم يكفهم أولم يكفهم أولم يكفهم أولم يكفهم يع . Øفإنزال مصدر يع
 فإنزال هنا مصدرأنزل إنزا

ً
وا
صدر ا
ؤول  ،هذا ا
صدر مؤول من ا�رف ا
وصول مع صلته ؟وهذا ا
صدر من أين جاء ،ال
لكن أين يكون  ،W ا�روف ا
وصولة نقول حرف مبØ ال �ل T من اإلعراب ،طبعاً ا�رف ال يعرب ،هنا فاعل
 أين  ،وا¤اء مفعول به، يكÐ هنا فعل) أولم يكفهم( ذا قلنافإ ،يكون اإلعراب q ا
صدر ا
ؤول منه ومن صلته اإلعراب؟

 .الفاعل هو ا
صدر ا
ؤول من ا�رف ا
وصول وصلته واsي تقديره إنزا1ا ؟الفاعل
 ....ك �تهدٌ ك �تهدٌ ك �تهدٌ ك �تهدٌ ككككنô نô نô نQQQQ : : : :    �������� ôمثال مثال مثال مثال 

 ؟اذا يكونفاجتهاد م ،اجتهادكاجتهادكاجتهادكاجتهادك��������     وا�قدير ،هذا ا
صدر هو اsي يُعرب ،هنا أّن وما دخلت عليه q تأويل مصدر
 اجتهادكاجتهادكاجتهادكاجتهادك��������    اsي أحدث ال¬ور هو ا
صدر ا
ؤول يعØ  ؟اsي أحدث ال¬ور نوم ،مفعول به: وياء ا
تÕم ،فعل: �

 .فاعل: فاجتهاد ا
صدر ا
ؤول
]  الكنه ،و] كما قلنا تنصب االسم وترفع ا�j ،،،،إنô إنô إنô إنô من أخوات  و] ،أنô أنô أنô أنô ا�رف األول من هذه األحرف ا
وصولة هو  اً إذ

 حرفياً ألنه يُقدر مع صلته بمصدر ،هذا ا
صدر يكون T إعراب ،واسمها وخ�ها q تأويل مصدر
ً
  .وsلك س� موصوال

 .بسكون ا1ونبسكون ا1ونبسكون ا1ونبسكون ا1ون... ... ... ... أنْ أنْ أنْ أنْ  ::::ثانيهاثانيهاثانيهاثانيها
نْ وَ وَ وَ وَ {{{{قال تعا� قال تعا� قال تعا� قال تعا�     ::::----مثال مثال مثال مثال 

َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
نْ أ
َ
ُكمْ     أ

َ
ُكمْ تَُصوُموا َخْ�ٌ ل
َ
ُكمْ تَُصوُموا َخْ�ٌ ل
َ
ُكمْ تَُصوُموا َخْ�ٌ ل
َ
 }}}}تَُصوُموا َخْ�ٌ ل

 .فاعل: �ماعةوواو ا :فعل تصوم ،ا�ملة هذه تصوموا ،وصلته تصوموا، أنْ أنْ أنْ أنْ .. هذا ا�رف
    ؟نقول طيب كيف نقدر هذا؟ البد أن يقدر ا
وصول ا�ر� مع صلته بمصدر فكيف

خٌ� خٌ� خٌ� خٌ�  صومكمصومكمصومكمصومكم( ،أن تصوموا تقدر بمصدر هو صومكم ،صومكمصومكمصومكمصومكمو: وا�قدير ،حرف موصول يُقدر هو وصلته بمصدر أنأنأنأنفففف
 )لكم صومكم خ�ٌ (يعØ  ،وا�j قوT خ�ٌ  ،وا
صدر هنا صومكم مصدر مؤول مبتدأ) لكملكملكملكم

فالفعل ا
ضارع تصوموا منصوب بأن وعالمة نصبه حذف ا1ون ، هذه ¤ا وظيفٌة أخرى أنها تنصب الفعل ا
ضارع أنْ أنْ أنْ أنْ و**
 .ألنه من األفعال اjمسة

 يعØ  ،حرف مصدري يؤول هو وصلته بمصدر: أن )أن تصوموا: (إذاً 
ً
 ).صومكم خٌ� لكم(هذا ا
صدر وقع مبتدأ

 .U الفقراءU الفقراءU الفقراءU الفقراء    تعطفتعطفتعطفتعطف    أنأنأنأنيعجبØ يعجبØ يعجبØ يعجبQQQQ : : : : Øمثال مثال مثال مثال 
 .عطفكعطفكعطفكعطفكيعجبØ يعجبØ يعجبØ يعجبØ وا�قدير  ،أن وما دخلت عليه q تأويل مصدر :فهنا أن تعطف

 .وهو عطفك ،فاعل: وا
صدر ا
ؤول ،مفعول به: وياء ا�Õم ،فعل: يعجب
 )ماماماما( :هو الثالثالثالثا
وصول ا�ر� ا5ا
وصول ا�ر� ا5ا
وصول ا�ر� ا5ا
وصول ا�ر� ا5

    :طبعاً ما ¤ا استعماالت كث�ة ومن االستعماالت الÃ نتعلمها أنها
    ....ا
وصولا
وصولا
وصولا
وصول    ةةةةتاج إ� رابط q صلتاج إ� رابط q صلتاج إ� رابط q صلتاج إ� رابط q صل²²²²ال ال ال ال وووو    ،،،،����تأÝ موصول حرتأÝ موصول حرتأÝ موصول حرتأÝ موصول حر--------
QQQQ----     ًموصول اس� أيضا Ýموصول اس� أيضاً وتأ Ýموصول اس� أيضاً وتأ Ýموصول اس� أيضاً وتأ Ýلة الصلة    ولكنهاولكنهاولكنهاولكنها    ،،،،وتأÑ q لة الصلة²تاج إ� رابطÑ q لة الصلة²تاج إ� رابطÑ q لة الصلة²تاج إ� رابطÑ q ²تاج إ� رابط. 
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 وأيضاً ¤ا استعماالت أخرى
P-  تاريخ ا�وم؟ ماماماما: تقول مثالً  ،استفهامية مامامامامثل 

 .ذهب �مد ماماماما: مثل ةنافي -.
 من هذه االستعماالت أنها تستعمل  ،فلها استعماالت كث�ة

ً
األمر q ذلك  ؟كيف نعرف أنها حرف موصول. حرفاً موصوال

 .وهو أنها إذا قدرت مع ما بعدها بمصدر فإنها هنا حرف موصول سهل
َِساِب     َماَماَماَمابِ بِ بِ بِ {قوT تعا�  ::::----مثالمثالمثالمثال

ْ
َِساِب نَُسوا يَْوَم ا�
ْ
َِساِب نَُسوا يَْوَم ا�
ْ
َِساِب نَُسوا يَْوَم ا�
ْ
 }نَُسوا يَْوَم ا�

فنسيان ) نسيانهمنسيانهمنسيانهمنسيانهمبببب(وا�قدير  ،
اذا؟ قال ألنها تقدر وما بعدها بمصدر، هنا قيل أنها حرف موصول: ماماماما ،حرف جر ::::اGاءاGاءاGاءاGاء
صبح فت ،وهذا ا
صدر ا
ؤول �رور باGاء ،هنا حرف موصول ألنها تقد ] وما بعدها بمصدر مامامامافإذاً  ا،نسيان ن» ،مصدر

) ابما نسو(وا
صدر ا
ؤول ،نسيانهمنسيانهمنسيانهمنسيانهمببببوا�قدير  ،موصول حر� يقدر مع صلته بمصدر ماماماما) بما نسوا(الشاهد نقول  ،بنسيانهم
 .ا
صدر ا
ؤول ،بله�رور îرف ا�ر ق

كرم ضيQQQQ::::     Ðمثالمثالمثالمثال
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
 ....أقام عنديأقام عنديأقام عنديأقام عندي    ماماماماسأ

بمع�  ة،هذه q كث� من األحيان تكون ظرفي ماماماماو ،هنا حرف موصول ألنه يقدر مع صلته بمصدر ماماماما ،فتالحظون ما أقام
كرم ضيÐ يعØ  ،)ةمد(

ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ

اذا؟  ،ةيظرف ةض ا
واضع مصدريعq ب )ماماماما(يقال أن  :فÎ تدل U أمرين ،عنديعنديعنديعندي    مدة إقامتهمدة إقامتهمدة إقامتهمدة إقامتهسأ

كرم ضيÐ  :ألنها وما بعدها يقدر بظرف وبمصدر يعØ ،ألنها تقدر بظرف وبمصدرألنها تقدر بظرف وبمصدرألنها تقدر بظرف وبمصدرألنها تقدر بظرف وبمصدر
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
كرم ضيÐ  :أي أقام عنديأقام عنديأقام عنديأقام عندي    ماماماماسأ

ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
كرم ضيÐ سأ
ُ
سأ

 .مصدر: وÁقامة ،ظرف: ةمد ،عنديعنديعنديعندي    مدة إقامتهمدة إقامتهمدة إقامتهمدة إقامته
 .عنديعنديعنديعندي    مدة إقامتهمدة إقامتهمدة إقامتهمدة إقامتهوا�قدير  ة،موصول حر� يقدر مع صلته بمصدر و] هنا ظرفي: مامامامافتقول 
 )����(ع هو ا�رف الراب    ::::اااارابعهرابعهرابعهرابعه
وماذا تعمل؟ تنصب الفعل ا
ضارع ثم تقدر ] والفعل ، و] تدخل U الفعل ا
ضارع وتنصبه ةتكون مصدري ����أيضاً 

، إلعراباأما ] فÎ حرف مبU Ø السكون ال �ل ¤ا من  ،وهذا ا
صدر يكون T اإلعراب ،بعدها بمصدر ا
ضارع
  ةةةةلكن يُشbط ح© تكون مصدريلكن يُشbط ح© تكون مصدريلكن يُشbط ح© تكون مصدريلكن يُشbط ح© تكون مصدري

 ب(ط أن تُسبق بالم ا�عليل الظاهرة أو ا
قدرة    ،،،،إما لفظاً وÁما تقديراً إما لفظاً وÁما تقديراً إما لفظاً وÁما تقديراً إما لفظاً وÁما تقديراً     ،،،،الم ا�عليلالم ا�عليلالم ا�عليلالم ا�عليلأن تسبق بأن تسبق بأن تسبق بأن تسبق ب
ً
 ب(ط أن تُسبق بالم ا�عليل الظاهرة أو ا
قدرةقال وتكون حرفاً موصوال
ً
 ب(ط أن تُسبق بالم ا�عليل الظاهرة أو ا
قدرةقال وتكون حرفاً موصوال
ً
 ب(ط أن تُسبق بالم ا�عليل الظاهرة أو ا
قدرةقال وتكون حرفاً موصوال
ً
 ....قال وتكون حرفاً موصوال

 .مثال سبقها بالالم الظاهرة: : : : ----مثال مثال مثال مثال 
ْ لِ لِ لِ لِ {:قوT تعا�  َ ْ َ ْ َ ْ�َ���     

َ
 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

ُمْؤِمنyَِ َحَرجٌ     ال
ْ
 ال

َ
Uَ َحَرجٌ يَُكوَن yَُِمْؤِمن

ْ
 ال

َ
Uَ َحَرجٌ يَُكوَن yَُِمْؤِمن

ْ
 ال

َ
Uَ َحَرجٌ يَُكوَن yَُِمْؤِمن

ْ
 ال

َ
Uَ عليل ����فهنا  }يَُكوَن�حرف "وتقدر  ةواآلن صارت مصدري ،ُسبقت بالم ا

 .فعل مضارع منصوب بكي: يكون" àَيكونيكونيكونيكون"و] نصبت الفعل ا
ضارع  ،وا��ل أنه ُسبقت بالم ا�عليل" مصدري
 ،)لعدم كونلعدم كونلعدم كونلعدم كون(حرف موصول تقدر ] وما بعدها بمصدر وا�قدير : ���� ،نقول الشاهد ل� ال يكون :فكيف يكون ا�قدير

 .)U ا
ؤمنy حرجU ا
ؤمنy حرجU ا
ؤمنy حرجU ا
ؤمنy حرج لعدم كونلعدم كونلعدم كونلعدم كون(يعØ  ،)كونكونكونكون(وهو  بمصدردر يق الفعل ا
ضارع ا
نصوبو بعدمبعدمبعدمبعدمهذه ا1افية تقدر  الف
 .مثال سبقها بالالم ا
قدرة    ::::QQQQمثال مثال مثال مثال 

 أتعلمَ أتعلمَ أتعلمَ أتعلمَ     ����ا�حقت با�امعة ا�حقت با�امعة ا�حقت با�امعة ا�حقت با�امعة 

 ) لتعلملتعلملتعلملتعلمللللا�حقت با�امعة ا�حقت با�امعة ا�حقت با�امعة ا�حقت با�امعة (هنا لو أردنا ا�قدير لقلنا 
ô
 فتََعل

	
ر هو حرف موصول قُدّ  ����فتلحظون أن  ،ماً م فعل ومصدره تعل

ولكن هذه  ،أتعلمَ أتعلمَ أتعلمَ أتعلمَ     ����للللا�حقت با�امعة ا�حقت با�امعة ا�حقت با�امعة ا�حقت با�امعة : يعØ ،ر� ألنها مسبوقة بالم ا�عليل تقديراً موصول ح: ����فففف ،وصلته بمصدر
وا
صدر ا
ؤول ) لتعلملتعلملتعلملتعلملللل(وا�قدير  ،تقدر ] وما بعدها بمصدرو ،مسبوقة بالم ا�عليل تقديراً  ةوÁنما مقدر ةالالم غ� ظاهر
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 .�رور îرف ا�ر الم ا�عليل
 إال إذا ُسبق بالم ا�عليل لفظاً أو تقديراً     وال يكونوال يكونوال يكونوال يكون ����إذاً ا�رف الرابع 

ً
 إال إذا ُسبق بالم ا�عليل لفظاً أو تقديراً حرفاً موصوال
ً
 إال إذا ُسبق بالم ا�عليل لفظاً أو تقديراً حرفاً موصوال
ً
 إال إذا ُسبق بالم ا�عليل لفظاً أو تقديراً حرفاً موصوال
ً
وعمله q األصل أنه ينصب الفعل  ،حرفاً موصوال

فإذا لم يُسبق بالم ا�عليل ال فإذا لم يُسبق بالم ا�عليل ال فإذا لم يُسبق بالم ا�عليل ال فإذا لم يُسبق بالم ا�عليل ال  ،و{ذلك ما ينصب الفعل ا
ضارع إال ب(ط أن يُسبق بالم ا�عليل لفظاً أو تقديراً و{ذلك ما ينصب الفعل ا
ضارع إال ب(ط أن يُسبق بالم ا�عليل لفظاً أو تقديراً و{ذلك ما ينصب الفعل ا
ضارع إال ب(ط أن يُسبق بالم ا�عليل لفظاً أو تقديراً و{ذلك ما ينصب الفعل ا
ضارع إال ب(ط أن يُسبق بالم ا�عليل لفظاً أو تقديراً  ،ا
ضارع
 ....لفظاً وال تقديرا  فإنه يكون من حروف ا�رلفظاً وال تقديرا  فإنه يكون من حروف ا�رلفظاً وال تقديرا  فإنه يكون من حروف ا�رلفظاً وال تقديرا  فإنه يكون من حروف ا�ر

 )لولولولو(ن ا�روف ا
وصولة م :خامسهاخامسهاخامسهاخامسها
 .ألنه يقدر هو وما بعده بمصدر ا،مصدري اويسÙ حرف ،موصوال اأيضاً حرف موصول ويسÙ حرف لولولولو

َحُدُهْم {قال تعا� : : : : ----مثال مثال مثال مثال 
َ
َحُدُهْم  أ
َ
َحُدُهْم  أ
َ
َحُدُهْم  أ
َ
		 أ َف َسنَةٍٍٍٍ    لَْو لَْو لَْو لَْو يَوَديَوَديَوَديَوَد		

ْ
ل
َ
ُر أ ôَعم َف َسنَةُ

ْ
ل
َ
ُر أ ôَعم َف َسنَةُ

ْ
ل
َ
ُر أ ôَعم َف َسنَةُ

ْ
ل
َ
ُر أ ôعم�( *ها هذه تقدر بمصدر) يُعمريُعمريُعمريُعمر    لولولولو(هنا  }فففُفَعم�عم�ا�عم�ا�عم�ا�يود أحدهم يود أحدهم يود أحدهم يود أحدهم (�صبح ) ا

 )ا�عم�ا�عم�ا�عم�ا�عم�
 من ا�رف ا
صدري وهو  ؟من أين جاء هذا ا
صدر ،مصدر: فتعم� ،تعم�اً  ،يعمرُ  ،عمر :علفيُعمر ف

ٌ
 ،)لولولولو(هذا ا
صدر مؤول

 .ا
صدر ا
ؤول مفعول به: ا�عم�ا�عم�ا�عم�ا�عم�و ،فاعل: أحدأحدأحدأحدو ،فعل: يوديوديوديودألن ، مفعول به: وا�عم� هنا ،والفعل ا
ضارع بعده
 .مفعول به: وا
صدر ا
ؤول ،وا�قدير ا�عم� ،بمصدرحرف موصول يُقدر مع صلته : لولولولونقول الشاهد : إذن

 .رأيتك حريصاً U طلب العلمرأيتك حريصاً U طلب العلمرأيتك حريصاً U طلب العلمرأيتك حريصاً U طلب العلم    لولولولووددت وددت وددت وددت : : : : QQQQمثال مثال مثال مثال 
 )ررررؤؤؤؤيتكيتكيتكيتكدت دت دت دت ددددوووو(مفعول به يعØ  ،وما بعدها بمصدر لولولولوتقدر ) رأيتكرأيتكرأيتكرأيتك    لولولولو(هنا 
من ا�رف ا
وصول جاء  ؟من أين جاء هذا ا
صدر ،فرؤية مصدر ،مفعول به: ررررؤؤؤؤيتكيتكيتكيتكوا
صدر ا
ؤول ، فاعل: : : : ا�اءا�اءا�اءا�اءو ،فعل: ودودودود

 .)ررررؤؤؤؤيتكيتكيتكيتكدت دت دت دت ددددوووو( حرف موصول يقدر مع صلته وا�قدير لولولولونقول  ،ومن صلته
 )اsياsياsياsي(من ا�روف ا
وصولة     ::::سادسهاسادسهاسادسهاسادسها

    .هو اسم موصول هذا هو الغالب فيه ،أكرمتهأكرمتهأكرمتهأكرمته    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء  ،q ا�قيقة والغالب أنه اسم موصول كما سنأخذ اsياsياsياsيطبعاً 
 أنه قد يكون حأنه قد يكون حأنه قد يكون حأنه قد يكون ح    لكن ذهب بعض العلماء إ�لكن ذهب بعض العلماء إ�لكن ذهب بعض العلماء إ�لكن ذهب بعض العلماء إ�

ً
 رفاً موصوال
ً
 رفاً موصوال
ً
 رفاً موصوال
ً
وهذه حاالت خاصة  ،واستشهدوا بآية قرآنية وبيت شعر ،رفاً موصوال

 حرفياً q مواضع قليل ،والغالب أنه اسم موصول ،ونادرة
ً
بعض العلماء ذهب إ� ، U رأي بعض العلماء ةلكنه جاء موصوال

 حرفياً 
ً
 حرفياً فال يكون T �ل من اإلعراب ،أنه يكون موصوال

ً
 .اإلعراب T ولصلتهوÁنما  ،فإذا  ن موصوال

 حرفياً قوT تعا� 
ً
ِيوَُخْضتُْم  َ وَُخْضتُْم  َ وَُخْضتُْم  َ وَُخْضتُْم  َ {ومن �يئه موصوال

ô
sِي
ô

sِي
ô

sِي
ô

s    ِي َ  َ  َ  َ {فهنا  }َخاُضواَخاُضواَخاُضواَخاُضوا
ô

sِي
ô

sِي
ô

sِي
ô

s    يتقدر  }َخاُضواَخاُضواَخاُضواَخاُضواsياsياsياsا  Øوما بعدها بمصدر يع
 .)خاضواخاضواخاضواخاضوا(وصلته ) اsياsياsياsي(جاء من ا�رف ا
وصول  من أين جاء هذا ا
صدر؟ ،مصدر خوضهمخوضهمخوضهمخوضهمفهنا  ،)خوضهمخوضهمخوضهمخوضهموخضتم كوخضتم كوخضتم كوخضتم ك(

ِ  َ  َ  َ  َ { : الشاهد
ô

s ِ
ô

s ِ
ô

s ِ
ô

sيفففف }َخاُضواَخاُضواَخاُضواَخاُضوا    ييييsياsياsياsقدير  ،حرف موصول يقدر مع صلته بمصدر: ا�من أين  ،خوض هنا مصدر ،)خوضهمخوضهمخوضهمخوضهمكككك(وا
 .قبله) ال�ف(�رور îرف ا�ر ) خوضهمخوضهمخوضهمخوضهمكككك( وهذا 
صدر ،وصلته) اsياsياsياsي(جاء من ا�رف ا
وصول  ؟جاء
    ؟؟؟؟كيف يُعرب ا�رف ا
وصولكيف يُعرب ا�رف ا
وصولكيف يُعرب ا�رف ا
وصولكيف يُعرب ا�رف ا
وصول    �

أين  ،وهذا Ñ qيع ا�روف ا
وصولة ،مبØ ال �ل T من اإلعرابمبØ ال �ل T من اإلعرابمبØ ال �ل T من اإلعرابمبØ ال �ل T من اإلعراب    حرفحرفحرفحرف: نقول: ا
وصول ا�ر� T إعراب واحد ال kتلف
ا
صدر ا
ؤول من ا
وصول ا�ر� منه ومن صلته يكون  لكن ،اإلعراب يأÝ من ا
صدر ا
ؤول منه ومن صلتهاإلعراب يأÝ من ا
صدر ا
ؤول منه ومن صلتهاإلعراب يأÝ من ا
صدر ا
ؤول منه ومن صلتهاإلعراب يأÝ من ا
صدر ا
ؤول منه ومن صلته اإلعراب؟

 .كما جاء q األمثلة واآليات السابقة ،T اإلعراب
بن مالك قبله يتحدثون عن أنواع ا
عرفة ان هشام وابألن  ،قصود من هذا اGابوهو أيضاً ا
 ،ا1وع ا5ا4 من ا
وصوالت

بن هشام مهد للحديث عن او{ما قلت لكم  ،وليس ا�رف ا
وصول ،ومن أقسام ا
عرفة االسم ا
وصول ،وأقسام ا
عرفة
 :فنبدأ باالسم ا
وصول ونقول ،االسم ا
وصول با�ديث عن ا�روف ا
وصولة
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  :أيضاً ينقسم قسمyأيضاً ينقسم قسمyأيضاً ينقسم قسمyأيضاً ينقسم قسمy وا
وصول االس�وا
وصول االس�وا
وصول االس�وا
وصول االس�، ، ، ، من ا
وصوالت ا
وصول االس�من ا
وصوالت ا
وصول االس�من ا
وصوالت ا
وصول االس�من ا
وصوالت ا
وصول االس�    ::::5ا54ا54ا54ا4ا1وع اا1وع اا1وع اا1وع ا 
هو اsي يكون هو اsي يكون هو اsي يكون هو اsي يكون  ا
وصول االس� ا1ص أو ا
ختصا
وصول االس� ا1ص أو ا
ختصا
وصول االس� ا1ص أو ا
ختصا
وصول االس� ا1ص أو ا
ختص، بمع� أنه خاص بنوع معyبمع� أنه خاص بنوع معyبمع� أنه خاص بنوع معyبمع� أنه خاص بنوع معy: ا1صا1صا1صا1ص    ،ا
وصول االس� ا1صا
وصول االس� ا1صا
وصول االس� ا1صا
وصول االس� ا1ص    ::::األولاألولاألولاألول

 ....خاصاً بنوع معy ال يتجاوزه إ� غ�هخاصاً بنوع معy ال يتجاوزه إ� غ�هخاصاً بنوع معy ال يتجاوزه إ� غ�هخاصاً بنوع معy ال يتجاوزه إ� غ�ه
وسنوضح ، لكنه يُستعمل للمفرد وا
ث� وا�مع وا
ذكر وا
ؤنثلكنه يُستعمل للمفرد وا
ث� وا�مع وا
ذكر وا
ؤنثلكنه يُستعمل للمفرد وا
ث� وا�مع وا
ذكر وا
ؤنثلكنه يُستعمل للمفرد وا
ث� وا�مع وا
ذكر وا
ؤنث    ،،،،بلفظ واحدبلفظ واحدبلفظ واحدبلفظ واحد    هو اsي يأÝهو اsي يأÝهو اsي يأÝهو اsي يأÝوووو، ا
وصول االس� ا
شbكا
وصول االس� ا
شbكا
وصول االس� ا
شbكا
وصول االس� ا
شbك    ::::ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4

 .هذا فيما يأÝ إن شاء اهللا
 .هو اسم يعy مسماه بقيد الصلة ا
شتملة U >ئدهو اسم يعy مسماه بقيد الصلة ا
شتملة U >ئدهو اسم يعy مسماه بقيد الصلة ا
شتملة U >ئدهو اسم يعy مسماه بقيد الصلة ا
شتملة U >ئد: ا
وصول االس�ا
وصول االس�ا
وصول االس�ا
وصول االس�تعريف 
 .وال فعال اليس حرف اسمالحظ هو  ::::هو اسمهو اسمهو اسمهو اسم

يعØ اللفظ  ،وا
سÙ هو الشخص اsي يُطلق عليه اللفظ،  ا
سÙألن ا
عرفة ] الÃ تعy ،ةمعرفإذن هو : : : : يعy مسماهيعy مسماهيعy مسماهيعy مسماه
 .وا
سÙ هو الشخص اsي يُطلق عليه هذا االسم ،اسم

هو اsي يعy  ا
وصول االس�لكن  ،هو اsي يعy ا
سÙ بلفظه الَعلَم، يعØ هو ال يعy مسماه بلفظهِ : : : : بقيد الصلةبقيد الصلةبقيد الصلةبقيد الصلة
 .الÃ تأÝ بعده بقيد الصلةمسماه 

 .هذه الصلة البد أن تكون مشتملة U >ئد: تملة U >ئدتملة U >ئدتملة U >ئدتملة U >ئدا
شا
شا
شا
ش
 .سافر أبوهسافر أبوهسافر أبوهسافر أبوه    اsياsياsياsيحححح����        ::::مثالمثالمثالمثال

لكن ، اsياsياsياsييعØ بكلمة  ال يعy مسماه بلفظهِ  اsياsياsياsيإذاً ، اً ئال يعy شي امبهم اsياsياsياsيفيكون  ،هنا وسكتô     اsياsياsياsيحححح����    لو قلت 
 .سافر أبوهسافر أبوهسافر أبوهسافر أبوه اsياsياsياsيالصلة الÃ تأÝ بعده  ،يعy مسماه بقيد الصلة الÃ تأÝ بعده

راجعه إ� االسم  ا¤اء ،هُ أبو :q *مةوهذا العائد هو الضم�  تشتمل U >ئدتشتمل U >ئدتشتمل U >ئدتشتمل U >ئد.... ههههسافر أبوسافر أبوسافر أبوسافر أبو.... وتلحظون أن هذه الصلة
 .ا
وصول

    ))))����((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
م وقلنا أن ا
وصول ينقس ،²دثنا q ا
حاDة ا
اضية عن االسم ا
وصول وعرفنا أنه هو القسم الرابع من أقسام ا
عرفة

 yوصوالت ا�رفية ،)وموصول اس�، موصول حر�(قسم
ثم بدأنا  ة،ومثلنا ل� منها و] �دودة ومعروف، وتكلمنا عن ا
وليس من أنواع  ةأما ا
وصول ا�ر� فهو ليس بمعرف ،وهو نوع من أنواع ا
عارف ،q ا
وصول االس� وهو صلب ا
وضوع

اسم يعy مسماه بقيد : فناه وقلنا أنهوبدأنا q ا
وصول االس� وعرّ ،  تنك�ألن ا�روف ال توصف بتعريف وال ،ا
عارف
 .الصلة ا
شتملة U >ئد

يعy ولكن  ،ال يعy مسماه إذاً ا
وصول بلفظه ،أعرف ا
قصود باsي أو الÃ الفهنا  ،أو جاءت الÃ، ح� اsي: فإذا قلت
البد أن تكون ، وهذه الصلة ةصلك من الواجب أن يقع بعد االسم ا
وصول sل" الصلة الÃ تأÝ بعده"قيد الصلة بمسماه 

  .هذا العائد وظيفته الربط بy هذه الصلة واالسم ا
وصول مشتملة U >ئد
 . ههههسافر أبوسافر أبوسافر أبوسافر أبو    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء : : : : ----مثال مثال مثال مثال 

لة هنا مشتملة U >ئد ونلحظ أن ا�م، ههههسافر أبوسافر أبوسافر أبوسافر أبووذلك بسبب ا�ملة الواقعة بعده و] الصلة  ،فهنا عرفنا ا
قصود باsي
 .اsياsياsياsيراجعه إ�  ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اء ،ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءوهو 
 .اجتهدتاجتهدتاجتهدتاجتهدت    الÃالÃالÃالÃفازت فازت فازت فازت     ::::QQQQمثال مثال مثال مثال 

    اجتهدتاجتهدتاجتهدتاجتهدت، يعØ ]]]]والعائد موجود وهو ضم� مستb وتقديره ، )اجتهدتاجتهدتاجتهدتاجتهدت(فالÃ عرفنا ا
قصود منها بسبب Ñلة الصلة و] 
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[[[[. 
yمع U ي اسم موصول مبهم ال يدل بنفسهsراد ههههسافر أبوسافر أبوسافر أبوسافر أبووا�ملة  ،إذاً نقول فا
 ،q ا
ثال األول ] الصلة الÃ عينت ا

 q ا�ملة وهو الضم� q وصل
 . ههههأبوأبوأبوأبووقد اشتملت U >ئد يعود U االسم ا
 :ا
وصول االس� قسمانا
وصول االس� قسمانا
وصول االس� قسمانا
وصول االس� قسمان، أقسام االسم ا
وصولأقسام االسم ا
وصولأقسام االسم ا
وصولأقسام االسم ا
وصول

 ) وهو ا
ختص اsي kتص بنوع معyوهو ا
ختص اsي kتص بنوع معyوهو ا
ختص اsي kتص بنوع معyوهو ا
ختص اsي kتص بنوع معy(: : : : موصول نموصول نموصول نموصول ن����    ••••

 )يستعمل ألنواع كث�ةيستعمل ألنواع كث�ةيستعمل ألنواع كث�ةيستعمل ألنواع كث�ة    لكنهلكنهلكنهلكنهوهو اsي بلفظ واحد ووهو اsي بلفظ واحد ووهو اsي بلفظ واحد ووهو اsي بلفظ واحد و(: : : : موصول مشbكموصول مشbكموصول مشbكموصول مشbك    ••••

 .وهو ما  ن نصاً q ا�اللة U بعض األنواع ال يتعداها إ� غ�هاوهو ما  ن نصاً q ا�اللة U بعض األنواع ال يتعداها إ� غ�هاوهو ما  ن نصاً q ا�اللة U بعض األنواع ال يتعداها إ� غ�هاوهو ما  ن نصاً q ا�اللة U بعض األنواع ال يتعداها إ� غ�ها: : : : ����ا1ا1ا1ا1وصول وصول وصول وصول ا
ا
ا
ا
    االسماالسماالسماالسم    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
اسم موصول نص وÒتص ال يستعمل إال : الÃالÃالÃالÃو ال يستعمل إال للمفرد ا
ذكر، اوÒتص اوهو اسم موصول نص: اsياsياsياsي    ::::مثالمثالمثالمثال

 .للمفرد ا
ؤنث
 . جاء4جاء4جاء4جاء4اsي اsي اsي اsي الرجل الرجل الرجل الرجل أكرمت أكرمت أكرمت أكرمت : : : : مثالمثالمثالمثال* 

الÃ الÃ الÃ الÃ ألن  ،ال يصلح هذا ،جاءتØجاءتØجاءتØجاءتØ    الÃالÃالÃالÃأكرمت الرجل أكرمت الرجل أكرمت الرجل أكرمت الرجل : وال يصح أن نقول، مفرد مذكرألن الرجل هنا  ،هنا اsياsياsياsيببببنأÉ Ýب أن 
 .اسم موصول Òتص با
فرد ا
ؤنث

احد لكنه يصلح احد لكنه يصلح احد لكنه يصلح احد لكنه يصلح فهو بلفظ وفهو بلفظ وفهو بلفظ وفهو بلفظ و    ،،،،وÁنما يصلح للواحد وغ�هوÁنما يصلح للواحد وغ�هوÁنما يصلح للواحد وغ�هوÁنما يصلح للواحد وغ�ه    ،،،،وهو اsي ال kتص بنوع معyوهو اsي ال kتص بنوع معyوهو اsي ال kتص بنوع معyوهو اsي ال kتص بنوع معy: : : : ا
وصول ا
شbكا
وصول ا
شbكا
وصول ا
شbكا
وصول ا
شbك    ::::القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4
     ....والصلة ] الÃ ²دد ا
رادوالصلة ] الÃ ²دد ا
رادوالصلة ] الÃ ²دد ا
رادوالصلة ] الÃ ²دد ا
راد    ،،،،دون أن تتغ� صيغته يعØ لفظهدون أن تتغ� صيغته يعØ لفظهدون أن تتغ� صيغته يعØ لفظهدون أن تتغ� صيغته يعØ لفظه    ،،،،للواحد وللمث� وللجمع وللمذكر وللمؤنث بلفظ واحدللواحد وللمث� وللجمع وللمذكر وللمؤنث بلفظ واحدللواحد وللمث� وللجمع وللمذكر وللمؤنث بلفظ واحدللواحد وللمث� وللجمع وللمذكر وللمؤنث بلفظ واحد

 كيف نعرف أن ا
راد به مذكر أو مفرد أو ا�مع أو ا
ث�؟كيف نعرف أن ا
راد به مذكر أو مفرد أو ا�مع أو ا
ث�؟كيف نعرف أن ا
راد به مذكر أو مفرد أو ا�مع أو ا
ث�؟كيف نعرف أن ا
راد به مذكر أو مفرد أو ا�مع أو ا
ث�؟: : : : سسسس

 ....تعy 1ا ا
راد منهتعy 1ا ا
راد منهتعy 1ا ا
راد منهتعy 1ا ا
راد منهالÃ الÃ الÃ الÃ نقول الصلة الÃ تأÝ بعده ] نقول الصلة الÃ تأÝ بعده ] نقول الصلة الÃ تأÝ بعده ] نقول الصلة الÃ تأÝ بعده ] :: :: :: :: جججج

اذا ] اسم موصول مشbك؟  -سنأخذها با�فصيل- 
وصوالت ا
شb{ةمن ا) َمنَمنَمنَمن( :مثالمثالمثالمثال yبلفظ ] بلفظ ] بلفظ ] بلفظ لكن هنا نريد أن نب [
 :وننظر ¤ا q األمثلة القادمة واحدواحدواحدواحد

  ." قدمقدمقدمقدم"وبy ذلك صلة االسم ا
وصول  ،هنا استعملت للمفرد ا
ذكر ،قدمقدمقدمقدم    منمنمنمنأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت . . . . ----
QQQQ . . . . ذكر ،ااااقدمقدمقدمقدم    منمنمنمنأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت
 .)ااااقدمقدمقدمقدم(ل ألف االثنq y بد� ،هنا استعملت للمث� ا
PPPP . . . . ذكر) َمن( ،واواواواقدمقدمقدمقدم    منمنمنمنأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت
 ).واواواواقدمقدمقدمقدم(ة q بد�ل واو ا�ماع ،استعملت للجمع ا
 .))))ننننقدمقدمقدمقدم(q نون النسوة بد�ل هنا استعملت للجمع ا
ؤنث ) َمن( ،ننننقدمقدمقدمقدم    منمنمنمنأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت . . . . ....

األنواع، واsي ´دد ا1وع ا
قصود  عيإذاً هذا ا
وصول وغ�ه من ا
وصوالت ا
شb{ة تأÝ بلفظ واحد ولكنها تصلح �م
 . هو Ñلة الصلة

q فصيل�ونبدأ اآلن ال�م با: 
    األسماء ا
وصولة ا1صية ا
ختصة ثمانية ألفاظ، ، ، ، ����ا1ا1ا1ا1وصول وصول وصول وصول ا
ا
ا
ا
    ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول 
ِيُسبَْحاَن ُسبَْحاَن ُسبَْحاَن ُسبَْحاَن {تعا� قال : اsياsياsياsي --------

ô
sِيا
ô

sِيا
ô

sِيا
ô

sَى بَِعبِْدهِ     ا َى بَِعبِْدهِ ْ َى بَِعبِْدهِ ْ ���ْ�َى بَِعبِْدهِ ْ
َ
أ
َ
أ
َ
أ
َ
هنا استعملت للعالِم  قوT مثل لعاقل أو غ� العاقللعاقل أو غ� العاقللعاقل أو غ� العاقللعاقل أو غ� العاقلاااايستعمل للمفرد ا
ذكر يستعمل للمفرد ا
ذكر يستعمل للمفرد ا
ذكر يستعمل للمفرد ا
ذكر  }أ

 .اشbيتهاشbيتهاشbيتهاشbيته    اsياsياsياsيكتبت بالقلم كتبت بالقلم كتبت بالقلم كتبت بالقلم : وتقول، وهو اهللا سبحانه وتعا�
 .للمفرد ا
ذكرللمفرد ا
ذكرللمفرد ا
ذكرللمفرد ا
ذكر اsياsياsياsيلكن  ،لغ� العاقلهنا  اsياsياsياsيفففف

 .سم موصول مبU Ø السكون q �ل رفع فاعلا اsياsياsياsيفففف ،اجتهداجتهداجتهداجتهد اsياsياsياsيفاز فاز فاز فاز : مثلمثلمثلمثل
وهناك  ،وسنأخذ ال�م فيها ةفإنها معرب) أيأيأيأي(ويستث� منها  ،ولكما درستم q ا
ستوى األ واألسماء ا
وصولة من ا
بنيات
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 q سنأخذها إن شاء اهللا اللتاناللتاناللتاناللتانو الثانالثانالثانالثانخالف Ãوصولة أنها مبنية يستث� من ذلك  ،وال
) أيأيأيأي(لكن األصل q األسماء ا
 .فقط

�ل مبU Ø السكون q فاعل : نقول، نقول مرفو> ال ؟هل نقول مرفوع: اsياsياsياsي ،فعل: فازفازفازفازل وفنق ،اجتهداجتهداجتهداجتهد اsياsياsياsيفاز فاز فاز فاز : فنقول
 .رفع كما تلحظون هنا q �ل رفع

QQQQ---- ÃالÃالÃالÃؤنث فقط للعاقل وغ� العاقل: : : : ال
 و] تستعمل للمفرد ا
Ãِ قَْد َسِمَع اهللاôُ قَْوَل قَْد َسِمَع اهللاôُ قَْوَل قَْد َسِمَع اهللاôُ قَْوَل قَْد َسِمَع اهللاôُ قَْوَل {قوT تعا�  لعاقللعاقللعاقللعاقلاااا * :مثالمثالمثالمثال 

ô
Ãِ ال
ô
Ãِ ال
ô
Ãِ ال
ô
َاِدلَُك qِ َزوِْجَها    ال

ُ
Èَزوِْجَها qِ َاِدلَُك
ُ
Èَزوِْجَها qِ َاِدلَُك
ُ
Èَزوِْجَها qِ َاِدلَُك
ُ
È{، ففففÃالÃالÃالÃللعاقلللعاقلللعاقلللعاقلهنا استعملت  ال. 

ْن قِبْلَتِِهُم { قوT تعا�ك لغ� العاقللغ� العاقللغ� العاقللغ� العاقلوتستعمل  ْن قِبْلَتِِهُم َ ْن قِبْلَتِِهُم َ ُهْم قققَقْن قِبْلَتِِهُم َ
ô

ُهْم َما َوال
ô

ُهْم َما َوال
ô

ُهْم َما َوال
ô

Ãِ َما َوال
ô
Ãِ ال
ô
Ãِ ال
ô
Ãِ ال
ô
غ� العاقل غ� العاقل غ� العاقل غ� العاقل هنا استعملت للمفرد ا
ؤنث  الÃالÃالÃالÃفففف، }َ نُوا َعلَيَْهاَ نُوا َعلَيَْهاَ نُوا َعلَيَْهاَ نُوا َعلَيَْها    ال

 .و] القبلةو] القبلةو] القبلةو] القبلة
 ،²رص U ا²�jرص U ا²�jرص U ا²�jرص U ا�j    الÃالÃالÃالÃاحbمت احbمت احbمت احbمت  :مثالمثالمثالمثال

Ñلة الصلة ال : ²رص U ا²�jرص U ا²�jرص U ا²�jرص U ا�jو ،مفعول به مبU Ø السكون q �ل نصب مفعول به: الÃالÃالÃالÃو ،فاعل: ا�اءا�اءا�اءا�اءو ،فعل: احbماحbماحbماحbم
 .اإلعراب منودائماً Ñل الصلة الÃ تأÝ بعد األسماء ا
وصولة ال �ل ¤ا ، �ل ¤ا من اإلعراب

 PPPP---- ذكر : : : : نِ نِ نِ نِ ااااالثالثالثالث
 .الحظوها بالمy ونون مكسورة ،يعq Ø حالة الرفع    ،،،،رفعاً رفعاً رفعاً رفعاً للمث� ا
ذكر للمث� ا
ذكر للمث� ا
ذكر للمث� ا
 ....وا�روا�روا�روا�ر    –ا1صب ا1صب ا1صب ا1صب للمث� ا
ذكر q حالÃ للمث� ا
ذكر q حالÃ للمث� ا
ذكر q حالÃ للمث� ا
ذكر q حالÃ : : : : ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالثو
وهو هنا فاعل مبU Ø األلف q  ،سم موصول للمث� ا
ذكرا: نِ نِ نِ نِ ااااالثالثالثالثو ،فعل: جاءجاءجاءجاء ،ت�> با
الت�> با
الت�> با
الت�> با
ال    نِ نِ نِ نِ ااااالثالثالثالثجاء جاء جاء جاء     ::::حالة الرفعحالة الرفعحالة الرفعحالة الرفع    ::::مثالمثالمثالمثال    

 .هذي صلة ا
وصول ال �ل ¤ا من اإلعراب: ت�> با
الت�> با
الت�> با
الت�> با
ال ،�ل رفع
اسم : ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالث، حرف جر: UUUUهنا ) با�ر( ِن ِن ِن ِن ييييالثِ الثِ الثِ الثِ وليست ) بالفتح( ِن ِن ِن ِن ييييالثَ الثَ الثَ الثَ  ،ت�>ت�>ت�>ت�>    ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالثU U U U     أثنيُت أثنيُت أثنيُت أثنيُت : : : : ررررحالة ا1صب أو ا�حالة ا1صب أو ا�حالة ا1صب أو ا�حالة ا1صب أو ا�: : : : مثالمثالمثالمثال

 .موصول مبU Ø ا�اء q �ل جر
    .اسم موصول مبU Ø ا�اء q �ل نصب مفعول به: ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالث ،فاعل: ا�اءا�اءا�اءا�اءو ،فعل: أحبأحبأحبأحب، ت�>ت�>ت�>ت�>    ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالثأحببت أحببت أحببت أحببت     ::::مثالمثالمثالمثال

أنها مبنية U �نا عليه هنا واsي  والقول الراجحوالقول الراجحوالقول الراجحوالقول الراجح ،كما سنأخذ فيها خالف اللتاناللتاناللتاناللتانو الثانالثانالثانالثانألن هذا طبعاً اإلعراب ا
شهور هذا طبعاً اإلعراب ا
شهور هذا طبعاً اإلعراب ا
شهور هذا طبعاً اإلعراب ا
شهور 
 .ومبنية U ا�اء q حالÃ ا1صب وا�ر ،األلف q حالة الرفع

 .يرفعان باأللف وينصبان وÉران با�اءيرفعان باأللف وينصبان وÉران با�اءيرفعان باأللف وينصبان وÉران با�اءيرفعان باأللف وينصبان وÉران با�اء    ،،،،يعربان إعراب ا
ث�يعربان إعراب ا
ث�يعربان إعراب ا
ث�يعربان إعراب ا
ث� اللتاناللتاناللتاناللتانو الثانالثانالثانالثانيقول أن  القول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخرالقول اآلخر
 .فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف: نِ نِ نِ نِ ااااالثالثالثالث: نقول ؟)ت�> با
الت�> با
الت�> با
الت�> با
ال    نِ نِ نِ نِ ااااالثالثالثالثجاء جاء جاء جاء (القول ا5ا4 ما إعراب U فلو قلنا 

 .�رور وعالمة جره ا�اء: ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالث :U القول ا5ا4 )ت�>ت�>ت�>ت�>    ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالثU U U U     أثنيُت أثنيُت أثنيُت أثنيُت (
هذا U القول ا5ا4 وهو القول بإعرابها إعراب  ،مفعول به منصوب وعالمة نصبه ا�اء: ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالث    )ت�>ت�>ت�>ت�>    ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالثأحببت أحببت أحببت أحببت ( 

 .ا
ث�
    .ا1صب وا�را1صب وا�را1صب وا�را1صب وا�ر    للمث� ا
ؤنث q حالÃللمث� ا
ؤنث q حالÃللمث� ا
ؤنث q حالÃللمث� ا
ؤنث q حالyyyy : : : :Ãاللتاللتاللتاللت، q حالة الرفع باأللفq حالة الرفع باأللفq حالة الرفع باأللفq حالة الرفع باأللف    للمث� ا
ؤنثللمث� ا
ؤنثللمث� ا
ؤنثللمث� ا
ؤنث: : : : نننناااااللتاللتاللتاللت ----....

     ،حرف تأنيث مبØ ال �ل T من اإلعراب: ا�اءا�اءا�اءا�اء بØ،م ماÆ فعل: قدمقدمقدمقدم، سافرتاسافرتاسافرتاسافرتا    نننناااااللتاللتاللتاللتقدمت قدمت قدمت قدمت : : : : حالة الرفعحالة الرفعحالة الرفعحالة الرفع: : : : مثالمثالمثالمثال
اعل مرفوع وعالمة رفعه نقول ف وU القول اآلخروU القول اآلخروU القول اآلخروU القول اآلخر ،U القول ا
شهورU القول ا
شهورU القول ا
شهورU القول ا
شهورهذا  ،فاعل مبU Ø األلف q �ل رفع: نننناااااللتاللتاللتاللت

    .األلف
هذا  ،مفعول به مبU Ø ا�اء: yyyyاللتاللتاللتاللت    و ،فاعل: ا�اءا�اءا�اءا�اءماÆ مبØ، فعل : شكرشكرشكرشكر ،اجتهدتااجتهدتااجتهدتااجتهدتا    yyyyاللتاللتاللتاللتشكرت شكرت شكرت شكرت : : : : حالة ا1صبحالة ا1صبحالة ا1صبحالة ا1صب: : : :     مثالمثالمثالمثال

    .مفعول به منصوب وعالمة نصبه ا�اء وU القول اآلخر ،U القول ا
شهور
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رت من     ::::ررررحالة ا�حالة ا�حالة ا�حالة ا�: : : : مثال مثال مثال مثال  رت من ُ رت من ُ وU،  U القول ا
شهورمبU Ø ا�اء q �ل جر هذا : yyyyاللتاللتاللتاللت ،حرف جر منمنمنمن ،اجتهدتااجتهدتااجتهدتااجتهدتا    yyyyاللتاللتاللتاللت���ُ�رت من ُ
 . �رور وعالمة جره ا�اء: yyyyاللتاللتاللتاللت القول اآلخر

     ....اللتy واالختالف هو q ا�ذك� وا�أنيثاللتy واالختالف هو q ا�ذك� وا�أنيثاللتy واالختالف هو q ا�ذك� وا�أنيثاللتy واالختالف هو q ا�ذك� وا�أنيثاللتان واللتان واللتان واللتان والثين ينطبق U الثين ينطبق U الثين ينطبق U الثين ينطبق U وووو    q الثانq الثانq الثانq الثانالالالال����م م م م 
ِرنَا {قال تعا� 

َ
ِرنَا َربôنَا أ
َ
ِرنَا َربôنَا أ
َ
ِرنَا َربôنَا أ
َ
َ َربôنَا أ

ô
sا َ
ô

sا َ
ô

sا َ
ô

sِن ِن ِن ِن ييييثثثثللللاااافففف }ِن ِن ِن ِن يْ يْ يْ يْ ا Øل نصب مفعول بههنا مب� q ا�اء U . 
َ وَ وَ وَ وَ {وقال 

ô
َ الث
ô

َ الث
ô

َ الث
ô

ييييِيَانَِهاِيَانَِهاِيَانَِهاِيَانَِها    نِ نِ نِ نِ ااااالث
ْ
يَأ
ْ
يَأ
ْ
يَأ
ْ
  .هنا مبU Ø األلف q �ل رفع مبتدأ    نِ نِ نِ نِ ااااالثالثالثالث }يَأ

T،  بهتوهذا فرق مهم ين، الÃ للمث� ففيها المy ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالثأما  ة،هنا بالم واحداsين اsين اsين اsين أن  ::::وتلحظونوتلحظونوتلحظونوتلحظون، ، ، ، �مع اsكور�مع اsكور�مع اsكور�مع اsكور: : : : اsيناsيناsيناsين ----����
 .هنا بنون مفتوحة    اsينَ اsينَ اsينَ اsينَ مكسورة أما بنون  ِن ِن ِن ِن ييييالثالثالثالثوفرق آخر أن 

، اsينَ اsينَ اsينَ اsينَ جاء جاء جاء جاء أننا نقول  يأÝ با�اء مطلقا q حالة الرفع وا1صب وا�ر هذا هو اللغة ا
شهورةيأÝ با�اء مطلقا q حالة الرفع وا1صب وا�ر هذا هو اللغة ا
شهورةيأÝ با�اء مطلقا q حالة الرفع وا1صب وا�ر هذا هو اللغة ا
شهورةيأÝ با�اء مطلقا q حالة الرفع وا1صب وا�ر هذا هو اللغة ا
شهورةيعØ  ،وهو با�اء مطلقاً وهو با�اء مطلقاً وهو با�اء مطلقاً وهو با�اء مطلقاً : قال
    .لكنه مبU Ø الفتح Ñ qيع ا�االتلكنه مبU Ø الفتح Ñ qيع ا�االتلكنه مبU Ø الفتح Ñ qيع ا�االتلكنه مبU Ø الفتح Ñ qيع ا�االت، با�اء Ñ qيع ا�االت، اsينَ اsينَ اsينَ اsينَ ببببمررت مررت مررت مررت ، ، ، ، اsينَ اsينَ اsينَ اsينَ أكرمت أكرمت أكرمت أكرمت 

يعربونه إعراب Ñع مذكر سالم ف�فع بالواو وينصب وÉر يعربونه إعراب Ñع مذكر سالم ف�فع بالواو وينصب وÉر يعربونه إعراب Ñع مذكر سالم ف�فع بالواو وينصب وÉر يعربونه إعراب Ñع مذكر سالم ف�فع بالواو وينصب وÉر قيل أنهم عقيل أو هذيل Éعلونه  غات العربغات العربغات العربغات العربلكن هناك بعض للكن هناك بعض للكن هناك بعض للكن هناك بعض ل
  : +و قول الشاعر با�اءبا�اءبا�اءبا�اء

 )خيل �رة إ�احاخيل �رة إ�احاخيل �رة إ�احاخيل �رة إ�احايوم ا1ُ يوم ا1ُ يوم ا1ُ يوم ا1ُ                             صبحوا الصباصبحوا الصباصبحوا الصباصبحوا الصباحححح    ونونونونثثثثالالالال+ن +ن +ن +ن (
 .U لغة و] غ� مشهورةU لغة و] غ� مشهورةU لغة و] غ� مشهورةU لغة و] غ� مشهورةهذا  ،خ� مرفوع بالواو: ونونونونثثثثالالالالو ،مبتدأ نحننحننحننحنفففف 
 .وهو مبU Ø الفتح q �ل رفع أو �ل نصب أو جر ،الÃ نزل بها القرآن ] با�اء مطلقاً Ñ qيع ا�االت اللغة ا
شهورةو

�ل q اسم موصول مبU Ø الفتح : اsينَ اsينَ اsينَ اsينَ  ،مستb تقديره أنا: الفاعلالفاعلالفاعلالفاعلو ،فعل مرفوع: أحبأحبأحبأحب ،علموعلموعلموعلمو����    اsينَ اsينَ اsينَ اsينَ أحب أحب أحب أحب : : : : مثالمثالمثالمثال
    .من اإلعرابصلة ا
وصول ال �ل ¤ا : علموعلموعلموعلمو���� مفعول به،نصب 

صلة ا
وصول ال �ل ¤ا : اتقوااتقوااتقوااتقوا، q �ل رفع فاعل اسم موصول مبU Ø الفتح: اsينَ اsينَ اsينَ اsينَ  ماÆ،فعل : فازفازفازفاز ،اتقوااتقوااتقوااتقوا    اsينَ اsينَ اsينَ اsينَ فاز فاز فاز فاز : : : : مثالمثالمثالمثال
 . من اإلعراب

����---- �
ُ
�األ
ُ
�األ
ُ
�األ
ُ
    وهو �مع اsكور وهو مبU Ø السكونوهو �مع اsكور وهو مبU Ø السكونوهو �مع اsكور وهو مبU Ø السكونوهو �مع اsكور وهو مبU Ø السكون األ
���������        ::::مثالمثالمثالمثال

ُ
�األ
ُ
�األ
ُ
�األ
ُ
�، مفعول به: : : : ا�اءا�اءا�اءا�اء ،فعل مرفوع: : : : ���� ،يدعون إ� اهللايدعون إ� اهللايدعون إ� اهللايدعون إ� اهللا    األ

ُ
�األ
ُ
�األ
ُ
�األ
ُ
سم موصول مبU Ø السكون q �ل رفع ا: األ

 .ال �ل ¤ا من اإلعراب ةصلة ا
وصول Ñل: : : : يدعون إ� اهللايدعون إ� اهللايدعون إ� اهللايدعون إ� اهللا ،فاعل
�دعوت لدعوت لدعوت لدعوت ل: : : : مثالمثالمثالمثال

ُ
�

ُ
�

ُ
�

ُ
� ،حرف جر: الالمالالمالالمالالمو ،فاعل: ا�اءا�اءا�اءا�اءو ماÆ،فعل : د>د>د>د> ،علموعلموعلموعلمو����    ألألألأل

ُ
�األ
ُ
�األ
ُ
�األ
ُ
سم موصول مبU Ø السكون q �ل ا: األ

 .ل ¤ا من اإلعرابصلة ا
وصول ال �: علموعلموعلموعلمو���� ،جر îرف جر
 .ونقو¤ا بك¬ ا¤مزة ،وÉوز إثبات ا�اء وحذفها    ءِ ءِ ءِ ءِ الالالالالالالالوتقول  ،بإثباتها الالالالالالالال����فتقول  �مع ا
ؤنث�مع ا
ؤنث�مع ا
ؤنث�مع ا
ؤنث: : : : الالالالالالالال���� ----����

سم ا: الالالالالالالال����    و ،تاء ا�أنيث حرف مبØ ال �ل T من اإلعراب: ا�اءا�اءا�اءا�اءو ،فعل: : : : حححح���� ،Ñعن الصدقاتÑعن الصدقاتÑعن الصدقاتÑعن الصدقات    الالالالالالالال����حححح����ت ت ت ت     ::::مثالمثالمثالمثال
 q السكون U Øالسكون( ،�ل رفع فاعلموصول مب U Øإذا  ن ا�اء موجودة فهو مب،  Øذا  نت ا�اء �ذوفة فهو مبÁو

 ).U الك¬
¥¥¥¥---- ÝالالÝالالÝالالÝؤنث أيضاً     ،،،،بدل ا¤مزة تاءبدل ا¤مزة تاءبدل ا¤مزة تاءبدل ا¤مزة تاء ،الال
و] مثل الÃ قبلها Þ W qء q اإلعراب q ا�اللة و� ثبوت ا�اء أو  ،وهو �مع ا
ؤنث أيضاً وهو �مع ا
ؤنث أيضاً وهو �مع ا
ؤنث أيضاً وهو �مع ا

 .حذفها
اسم موصول مبU Ø السكون q �ل : الالÝالالÝالالÝالالÝ ،فاعل مرفوع: ا�اءا�اءا�اءا�اءو ،فعل: شكرشكرشكرشكر ،قاتقاتقاتقاتÑعن الصدÑعن الصدÑعن الصدÑعن الصد    الالÝالالÝالالÝالالÝشكرت شكرت شكرت شكرت     ::::مثــالمثــالمثــالمثــال

صلة ا
وصول ال  ةÑل: Ñعن الصدقاتÑعن الصدقاتÑعن الصدقاتÑعن الصدقات ،)وÁذا حذفتها تبU Ø الك¬ ،إذا أثبت ا�اء تب� U السكون(نصب مفعول به 
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 .�ل ¤ا من اإلعراب
 .بهذا ننتÎ من األسماء ا
وصولة ا
ختصة

 : : : : ستة ألفاظستة ألفاظستة ألفاظستة ألفاظ    و]و]و]و]    ة،ة،ة،ة،ا
شb{ا
شb{ا
شb{ا
شb{    ةةةةا
وصولا
وصولا
وصولا
وصولاألسماء األسماء األسماء األسماء     ::::القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4

، ة�طي، واستفهاميةو¤ا استعماالت فÎ تستعمل  حرف جر،) ِمن(و] بفتح ا
يم وليس الك¬ ألن الك¬ +و : َمنَمنَمنَمن --------
 .ونعرف أنها موصولة بداللة السياق ،موصولةو

 .أنها استفهامية يتضح؟ ومن سياق ا�ملة سافر ا�ومسافر ا�ومسافر ا�ومسافر ا�وم    منمنمنمن: : : : ----    مثالمثالمثالمثال
 .سياق ا�ملة أبان 1ا ذلك فهنا �ط وجواب ة،من هنا �طي، Éتهد ينجحÉتهد ينجحÉتهد ينجحÉتهد ينجح    منمنمنمن: : : : QQQQ    ثالثالثالثالمممم

و] اسم موصول مبU Ø السكون و] اسم موصول مبU Ø السكون و] اسم موصول مبU Ø السكون و] اسم موصول مبU Ø السكون ، اجتهداجتهداجتهداجتهد    اsياsياsياsيأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت يعØ  ،اsياsياsياsيهنا موصولة بمع�  منمنمنمنفففف، اجتهداجتهداجتهداجتهد    منمنمنمنأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت     ::::PPPP    مثالمثالمثالمثال
 .لكنها تكون q �ل رفع أو نصب أو جر îسب موقعها من ا�ملةلكنها تكون q �ل رفع أو نصب أو جر îسب موقعها من ا�ملةلكنها تكون q �ل رفع أو نصب أو جر îسب موقعها من ا�ملةلكنها تكون q �ل رفع أو نصب أو جر îسب موقعها من ا�ملة    ،،،،دائماً دائماً دائماً دائماً 
 .ل أنها تستعمل للعالِم أو العاقلواألصقال 
 .اsي يقع منهم االجتهاد هم العقالء ؟؟؟؟اsي اجتهداsي اجتهداsي اجتهداsي اجتهد َمنَمنَمنَمن، ، ، ، اجتهداجتهداجتهداجتهد َمنَمنَمنَمنفاز فاز فاز فاز     ::::مثالمثالمثالمثال

وÉوز أن تستعمل  ،وهذا األصل فيها أنها تستعمل للعاقل ،ف� هذه للعاقل ،مررت به َمنسلمت ê،  Uح َمنو+و أكرمت 
 .q ا�لقة القادمة بإذن اهللا تعا� هاحون( ،لغ� العاقل أو العالم q ثالث مسائل

    ))))����((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
وعرفنا أنه  ،)من(وبدأنا باللفظ األول وهو  ،وقلنا أنها ستة ألفاظ ،²دثنا q ا
حاDة ا
اضية عن األسماء ا
وصولة ا
شb{ة

 ، وهكذا ،فتقول فاز من اجتهد ،يستعمل q األصل للعاقل
 ِ ِ وقد يستعمل لغ� العاقل لغ� العال ِ وقد يستعمل لغ� العاقل لغ� العال ِ وقد يستعمل لغ� العاقل لغ� العال  : فقط كما يëفقط كما يëفقط كما يëفقط كما يë    ثالث مسائلثالث مسائلثالث مسائلثالث مسائلم لكن q م لكن q م لكن q م لكن q وقد يستعمل لغ� العاقل لغ� العال

ãاألوãاألوãاألوãاألو::::     ّäلة العالِمأن يäخاطِ  ؛ل غ� العالِم م
يخاطبه ف معاملة العقالء، يعاملهف غ� العاقل >قًال تِ� عْ ب فَ بمع� أن ا
) نمَ (أن نأÝ بـ ل غ� العاقل مäلة العاقل هنا q هذه ا�الة Éوزsلك إذا نُزّ  ،ويكلمه ويناديه فهو يعطيه خصائص العقالء

 .ةأيضاً بالغي ةهذي عل
ْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن اهللاôِ {قال تعا�  وقد ورد ذلك q القرآن الكريموقد ورد ذلك q القرآن الكريموقد ورد ذلك q القرآن الكريموقد ورد ذلك q القرآن الكريم ôِمم  ِôْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن اهللا ôِمم  ِôْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن اهللا ôِمم  ِôْن يَْدُعو ِمْن ُدوِن اهللا ôِمم 		 َضل		

َ
َضلَوَمْن أ
َ
َضلَوَمْن أ
َ
َضلَوَمْن أ
َ
ُ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ َوَمْن أ

َ
T يَْستَِجيُب 

َ
ُ ال

َ
T يَْستَِجيُب 

َ
ُ ال

َ
T يَْستَِجيُب 

َ
ُ ال

َ
T يَْستَِجيُب 

َ
ُ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ (فهنا  }ال

َ
T يَْستَِجيُب 

َ
ُ ال

َ
T يَْستَِجيُب 

َ
ُ ال

َ
T يَْستَِجيُب 

َ
ُ ال

َ
T يَْستَِجيُب 

َ
) ال

لغ� العاقل ألنه نز¤ا  ننننمَ مَ مَ مَ هنا استعمل  ،صناماألحجار واأل ،ستجيب هو غ� >قلي ألن اsي ال ،لغ� العاقل ننننمَ مَ مَ مَ استعمل 
 . مäلة العاقل

 ،وأنه 
ا د>ها فإنه سأ¤ا مثل العقالء بهذا ا�>ء ،وا�>ء ال يكون إال للعقالء ،قيل ألنه يدعوها كيف نز¤ا مäلة العاقل؟كيف نز¤ا مäلة العاقل؟كيف نز¤ا مäلة العاقل؟كيف نز¤ا مäلة العاقل؟
 األصنامهنا  ))))ننننمَ مَ مَ مَ ((((    ــــببببإذا  ا
راد ) ننننمَ مَ مَ مَ (تعمل T وعندما نزل غ� العاقل مäلة العاقل اس ،وهو بهذا نزل غ� العاقل مäلة العاقل

والسبب q هذا ا�äيل أنها تد� مثل ما يد�  ،مـالÃ للعالِم ألنها نُزلت مäلة العالِ  ننننمَ مَ مَ مَ ستعمل q حقها او ،غ� >قلةو] 
 .العقالء

 : ومنها قول الشاعرومنها قول الشاعرومنها قول الشاعرومنها قول الشاعروهناك شواهد أخرى 
 ) إ� ما قد هويت أط�ñë لع           يع� جناحه" نمَ "أ�ب القطا هل (
 ا¤مزة هنا )أ�ب(فناداه  ،ولكنه نزT مäلة العاقل ،غ� >قلوهو طائر وهو  ،القطاهنا لغ� العاقل وهو  ننننمَ مَ مَ مَ ستعمل اف 

 .الÃ ] للعقالء ننننمَ مَ مَ مَ ستعمل T افلما ناداه كأنه نزT مäلة العاقل ف ،للنداء
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 .ا وقعت عليه منا وقعت عليه منا وقعت عليه منا وقعت عليه منأن Éتمع غ� العالِم مع العالِم فيمأن Éتمع غ� العالِم مع العالِم فيمأن Éتمع غ� العالِم مع العالِم فيمأن Éتمع غ� العالِم مع العالِم فيم    ::::ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 kَْلُُق     نْ نْ نْ نْ َكمَ َكمَ َكمَ َكمَ {ذلك قوT تعا�  :مثالمثالمثالمثال

َ
 kَْلُُق ال
َ

 kَْلُُق ال
َ

 kَْلُُق ال
َ

اجتمع ) ال kلقال kلقال kلقال kلق(وقوT تعا� ) ال kلقال kلقال kلقال kلق(هنا وقعت U قول  ننننمَ مَ مَ مَ ) ال kلقال kلقال kلقال kلق ننننمَ مَ مَ مَ (هنا اآلن  }ال
ِ  ،سوى اهللا سبحانه وتعا� ال kلق ءف� Þ ،فيها العاقل وغ� العاقل أن فاإلنسان ال يستطع  ،مسواًء  ن >ِ
اً أو غ� >ل


اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟) ننننمَ مَ مَ مَ (فإذن هنا استعمل  ة،ت ال تستطيع أن Ôلق و] غ� >
اوا�ماد ،kلق وهو >لِم  ِ ِ ألنه اجتمع العال م م مع غ� العال
لغ� العاقل ) ننننمَ مَ مَ مَ (هنا جاز استعمال  ،يشمل اآلدميy وا
الئكة واألصنامهو و ،)ال kلقال kلقال kلقال kلق(قوT تعا�  هو ،ننننمَ مَ مَ مَ فيما وقعت عليه 

ِ  ،ه اجتمع غ� العاقل مع العاقلألنقيل  
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟ ِ فإذا اجتمع العال فتأÝ  فهنا Éوز لك أن تغلب العالمفهنا Éوز لك أن تغلب العالمفهنا Éوز لك أن تغلب العالمفهنا Éوز لك أن تغلب العالمم ö qمك م مع غ� العال
ِ ) ماماماما( كما سيأq Ý االسم ا
وصول ا
شbك) ماماماما( فتأÝ بـ وÉوز لك أن تغلب غ� العالموÉوز لك أن تغلب غ� العالموÉوز لك أن تغلب غ� العالموÉوز لك أن تغلب غ� العالم ،)ننننمَ مَ مَ مَ (بـ  .مأنه يستعمل لغ� العال

ِ (قاعدة  ِ  نمَ ـم تأÝ بإذا غلبت العال  )ماـم تأÝ بوÁذا غلب غ� العال
ُ  {: قال تعا�: مثال آخرمثال آخرمثال آخرمثال آخر

َ
T يَْسُجُد َôاهللا ôن

َ
لَْم تََر أ

َ
ُ أ

َ
T يَْسُجُد َôاهللا ôن

َ
لَْم تََر أ

َ
ُ أ

َ
T يَْسُجُد َôاهللا ôن

َ
لَْم تََر أ

َ
ُ أ

َ
T يَْسُجُد َôاهللا ôن

َ
لَْم تََر أ

َ
َماَواِت وَ     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ أ ôالس qِ ََماَواِت و ôالس qِ ََماَواِت و ôالس qِ ََماَواِت و ôالس qِ ْرِْض     َمنْ َمنْ َمنْ َمن

َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
ُ (أيضاً هنا  }qِ األ

َ
T يَْسُجُد ُ
َ
T يَْسُجُد ُ
َ
T يَْسُجُد ُ
َ
T َماَواِت     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ يَْسُجُد ôالس qِ َماَواِت ôالس qِ َماَواِت ôالس qِ َماَواِت ôالس qِ ( هنا

ِ  ،لغ� العاقلاستعملت ) ننننمَ مَ مَ مَ ( ِ م مع غ� هذي مسألة أن Éتمع العال و�  ،اsي وقعت عليه من هو q السماوات ،مالعال
 ،وفيه أيضاً كواكب وêوم و] غ� >قلة ،واsي q السماوات مالئكة وهم عقالء ،،،،اجتمع العاقل وغ� العاقلاجتمع العاقل وغ� العاقلاجتمع العاقل وغ� العاقلاجتمع العاقل وغ� العاقلالسماوات 

 .لغ� العاقل )ننننمَ مَ مَ مَ (فثلك جاز استعمال 
رِْض     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ وَ وَ وَ وَ (كذلك 

َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
ففيها اآلدميy وا�ن وهم  ،فيه العاقل وغ� العاقل) األرضاألرضاألرضاألرضq q q q (هنا هو قوT  ننننمَ مَ مَ مَ اsي وقعت عليه ) qِ األ

و] الصلة ) ننننمَ مَ مَ مَ (إذاً هذه ا
سألة األخرى الÉ Ãوز لك أن تستعمل فيها  ،وفيه ا�مادات واGهائم و] غ� >قلة ،عقالء
 .لعاقلاغ� ل) ننننمَ مَ مَ مَ (إذا اجتمع فيها العاقل وغ� العاقل جاز فيها استعمال ) ننننمَ مَ مَ مَ (الÃ تقع بعد اسم ال(ط 

 ).ننننمَ مَ مَ مَ (فُصل بـفُصل بـفُصل بـفُصل بـ    أن يقbن غ� العالم بالعالم q عمومأن يقbن غ� العالم بالعالم q عمومأن يقbن غ� العالم بالعالم q عمومأن يقbن غ� العالم بالعالم q عمومٍٍٍٍ    : : : : ثا5اً ثا5اً ثا5اً ثا5اً 
ٍٍ فَِمنُْهْم  فَِمنُْهْم  فَِمنُْهْم  فَِمنُْهْم  {: قال تعا�: : : : مثالمثالمثالمثال ٍٍ ِمْن َماء ِمْن َماء ِمْن َماء ِمْن َماٍءٍ  َدابôٍةٍ

ôWُ َخلََق ُôةَواهللاôَداب ôWُ َخلََق ُôةَواهللاôَداب ôWُ َخلََق ُôةَواهللاôَداب ôWُ َخلََق ُôننننَْطنِِه َوِمنُْهْم َْطنِِه َوِمنُْهْم َْطنِِه َوِمنُْهْم َْطنِِه َوِمنُْهْم     َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ َواهللا 
َ

Uَ èَِْم 
َ

Uَ èِْم َ 
َ

Uَ èِْم َ 
َ

Uَ èَِمنْ َمنْ َمنْ َمنْ فففَفْم     ِyَْرِْجل 
َ

Uَ èَِْم ِyَْرِْجل 
َ

Uَ èَِْم ِyَْرِْجل 
َ

Uَ èَِْم ِyَْرِْجل 
َ

Uَ èِاآلن الحظوا م� } فففَفْم
 ِ ِ م بوهو أن يقbن غ� العال وí دابة Éتمع فيه  ،هنا عموم) واهللا خلق W دابة(اآلن اهللا يقول  نمَ ـبفُصل  م q عمومٍ العال

 ِ ِ العال ِ  ف� دابة ،مم وغ� العال ِ  ،وغ�ها ة،واألنعام و] غ� >
ِ  ،ماإلنسان وهو >ل ِ وهنا اجتمع العال  ،م q عمومم وغ� العال
واsي يمU è  ،بدأ يفصل هذا العموم) يمU è بطنه نمَ فمنهم (فصيل قال فهنا جاء ا� )نمَ (وهذا العموم قال فُصل بـ

 ِ
ِ ) يمU è رجلy نمَ ومنهم (قال  ة،بطنه الزواحف و] غ� > م وهو اإلنسان وفيه غ� واsي يمU è رجلy فيه العال
 ِ ِ غ استعما¤واsي سوّ  ،لغ� العالم) نمَ (هنا استعملت  ،وهو الطائر مالعال ِ ا لغ� العالم هو اجتماع العال م q م مع غ� العال

 .)من(عموم فُصل بـ
يمè  نمَ (وقوT ) يمU è بطنه نمَ (q قوT ) نمَ (وهذا العموم فُصل بـ ،من ألفاظ العموم íو ،)W دابة(q قول  فالعموم

yرجل U(  ِ ِ أما اsي يمU è رجلy  ،مفاsي يمU è بطنه حتماً غ� >ل ِ فمنه اإلنسان وهو >ل م وهو م وغ� العال
 .الطائر

ِ ) ) ) ) ننننمَ مَ مَ مَ ((((هنا أننا استعملنا هنا أننا استعملنا هنا أننا استعملنا هنا أننا استعملنا     ::::الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد ِ لغ� العال ِ لغ� العال ِ لغ� العال ِ     ألنألنألنألنم م م م لغ� العال ِ العال ِ العال ِ العال ِ اجتمع مع اجتمع مع اجتمع مع اجتمع مع م م م م العال ِ غ� العال ِ غ� العال ِ غ� العال  ))))ننننمَ مَ مَ مَ ((((م q عموم فُصل بـم q عموم فُصل بـم q عموم فُصل بـم q عموم فُصل بـغ� العال
ِ ) ننننمَ مَ مَ مَ (إذاً  ِ األصل أنها تُستعمل للعال ِ األصل أنها تُستعمل للعال ِ األصل أنها تُستعمل للعال ثالث ثالث ثالث ثالث وقد تستعمل لغ� العالم q وقد تستعمل لغ� العالم q وقد تستعمل لغ� العالم q وقد تستعمل لغ� العالم q  ،وهكذا ،حححح���� ننننمَ مَ مَ مَ أكرمت أكرمت أكرمت أكرمت  ،اجتهداجتهداجتهداجتهد ننننمَ مَ مَ مَ فاز فاز فاز فاز : كقول  ،مممماألصل أنها تُستعمل للعال

 .مسائل فقطمسائل فقطمسائل فقطمسائل فقط
QQQQ---- ذهب �مدذهب �مدذهب �مدذهب �مد ماماماما: +و: ةةةةنافينافينافينافيتستعمل لعدة استعماالت تكون تستعمل لعدة استعماالت تكون تستعمل لعدة استعماالت تكون تستعمل لعدة استعماالت تكون ) ماماماما(أيضاً  ::::ماماماما .... 
 ؟هذا اsي بيدكهذا اsي بيدكهذا اsي بيدكهذا اsي بيدك    ماماماما ؟؟؟؟تاريخ ا�ومتاريخ ا�ومتاريخ ا�ومتاريخ ا�وم    ماماماما: +و: استفهاميةاستفهاميةاستفهاميةاستفهاميةو ،تنفق من خ� Èده عند اهللاتنفق من خ� Èده عند اهللاتنفق من خ� Èده عند اهللاتنفق من خ� Èده عند اهللا    ماماماما: +و: ةةةة�طي�طي�طي�طيو
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 .اsياsياsياsيالسياق أيضاً يدل عليها ويصح أن يقدر م�نها : ا
وصولةا
وصولةا
وصولةا
وصولة) ماماماما(
 .اشbيتاشbيتاشbيتاشbيت    اsياsياsياsيأكلت أكلت أكلت أكلت : وقد تقول ،اشbيتاشbيتاشbيتاشbيت    ماماماماأكلت أكلت أكلت أكلت : قولت: : : : مثـالمثـالمثـالمثـال

 .عندكعندكعندكعندك    اsياsياsياsيأعجبØ أعجبØ أعجبØ أعجبØ  يأ ،عندكعندكعندكعندك    ماماماماØ Ø Ø Ø ببببعجعجعجعجأأأأوووو 
 اسم موصول وهو مشbك يستعمل بلفظ واحد للمفرد وا
ث� وا�مع ا
ذكر وا
ؤنثاسم موصول وهو مشbك يستعمل بلفظ واحد للمفرد وا
ث� وا�مع ا
ذكر وا
ؤنثاسم موصول وهو مشbك يستعمل بلفظ واحد للمفرد وا
ث� وا�مع ا
ذكر وا
ؤنثاسم موصول وهو مشbك يستعمل بلفظ واحد للمفرد وا
ث� وا�مع ا
ذكر وا
ؤنث) ماماماما(فهنا 

  .أو مث� أو Ñع مذكر أو مؤنث افقد يكون اsي عندي مفرد ،عندك ماماماماأعجبØ : فإذا قلت
ِ ) ننننمَ مَ مَ مَ (األصل فيها عكس ) ماماماما( ِ األصل فيها أنها تستعمل لغ� العال ِ األصل فيها أنها تستعمل لغ� العال ِ األصل فيها أنها تستعمل لغ� العال  مممماألصل فيها أنها تستعمل لغ� العال

 : : : : و¤ا أربع استعماالتو¤ا أربع استعماالتو¤ا أربع استعماالتو¤ا أربع استعماالت
 ".وهو األصل فيها والغالبوهو األصل فيها والغالبوهو األصل فيها والغالبوهو األصل فيها والغالب: "تستعمل لغ� العاقل وحدهتستعمل لغ� العاقل وحدهتستعمل لغ� العاقل وحدهتستعمل لغ� العاقل وحده    ::::----

استعملت استعملت استعملت استعملت ) ماماماما(فهنا تلحظون أن  ،كتبتكتبتكتبتكتبت    اsياsياsياsييعØ  ،كتبتكتبتكتبتكتبتما ما ما ما قرأت قرأت قرأت قرأت : و+و ،اشbيتاشbيتاشbيتاشbيت    اsياsياsياsييعØ  ،اشbيتاشbيتاشbيتاشbيت    ماماماماأعجبØ أعجبØ أعجبØ أعجبØ  :مثالمثالمثالمثال
 .اsي تشbيه غ� >قل واsي تكتبه غ� >قل ألن لغ� العاقللغ� العاقللغ� العاقللغ� العاقل

 . واألشياء الÃ عندكم مثل ا
ال ،،،،عندعندعندعندككككم ينفدم ينفدم ينفدم ينفد    اsياsياsياsييعØ ) عندعندعندعندككككم ينفدم ينفدم ينفدم ينفد    ماماماما(ويقول تعا� 
 .q �ل رفع فاعل: ماماماما ،مفعول به: ا�اءا�اءا�اءا�اء ،فعل: أعجبأعجبأعجبأعجب: : : : ا
ثال األولا
ثال األولا
ثال األولا
ثال األولq  ماماماما إعرابإعرابإعرابإعراب

  .مبنية U السكون q �ل نصب مفعول به: ماماماماو. فاعل: ا�اءا�اءا�اءا�اءو ،فعل: : : : كتبتكتبتكتبتكتبت ،q �ل نصب مفعول به: : : : q ا
ثال ا5اq4 ا
ثال ا5اq4 ا
ثال ا5اq4 ا
ثال ا5ا4 ماماماماو 
 .خ�: ينفد ،دأتسم موصول مبU Ø السكون q �ل رفع مبا: ماماماما: : : : q اآليةq اآليةq اآليةq اآلية 
QQQQ::::    موضوع و: أن تستعمل لغ� العاقل مع العاقلأن تستعمل لغ� العاقل مع العاقلأن تستعمل لغ� العاقل مع العاقلأن تستعمل لغ� العاقل مع العاقل q إذا كنت تتحدث Øمك العاقل وغ� العاقل فكما قلنا ايعö q جتمع

 ).).).).ماماماما((((فتستعمل فتستعمل فتستعمل فتستعمل �كمة �كمة �كمة �كمة وÁذا غلبت غ� العاقل وÁذا غلبت غ� العاقل وÁذا غلبت غ� العاقل وÁذا غلبت غ� العاقل     ،،،،))))ننننمَ مَ مَ مَ ((((اقل فتستعمل اقل فتستعمل اقل فتستعمل اقل فتستعمل إذا غلبت العإذا غلبت العإذا غلبت العإذا غلبت العمن قبل 
ôِ {يقول اهللا تعا�  :مثالمثالمثالمثال ôِ َسبôَح ِهللا ôِ َسبôَح ِهللا ôِ َسبôَح ِهللا َماَواِت وَ     َماَماَماَماَسبôَح ِهللا ôالس qِ ََماَواِت و ôالس qِ ََماَواِت و ôالس qِ ََماَواِت و ôالس qِرِْض     َماَماَماَما

َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
ôِ (هنا  }qِ األ ôِ َسبôَح ِهللا ôِ َسبôَح ِهللا ôِ َسبôَح ِهللا َماَواِت     َماَماَماَماَسبôَح ِهللا ôالس qِ َماَواِت ôالس qِ َماَواِت ôالس qِ َماَواِت ôالس qِ ( السماوات العاقل q تمعÉ

رِْض     َماَماَماَماوَ وَ وَ وَ (و{ذلك قال  ،لفغلب غ� العاق) ماماماما(لكنه هنا قال  ،وغ� العاقل
َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
رِْض qِ األ
َ ْ
، وÉتمع q األرض العاقل وغ� العاقل) qِ األ

 .)ماماماما(ستعمل T الكنه غلب غ� العاقل ف
 .استعملت لغ� العاقل مع العاقل ألن q السماوات واألرض العقالء وغ�هم) ماماماما(نقول 

PPPP:::: بن هشاماذكر ذلك بعض العلماء ومنهم  لصفات من يعقللصفات من يعقللصفات من يعقللصفات من يعقل) ) ) ) ماماماما((((أن تستعمل أن تستعمل أن تستعمل أن تستعمل. 
ُكْم ِمَن النñَساءِ     َماَماَماَمافَانِْكُحوا فَانِْكُحوا فَانِْكُحوا فَانِْكُحوا {قال تعا� : ثالثالثالثالمممم 

َ
ُكْم ِمَن النñَساءِ َطاَب ل
َ
ُكْم ِمَن النñَساءِ َطاَب ل
َ
ُكْم ِمَن النñَساءِ َطاَب ل
َ
 واهللا أعلم ألن ا�قدير ،قال استعملت لصفات من يعقل )ماماماما(هنا  }َطاَب ل

والطيب من صفات ) أنكحوا الطيبأنكحوا الطيبأنكحوا الطيبأنكحوا الطيب(نقول  اً إذ ،النساء نفهنا الطيب صفة لèء يعقل وه ،فانكحوا الطيب من النساءفانكحوا الطيب من النساءفانكحوا الطيب من النساءفانكحوا الطيب من النساء
 .من يعقل وهن النساء

فإنك تستعمل  ،يعØ أنت إذا رأيت شبحاً من بعيد ولم تعلم ما هو هل هو إنسان أم حيوان: : : : للمبهم أمرهللمبهم أمرهللمبهم أمرهللمبهم أمره) ) ) ) ماماماما((((أن تستعمل أن تستعمل أن تستعمل أن تستعمل     ::::....
 ). ماماماما(

فأنت ال تعرف أهو >قل أم غ�  ،ألن اsي ظهر لك لم يتبy) ماماماما(هنا استعملت  ،ظهرظهرظهرظهر    مامامامانظر إ� نظر إ� نظر إ� نظر إ� اااا    ::::ئائائائارأيت شيرأيت شيرأيت شيرأيت شي    إذا قولك: مثالمثالمثالمثال
 .مامامامافماذا تفعل؟ تستعمل T  ،>قل
 :األصل فيه أن يستعمل ألربع استعماالت ،سم موصول مشbكا): ماماماما( إذن

 تستعمل للعاقل مع غ� العاقل . Q               لغ� العاقل وهو الغالب واألصل. -
P .تستعمل للمبهم أمره. .   تستعمل لصفات من يعقل 
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PPPP----     أّي أّي أّي أّي : : : : 
 .عا� أهم ما قاT العلماء فيهاولكن نذكر بإذن اهللا ت ،ال�م فيها طويل ،بتشديد ا�اء) أّي أّي أّي أّي (

 
ً
 .تستعمل للعاقل وغ� العاقل بال فرق: أوال
 .هذا هو ا
شهور فيها ،للمذكر وا
ؤنث ،تستعمل بلفظ واحد للمفرد وا
ث� وا�مع أّي أّي أّي أّي     :ثانياً 
 .ولكن هذه اللغة غ� مشهورة ،أنها قد تث� وÈمع وتذكر وتؤنث: ثا5اً 
 . للمفرد ا
ذكرفهنا استعملت  ،هو �تهدهو �تهدهو �تهدهو �تهد    أيٌ أيٌ أيٌ أيٌ جبØ جبØ جبØ جبØ يعيعيعيع: U اللغة ا
شهورة مثالمثالمثالمثال

 . للجمع ا
ذكر) أّي أّي أّي أّي (هنا استعملت  ،هم �تهدونهم �تهدونهم �تهدونهم �تهدون    أياً أياً أياً أياً أكرمت أكرمت أكرمت أكرمت و
ٍٍ    أثنيت U أثنيت U أثنيت U أثنيت U و     .وهكذا ،للجمع ا
ؤنثاستعملت ) أّي أّي أّي أّي (فهنا  ،هن �تهداتهن �تهداتهن �تهداتهن �تهدات    أيأيأيأٍيٍ

    ،،،،فرد ا
ؤنث بهذا اللفظفرد ا
ؤنث بهذا اللفظفرد ا
ؤنث بهذا اللفظفرد ا
ؤنث بهذا اللفظممممك تأÝ للك تأÝ للك تأÝ للك تأÝ للو{ذلو{ذلو{ذلو{ذل    ،،،،وا�مع ا
ؤنثوا�مع ا
ؤنثوا�مع ا
ؤنثوا�مع ا
ؤنث    ،،،،وا�مع ا
ذكروا�مع ا
ذكروا�مع ا
ذكروا�مع ا
ذكر    ،،،،لفظ واحد جاء للمفرد ا
ذكرلفظ واحد جاء للمفرد ا
ذكرلفظ واحد جاء للمفرد ا
ذكرلفظ واحد جاء للمفرد ا
ذكر    ،،،،وهذا هو ا
شهور فيهاوهذا هو ا
شهور فيهاوهذا هو ا
شهور فيهاوهذا هو ا
شهور فيها
 ....وهذا هو ا
شهور فيهاوهذا هو ا
شهور فيهاوهذا هو ا
شهور فيهاوهذا هو ا
شهور فيها

 .ا
شهورخالف q ) وتذكر ،وÈمع ،وتث� ،تؤنث(قال وقد 
للجمع  أياتأياتأياتأياتو ،للجمع ا
ذكر أيونأيونأيونأيونو ،للمث� ا
ؤنث أيتانأيتانأيتانأيتانو ،للمث� ا
ذكر أيانأيانأيانأيانو ،فرد ا
ذكرملل أيأيأيأيو ،فرد ا
ؤنثملل أيةأيةأيةأية(فيقال 
 .شهورشهورشهورشهوروهذا هو U خالف ا
وهذا هو U خالف ا
وهذا هو U خالف ا
وهذا هو U خالف ا
) ا
ؤنث

 "أّي أّي أّي أّي     """"اjالف بy العلماء q إعراباjالف بy العلماء q إعراباjالف بy العلماء q إعراباjالف بy العلماء q إعراب �
  :للعلماء فيها قوالن "أّي أّي أّي أّي """"
 ،كما تلحظون فيما سبق ،خرها دائماً آأنها تظهر عليها عالمات اإلعراب  ملة U أي  ،،،،ااااأنها معربه دائمً أنها معربه دائمً أنها معربه دائمً أنها معربه دائمً : القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •

  .وهذا قول ا�مهور ،فbفع بالضمة وتنصب بالفتحة وÈر بالك¬ةفbفع بالضمة وتنصب بالفتحة وÈر بالك¬ةفbفع بالضمة وتنصب بالفتحة وÈر بالك¬ةفbفع بالضمة وتنصب بالفتحة وÈر بالك¬ة
		    Ø Ø Ø Ø يعجبيعجبيعجبيعجب: تقول    ::::أمثلةأمثلةأمثلةأمثلة 		    و ،مفعول به: ا�اءا�اءا�اءا�اءو ،فعل: يعجبيعجبيعجبيعجب: : : : اإلعراباإلعراباإلعراباإلعراب ،هم �تهدهم �تهدهم �تهدهم �تهدككككيييي		  .ةفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضم: أيأيأيأي		

    .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: أيô أيô أيô أيô  ،فاعل: : : : ا�اءا�اءا�اءا�اء ،فعل: أكرمأكرمأكرمأكرم: اإلعراباإلعراباإلعراباإلعراب ،،،،هم �تهدهم �تهدهم �تهدهم �تهدككككيô يô يô يô أكرمت أكرمت أكرمت أكرمت 
 U أثنيُت U أثنيُت U أثنيُت U أثنيُت ñي ñي ñي ñاء ،فعل: أث�أث�أث�أث�: : : : اإلعراباإلعراباإلعراباإلعراب ،،،،�تهد�تهد�تهد�تهد    هوهوهوهو    همهمهمهمككككي�اءا�اءا�اءا�فاعل: ا، UUUU : جرحرف،  ñأي ñأي ñأي ñسم �رور وعالمة جره الك¬ة الظاهرة ا: أي

 .وهو مضاف وا¤اء مضاف إ�ه، U آخره
  و] إذا أضيفت وحذف صدر الصلةو] إذا أضيفت وحذف صدر الصلةو] إذا أضيفت وحذف صدر الصلةو] إذا أضيفت وحذف صدر الصلة    ةةةةإال q حالة واحدإال q حالة واحدإال q حالة واحدإال q حالة واحد    ة،ة،ة،ة،أنها معربأنها معربأنها معربأنها معرب: : : : القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4    •

U الضم Ñ qيع  اGناءلزم تيعØ أنه  ،ةواحد ةلكن Éوز أن تب� U الضم q حال ة،أنها معرب ومنهم سيبويهيرى العلماء 

ضاف إ�ه وÀن صدر 
ضاف إ�ه وÀن صدر 
ضاف إ�ه وÀن صدر 
ضاف إ�ه وÀن صدر ااااإذا  نت مضافة وذكر إذا  نت مضافة وذكر إذا  نت مضافة وذكر إذا  نت مضافة وذكر ( من صورها الÃ تأÝ و] ةواحدة q حال ا�االت الرفع وا1صب والك¬

 ) صلتها ضم�اً �ذوفاً صلتها ضم�اً �ذوفاً صلتها ضم�اً �ذوفاً صلتها ضم�اً �ذوفاً 
ٍٍ    {قال تعا� : با
ثالبا
ثالبا
ثالبا
ثال نوضح نô ِمْن ñWُ ِشيَعٍةٍ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ قققَقنô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ ِäَْ

َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُعم    	ف	ف	ف	ف

ََ ََ
		    كككك َشد		

َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
) àُأيّ أيّ أيّ أيّ (وا
ضاف إ�ه مذكور  ،فةهنا مضا) àُأّي أّي أّي أّي (هنا الحظوا  }ُهْم أ

 . وهذا األمر األول ،يعØ م¡ح بذكره ،مضاف وا¤اء مضاف إ�ه وهو مذكور
فهنا 
ا  ،�ذوف) هوهوهوهو(لكن صدر الصلة وهو الضم�  ،أشدأشدأشدأشد    هوهوهوهو: صلتها أين صلتها؟أين صلتها؟أين صلتها؟أين صلتها؟ ،قال وÀن صد ر صلتها ضم�اً �ذوفاً 

 .كما q اآلية السابقة جاز أن تُب� U الضمجاز أن تُب� U الضمجاز أن تُب� U الضمجاز أن تُب� U الضمف �ذو) هوهوهوهو(مضافة وصدر الصلة وهو الضم� ) àُأّي أّي أّي أّي (جاءت 
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- ٣٠ - 

 

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

    : ²دثنا با
حاDة السابقة عن ا
وصوالت االسمية ا
شb{ة وعرفنا أنها ستة موصوالت ولتسهيل حفظ هذه الستة
 " ألألألألو أيأيأيأي"وهما  îرف ا¤مزةن ءااثنان منها يبد

 " ماماماماو منمنمنمن"وهما  îرف ا
يمن ءاواثنان منها يبد
 "ذوذوذوذوو ذاذاذاذا"وهما  îرف اsالن ءايبدمنها ن واثنا

 ،وعرفنا أنها باألصل تأÝ للعاقل وقد تأÝ لغ� العاقل q ثالث مسائل منمنمنمن :و²دثنا عن ،هذه ستة موصوالت اسمية مشb{ة
ها تستعمل وقلنا أن أيأيأيأيوتكلمنا عن  أيأيأيأي :ثم بدأنا با
وصول ا5الث ،واألصل فيها أنها تستعمل لغ� العاقل ماماماما :ثم ²دثنا عن

 : نحويq y إعرابها قولyنحويq y إعرابها قولyنحويq y إعرابها قولyنحويq y إعرابها قولyللللللللووقفنا عند إعرابها واjالف q إعرابها وقلنا أن  ،للعاقل وغ� العاقل
		    يعجبØ يعجبØ يعجبØ يعجبØ : فتقول ،ا�مهور أنها معربة دائما با�رÀت الظاهرة U آخرهاا�مهور أنها معربة دائما با�رÀت الظاهرة U آخرهاا�مهور أنها معربة دائما با�رÀت الظاهرة U آخرهاا�مهور أنها معربة دائما با�رÀت الظاهرة U آخرها: قول األولقول األولقول األولقول األولالالالال        • هم �تهد هم �تهد هم �تهد هم �تهد ككككيô يô يô يô     أكرمُت أكرمُت أكرمُت أكرمُت وووو هم �تهدهم �تهدهم �تهدهم �تهدككككيييي		
 ظهر ا�رÀت U آخرها هذا هو القول األولفت -با�ر–هم �تهد هم �تهد هم �تهد هم �تهد ككككيñ يñ يñ يñ أثنيُت U أثنيُت U أثنيُت U أثنيُت U وووو

وهذه  ،وÉوز أن تعرب أيضا q هذه الصورة فقط ،Éوز أن تب� U الضم أنها معربة لكن q صورة واحدةأنها معربة لكن q صورة واحدةأنها معربة لكن q صورة واحدةأنها معربة لكن q صورة واحدة: ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4قول قول قول قول الالالال        •
 .الصورة لعلنا نعرفها اآلن

		    يعجبØ يعجبØ يعجبØ يعجبØ تقول  U قول ا�مهورU قول ا�مهورU قول ا�مهورU قول ا�مهور  همهمهمهمككككيييي		

		    مفعول به و: ا�اءا�اءا�اءا�اءو فعل: يعجبيعجبيعجبيعجب  .مضاف إ�ه ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءضاف وفاعل وهو م أيأيأيأي		
 .هنا مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: : : : أيô أيô أيô أيô فففف"     همهمهمهمككككيô يô يô يô     أكرمُت أكرمُت أكرمُت أكرمُت     "وتقول 
هذا هو القول  ،مضاف إ�ه ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءاسم �رور وعالمة جره الك¬ة وهو مضاف و أيñ أيñ أيñ أيñ حرف جر و UUUU" همهمهمهمككككيñ يñ يñ يñ أثنيُت U أثنيُت U أثنيُت U أثنيُت U "وتقول 

 : : : : وصولة تأq Ý الوصولة تأq Ý الوصولة تأq Ý الوصولة تأq Ý ال����م U صور متعددة منهام U صور متعددة منهام U صور متعددة منهام U صور متعددة منهاا
ا
ا
ا
    أيأيأيأيألن  ،األول وهو أنها معربة دائماً Ñ qيع صورها

 ....هم هو �تهدهم هو �تهدهم هو �تهدهم هو �تهدأيأيأيأييعجبØ يعجبØ يعجبØ يعجبØ ن يذكر صدر الصلة تقول أأن يذكر ا
ضاف إ�ه و -
فذكر ا
ضاف إ�ه وحذف صدر  ،�تهد�تهد�تهد�تهد    همهمهمهمأيأيأيأييعجبØ يعجبØ يعجبØ يعجبØ الصورة ا5انية أن يذكر ا
ضاف إ�ه و´ذف صدر الصلة فتقول  -

 الصلة

 .فيحذف ا
ضاف إ�ه وصدر الصلة ،،،،�تهد�تهد�تهد�تهد    أيٌ أيٌ أيٌ أيٌ يعجبØ يعجبØ يعجبØ يعجبØ ذف صدر الصلة فتقول ²ه والصورة ا5ا5ة أن ´ذف ا
ضاف إ� -
أو أن  ،ن تبنيها U الضم جوازاً ألك وها U الضم q حالة واحدة يعØ ؤكما تلحظون أنها معربة وÉوز بنا:::: ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4قول قول قول قول الالالال 

 .ها U الضمؤإعرابها أو بنا إذا جاءت U هذه الصورة ا
عينة الÃ نذكرها فيجوز ،Èعلها معربة أيضاً 
 ؟؟؟؟    ما هذه الصورةما هذه الصورةما هذه الصورةما هذه الصورة    ����

 .وÀن صدر صلتها ضم�اً �ذوفاً  ،مضافة، وذكر ا
ضاف إ�ه "أي"إذا  نت 
ٍٍ    {قوT تعا�: مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك     نô ِمْن ñWُ ِشيَعٍةٍ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ قققَقنô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ ِäَْ

َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُعم    	ف	ف	ف	ف

ََ ََ
		    كككك َشد		

َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
ولكن  ء،¤اا وذكر ا
ضاف إ�ه وهو ،مضافة أيأيأيأيفتلحظون هنا  }ُهْم أ

		    الصلة �ذوف ألن ا�قدير  رصد فÐ هذه  ،لكن صدر هذه ا�ملة حذف ،،،،شدشدشدشدأأأأهو هو هو هو Ñلة  :أيأيأيأيفصلة ا
وصول ، شدشدشدشدهو أهو أهو أهو أهم هم هم هم ككككيييي		
		     يعجبØيعجبØيعجبØيعجبØ: الصورة فقط Éوز أن تب� U الضم دائماً فتقول 		    أكرمت أكرمت أكرمت أكرمت و شدشدشدشدأأأأهم هم هم هم ككككيييي		 		    مررت بمررت بمررت بمررت بو ،،،،هم أحسنهم أحسنهم أحسنهم أحسنككككيييي		 هكذا  هم أفضلهم أفضلهم أفضلهم أفضلككككيييي		

 .ل ا5ا4هذا U القو ،باGناء U الضم Ñ qيع ا�االت
		    نقول هنا جاءت أي مبنية U الضم ألنها مضافة وا¤اء مضاف إ�ه وصدر الصلة ضم� �ذوف وا�قدير   .شدشدشدشدأأأأهم هو هم هو هم هو هم هو ككككيييي		

		    ´ب ا1اس ´ب ا1اس ´ب ا1اس ´ب ا1اس ::::و+و  		    مضافة وحذف صدر الصلة وا�قدير  أيأيأيأيفهنا  هم صادٌق هم صادٌق هم صادٌق هم صادٌق ككككيييي		  .أيأيأيأيفإذا أردنا أن نعرب  هم هو صادقهم هو صادقهم هو صادقهم هو صادقككككيييي		
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- ٣١ - 

 

 .مفعول به مبU Ø الضم q �ل نصب أيأيأيأيفاعل و ا1اسا1اسا1اسا1اسفعل و ´ب´ب´ب´ببه ألن  مبU Ø الضم q �ل نصب مفعول: أيأيأيأي
     ´ب ا1اس´ب ا1اس´ب ا1اس´ب ا1اسفتقول وÉوز لك أيضا أن تعرب وÉوز لك أيضا أن تعرب وÉوز لك أيضا أن تعرب وÉوز لك أيضا أن تعرب 

َ
 
َ
 
َ
 
َ
 .وÉوز أن تبU Ø الضم همهمهمهميô يô يô يô كككك

ٍٍ    { أيضا ورد q اآلية الكريمة نô ِمْن ñWُ ِشيَعٍةٍ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ قققَقنô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ ِäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُعم    	ف	ف	ف	ف

ََ ََ
		    كككك َشد		

َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
		     }ُهْم أ  ،أيأيأيأيفعل وا
فعول به ع ع ع ع نäنäنäنäباإلعراب ألنها مفعول به  همهمهمهمككككيييي		

		    فجاءت U القراءة ا
شهورة باGناء U الضم  U القول األول رأي  همهمهمهمككككيô يô يô يô وجاءت بقراءة أخرى  ،U القول ا5ا4 أيأيأيأي		
والسبب ورود الشواهد U ذلك ومنها اآلية الكريمة �قطع  كث� من العلماءكث� من العلماءكث� من العلماءكث� من العلماءعند عند عند عند والراجح القول ا5ا4 عندي ووالراجح القول ا5ا4 عندي ووالراجح القول ا5ا4 عندي ووالراجح القول ا5ا4 عندي و ،ا�مهور

ٍٍ    {بهذا اjالف  نô ِمْن ñWُ ِشيَعٍةٍ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ قققَقنô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ ِäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُِعمäَْ
َ
1 ôُعم    	ف	ف	ف	ف

ََ ََ
		    كككك َشد		

َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
 .همكيô فهنا بنيت U الضم ولو أعربت لقال  }ُهْم أ

  ألألألأل ----....
فÎ حرف تعريف لكنها قد تأÝ اسما  ،وهكذا ،القلمالقلمالقلمالقلم    الرجلالرجلالرجلالرجل    الكتابالكتابالكتابالكتاب: تقول ،وتعرفون أن ا
شهور أنها حرف تعريف 

  .ها العلماءاختلف في قليال موصوال اوألنها تأÝ اسم ،موصوال
فيما يأÝ من الشواهد  يرى أنها حرف تعريفيرى أنها حرف تعريفيرى أنها حرف تعريفيرى أنها حرف تعريف وأبو ا�سن األخفشوأبو ا�سن األخفشوأبو ا�سن األخفشوأبو ا�سن األخفش ،موصوالموصوالموصوالموصوال    اااايرى أنها حرف موصول وليست اسميرى أنها حرف موصول وليست اسميرى أنها حرف موصول وليست اسميرى أنها حرف موصول وليست اسم فا
ازفا
ازفا
ازفا
از����

لكن  ،اختلف فيها العلماء -ألن وقوعها موصولة قليل-sلك  ،،،،وÁنما حرف تعريفوÁنما حرف تعريفوÁنما حرف تعريفوÁنما حرف تعريف    موصوالموصوالموصوالموصوال    ااااقول ليست اسمقول ليست اسمقول ليست اسمقول ليست اسمننننواألمثلة 
صفة صفة صفة صفة U U U U إال ب(ط وضابط وهو إذا دخلت إال ب(ط وضابط وهو إذا دخلت إال ب(ط وضابط وهو إذا دخلت إال ب(ط وضابط وهو إذا دخلت     موصوالموصوالموصوالموصوال    ااااا تكون اسما تكون اسما تكون اسما تكون اسممممملكن لكن لكن لكن     ،،،،ما موصوالما موصوالما موصوالما موصواليرون أنها تأÝ اسيرون أنها تأÝ اسيرون أنها تأÝ اسيرون أنها تأÝ اس ا�مهور من العلماء

 .قال وتستعمل للعاقل ولغ� العاقل موصولة مشb{ةقال وتستعمل للعاقل ولغ� العاقل موصولة مشb{ةقال وتستعمل للعاقل ولغ� العاقل موصولة مشb{ةقال وتستعمل للعاقل ولغ� العاقل موصولة مشb{ة    ،،،،ý´ةý´ةý´ةý´ة
مثل  ،،،،وصيوصيوصيوصيغغغغ ا
بالغة ا
بالغة ا
بالغة ا
بالغة    ،،،،واسم ا
فعولواسم ا
فعولواسم ا
فعولواسم ا
فعول    ،،،،اسم الفاعلاسم الفاعلاسم الفاعلاسم الفاعل ا
راد بالصفة ال¡´ة ،موصولة إذا دخلت U صفة ý´ة ألألألألقال وتكون 

وصيغ ا
بالغة  ،ا
فعولا
فعولا
فعولا
فعول اسماسماسماسمهذا  مممممكرَ مكرَ مكرَ مكرَ و مكتوممكتوممكتوممكتومو مرحوممرحوممرحوممرحومو مممم����وبوبوبوبومثل  ،اسم فاعل ممممرِ رِ رِ رِ مكمكمكمكومثل  ،للللاسم الفاعاسم الفاعاسم الفاعاسم الفاع  تب تب تب تبو قائمقائمقائمقائم
ام ،،،،كتôابكتôابكتôابكتôابمثل  ôامفه ôامفه ôامفه ôة ،الصيالصيالصيالصيغغغغوهكذا من  شكورشكورشكورشكورمثل  فعولفعولفعولفعولو منْحارمنْحارمنْحارمنْحارمثل  مْفعالمْفعالمْفعالمْفعالو فه´ý صفة Ùمعناها  ال¡´ةوقو1ا  ،فهذه تس

لم تكن q  ،يعØ لم تستعمل اسما ،q الوصفية ة´ý -اسم الفاعل واسم ا
فعول الصفة ا
شبهة-ن هذه الصفة ] أ
لكن العرب اآلن  ،ألنها U وزن اسم فاعل صفةاألصل أنها  q راكبراكبراكبراكبمثل  ،األصل صفة ثم غلب U استعما¤ا االسمية

اذا؟ صفة ولكنها ليست صفة ý´ة 
فاألصل أنها  صاحبصاحبصاحبصاحبو{ذلك  ،إذا قالوا راكب ال يريدون الصفة وÁنما يريدون اsات
 .انتقلت من الوصفية إ� االسمية إذا قالوا صاحب يريدون الصاحب اsي يصحبك بالسفر و{ذا ألنها

sلك البد أن تكون  ،فأبطح صفة ý´ة ألنها اسم تفضيل ولكنها أصبحت اسماً U ا
�ن الواسع أجرأأجرأأجرأأجرأو بطحبطحبطحبطحأأأأومثل 
 وهكذا كتّابكتّابكتّابكتّابو منحارمنحارمنحارمنحارو مممم����وبوبوبوبومكرم مكرم مكرم مكرم و ضاربضاربضاربضاربالصفة ý´ة مثل 

 .و] اسم الفاعل واسم ا
فعول وصيو] اسم الفاعل واسم ا
فعول وصيو] اسم الفاعل واسم ا
فعول وصيو] اسم الفاعل واسم ا
فعول وصيغغغغ ا
بالغة ا
بالغة ا
بالغة ا
بالغة ة ال¡´ة ما ]؟ة ال¡´ة ما ]؟ة ال¡´ة ما ]؟ة ال¡´ة ما ]؟الصفالصفالصفالصف
 إِنô إِنô إِنô إِنô  {مثل قوT تعا� االسمية ا
وصولة U اسم الفاعلاالسمية ا
وصولة U اسم الفاعلاالسمية ا
وصولة U اسم الفاعلاالسمية ا
وصولة U اسم الفاعل    ألألألألدخول دخول دخول دخول     مثالمثالمثالمثال

ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
قققِقyَ وَ yَِ وَ yَِ وَ yَِ وَ ال ñد ôُمصñد ôُمصñد ôُمصñد ôُمص 

ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
قَاِت ال ñد ôقَاِت ُمص ñد ôقَاِت ُمص ñد ôقَاِت ُمص ñد ôُمص { 

 
اسم  ألألألألظون أن تلح تصدقنتصدقنتصدقنتصدقن    الالÝالالÝالالÝالالÝتصدقوا وتصدقوا وتصدقوا وتصدقوا و    اsيناsيناsيناsينيعØ  وا�قديرا
وصولة  ألألألألهنا دخلت عليها  صدقاتصدقاتصدقاتصدقاتا
ا
ا
ا
صدقy وصدقy وصدقy وصدقy وا
ا
ا
ا
جاء فاسم موصول مشbك  ألألألألفهنا تلحظون أن  ،يعØ والالÝ تصدقن الالÝالالÝالالÝالالÝاسم موصول بمع�  ألألألأل، واsيناsيناsيناsينموصول بمع� 

 .�مع اsكور وجاء �مع اإلناث
فلح فلح فلح فلح أأأأفتقول  اsياsياsياsييصح أن تقدر �لها  هنأ وا��ل U ذلك ،q اsاكر اسم موصول مشbك ألألألألفهنا  اكر لربهاكر لربهاكر لربهاكر لربهاsاsاsاsفلح فلح فلح فلح أأأأ ::::و+وو+وو+وو+و
 .موصولة ألألألألفهنا  ،يذكر ربهيذكر ربهيذكر ربهيذكر ربه    اsياsياsياsي


ا  نت تشبه ا�رف باللفظ  ألألألأللكن  ،موصول وهو اسم وا
فbض أن يكون اإلعراب عليه ألألألألآخر وهو أن  انلحظ أمر
إ�  ،sلك ينتقل اإلعراب منها إ� ما بعدها يمكن أن يظهر عليها ألنها تشبه ا�رف ال ،أصبح اإلعراب ال يظهر عليها
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 ،لكن انتقل اإلعراب منه إ� صلته وهو الصفة ال¡´ة اsاكر ألألألألفا�قيقة الفاعل ا
وصول  فلح اsاكرُ فلح اsاكرُ فلح اsاكرُ فلح اsاكرُ أأأألحظون ت ،صلتها
 .وتستعمل للعاقل ولغ�هوتستعمل للعاقل ولغ�هوتستعمل للعاقل ولغ�هوتستعمل للعاقل ولغ�ه ألألألألإذن ا
وصول ا
شbك الرابع 

جاء جاء جاء جاء  يعØ ،مفعول مسموعمسموعمسموعمسموعا
وصولة U اسم مفعول  ألألألألفهنا دخلت  سموع öمهسموع öمهسموع öمهسموع öمها
ا
ا
ا
جاء جاء جاء جاء : دخو¤ا U اسم ا
فعولدخو¤ا U اسم ا
فعولدخو¤ا U اسم ا
فعولدخو¤ا U اسم ا
فعول: مثالمثالمثالمثال
 ....يُسمع öمهيُسمع öمهيُسمع öمهيُسمع öمه    اsياsياsياsي

ْقِف الالالالوَ وَ وَ وَ  { ومنه قوT تعا� ôْقِف س ôْقِف س ôْقِف س ôس 
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
َ وَ وَ وَ وَ  { رفع اsياsياsياsييعØ }  َمْرفُوِع َمْرفُوِع َمْرفُوِع َمْرفُوِع ال

ْ
Gا َ
ْ
Gا َ
ْ
Gا َ
ْ
Gْحِر ْحِر ْحِر ْحِر ا 

ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ألألألألq ا
رفوع وا
سجور  ألألألألفـ  ،ُسجرُسجرُسجرُسجر    اsياsياsياsييعØ }  َمْسُجورِ َمْسُجورِ َمْسُجورِ َمْسُجورِ ال

 .´ةواسم مفعول صفة q، ý ا
رفوع وا
سجور اسم موصول ألنها دخلت U اسم مفعول ألألألألتقول  ،موصولة بمع� اsي
 .اGحراGحراGحراGحرq  ألألألأل    والسقف السقف السقف السقف     q ألألألأل السقفالسقفالسقفالسقف} والسقفوالسقفوالسقفوالسقف{q اآلية  لكن ننتبه إ� نقطه أخرىلكن ننتبه إ� نقطه أخرىلكن ننتبه إ� نقطه أخرىلكن ننتبه إ� نقطه أخرى

ما يصح إذن  ؟îر اsياsياsياsيسقف و اsياsياsياsيهل يصح أن نقول  ؟اsياsياsياsيا
وصولة يصح أن نقدر �لها  ألألألألعالمة موصولة  ألألألألهل نقول 
وال اسم مفعول وال صيغ مبالغة يعØ ن اsي دخلت عليه ليس اسم فاعل أل ،حرف تعريف ألألألألهنا q السقف واGحر  ألألألأل

 .الÃ ] حرف تعريف ألألألألا
وصولة وبy  ألألألأل هذا الفرق بsyلك  ،ليس صفة ý´ة
 

 :دخو¤ا U صيدخو¤ا U صيدخو¤ا U صيدخو¤ا U صيغغغغ ا
بالغة ا
بالغة ا
بالغة ا
بالغة مثالمثالمثالمثال
فتكون  سباقونسباقونسباقونسباقونالالالالفاز فاز فاز فاز وتستطيع أن تقول  ،اsياsياsياsيموصولة بمع�  ألألألألفهنا  يسابق إ� ا�jاتيسابق إ� ا�jاتيسابق إ� ا�jاتيسابق إ� ا�jات    اsياsياsياsييعØ  سباُق إ� ا�jاتسباُق إ� ا�jاتسباُق إ� ا�jاتسباُق إ� ا�jاتالالالالفاز فاز فاز فاز 
  .يسبقونيسبقونيسبقونيسبقون    اsيناsيناsيناsينيعØ  اsيناsيناsيناsينمع� ب ألألألأل

 سباقةسباقةسباقةسباقةالالالالفازت فازت فازت فازت و إذا قلت ، الالÝالالÝالالÝالالÝبمع�  ألألألألتكون  سباقاتسباقاتسباقاتسباقاتالالالالفإذا قلت  ،سبقنسبقنسبقنسبقن    الالÝالالÝالالÝالالÝيعØ  سباقاتسباقاتسباقاتسباقاتالالالالفازت فازت فازت فازت وتستطيع تقول 
 .سبقتسبقتسبقتسبقت    الÃالÃالÃالÃفازت فازت فازت فازت أي  الÃالÃالÃالÃبمع�  ألألألألتكون 

 ....اسم موصول مشbك بلفظ واحد يصلح للمفرد وا
ث� وا�مع بنوعيهاسم موصول مشbك بلفظ واحد يصلح للمفرد وا
ث� وا�مع بنوعيهاسم موصول مشbك بلفظ واحد يصلح للمفرد وا
ث� وا�مع بنوعيهاسم موصول مشbك بلفظ واحد يصلح للمفرد وا
ث� وا�مع بنوعيه    ألألألألفهذا د�ل U أن فهذا د�ل U أن فهذا د�ل U أن فهذا د�ل U أن 
  ذوذوذوذو ----����

و] لغة وهذا ما يكون إال q لغة واحدة من لغات العرب وهذا ما يكون إال q لغة واحدة من لغات العرب وهذا ما يكون إال q لغة واحدة من لغات العرب وهذا ما يكون إال q لغة واحدة من لغات العرب  موصوال الكن قد تكون اسم ،من األسماء الستة ذوذوذوذوأن  نادرس
� .و] تستعمل للعاقل ولغ� العاقل ،موصول اهم اsين يستعملون ذو اسم ء

تكون اسم موصول فما العالمة الÃ  فما عالمة كونها موصولة أو كيف نعرف فقد تأÝ ذو وتكون من األسماء الستة أو
  تبy ذلك؟

وÁذا لم يصح ذلك فÎ  ،فÎ موصولة اللتانأو  الثانأو  الÃأو  اsيفإن صح أن تضع م�نها  ،اsينك تضع م�نها أالعالمة 
من  فإن صح ا
ع� فÎ ليست موصولة وÁنما صاحبضع م�نها  ذووsلك إذا جاءك  ،من األسماء الستة بمع� صاحب

واألمثلة  ،ن صحت فÎ اسم موصولإف إحدى أخوتهاأو  اsيضع م�نها  صاحبن لم يصح م�نها Áو ،األسماء الستة
 .والشواهد نوضحها

 ذوأكرمت "و" أكرمت ذوأعجبØ ":وتكون مالزمة للواو تقول  ءعند �أنها مبنية U السكون  وا
شهور q إعرابها
 .هذا هو ا
شهور ،تلزم U الواوون أنها مبنية U السكون U الواو فتلحظو" اجتهد ذومررت ب"و" اجتهد

فتقول  ،الÃ ²تها خط لزمت الواو ذوأكرمت فتلحظون  ذوأكرمت وسلمت U  ذوت دأكرمت وشاه ذوجاء : +واألمثلة 
 اsيأكرمت وشاهدت  اsيتقول جاء  اsيلو وضعنا م�نها  ،اsيوتلحظون أنها بمع�  ،وتلزم الواو مبنية U السكون

 U يأكرمت وسلمتsأنها موصولةأكرمت  ا U فهذا د�ل. 
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إذن هنا ، حلأكرمت ما يص صاحبح شاهدت لأكرمت ما يص صاحبتقول جاء  ؟هل يصح صاحبلكن لو وضعنا م�نها 
 .اsياسم موصول بمع�  ذو

 .الرفع وا1صب وا�ر ةحال :ا�االتفيها أنها مبنية U السكون و] تلزم الواو Ñ qيع  وا
شهور
ا
ثال ا5الث و�  ،مفعول به q �ل نصب مبU Ø السكون وا
ثال ا5ا4 ،فاعل مبU Ø السكون ا
ثال األولq و] 

 .مبU Ø السكون q �ل جر هذا هو ا
شهور
 .و وتنصب باأللف وÈر با�اءفbفع بالوا -ذو الطائية ا
وصولة-قال وقد تعرب بإعراب األسماء اjمسة 

ضعيفة أيضا لغة � بعضهم Éعلونها معربة فئة قليلة منهم Éعلونها معربة إعراب الU اللغة  ،السابقة هذه لألمثلةفننظر 
 : فنقول األلف وÈر با�اءب نصبفbفع بالواو وتاألسماء الستة أو اjمسة 

 .أكرمت يذو سلمت U ، أكرمت اذشاهدت ، وأكرمت وذجاء 
 : ومن م�ء ذو معربة كإعراب األسماء الستة قول الشاعر

 : ماذا تقول اsيلو وضعت م�نها  اsيموصولة بمع�  ذيعندهم ما كفا4، فهنا  ذيفحس� من  
اسم  ذيحرف جر و منا إعراب األسماء الستة فبهعرأهنا الشاعر  ،اسم موصول يذ، عندهم ما كفا4 اsيفحس� من 

ولو بناها لقال  ،ها الشاعر فÎ �رورة وعالمة جرها ا�اءبعرأموصولة وقد  وذجاءت نقول  ،المة جره ا�اء�رور وع
 .ذووحس� من  يذوقد روي اGيت أيضا بذو يعq Ø اGيت روايتان حس� من ، ذوفحس� من 

من "يعØ الرواية ا
شهور أنها  ،و الغالبU أنها مبينة وه ذوبقال وروي اGيت  ،U اGناء ذوومن ، U اإلعراب يذفمن 
 .مبنية U السكون "ذو

 q شهور
بهذا  ذو مذكرةوتأÝ أيضا  ،ا
فرد وا
ث� وا�معÑ qيع ا�االت مع  مفردةيعØ تأÝ  إفرادها وتذك�هاأيضا  ذوا
و¤ذا قيل أنها اسم  وا
ذكر وا
ؤنث وا�مع ا
فرد وا
ث�مع  ذوبلفظ  تأÝ فÎ ،اللفظ مع ا
ؤنث وا
ذكر تأÝ بهذه الصورة

 .ألنها بلفظ واحد �ميع األنواع ،موصول مشbك
لزمت     ذوذوذوذوهنا أن  أكرمتهن فنلحظ ذوأكرمتهما وجاءت  ذوأكرمتهم وجاء  ذوأكرمتها وجاء  ذوأكرمت وجاءت  ذوجاء : +و

  .صورة واحدة و] اإلفراد وا�ذك� مع ا�ميع
 .جاءت مفردة مذكرة مع أن ا
قصود ا
فرد ا
ؤنث أكرمتأكرمتأكرمتأكرمت    ذوذوذوذوجاءت جاءت جاءت جاءت فهنا 

 .أكرمتهم ذوذوذوذومع أن ا
قصود ا�مع ا
ذكر وجاء  امذكر اجاء مفرد    ذوذوذوذوو
 ومن ا
شهور قول الشاعر ،هذا هو ا
شهور فيها

 طويت ذوحفرت و ذو وب ي           فإن ا
اء ماء أ� وجدي

q اإلفراد وا�ذك� مع أن ا
قصود هنا ا
فرد ا
ؤنث ألن اG   ذوا جاءت طويت فهن ذوحفرت و ذووب ي  : q قوT  ::::الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
ولو طابق  ،U ا
شهور وهو إلزامها اإلفراد وا�ذك� ذونقول الشاعر هنا أâ ب ،طويت الÃحفرت و الÃيعØ وب ي  ،مؤنث
 .مؤنثة ن اG طويت أل ذاتحفرت و ذاتلقال 

q شهور
 .ذو اد وا�ذك� بهذا اللفظتلزم اإلفر ذو إذاً ا
q شهور
: وÈمع Ñع مذكر فيقال، ذوات :فيقال وÈمع Ñع مؤنث، ذوا :وتث� فيقال، ذات :أن تؤنث فيقال ذو ومن غ� ا

 .أكرمكم اهللا به ذاُت والكرامِة : ومن استعما¤ا U غ� ا
شهور والغالب قو¤م هذا غ� ا
شهور ذوو
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 .ذاتذاتذاتذاتفقال     ذوذوذوذووقد أنث  مؤنثن الكرامة أهنا  فتلحظونفتلحظونفتلحظونفتلحظون
 .استعملت هنا مؤنثة ذوذوذوذوث لكن هنا كنô     ،،،،ذوذوذوذوالكرامة ولقال  ولو جاء U األصل وا
شهورولو جاء U األصل وا
شهورولو جاء U األصل وا
شهورولو جاء U األصل وا
شهور

 : ومن ذلك قول الشاعر 
 ينهضن بغ� سائق ذوات      Ñعتها من أينق موارقِ 

 ذواتذواتذواتذواتU     ذوذوذوذوبغ� سائق هنا Ñع  ينهضن ذواتذواتذواتذوات ،موارق يعØ �يعة ،Ñع ناقة :أينق ،يتÕم عن نوقه ويمدحها ويثØ عليها
 .U غ� ا
شهورU غ� ا
شهورU غ� ا
شهورU غ� ا
شهور

 .U غ� الغالب ذواتذواتذواتذواتÑع مؤنث سالم فقال     ذوذوذوذوÑع الشاعر  ولكن ،ينهضن ذولقال موارق  ولو جاء با
شهور

 ))))¥¥¥¥((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 .للللأأأأا
وصولة و ذوذوذوذو، للللأأأأوذو ذو ذو ذو ²دثنا با�لقة ا
اضية عن ا
وصوالت ا
شb{ة وÀن حديثنا ²ديدا عن 

  ذاذاذاذاا�لقة نتÕم عن ا
وصول األخ� من ا
وصوالت ا
شb{ة وهو و� هذه 
 ،رجل ذاذاذاذا ،كتاب ذاذاذاذا ،قلم ذاذاذاذا: اسم إشارة فتقول ذاذاذاذاكما أخذنا بهذا الفصل أن  ذاذاذاذاوا
شهور q  ،اسما موصوال مشÀb ذاذاذاذاتستعمل 

 q شهور
إال بتوفر ثالثة إال بتوفر ثالثة إال بتوفر ثالثة إال بتوفر ثالثة تحقق ذلك وال ي ،لكن ورودها اسما موصوال قليل ،اسما موصوال ذاذاذاذالكن قد تأÝ  ،،،،ذاذاذاذاهذا ا
 .نذكرها إÑاال �وط�وط�وط�وط
 بتحقق ثالثة �وط ذاذاذاذا    تكونتكونتكونتكون

ً
 بتحقق ثالثة �وطاسماً موصوال
ً
 بتحقق ثالثة �وطاسماً موصوال
ً
 بتحقق ثالثة �وطاسماً موصوال
ً
     ::::اسماً موصوال

 .فÎ اسم إشارةفإن أريد بها اإلشارة  ،ال يراد بها اإلشارةأ Øيع لإلشارةلإلشارةلإلشارةلإلشارة تكونتكونتكونتكون الالالال ننننأأأأ: األولاألولاألولاألول
 .وسنوضح كيف تكون ملغاة ملغاةملغاةملغاةملغاة تكونتكونتكونتكون الالالال ننننأأأأ: ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4

 .تفهاميةتفهاميةتفهاميةتفهاميةاالساالساالساالس    منمنمنمنأو أو أو أو     بمابمابمابماأن تسبق ذا أن تسبق ذا أن تسبق ذا أن تسبق ذا : ا5الثا5الثا5الثا5الث
كما قلنا q  ،فÎ اسم موصول اsياsياsياsي ذاذاذاذافإذا صح أن ´ل �ل  ،اsياsياsياsيدائما إذا أش� علينا االسم بy ا
وصول وغ�ه نضع م�نه 

وصح ا
ع�  اsياsياsياsيإذا وضعت م�نها  ألألألألو{ذلك  ،ن صح ا
ع� فÎ موصولةإف اsياsياsياsيأو  الÃالÃالÃالÃإذا وضعت م�نها  ،ا
وصولة ذوذوذوذو
يساعدك وهو أن تضع م�نها  ءفهناك Þ ؟اسم إشارة أو اسم موصولهو إذا أش� عليك هل  هنا ذاذاذاذاكذلك  ،فÎ موصولة

أو  ماماماماببببفإذا لم تسبق ، االستفهامية منمنمنمنأو  مامامامابببباسم موصول البد تسبق  ذاذاذاذااألمر اآلخر أن  ،ن صح ا
ع� فÎ اسم موصولإف اsياsياsياsي
 .U قول Ñهور ا1حويUy قول Ñهور ا1حويUy قول Ñهور ا1حويUy قول Ñهور ا1حويyفÎ اسم إشارة طبعاً  منمنمنمن

ويشbط أن تكون موصولة : قال ،فقد يراد بها العاقل وقد يراد بها غ� العاقل ،تستعمل للعاقل وغ�هتستعمل للعاقل وغ�هتستعمل للعاقل وغ�هتستعمل للعاقل وغ�ه ذاذاذاذاقول نبدأ بال(وط ن
 : ثالثة �وط

    ذاذاذاذا    ،،،،قلمقلمقلمقلم    ذاذاذاذافتقول  ،أن يقع بعدها اسم مفردأن يقع بعدها اسم مفردأن يقع بعدها اسم مفردأن يقع بعدها اسم مفردوعالمة كونها اسم إشارة  ؟؟؟؟وما عالمة الÃ لإلشارةوما عالمة الÃ لإلشارةوما عالمة الÃ لإلشارةوما عالمة الÃ لإلشارة لإلشارةلإلشارةلإلشارةلإلشارة تكونتكونتكونتكون الالالال ننننأأأأ: األولاألولاألولاألول
هنا  ذاذاذاذالو تأملنا êد أن  اsاهباsاهباsاهباsاهب    ذاذاذاذاو+و من  ،{تابو قلم+و  طعا ألنه وقع بعدها اسم مفردهنا اسم إشارة حتما ق ذاذاذاذافففف ،،،،كتابكتابكتابكتاب

 اsاهبألنه وقع بعدها مفرد وهو  ،اسم إشارة

فيمكن أن  ،ال يرون هذا ال(ط ما الكوفيونأ ،U رأي اG¡يyوهو �ط مهم  االستفهاميةاالستفهاميةاالستفهاميةاالستفهامية    منمنمنمنأو أو أو أو     بمابمابمابماأن تسبق ذا أن تسبق ذا أن تسبق ذا أن تسبق ذا : 4444ا5اا5اا5اا5ا
 .ن أن تسبق بما أو من االستفهاميتyتأÝ موصولة من دو

 ذاذاذاذاتلحظون هنا ماذا صنعت  ؟؟؟؟حححح����    اsياsياsياsيومن ومن ومن ومن     عت؟عت؟عت؟عت؟صنصنصنصن    اsياsياsياsيما ما ما ما أي  ؟حححح����    ذاذاذاذامن من من من و  ؟صنعتصنعتصنعتصنعت    ذاذاذاذاماماماما: مثال أن تسبق بما أو من
وsلك  ،ا5ا4 سبقت بما االستفهامية ،األول أنها ليست لإلشارة ،وقد توافر فيها ال(طان السابقان ،،،،اsياsياsياsيهنا موصولة بمع� 
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    اsياsياsياsيمن من من من لصح ا
ع� يعØ  اsياsياsياsي ذاذاذاذالو وضعنا م�ن  حححح����ذا ذا ذا ذا  منمنمنمنوهنا  ،سمعتسمعتسمعتسمعتاsي اsي اsي اsي     ماماماما :ا
ع� لصحّ  اsياsياsياsيوضعت م�نها  لو
 ...االستفهاميةمن من من من بببباالستفهامية وا5ا4 ما ما ما ما ببببا
ثال األول q وسبقت  ،اsياsياsياsيq ا
ثالy اسم موصول مشbك بمع� ذا ذا ذا ذا و ،حححح����

 : ومن سبقها بما االستفهامية قول الشاعر
 أ+ب فيق! أم ضالل وباطل***´اول ذاذاذاذان ا
رء ماأال تسأال

 Tقو q اول´اول´اول´اول    ذاذاذاذاماماماماهنا´  Øيما ما ما ما يعsياsياsياsياسم موصول بمع�  ذاذاذاذافففف ،´اول´اول´اول´اول    اsياsياsياsهنا  ،ولم يقع بعدها مفرد ،االستفهامية بمابمابمابماوسبقت  ،،،،ا
 q اGيتq اGيتq اGيتq اGيت    ذاذاذاذاففففنقول  ،لإلشارةلو وقع بعدها اسم مفرد فÎ  ،مستb تقديره هوضم� فعل والفاعل  ´اول :وقع بعدها Ñلة
 . فيها ا5الثة �وافر ال(وط اsياsياsياsيموصولة بمع� 

*ها اسم استفهام  ماذاماذاماذاماذاو من ذامن ذامن ذامن ذاملغاة أن تكون  ذاذاذاذاملغاة؟ نقول ومع� كون  ذاذاذاذاكيف تكون  ،ملغاةملغاةملغاةملغاة تكونتكونتكونتكون الالالال ننننأأأأ: ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4
تكون  ذاذاذاذا*ها اسم استفهام فإن  اذااذااذااذامممميعØ إذا قدر ا
تÕم أن ، وحدها اسم استفهام ماماماماوحدها اسم استفهام أو  منوليس 

لكن إذا جعل اسم  ،ذاذاذاذا منمنمنمنن أداة االستفهام *ها أل ،ملغاة ذاذاذاذا*ها اسم استفهام فتكون  من ذامن ذامن ذامن ذاأو قدر ا
تÕم أن  ملغاة هنا
ما ما ما ما أو  من ذامن ذامن ذامن ذاإذن تكون ملغاة إذا قدر ا
تÕم أن أداة االستفهام *ها  ،ليست ملغاة ذاذاذاذافقط فهنا  مامامامافقط أو  منمنمنمناالستفهام هو 

 . اsياsياsياsيليست ملغاة وÁنما ] اسم موصول بمع�  ذاذاذاذان إف منمنمنمنأو  ماماماماأما إذا قدر أن اسم االستفهام فقط  ذاذاذاذا
أن ال تكون -: ال بثالثة �وطإوال تكون موصولة  ،أنها اسم موصول مشbك يستخدم للعاقل ولغ� العاقل ذاذاذاذاخالصة 

 .،لإلشارة، وعالمة كونها لإلشارة أن يقع بعدها اسم مفرد
-yوأن ال تكون ملغاة-   .أن تسبق بـ ما أو بـ من االستفهاميت. 

 : نقسمها ثالثة أقسامأن يمكن إعرابها خالصة  ؟؟؟؟ا
شb{ةا
شb{ةا
شb{ةا
شb{ة    كيف تعرب األسماء ا
وصولةكيف تعرب األسماء ا
وصولةكيف تعرب األسماء ا
وصولةكيف تعرب األسماء ا
وصولة
 .�ل رفع أو نصب�ل رفع أو نصب�ل رفع أو نصب�ل رفع أو نصبq q q q نها مبنية نها مبنية نها مبنية نها مبنية أأأأوهو الغالب وهو الغالب وهو الغالب وهو الغالب : األولاألولاألولاألول

 îالة واحدة إذا أضيفت وحذف صدر الصلة وتب� ،Î تعرب با�رÀتف ،بعكس األسماء ا
وصولةو]     ،،،،أيأيأيأيننتقل إ� 
 .ها U الضمؤÉوز بنا ،فتب� U الضم

 .أنهما يعربان إعراب ا
ث�أنهما يعربان إعراب ا
ث�أنهما يعربان إعراب ا
ث�أنهما يعربان إعراب ا
ث� و� قول آخر للنحويy ،أنهما مبنيانأنهما مبنيانأنهما مبنيانأنهما مبنيان فالقول ا
شهور اللتان والثاناللتان والثاناللتان والثاناللتان والثان: ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4
    �هذه هذه هذه هذه ، عرب إعراب األسماء الستةعرب إعراب األسماء الستةعرب إعراب األسماء الستةعرب إعراب األسماء الستةأنها تأنها تأنها تأنها ت وهناك لغة قليلة ،،،،أنها مبنية U السكونأنها مبنية U السكونأنها مبنية U السكونأنها مبنية U السكون وا
شهورالطائية  ذوذوذوذوأيضا تكلمنا عن 

 ....خالصة إعراب األسماء ا
وصولةخالصة إعراب األسماء ا
وصولةخالصة إعراب األسماء ا
وصولةخالصة إعراب األسماء ا
وصولة
 أيأيأيأيأما  ،وتكون q �ل رفع أو نصب أو جر îسب موقعها من اإلعراب ،مبنية أيأيأيأياتضح أن األسماء ا
وصولة ماعدا  إذاً 

 .تقدم ها U الضم îالة واحدة كماؤحالة واحدة بناq  فÎ معربة با�رÀت الظاهرة U آخرها وÉوز
q yاللتاناللتاناللتاناللتانوووو    الثانالثانالثانالثان( وقد اختلف ا1حوي( yفجمهور ا1حوي  q ا�اء Uحالة الرفع و q األلف U يرون أنهما مبنيان

 أنها ا
شهور ذوذوذوذو ،إ� أنهما يعربان إعراب ا
ث� ف�فعان باأللف وينصبان وÉران با�اء وذهب اGعض ، ا1صب وا�رÃحال
 .رب إعراب األسماء الستة فbفع بالواو وتنصب باأللف وÈر با�اءوقد تع ،مبنية U السكون

     ::::صلة ا
وصول و] نقطة مهمة جداصلة ا
وصول و] نقطة مهمة جداصلة ا
وصول و] نقطة مهمة جداصلة ا
وصول و] نقطة مهمة جدا
فال بد أن يكون  ،ثلك س� موصوالفا
وصول ما س� موصوال إال ألنه �تاج حاجة ماسة إ� صلة بعده االسم تعرفون أن 

  .وصولاالسم ا
بألنه لوال هذه الصلة 
ا اتضح ا
راد  ،موصوال
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    : : : : وهذه الصلة ثالثة أنواعوهذه الصلة ثالثة أنواعوهذه الصلة ثالثة أنواعوهذه الصلة ثالثة أنواع
 .اكر لربهاكر لربهاكر لربهاكر لربهاsاsاsا�sتب وفاز �تب وفاز �تب وفاز �تب وفاز الالالالجاء جاء جاء جاء  :مثل ل فقطـ أالصفة ال¡´ة و] خاصة ب :األول
 .فعلية وأÑلة اسمية  ،ا�ملة :ا5ا4

 .عندكعندكعندكعندك    اsياsياsياsيq اGيت أو أكرمت q اGيت أو أكرمت q اGيت أو أكرمت q اGيت أو أكرمت     اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء  ::::مثالمثالمثالمثال ،ا�ار وا
جرور وأالظرف  اويقصد به، شبه ا�ملة :ا5الث
 : وهذه الصلة ثالثة أنواعوهذه الصلة ثالثة أنواعوهذه الصلة ثالثة أنواعوهذه الصلة ثالثة أنواعبهامه إاالسم ا
وصول إ� صلة بعده توضح معنا وتزيل  نقول ´تاج ****

 .فقط ألألألألأو الوصف ال¡يح وهذا خاص با
وصول  الصفة ال¡´ةالصفة ال¡´ةالصفة ال¡´ةالصفة ال¡´ة    ::::األولاألولاألولاألول
 ،ابال�تب وا
كتوب والكتّ : مثل ،كما تقدم صيغ ا
بالغةو اسم ا
فعولو اسم الفاعلوا
قصود بالوصف 

من  مشاركمشاركمشاركمشاركصلتها صفة ý´ة و] اسم الفاعل  كشbمهذه اسم موصول  ألألألألهنا شارك شارك شارك شارك ا
ا
ا
ا
فففف ،عمال ال�عمال ال�عمال ال�عمال ال�شارك q أشارك q أشارك q أشارك q أا
ا
ا
ا
فاز فاز فاز فاز  :+و+و+و+و    
 .الفعل شارك فهو مشارك

اسم مفعول فهم ا�رس فهو  مفهوممفهوممفهوممفهومهنا موصولة وصلتها صفة ý´ة وهو قوT  "ألألألأل"فـ  فهومفهومفهومفهوما
ا
ا
ا
´ب الطالب ا�رس ´ب الطالب ا�رس ´ب الطالب ا�رس ´ب الطالب ا�رس و+و 
 .ا1وع األول إذاً  هذا ،مفهوم
ف� ا
وصوالت السابقة يصلح أن يكون  ،،،،ألألألأل تصلح هذه الصلة �ميع ا
وصوالت غ� اسمية أو فعليةاسمية أو فعليةاسمية أو فعليةاسمية أو فعلية، ، ، ، ةةةةا�ملا�ملا�ملا�مل    ::::ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4

    .ما أن تكون اسمية أو فعليةإفنقول ا�ملة وا�ملة  ،ال بد أن يكون صلتها صفة ý´ة ألألألألألن  ،ألألألألصلتها Ñلة إال 
أبو أبو أبو أبو وسميت هنا Ñلة اسمية ألنها مبدوءة باسم  ،أبوه مسافرأبوه مسافرأبوه مسافرأبوه مسافر فهنا صلة ا
وصول ،،،،أبوه مسافرأبوه مسافرأبوه مسافرأبوه مسافر    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء : ا�ملة االسميةا�ملة االسميةا�ملة االسميةا�ملة االسمية مثالمثالمثالمثال
    .من اإلعراب اصلة ا
وصول ال �ل ¤ :إذا أردنا نعرب صلة ا
وصول إذا  نت Ñلة أو شبه Ñلة فنقول ،خ� مسافرمسافرمسافرمسافرو ،مبتدأ

أ وا�j ال �ل ¤ا من من ا
بتد وا�ملة االسميةوا�ملة االسميةوا�ملة االسميةوا�ملة االسمية ،خ� مسافرمسافرمسافرمسافرو ،وهو العائد مضاف إ�ه ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءمبتدأ وهو مضاف و أبوأبوأبوأبوفففف
 .اإلعراب صلة ا
وصول

وا�ملة  ،تسÑ Ùلة فعلية سافرسافرسافرسافرÑلة فعلية ألنها مبدوءة بفعل  فسافر أبوهفسافر أبوهفسافر أبوهفسافر أبوه ،سافر أبوهسافر أبوهسافر أبوهسافر أبوه    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء  ا�ملة الفعليةا�ملة الفعليةا�ملة الفعليةا�ملة الفعلية    ومثالومثالومثالومثال
من  ةةةةوا�ملة الفعليوا�ملة الفعليوا�ملة الفعليوا�ملة الفعلي ،فاعل أبوهأبوهأبوهأبوهفعل وسافر سافر سافر سافر فهنا  ،ما أن تكون مكونة من فعل وفاعل أو من فعل ونائب فاعلإالفعلية 

 .الفعل والفاعل ال �ل ¤ا من اإلعراب صلة ا
وصول
من الفعل والفاعل     ا�ملةو ،U االسم ا
وصول وهو العائدمضاف إ�ه  ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءو ،فاعل أبوهأبوهأبوهأبوهو ،فعلسافر سافر سافر سافر  :وعند اإلعراب نقول

  .ال �ل ¤ا من اإلعراب صلة ا
وصول
 .�طان وبعضهم يرى أنها ثالثة �وط ايرى أنهبعضهم  ،�طy أو ثالثة اوا�ملة إذا وقعت صلة يشbط ¤

    : : : : يشbط q ا�ملة الواقعة صلة �طانيشbط q ا�ملة الواقعة صلة �طانيشbط q ا�ملة الواقعة صلة �طانيشbط q ا�ملة الواقعة صلة �طان
 .ما مع� كون ا�ملة خ�ية؟ علماء اللغة يقسمون ال�م قسمy خ� وÁنشاء أن تكون خ�ية معهودةأن تكون خ�ية معهودةأن تكون خ�ية معهودةأن تكون خ�ية معهودة----

�jفا�jفا�jفا�jاته فاs ي ´تمل الصدق والكذبsي ال ´تمل الصدق وال الكذب واإلنشاءواإلنشاءواإلنشاءواإلنشاء ،هو اsلك إذا قلت و ،هو اsجاء �مد 
فهنا ´تمل الصدق  جاء �مد نقول ،ننظر هل هو ´تمل الصدق أو الكذب فإذا  ن ´تمل الصدق والكذب فهو خ�

فإذن هذه ا�ملة يصح أن تقع صلة  Ñلة خ�يةÑلة خ�يةÑلة خ�يةÑلة خ�ية جاء �مد اً فإذ ،ألنه قد يكون جاء وقد يكون لم يأِت  ،و´تمل الكذب
 .ا
وصول

هنا ما ²تمل  اً أكرم �مدإذا قلت  ؟الكذبوهل ] ²تمل الصدق  هل هذه خ�ية أو إنشائية؟ مداً م �أكرِ لكن لو قلت 
ال ف ،إحداث Þء من األشياء ،فيها إنشاء طلب ههذ ،ن هذه ال تتحدث عن خ� وقع أو خ� سيقعالصدق وال الكذب أل
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ما أن Áما أن يكون خ�اً وإال�م  ،ال يمكن تقول T تكذب أو أنت صادق أكرم �مدحد أيمكن أن تقول مثال إذا قال 
"م وح© kرجوا öم اهللا سبحانه وتعا�  sاتهsاتهsاتهsاتهوقال العلماء  هو ما ´تمل الصدق والكذب sاتههو ما ´تمل الصدق والكذب sاتههو ما ´تمل الصدق والكذب sاتههو ما ´تمل الصدق والكذب sاتهفا�j  ،يكون إنشاء

فـإذا  ،هألن öم اهللا ال ´تمل الكذب هو صدق فثلك قالوا sاته يعØ بغض ا1ظر عن قائل ،الرسول صÏ اهللا عليه وسلم
ظر إ� ا1ون دالكذب  وأقالوا أن هذا بغض ا1ظر عن كونه قرآن ا�ملة هذه ²تمل الصدق  جاء ن¡ اهللا والفتحقلنا مثال 

 .أنها قرآن يعö Øم اهللا سبحانه وتعا�
    : : : : إذاً ا�ملة الواقعة صلة يشbط فيها �طانإذاً ا�ملة الواقعة صلة يشbط فيها �طانإذاً ا�ملة الواقعة صلة يشbط فيها �طانإذاً ا�ملة الواقعة صلة يشbط فيها �طان

oب أن تكون  أن تكون خ�يةأن تكون خ�يةأن تكون خ�يةأن تكون خ�ية: ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األولÉ ية�jخاطب عنده سابق  معهودةمعهودةمعهودةمعهودة    ومع� كونها ،،،،معهودةمعهودةمعهودةمعهودةوهذه ا
يعØ ا
عنده عهد سابق q  ، إذافهذا الشخص إذا  ن يعرف اsي زارك أمس ،زارنا أمس اsياsياsياsيجاء  فإذا قلت لشخص ،عهد بها

لكن لو جئت لشخص آخر  ،من هذه األمور ،نه سيعرف ا
قصود فيقول ما شاء اهللا كيف حاT طيبإذهنه هذا األمر ف
 ؟نه سيقول من اsي زارك باألمسإبه ف وهو ما يعرف من اsي زارك باألمس ولم يلتِق  زارنا باألمس اsياsياsياsيجاء : لت وق

وال يستطيع  ،فإذا لم تكن معهودة عند ا
خاطب ال تفيد ،فهذه Ñلة خ�ية صحيح لكنها غ� معهودة عند ا
خاطب

اذا؟  ،نقول وا�jية ] ما ²تمل الصدق والكذب sاتها اً إذ ،ضح عنده إبهام االسم ا
وصول منهاتا
خاطب أن ي 


اذا Éب أن تكون ا�ملة خ�ية Øخاطب قبل ال�م ؟يع
زارنا  اsياsياsياsيجاء : +و ،قال �كون مضمونها معلوم عند ا
يضا معهودة و] أ ،sلك فهم ا
قصود من اsي، فهنا اآلن مضمون زارنا باألمس ا
ضمون معروف عند ا
خاطب باألمس

 كلخ من األمور الÃ جعلته يعرف ا
قصود من اsي زارإأو  األن ا
خاطب يعرف اsي زارك باألمس ألنه  ن موجود
 .باألمس

هذا ال�م غ�  همْ أكرِ  اsياsياsياsيجاء 
اذا؟ +و  ،و] الÃ ال ²تمل الصدق والكذب لم يصح وقوعها صلة فإن  نت إنشائيةقال 
 غ� معهودةغ� معهودةغ� معهودةغ� معهودةفÎ  ،ألن اإلنشائية ال يقع مضمونها إال بعد ذكرها ؟
اذا ال Éوز ،واقعة صلة ليست خ�يةألن ا�ملة ال ،صحيح

        ، غ� معروفة عند ا
خاطب فال يستفيد منها فائدة]
ألن  ،ألن اإلنشاء ال يقع ظهورها إال بعد ذكرها فال تكون معروفة عند ا
خاطب فيفوت اإليضاح ا
قصود من الصلة :قالقالقالقال


قصود من الصلة إيضاح االسم ا
وصول وÁذا  نت الصلة غ� واضحة فإنها لن توضح ا
وصولا.  
يعØ ال بد ا�ملة هذه الواقعة صلة  ،أن تشتمل ا�ملة U ضم� يرجع إ� االسم ا
وصول وهو ا
سÙ بالعائدأن تشتمل ا�ملة U ضم� يرجع إ� االسم ا
وصول وهو ا
سÙ بالعائدأن تشتمل ا�ملة U ضم� يرجع إ� االسم ا
وصول وهو ا
سÙ بالعائدأن تشتمل ا�ملة U ضم� يرجع إ� االسم ا
وصول وهو ا
سÙ بالعائد: ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4

    .ويسÙ العائد ألنه يعود U االسم ا
وصول ،هذا الضم� يعود U االسم ا
وصول ،أن تشتمل U ضم�
TمثاTمثاTمثاTيجاء  :مثاsياsياsياsوصول  زارنا باألمس ا
 هوهوهوهوزارنا يعØ  الضم� ا
ستbوقد اشتملت U >ئد وهو  زارنا باألمسهنا صلة ا

 .باألمس
 ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءوهو الضم�  وقد اشتملت U >ئد ،صلة ا
وصول Ñلة وقعت صلة ههههسافر أبوفهنا q  ههههسافر أبو اsياsياsياsيجاء : ونقول مثال

 qههههأبو. 
Éب أن  امذكر افإذا  ن االسم ا
وصول مفرد ،وهو أن يكون مطابقا لالسم ا
وصول ::::هذا العائد يشbط البد T من �طهذا العائد يشbط البد T من �طهذا العائد يشbط البد T من �طهذا العائد يشbط البد T من �ط

        .وهكذا امؤنث امؤنثا فيجب أن يكون العائد مفرد اوÁذا  ن االسم ا
وصول مفرد ا،مذكر ايكون العائد مفرد
 q يقول مثلةمثلةمثلةمثلةاألاألاألاألكما نلحظ اآلن : 

 يشbط q العائد الواقع q صلة ا
وصول أن يكون مطابقاً لالسم ا
وصول q إفراده وتثنيته وÑعه وتذك�ه وتأنيثه ::::قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة
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  .هوهوهوهوجاء اsي فاز  هو ، العائد ضم� مستb تقديرهفاز اsياsياsياsيجاء : +و
للمفرد الÃ الÃ الÃ الÃ ، للÃللÃللÃللÃموافقة ] ] ] ] تلحظون  ،]]]] زتفا الÃالÃالÃالÃجاءت  : ، العائد ضم� مستb تقديره ]فازت الÃالÃالÃالÃجاءت  :و+و

 .للمفردة ا
ؤنثة ]]]]ا
ؤنثة و
 .للمث� ا
ذكر ألف االثنyألف االثنyألف االثنyألف االثنyللمث� ا
ذكر و الثانالثانالثانالثانو ألف االثنyألف االثنyألف االثنyألف االثنyفالعائد هنا     اااافاز الثانالثانالثانالثانجاء :وتقول 

فتلحظون ا
وافقة  ،اسم موصول �ماعة اsكور اsيناsيناsيناsينوهو Ñاعة اsكور و واو ا�ماعةواو ا�ماعةواو ا�ماعةواو ا�ماعةوهنا العائد     واواواوافاز اsيناsيناsيناsينجاء و
 .وا
طابقة بy العائد واالسم ا
وصول

وÑلة فاز وما  ،وتلحظون ا
طابقة، للجمع ا
ؤنث الالÝالالÝالالÝالالÝواالسم ا
وصول  ،نون النسوةنون النسوةنون النسوةنون النسوةالعائد هنا  ،،،،ننننفز الالÝالالÝالالÝالالÝجاءت : وتقول  
 .صلة ا
وصول ال �ل ¤ا من اإلعراب :األمثلةq بعدها 

و] مشتملة Ñ،  Uلة فعلية ال �ل ¤ا من اإلعراب ،Ñلة ألنها مكونة من فعل وفاعل W هذه فاز فازت فازا فازوا فزن
 .وهذا العائد موافق ومطابق لالسم ا
وصول ،>ئد

    : : : : إذاً ا�ملة إذا وقعت صلة يشbط فيها �طانإذاً ا�ملة إذا وقعت صلة يشbط فيها �طانإذاً ا�ملة إذا وقعت صلة يشbط فيها �طانإذاً ا�ملة إذا وقعت صلة يشbط فيها �طان    
 .أن تكون خ�ية معهودةأن تكون خ�ية معهودةأن تكون خ�ية معهودةأن تكون خ�ية معهودة ::::----
QQQQ:::: ئد< U ئدأن تشتمل< U ئدأن تشتمل< U ئدأن تشتمل< U ب أن يكون     ،،،،أن تشتملÉ ب أن يكون والعائدÉ ب أن يكون والعائدÉ ب أن يكون والعائدÉ وصولمطابق لالسم مطابق لالسم مطابق لالسم مطابق لالسم ضم� ضم� ضم� ضم� والعائد
 .ا
وصولا
وصولا
وصولا

  الظرف وا�ار وا
جرور ويسÙ شبه ا�ملة وشبه ا�ملة ا
قصود به الظرف وا�ار وا
جرورالظرف وا�ار وا
جرور ويسÙ شبه ا�ملة وشبه ا�ملة ا
قصود به الظرف وا�ار وا
جرورالظرف وا�ار وا
جرور ويسÙ شبه ا�ملة وشبه ا�ملة ا
قصود به الظرف وا�ار وا
جرورالظرف وا�ار وا
جرور ويسÙ شبه ا�ملة وشبه ا�ملة ا
قصود به الظرف وا�ار وا
جرور :ا5الثا5الثا5الثا5الث
´صل بالوصل ل�  يأن يكونا تامy أ :أو q الظرف وا�ار وا
جرور q وقوعهما صلة ،ويشbط q وقوع شبه ا�ملة صلة

 .ن شاء اهللا هذا يوضح أك_ q ا�لقة القادمةÁو ،حاجة sكر متعلقهمامنهما فائدة تزيل اإلبهام وتوضح ا
راد من غ� 

    ))))####((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 : : : : للصلة ثالثة أنواعللصلة ثالثة أنواعللصلة ثالثة أنواعللصلة ثالثة أنواعن أ²دثنا q ا�رس السابق عن أنواع الصلة وذكرنا 

 ،لـ أو] خاصة ب الصفة ال¡´ةالصفة ال¡´ةالصفة ال¡´ةالصفة ال¡´ة :ا1وع األولا1وع األولا1وع األولا1وع األول
أي تصلح هذه الصلة أن تكون  ،يع ا
وصوالتوهذا ا1وع يدخل Ñ q ا�ملة سواء  نت اسمية أو فعليةا�ملة سواء  نت اسمية أو فعليةا�ملة سواء  نت اسمية أو فعليةا�ملة سواء  نت اسمية أو فعلية: ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4 

 ،)أل( صلة �ميع ا
وصوالت ماعدا
 ،وقلنا أنه يشbط q وقوعهما صلة أن يكونا تامy ،،،،وا
راد به الظرف وا�ار وا
جروروا
راد به الظرف وا�ار وا
جروروا
راد به الظرف وا�ار وا
جروروا
راد به الظرف وا�ار وا
جرور وهو شبه ا�ملةوهو شبه ا�ملةوهو شبه ا�ملةوهو شبه ا�ملة: ا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الث 

بد أن يعلم أن ا�ار وا
جرور والظرف ال ألنه ال ،ومع� كونهما تامy أن ²صل الفائدة بمجرد ذكرهما دون ذكر متعلقهما
 .وهذا ا
تعلق إما أن يكون مذكورا وÁما أن يكون �ذوفا ،بد أن يكون ¤ما متعلق

بمع� أنه يصح ال�م ويقع به الفائدة بمجرد ذكرهما  y؟y؟y؟y؟ما ا
قصود بتامّ ما ا
قصود بتامّ ما ا
قصود بتامّ ما ا
قصود بتامّ  yإذا  نا تامّ ::::قاعدة قاعدة قاعدة قاعدة  فا�ار وا
جرور أو الظرففا�ار وا
جرور أو الظرففا�ار وا
جرور أو الظرففا�ار وا
جرور أو الظرف
 .ن شاء اهللا نوضحه من خال ل األمثلة U ال(´ةوهذا إ ،دون ذكر ا
تعلق

أي ´صل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل  ،ن يكونا تامyأهنا نقول الظرف وا�ار وا
جرور يشbط q وقوعهما صلة 
 ن يكونأل البد وهو q صلة ا
وص وا
تعلقوا
تعلقوا
تعلقوا
تعلق ،من غ� حاجة sكر متعلقهما ،اإلبهام وتوضح ا
راد من االسم ا
وصول

وقد يكون  لكن q غ� ذلك ا
تعلق قد يكون فعال ،ن يكون ا
تعلق فعالأسماء ا
وصولة البد q األ ،ا
تعلق فعال
 .مثل اسم الفاعل واسم ا
فعول اوصف
وتلحظون 
ا قلت  ،وهنا شبه Ñلة ألنه ظرف ،عندكعندكعندكعندكوصلة ا
وصول  اsياsياsياsيفهنا اآلن اسم موصول  ،عندكعندكعندكعندك    اsياsياsياsيعرفت عرفت عرفت عرفت  ::::نقولنقولنقولنقول
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 ،ألن ا
تعلق �ذوف ،مبا�ة حصل ا
قصود واتضح ا
ع� بمجرد ذكر الظرف دون ذكر ا
تعلق عندكعندكعندكعندك    يييياsاsاsاsعرفت عرفت عرفت عرفت : 
فإذا هو ظرف تام وا�ار  عندكعندكعندكعندك    اsياsياsياsيعرفت عرفت عرفت عرفت  ،ذكر ا
تعلقأفليس هنا داع بأن  ،عندكعندكعندكعندك    استقراستقراستقراستقر    اsياsياsياsيعرفت عرفت عرفت عرفت  :ا�قديرا�قديرا�قديرا�قديرو

 .وا
جرور
وا��ل U أنه تام أنه  ،وهو تام ،لة ا
وصول وهو شبه Ñلةص q ا�ارq ا�ارq ا�ارq ا�اراسم موصول و اsياsياsياsيفففف ،q ا�ارq ا�ارq ا�ارq ا�ار    اsياsياsياsيصافحت صافحت صافحت صافحت  :مثلمثلمثلمثل

    استقراستقراستقراستقر    اsياsياsياsيصافحت صافحت صافحت صافحت  :وÁذا ذكر ا
تعلق نقول ،صح ال�م واستقام ا
ع� وحصلت الفائدة بمجرد ذكره دون أن يذكر ا
تعلق
 .ا
تعلق ن ذكرحصل q الوصل بهما فائدة دو) q ا�ارq ا�ارq ا�ارq ا�ار(وا�ار وا
جرور ) عندكعندكعندكعندك(اآلن نقول فالظرف  ،q ا�ارq ا�ارq ا�ارq ا�ار

 .جار و�رور، q �ل جر ال�فال�فال�فال�فحرف جر و اGاءاGاءاGاءاGاء ،جار و�رور بك اآلن    بكبكبكبك    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء  :نقول ±الف قولك
قال ألن ا�ار  ؟
اذا ،لم ²صل فائدة ؟؟؟؟بكبكبكبك    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء : هل حصلت الفائدة 
ا قلت    بكبكبكبك    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء لكن هل يصح الوصل به 

 جار و�رور ال) بكبكبكبك( :فنقول ،ه ال يصح ا
ع� بمجرد ذكره البد من ذكر ا
تعلقتام؟ بمع� أنغ� مع�  وا
جرور غ� تام، ما
فيجب أن  ،فال يتضح معناه إال بذكر متعلقه، يصح أن يقع صلة ألنه غ� تام أي ال ²صل الفائدة بذكره بمجرد ذكره فقط

فتذكر ا
تعلق  ،نه جار و�رور غ� تامال يصح أن يكون صلة أل بكبكبكبكإذا  ،مرô مرô مرô مرô ذكر ا
تعلق وهو فن    بكبكبكبكمر مر مر مر     اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء  :تقول
 .بهذا ننتÎ من صلة ا
وصول مرô مرô مرô مرô وهو الفعل 

و+اول  ،ولكن +ن q هذا ا
قرر ابتعدنا كث�ا عن اjالفات ،ننتقل اآلن إ� نقطة وقضية جديدة وفيها بعض ا�فصيالت
jهم من القواعد ا1حوية وابتعدنا عن ا
الفات ألن ا�هل بها ال ي�، و] q كتاب أوضح قدر ا
ستطاع أن ال نذكر إال ا

 .ا
سالك
 ::::    حكم حذف العائدحكم حذف العائدحكم حذف العائدحكم حذف العائد◄

ألن ا
قصود  ،هذا العائد األصل أن يكون مذكورا q ال�م ،عرفنا أن صلة ا
وصول إذا  نت Ñلة فالبد فيها من >ئد
خلت ا�ملة من الرابط فÐ هذه  لك لوs ،ألنه هو اsي يربط بy صلة ا
وصول واسم ا
وصول ،ويسÙ الرابطويسÙ الرابطويسÙ الرابطويسÙ الرابطمنه الربط 

 .ا�الة ال يصح ال�م ويكون غ� صحيح
السبب q  ؟؟؟؟السبب q ذلكالسبب q ذلكالسبب q ذلكالسبب q ذلك    ماماماما ،حقيقة أن هذه ا�ملة غ� مفيدة هل هذه Ñلة مفيدة؟هل هذه Ñلة مفيدة؟هل هذه Ñلة مفيدة؟هل هذه Ñلة مفيدة؟ سافر �مدسافر �مدسافر �مدسافر �مد    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء : قلت sلك لو

 .ذلك هو واضح أن ا�ملة الÃ وقعت صلة ليس فيها رابط
    .ألن الرابط موجود فيها 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟ ،تلحظون أن ا�ملة ا5انية صحيحة وا
ع� فيها واضح ر أبوهر أبوهر أبوهر أبوهسافسافسافساف    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء  :لكن لو قلت

    ::::والرابط T ثالث حاالت البد أن نعرفهاوالرابط T ثالث حاالت البد أن نعرفهاوالرابط T ثالث حاالت البد أن نعرفهاوالرابط T ثالث حاالت البد أن نعرفها
ãاألوãاألوãاألوãيجاء جاء جاء جاء : : : : مثلمثلمثلمثل    ،ن يكون الرابط ضم�ا بارزاأ أن يكون ضم�ا بارزاأن يكون ضم�ا بارزاأن يكون ضم�ا بارزاأن يكون ضم�ا بارزا: : : : األوsياsياsياsا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءفالرابط هنا ضم�ا بارزا وهو  ههههسافر أبوسافر أبوسافر أبوسافر أبو    ا.    
 .االثنyاالثنyاالثنyاالثنyألف ألف ألف ألف وهنا الرابط ضم� بارز وهو  ااااقامقامقامقام    الثانالثانالثانالثانجاء جاء جاء جاء     ::::ومثلومثلومثلومثل


ذكور أن يكون الرابط ضم�ا مستbاأن يكون الرابط ضم�ا مستbاأن يكون الرابط ضم�ا مستbاأن يكون الرابط ضم�ا مستbا :ا5انيةا5انيةا5انيةا5انية  bست
فهنا الرابط موجود لكنه مستb تقديره  ذهبذهبذهبذهب    اsياsياsياsيأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت : ثلثلثلثلمممم، وا
 .هوهوهوهو ذهبذهبذهبذهب

 .وهذا اsي سنتÕم عنه أن يكون الرابط �ذوفاأن يكون الرابط �ذوفاأن يكون الرابط �ذوفاأن يكون الرابط �ذوفا :ا5ا5ةا5ا5ةا5ا5ةا5ا5ة
  حكم حذف العائد اsي هو الرابطحكم حذف العائد اsي هو الرابطحكم حذف العائد اsي هو الرابطحكم حذف العائد اsي هو الرابط    ◄

هذا  ،يكون إال بضوابط و�وط ولكن هذا ا�ذف ال ،لكن Éوز حذفه ،q الرابط أن يكون مذكورا q ال�م األصل
 .سنتعلمه ونعرفه q هذه ا�لقة ما
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     ::::الرابط T ثالث حاالت الرابط وهو الضم� T ثالث حاالتالرابط T ثالث حاالت الرابط وهو الضم� T ثالث حاالتالرابط T ثالث حاالت الرابط وهو الضم� T ثالث حاالتالرابط T ثالث حاالت الرابط وهو الضم� T ثالث حاالت
يعÉ Øوز حذف  ،ا Éوز حذفه ب(وطوí واحد منه ،� �ل جرأو ،q �ل نصبأو  ،إما أن يكون الضم� q �ل رفع

 .Éوز حذفه ب(وط جرورو{ذلك ا
 ،كذلك Éوز حذف الرابط ا
نصوب ب(وط ،طوالرابط ا
رفوع ب(
 : حكم حذف العائدحكم حذف العائدحكم حذف العائدحكم حذف العائد

واألصل q هذا العائد أن يكون مذكورا Ñ qلة الصلة  ،لعائد وهو الضم� قد يكون q �ل رفع أو نصب أو جر كما قلناا
والرابط q  ،ألف االثنyألف االثنyألف االثنyألف االثنyفالرابط q ا�ملة األوã  واواواوافازفازفازفاز    اsيناsيناsيناsينأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت و اااافازفازفازفاز    الثانالثانالثانالثانجاء جاء جاء جاء : y ا
وصول وصلته +ول�بط ب

 .وهو كما تلحظون مذكوروهو كما تلحظون مذكوروهو كما تلحظون مذكوروهو كما تلحظون مذكور ،،،،واو ا�ماعةواو ا�ماعةواو ا�ماعةواو ا�ماعةا�ملة ا5انية هو 
هذه هذه هذه هذه     مامامامالكن ال Éوز حذفه إال ب(وط لكن ال Éوز حذفه إال ب(وط لكن ال Éوز حذفه إال ب(وط لكن ال Éوز حذفه إال ب(وط  ،وقد ´ذف هذا العائد اsي هو الرابط سواء أكان q �ل رفع أم نصب أم جر

    ال(وط ال(وط ال(وط ال(وط 
 وهو الرابط ا
رفوعوهو الرابط ا
رفوعوهو الرابط ا
رفوعوهو الرابط ا
رفوع    ::::الرابط األولالرابط األولالرابط األولالرابط األول

واألدق أن تقول حذف العائد اsي  ،والضم� مبØ ،أن العائد ضم�تعرفون  ،طبعا ذكر ابن هشام قال العائد ا
رفوع هكذا
نما اsي q �ل ألن ا
راد ليس ا
رفوع إ ،U معرفة ا
قصود وا
راد ااعتمادوولكن قال ا
رفوع اختصارا  ،q �ل رفع

    .رفع
q �ل q �ل q �ل q �ل وÁذا قلنا حذف العائد ا
نصوب يعØ اsي وÁذا قلنا حذف العائد ا
نصوب يعØ اsي وÁذا قلنا حذف العائد ا
نصوب يعØ اsي وÁذا قلنا حذف العائد ا
نصوب يعØ اsي     ،،،،q �ل رفعq �ل رفعq �ل رفعq �ل رفعفإذا قلنا حذف العائد ا
رفوع يعØ حذف العائد اsي هو فإذا قلنا حذف العائد ا
رفوع يعØ حذف العائد اsي هو فإذا قلنا حذف العائد ا
رفوع يعØ حذف العائد اsي هو فإذا قلنا حذف العائد ا
رفوع يعØ حذف العائد اsي هو 

 ....q �ل جرq �ل جرq �ل جرq �ل جروحذف العائد ا
جرور يعØ اsي وحذف العائد ا
جرور يعØ اsي وحذف العائد ا
جرور يعØ اsي وحذف العائد ا
جرور يعØ اsي     ،،،،نصبنصبنصبنصب
أو q �ل  ،أو q �ل نصب ،q �ل رفع وÁنما ،وا
بنيات ال يقال عنها مرفوعة وال منصوبة وال �رورة ،ألن الضمائر مبنيات

 .جر
yرفوع ب(ط
     ::::Éوز حذف العائد ا
رفوع ب(طÉyوز حذف العائد ا
رفوع ب(طÉyوز حذف العائد ا
رفوع ب(طÉyوز حذف العائد ا

 .أن يكون العائد مبتدأ    ::::األولاألولاألولاألول
 .أي ليس Ñلة وال شبه Ñلة ،أن يكون خ� ا
بتدأ مفردا    ::::ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4

لكن تلحظون ) هو حاD عندكهو حاD عندكهو حاD عندكهو حاD عندك(وصلة ا
وصول ، ، ، ، اsياsياsياsياالسم ا
وصول  )حاD عندكحاD عندكحاD عندكحاD عندك    اsياsياsياsيأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت (: نوضح ذلك q ا
ثال
] وهو وهم  ،من الضمائر اjاصة q �ل رفع) هوهوهوهو(q �ل رفع ألن  ،وهو مرفوع ،�ذوف حاDحاDحاDحاD )هوهوهوهو(أن العائد �ذوف 

 ،فهو مبتدأ وحاD خ� ،جاز حذفه ألنه وقع مبتدأ ،إذا هنا العائد �ذوف ،من ضمائر الرفع ال تكون إال q �ل رفع وهن
يقول فالعائد ا
رفوع هنا �ذوف ألنه وقع مبتدأ  ،ه حاD وليس Ñلة وال شبه Ñلةخ� ،وليس Ñلة وألن خ�ه مفرد

 Tوخ�ه مفرد وهو قوDحاDحاDحاDقديرحا�عندك: ، وا Dي هو حاsأكرمت ا. 
yرفوع واضح ´ذف ب(ط
 : إذاً هذا حذف العائد ا

 .البد أن يكون مبتدأ ،أو نائب فاعل ما ´ذف طبعا لو  ن العائد فاعال ،أن يكون العائد مبتدأ--
Q- بتدأ مفرد
 .فال Éوز حذف العائد ةأو شبه Ñل ةفلو  ن اÑ �jل ،اأن يكون خ� هذا ا

ِيوَُهَو وَُهَو وَُهَو وَُهَو  {ومن حذف العائد ا
رفوع قوT تعا�
ô

sِيا
ô

sِيا
ô

sِيا
ô

sا     ٌ
َ
Tَِماِء إ ôالس qِ ٌ
َ
Tَِماِء إ ôالس qِ ٌ
َ
Tَِماِء إ ôالس qِ ٌ
َ
Tَِماِء إ ôالس qِ  { ا�ملة q السماء $$$$تأملوا هنا q السماء q السماء q السماء q  هذه ا�ملة صلة

ذاً العائد ا
رفوع �ذوف إ ،،،، q السماء q السماء q السماء q السماء$$$$هو هو هو هو     اsياsياsياsيوهو وهو وهو وهو هنا خ� أين ا
بتدأ؟ ا
بتدأ �ذوف يعØ  $$$$ولو تأملنا قوT  ،ا
وصول
خ� للمبتدأ ا
حذوف  $$$$ ،نقول حذف العائد q هذه اآلية ألنه وقع مبتدأ وخ�ه مفردا ،ألنه وقع مبتدأ وخ�ه مفردا
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 .)هو هو هو هو $$$$( وا�قدير
َ  {قوT تعا�: مثال آخر

َ
1 ôُعم َ
َ
1 ôُعم َ
َ
1 ôُعم َ
َ
1 ôُعم    ٍٍ نô ِمْن ñWُ ِشيَعٍةٍ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ نô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ قققَقنô ِمْن ñWُ ِشيَعةَ ِäِْْäِْäِْä    	ف	ف	ف	ف

ََ ََ
		    كككك َشد		

َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
َشدُهْم أ
َ
وليس صلة ا
وصول  أشدأشدأشدأشدوصلة ا
وصول ) أيأيأيأي( هذا اسم موصول}  ُهْم أ

نقول  ،لكنه حذف وهو العائد اsي هو ا
بتدأ هو العائد حذف ألنه مبتدأ وألن ا�j مفرد) شدشدشدشدأأأأهو هو هو هو (وحدها وÁنما  أشدأشدأشدأشد
Tهذه اآلية حذف وهو قو q رفوع
 .أشدأشدأشدأشدألنه وقع مبتدأ وخ�ه مفردا وهو قوT ) شدشدشدشدأأأأهو هو هو هو (أيهم هو وا�قدير ) هوهوهوهو( العائد ا

 ،Ýرفوع فيما يأ
    : : : : إذا عرفنا أن العائد ا
رفوع Éوز حذفه ب(طyإذا عرفنا أن العائد ا
رفوع Éوز حذفه ب(طyإذا عرفنا أن العائد ا
رفوع Éوز حذفه ب(طyإذا عرفنا أن العائد ا
رفوع Éوز حذفه ب(طyاآلن نقول لم ال يصح حذف العائد ا
 ؟´ذف فيها العائد 
اذا فهنا سنأÝ بأمثلة ال ،أن يكون خ�ه مفردا: ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4 أن يكون مبتدأ: األولاألولاألولاألول
السبب q ذلك  
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟îذف العائد  قامقامقامقام    الثانالثانالثانالثانحححح����    Éوز حذفه فال Éوز  قال ال االثنyاالثنyاالثنyاالثنyألف ألف ألف ألف العائد  ااااقامقامقامقام    الثانالثانالثانالثانحححح����    : : : : مثالمثالمثالمثال

يصح حذف العائد ألف االثنy ألنه  نقول ال ،يصح حذفه فالعائد هنا فاعل وليس مبتدأ إذا ال ،ألنه ليس مبتدأ وهو فاعل
    .فاعل وليس مبتدأ

قال ألن خ�ه غ� مفرد نقول هنا اÑ �jلة،  
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟أنه مبتدأ ومع ذلك ال Éوز حذفه ) هوهوهوهو(العائد  )هو يقومهو يقومهو يقومهو يقوم    يييياsاsاsاsجاء جاء جاء جاء (    ::::مثالمثالمثالمثال
 ،،،،يقوميقوميقوميقوممع أنه وقع مبتدأ ألن خ�ه Ñلة و] الفعل  هونقول ال يصح حذفه الضم�  ،خ� ا
بتدأ ةÑلة فعلي يقوميقوميقوميقومÑلة 

 .هووالفاعل ا
ستb تقديره 
 ا،Éوز حذف العائد أيضا مع أنه وقع مبتدأ ما السبب q ذلك؟ ألن خ�ه شبه Ñلة وليس مفرد ال )ا�ارا�ارا�ارا�ارهو q هو q هو q هو q     اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء (

 .q ا�ارq ا�ارq ا�ارq ا�اربل شبه Ñلة وهو قوT  انقول ال يصح حذف العائد مع أن العائد مبتدأ ألن خ�ه ليس مفرد
 :Éوز حذف العائد ا
نصوب ب(طy أيضا، حذف العائد ا
نصوب أو حذف العائد اsي q �ل نصبننتقل اآلن إ� 

ألن الضم� قد يكون متصال وقد يكون  ،انتبهوا ¤ذه أن يكون العائد متصالأن يكون العائد ضم�ا متصال أن يكون العائد ضم�ا متصال أن يكون العائد ضم�ا متصال أن يكون العائد ضم�ا متصال : األولاألولاألولاألول
 .البد أن يكون أوال متصال ضم�ا متصال ،فإذا  ن منفصال فال Éوز حذفه، منفصال

اسم الفاعل نقصد به  الوصفالوصفالوصفالوصف يكتب ي�ب يفهم: مثلمثلمثلمثل الفعل معروف ،أن يكون الضم� منصوبا بفعل أو بوصفأن يكون الضم� منصوبا بفعل أو بوصفأن يكون الضم� منصوبا بفعل أو بوصفأن يكون الضم� منصوبا بفعل أو بوصف: ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4
 .وأخواتهاوأخواتهاوأخواتهاوأخواتها    بإنّ بإنّ بإنّ بإنّ  اقد يكون منصوب ،بغ� فعل وبغ� وصف األنه قد يكون العائد منصوب، واسم ا
فعول وصيغ ا
بالغة

وَن وَ وَن وَ وَن وَ وَن وَ َما َما َما َما َويَْعلَُم َويَْعلَُم َويَْعلَُم َويَْعلَُم { q مثال حذف ا
نصوب بالفعل قوT تعا�  		 ت¬ون ت¬ون ت¬ون ت¬ون     اsياsياsياsييعلم يعلم يعلم يعلم اسم موصول بمع�  )ماماماما(هنا }  ييييُْعِلنُونَ ُْعِلنُونَ ُْعِلنُونَ ُْعِلنُونَ     َماَماَماَماتُِ¬تُِ¬تُِ¬تُِ¬		
    ههههت¬ونت¬ونت¬ونت¬ون    اsياsياsياsييعلم يعلم يعلم يعلم العائد فيها �ذوف تقديره  ؟هذه الصلة أين العائد فيها ،صلة ا
وصول ¬ون¬ون¬ون¬ونتتتتوÑلة ، تعلنونتعلنونتعلنونتعلنون    اsياsياsياsيوووو

 .êد أنه ضم� متصل وليس منفصلالعائد أيضا �ذوف وهو لو تأملنا فيه  ههههتعلنونتعلنونتعلنونتعلنون    اsياsياsياsيويعلم ويعلم ويعلم ويعلم 
هنا  ،فثلك حذف العائد هنا وهذا أمر جائز أيضا وهو كث� فعل، تعلنونتعلنونتعلنونتعلنونفعل وت¬ون ت¬ون ت¬ون ت¬ون  ،األمر ا5ا4 أنه منصوب بالفعل

 .ههههتعلنونتعلنونتعلنونتعلنونوووو    ههههت¬ونت¬ونت¬ونت¬ونوا�قدير  ،حذف العائد ألنه ضم� متصل منصوب بالفعلنقول 
العائد �ذوف يعØ ؟ ين العائد فيهاأصلة ا
وصول  اشbيتاشbيتاشbيتاشbيتاسم موصول و اsياsياsياsيهنا ) اشbيتاشbيتاشbيتاشbيت    اsياsياsياsيقرأت الكتاب قرأت الكتاب قرأت الكتاب قرأت الكتاب ( و+و

sاsاsاsيت    يييياbيتاشbيتاشbيتاشbيتتقديره  العائد منصوب وهو �ذوف ،ضا ضم� متصل ومنصوب بفعلأيوهو فحذف العائد  ههههاشbيتاشbيتاشbيتاشbههههاش. 
  حذف العائد ا
نصوب بالوصف :ومثالومثالومثالومثال

) U اشكر ربك U اشكر ربك U اشكر ربك U هو معطيكهو معطيكهو معطيكهو معطيك    مامامامااشكر ربك ( U مامامامافهنا اآلن Øهو معطيك يع ) U U U Uيsياsياsياsياسم موصول بمع�  ماماماما )هو معطيكهو معطيكهو معطيكهو معطيك    اsياsياsياsهو" ،ا" 
 ههههمعطيكمعطيكمعطيكمعطيكا
قصود  ؟يعود إ� االسم ا
وصول فأين هو اsياsياsياsيوÁنما العائد هو  ،ماماماماألنه غ� راجع إ�  ال يصح أن يكون >ئدا

وحذف العائد q هذا ا
ثال وهو ضم� منصوب  ،وهو ضم� متصل منصوب بالوصف وهو معطي اسم فاعل ةهنا �ذوف ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اء
منصوب  ،العائد ألنه ضم� منصوب متصل فهنا حذف ههههمعطيكمعطيكمعطيكمعطيكن ا�قدير أل ،وجاز حذفه ألنه متصل منصوب بالوصف
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 : ومنه قول الشاعر أيضا من حذف العائد ا
نصوب بالوصف قول الشاعر ،،،،معطمعطمعطمعطييييبالوصف q هذا ا
ثال اسم فاعل 
 فما �ى غ�ه نفع وال Dرفما �ى غ�ه نفع وال Dرفما �ى غ�ه نفع وال Dرفما �ى غ�ه نفع وال Dر                                                                اهللا مريك فضل فا8دنه بهاهللا مريك فضل فا8دنه بهاهللا مريك فضل فا8دنه بهاهللا مريك فضل فا8دنه به    ماماماما 

 ماماماما، اهللا مريك فضلهاهللا مريك فضلهاهللا مريك فضلهاهللا مريك فضله    اsياsياsياsي: قلت فلو اsياsياsياsياسم موصول ضع م�نها نها ] أوا��ل U  ماماماماهنا اسم ا
وصول اهللا مريك اهللا مريك اهللا مريك اهللا مريك     ماماماما
فهنا  ،ههههمريكمريكمريكمريكهنا قال العائد هنا �ذوف يعØ ا�قدير  ؟ين العائدأ اهللا مريكاهللا مريكاهللا مريكاهللا مريكوصلة ا
وصول  ،اsياsياsياsياسم موصول بمع� 

 ههههمريكمريكمريكمريكقدير وا� مريكمريكمريكمريكمنصوب بوصف وهو : ثانياثانياثانياثانيا، ألنه متصل: والوالوالوالأأأأقال  ؟العائد �ذوف وهو منصوب و
اذا صح حذفه
 .ههههاهللا مريكاهللا مريكاهللا مريكاهللا مريك    اsياsياsياsيأي  ماماماماواسم ا
وصول  ،
اذا؟ ألنه متصل منصوب بالوصف وهو اسم الفاعل ،وجاز حذفه

 

yوز ب(طÉ نصوب
     ::::إذا حذف العائد ا
نصوب Éوز ب(طyإذا حذف العائد ا
نصوب Éوز ب(طyإذا حذف العائد ا
نصوب Éوز ب(طyإذا حذف العائد ا
    .أن يكون ضم�ا متصالأن يكون ضم�ا متصالأن يكون ضم�ا متصالأن يكون ضم�ا متصال: األولاألولاألولاألول
  ....أن يكون منصوبا بفعل أو بوصفأن يكون منصوبا بفعل أو بوصفأن يكون منصوبا بفعل أو بوصفأن يكون منصوبا بفعل أو بوصف: : : : ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4

Ýنصوب فيما يأ
 لم ال يصح حذف العائد ا
يصح أن  
اذا ال ؟يصح حذفه 
اذا ال ،وهو منصوب q �ل نصب) إياهإياهإياهإياه(أين العائد هنا؟ العائد هنا ) أكرمتأكرمتأكرمتأكرمت    إياهإياهإياهإياه    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء (

 .îذف العائد 
اذا؟ نقول السبب q ذلك ألنه ضم� منفصل أكرمتأكرمتأكرمتأكرمت    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء تقول 
ألنه منصوب ال Éوز حذفه 
اذا؟  لكن ،وهو منصوب وهو متصل ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءالعائد هنا  )أسدأسدأسدأسد    ههههفاضل أو كأنفاضل أو كأنفاضل أو كأنفاضل أو كأن    ههههإنإنإنإن    اsياsياsياsيجاء جاء جاء جاء : (مثالمثالمثالمثال

وهنا  ،،،،إنّ إنّ إنّ إنّ وهنا منصوب îرف وهو  ،بوصفأو  بفعلأن يكون ضم�ا منصوبا  البد و+ن قلنا ال(ط ا5ا4 ،رفا�ب
هذه أمور دقيقة ²تاج  ،وصفببفعل أو  اوليس منصوب إنّ إنّ إنّ إنّ و    كأنّ كأنّ كأنّ كأنّ ألنه منصوب با�رف وهو  هنقول يمتنع حذف ....كأنّ كأنّ كأنّ كأنّ منصوب 

 .إ� االنتباه ¤ا
     ::::العائد ا
جرور نو>نالعائد ا
جرور نو>نالعائد ا
جرور نو>نالعائد ا
جرور نو>ن، إ� حكم حذف العائد ا
جرورننتقل اآلن 

 .ن تقول كذا و{ذا تقول با
ضاف أو اإلضافةأÉوز  أن يكون �رورا باإلضافة أو يكون �رورا با
ضافأن يكون �رورا باإلضافة أو يكون �رورا با
ضافأن يكون �رورا باإلضافة أو يكون �رورا با
ضافأن يكون �رورا باإلضافة أو يكون �رورا با
ضاف    ----    أأأأ
    .أن يكون �رورا îرف ا�رأن يكون �رورا îرف ا�رأن يكون �رورا îرف ا�رأن يكون �رورا îرف ا�ر    ----    بببب

î جرور
 رف ا�ر لكن ب(وطو{ذلك Éوز حذف العائد ا
جرور با
ضاف وÉوز حذف العائد ا
 :ا
جرور با
ضافا
جرور با
ضافا
جرور با
ضافا
جرور با
ضاف    ::::األولاألولاألولاألولا1وع ا1وع ا1وع ا1وع 

 سم الفاعل واسم  وصفاوصفاوصفاوصفاأن يكون ا
ضاف  نقول وهذا Éوز حذفه ب(ط ؟؟؟؟م© Éوز حذف العائد ا
جرور با
ضافم© Éوز حذف العائد ا
جرور با
ضافم© Éوز حذف العائد ا
جرور با
ضافم© Éوز حذف العائد ا
جرور با
ضاف
ألن الوصف اسم الفاعل واسم ا
فعول أو صيغ  ،ب(ط أن يكون هذا الوصف داال U زمن ا�ال أو االستقبالو ،ا
فعول

هنا دل  غداغداغداغداأو أو أو أو     اآلناآلناآلناآلنأنا مكرم زيد أنا مكرم زيد أنا مكرم زيد أنا مكرم زيد : فنقول، U زمن ا
اÆ ةأو دال، U زمن ا�ال أو االستقبال ةدال
بالغة إما أن تكون ا
 Tقو q زمن ا�ال Uاالستقبال غداغداغداغدا    أوأوأوأو    اآلناآلناآلناآلن. 

U زمن ا
اÆ  إذا  ن الوصف داال ،وصف دل U اإلكرام q زمن ا
اÆمكرم مكرم مكرم مكرم فهنا  أمسأمسأمسأمسأنا مكرم زيداً أنا مكرم زيداً أنا مكرم زيداً أنا مكرم زيداً  :لكن إذا قلت
 : نوضح ذلك ،يصح حذف العائد معه الف

    ماماماماالعائد �ذوف وا�قدير  أين العائد؟ أنت قاضأنت قاضأنت قاضأنت قاض    اsياsياsياsيقققق%%%%    فافافافا    ،،،،اsياsياsياsياسم موصول بمع�  ماماماماهنا  )أنت قاضأنت قاضأنت قاضأنت قاض    مامامامافاقض فاقض فاقض فاقض (: قال
إ�ه q �ل مضاف  ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءمضاف و قاÆقاÆقاÆقاÆففففوهو �رور باإلضافة  ،] العائد: ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اء ههههقاضيقاضيقاضيقاضيالعائد ا
حذوف تقديره  ههههأنت قاضيأنت قاضيأنت قاضيأنت قاضي

 .وهو دال عل زمن ا�ال أو ا
ستقبل قاÆقاÆقاÆقاÆوجاز حذفه ألن ا
ضاف اسم فاعل  ،جر
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 ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءمضاف و مكرممكرممكرممكرمفففف ،،،،ههههأنا مكرمأنا مكرمأنا مكرمأنا مكرم    اsياsياsياsييفريفريفريفرحححح    فهنا العائد �ذوف وا�قدير  )اآلن أو غدااآلن أو غدااآلن أو غدااآلن أو غدا    أنا مكرمٌ أنا مكرمٌ أنا مكرمٌ أنا مكرمٌ     اsياsياsياsييفريفريفريفرحححح    ( مثال آخرمثال آخرمثال آخرمثال آخر
أنا أنا أنا أنا وا�قدير  ،ال U زمن ا�ال أو االستقبالوجاز حذفه ألن ا
ضاف هنا اسم فاعل د ،�ه q �ل جر �ذوفإمضاف 

 .ههههمكرممكرممكرممكرم

    ))))&&&&----((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
Áما أن يكون و ،با
ضافا إما أن يكون �رور: وهو نو>ن ،لقد ²دثنا q ا
حاDة ا
اضية عن حذف العائد ا
جرور

    :�طان bط q حذف العائد با
جرورشأنه ي وبدأنا با
جرور با
ضاف وقلنا ،îرف ا�ر ا�رور
 .اااايكون وصفيكون وصفيكون وصفيكون وصف    ةةةةأن يكون ا
ضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أوصفة مشبهأن يكون ا
ضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أوصفة مشبهأن يكون ا
ضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أوصفة مشبهأن يكون ا
ضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أوصفة مشبه    ::::ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول

 .وذكرنا بعض األمثلة ستقبالستقبالستقبالستقبالU زمن ا�ال أو االU زمن ا�ال أو االU زمن ا�ال أو االU زمن ا�ال أو اال    أن يكون هذا الوصف داالأن يكون هذا الوصف داالأن يكون هذا الوصف داالأن يكون هذا الوصف داال: : : : ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4 
 با
ضاف وهو اسم ا
فعول حذف العائد با
جرور مثالمثالمثالمثاليتعلق بذلك  يئانذكر اآلن ش

وهو أيضا �رور  ،ة ا
وصول العائد فيها �ذوفلوصأنا معطأنا معطأنا معطأنا معطىىىًى ً ً ً ة ا
وصول لهنا ص" ططططىىىًى اآلن أو غداً ً اآلن أو غداً ً اآلن أو غداً ً اآلن أو غداً أنا معأنا معأنا معأنا مع    اsياsياsياsيالكتاب الكتاب الكتاب الكتاب     خذخذخذخذ"
 Øل جرإمضاف  ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءمضاف و معطمعطمعطمعطىىىىفففف ،ههههأنا معطاأنا معطاأنا معطاأنا معطاباإلضافة يع� q ضاف هنا ظتلح، �ه
 ،سم مفعول وهو وصفاون أن ا

 :العائد ا
جرور با
ضاف ألن ا
ضاف اسم مفعولنقول حذف  ،ستقبالوهذا الوصف اسم مفعول دل U زمن ا�ال أو اال
ستقبال وا�قدير يكون ا
ضاف اسم مفعول دال U زمن ا�ال أو اال ،اسم فاعل يمعطِ اسم مفعول و ىمعَط و ،معطى
 .معطاه

 ::::وهو العائد ا
جرور با�رفوهو العائد ا
جرور با�رفوهو العائد ا
جرور با�رفوهو العائد ا
جرور با�رف: : : :     ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4
اsي جر ا�رف مثل با �رور وصولأو ا
وصوف با
وصول أن يكون ا
 و] نقطة مهمة: حذف العائد ا
جرور ب(ط Éوز

 .ا ومع�ظلفالعائد 
 وا
جرور ا�ار تعرفون، أن يكون ا
تعلق W q منهما يشبه اآلخريعØ �ط مر{ب هو  �ط متعلق هوو وال(ط اآلخر

Þ T فأي جار و�رور، يتعلق به ءالبد أن يكون Þ T ا�ار وا ءالبد أن يكون q ا�اريتعلق به q جرور
 اsي جر ،
وÁما q ا
ع� دون اللفظ وهذا يتضح  ،متشابهاً إما q اللفظ وا
ع� البد أن يكون واحداً العائد  سم ا
وصول واsي جراال

 : q األمثلة
    ::::مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك    قال أن يكون ا
تعلق يشبه اآلخر إما q لفظه ومعناهقال أن يكون ا
تعلق يشبه اآلخر إما q لفظه ومعناهقال أن يكون ا
تعلق يشبه اآلخر إما q لفظه ومعناهقال أن يكون ا
تعلق يشبه اآلخر إما q لفظه ومعناه 

حرف جر  UUUU: ههههعليعليعليعليو، �رور اsياsياsياsيحرف جر و عÏعÏعÏعÏفففف، جار و�رور    اsياsياsياsي    UUUUهنا اآلن  سلمت عليهسلمت عليهسلمت عليهسلمت عليه    اsياsياsياsيسلمت U سلمت U سلمت U سلمت U : : : : +و +و +و +و 
 .îرف ا�ر والعائد هنا �رور ،�رور ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءو
وا
تعلق واحد q اللفظ  ،،،،سلمسلمسلمسلمببببمتعلق  ههههعليعليعليعليو ،سلمسلمسلمسلمببببمتعلق  اsياsياsياsي    عÏعÏعÏعÏفففف ،أن ا
تعلق واحد q اللفظ وا
ع�: ونونونونظظظظوتلحوتلحوتلحوتلح 

أن ا
وصول �رور بنفس ا�رف اsي جر به  وهوتفاق ال(ط ال ا
جرورحذف العائد  فثلك q هذه ا�ال Éوز ،وا
ع�
    .األولاألولاألولاألول ال(طال(طال(طال(طهذا  .العائد
هنا Éوز  ،سلمسلمسلمسلمببببا�ار وا
جرور متعلق  ههههعليعليعليعليو ،سلمسلمسلمسلمببببجار و�رور متعلق  اsياsياsياsي    عÏعÏعÏعÏفففف أن ا
تعلق أيضا واحد ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4 ال(طال(طال(طال(ط

 .حذف العائد
حذفنا  إذا ،ه ويندرج ²ته ويلزم من حذف العائد أن ´ذف حرف ا�رأن حذف العائد هنا يب� علي:  وهنا ينتبه 1قطةوهنا ينتبه 1قطةوهنا ينتبه 1قطةوهنا ينتبه 1قطة    

فإذا لم يكن هناك q ال�م �رور ، به إال من أجل هذا ا
جرور ءþ ما ألن حرف ا�ر ،العائد البد أن +ذف حرف ا�ر
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أحذف العائد ومعه و سلمتسلمتسلمتسلمت    اsياsياsياsيسلمت U سلمت U سلمت U سلمت U  :فيجوز أن نقول، حرف ا�ر دا° sكر حذف ا
جرور من ال�م فال أو
U U U U فيهما واحد وهو  فحرف ا�ر ،،،،سلمسلمسلمسلمو� ا
تعلق U U U U     ا�رف هو وا
تعلقوا
تعلقوا
تعلقوا
تعلق    ا�رفا�رفا�رفا�رفq q q q نهما متفقان نهما متفقان نهما متفقان نهما متفقان ألألألألذلك و، حرف ا�ر

 .سلمسلمسلمسلموا
تعلق واحد وهو الفعل 
اَويَْ(َُب مِ َويَْ(َُب مِ َويَْ(َُب مِ َويَْ(َُب مِ {ومنه قوT تعا�  ôام ôام ôام ôبُونَ     م بُونَ تَْ(َ بُونَ تَْ(َ بُونَ تَْ(َ ن يعØ وي(ب م منمنمنمنبببب ر�رو وهو مامامامااسم ا
وصول  ت(بونت(بونت(بونت(بون    ماماماماــــمممم� هذه ا1قطة إتبه نن }تَْ(َ
 وأمنصوب هو هل  ،العائد هنا �ذوف ؟صلة ا
وصول أين العائد ت(بونت(بونت(بونت(بون، ، ، ، ت(بونت(بونت(بونت(بون    اsياsياsياsيمن من من من يعØ  إد�م،ما حدث فيه 

فلما  ،منمنمنمن îرف ا�ر فالعائد �رور ههههمنمنمنمن ت(بونت(بونت(بونت(بون    ماماماماــــوي(ب موي(ب موي(ب موي(ب مîرف ا�ر ألنك تقول  �رور نقول هو، �رور مرفوع أو
به  سم ا
وصول �رور بنفس ا�رف اsي جراالألن حذف العائد هنا  وجاز ،حرف ا�ر حذف معه ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءحذف العائد وهو 

 .ا
تعلق واحد q اللفظ وا
ع� ونت(ب ي(بألن ا
تعلق واحد وو ،منالعائد وهو 
هنا ألن  وجاز حذف العائد ا
جرور ،ههههمنمنمنمن    ت(بونت(بونت(بونت(بون    ماماماماــــمممم ضم� �رور با�رف وا�قدير نقول العائد q هذه اآلية �ذوف وهو

ي(ب وي(بون وت(ب ي(ب وي(بون وت(ب ي(ب وي(بون وت(ب ي(ب وي(بون وت(ب وألن ا
تعلق واحد q اللفظ وا
ع�  ،منمنمنمن ،العائدبه ا�رف نفسه اsي جر ب سم ا
وصول �روراال
 .وت(بونوت(بونوت(بونوت(بون

 وÁما أن يتفق ا
تعلقان q ا
ع� دون اللفظوÁما أن يتفق ا
تعلقان q ا
ع� دون اللفظوÁما أن يتفق ا
تعلقان q ا
ع� دون اللفظوÁما أن يتفق ا
تعلقان q ا
ع� دون اللفظ
ال(ط ال(ط ال(ط ال(ط اتفق  اإذً  ،îرف اGاءا واسم ا
وصول �رور ،îرف اGاء اانتبه اآلن êد العائد �رور هههه����رت برت برت برت ب    اsياsياsياsيفرحت بفرحت بفرحت بفرحت ب:مثالمثالمثالمثال 

 ،هذا األمر األول ،بنفس ا�رف اsي جر العائد ا
وصول �رور االسمأن  :األولاألولاألولاألول
هنا نرى أن ا
تعلقy متفقان q  ؟؟؟؟لكن ا
تعلق متفق q ا
ع� واللفظ أم q اللفظ فقطلكن ا
تعلق متفق q ا
ع� واللفظ أم q اللفظ فقطلكن ا
تعلق متفق q ا
ع� واللفظ أم q اللفظ فقطلكن ا
تعلق متفق q ا
ع� واللفظ أم q اللفظ فقط ،أن ا
تعلق واحد :ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4    

  ،لكن اللفظ kتلف وهذا جائزفهنا ا
ع� واحد  "�" "فرح" ،ا
ع� فقط
وألن ا
تعلق واحد q  ،ألن حرف ا�ر واحد اsي جر ا
وصول هو اsي جر العائد����رت رت رت رت     اsياsياsياsيفرحت بفرحت بفرحت بفرحت ب:فيجوز أن تقول 

فإنهما  ،تفاق q ا�رف ا�ار وهو اGاء وا
تعلق وهو فرحت و�رتا
ع� متفقان q ا
ع� فيجوز حذف العائد به لال
 .كنهما متفقان q ا
ع� فيجوز أن نقول فرحت باsي �رتÒتلفان لفظا ل

 .Éوز حذف العائد ا
جرور فإنه ال q اللفظ وا
ع� أو اختلف ا
تعلق أما إذا اختلف حرف ا�ر: قال
 ألنهقال   السبب q ذلك؟ وال Éوز حذفه ما UUUUتلحظون اآلن العائد �رور îرف ا�ر  ههههغضبت عليغضبت عليغضبت عليغضبت علي    اsياsياsياsيمررت بمررت بمررت بمررت ب    :مثالمثالمثالمثال 

ا
تعلق  أن ختالف ا5ا4اال ،ختالف األولهذا اال عÏعÏعÏعÏببببوالعائد �رور  ،باGاءباGاءباGاءباGاءسم ا
وصول �رور االف اختلف حرف ا�ر
مررت مررت مررت مررت : يصح أن تقول  فال، Éوز بأي حال من األحوال حذف العائد ا
جرور وعليه ال ،،،،غضبغضبغضبغضبمتعلقه  عليهو ،مرمرمرمر اsيب

    .األنه فقد �ط غضبتغضبتغضبتغضبت    باsيباsيباsيباsي
  .ختالف حرف ا�ر واختالف ا
تعلق q اللفظ وا
ع�الف العائد للمجرور q قوT عليه Éوز حذ قال فال

قات الÃ يلكن األمور أوضح وأك_ من خالل ا�طب ،كما تلحظون ا�فصيالت كث�ة ،وبهذا ننتÎ من باب اسم ا
وصول
 .نبدأ بها اآلنس

 U تدريبات U تدريبات U تدريبات U وصول    االسماالسماالسماالسمتدريبات
 : : : : ا
وصولا
وصولا
وصولا

  منه ومن صلته مبيناً إعرابه فيما يأÝ؟منه ومن صلته مبيناً إعرابه فيما يأÝ؟منه ومن صلته مبيناً إعرابه فيما يأÝ؟منه ومن صلته مبيناً إعرابه فيما يأÝ؟    للللا
ؤوا
ؤوا
ؤوا
ؤوم قدر ا
صدر م قدر ا
صدر م قدر ا
صدر م قدر ا
صدر عy ا
وصول ا�ر� ثعy ا
وصول ا�ر� ثعy ا
وصول ا�ر� ثعy ا
وصول ا�ر� ث: : : : ----س س س س 

    ،،،،صلته بمصدرصلته بمصدرصلته بمصدرصلته بمصدرهو وهو وهو وهو و    اsي يقدراsي يقدراsي يقدراsي يقدر    هوهوهوهو ا
وصول ا�رف، موصول اس�و موصول حر�: قسمy إ�عرفنا أن ا
وصول ينقسم (
 .فاآلن نعy ا
وصول ا�ر� ثم نقدر ا
صدر
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ô {{{{: : : : أأأأ
َ

 ô
َ

 ô
َ

 ô
َ
(((( َ إِ َ إِِ َ إِِ و(((ِ(َ إِِ

ُ
وقُْل أ
ُ
وقُْل أ
ُ
وقُْل أ
ُ
نôُه اْستََمعَ قُْل أ

َ
نôُه اْستََمعَ 

َ
نôُه اْستََمعَ 

َ
نôُه اْستََمعَ 

َ
نñ     غغغغََفٌر ِمنَ ََفٌر ِمنَ ََفٌر ِمنَ ََفٌر ِمنَ     كككك ِ

ْ
نñ ا� ِ
ْ
نñ ا� ِ
ْ
نñ ا� ِ
ْ
 أين ا
وصول ا�ر� هنا؟أين ا
وصول ا�ر� هنا؟أين ا
وصول ا�ر� هنا؟أين ا
وصول ا�ر� هنا؟    }}}}ا�

أنه أنه أنه أنه ، استماعاستماعاستماعاستماع    ))))إإإإقل أوقل أوقل أوقل أو((((    نقول ا�أويل أو ا�قدير  ؟منه ومن صلته لا
ؤوما ا
صدر  ،أنه استمعأنه استمعأنه استمعأنه استمعq قوT  أنأنأنأنهو  ا
وصول ا�ر�
 .استماع نفر من ا�ن ،W هذا تقدر بمصدر وهو استماع استمعاستمعاستمعاستمع

والفعل مبØ  ،فعل مبØ للمجهول أوأوأوأو((((ألن  ،نائب فاعل استماعاستماعاستماعاستماع لا
ؤودر نقول ا
ص ؟)إقل أو(  لا
ؤوما إعراب ا
صدر 
يعØ الفعل ، وأما الفعل ا
بØ للمعلوم فإنه ´تاج فاعالً  ،فاعلنائب  إ�طبعا ´تاج  ؟أو نائب فاعل للمجهول ´تاج فاعال

 .نائب فاعل لا
ؤوا
صدر  استمعاستمعاستمعاستمع    ههههأنأنأنأنإذا  ،أما الفعل ا
بØ للمجهول فإنه يرفع نائب فاعل ،ا
بØ للمعلوم يرفع فاعالً 

يَن آََمنُوا {{{{: : : : بببب ِ
ô

ِن لِث
ْ
لَْم يَأ

َ
يَن آََمنُوا أ ِ

ô
ِن لِث

ْ
لَْم يَأ

َ
يَن آََمنُوا أ ِ

ô
ِن لِث

ْ
لَْم يَأ

َ
يَن آََمنُوا أ ِ

ô
ِن لِث

ْ
لَْم يَأ

َ
َْشعَ أ

َ
Ô ْن

َ
َْشعَ أ

َ
Ô ْن

َ
َْشعَ أ

َ
Ô ْن

َ
َْشعَ أ

َ
Ô ْن

َ
ِر اهللاôِ     أ

ْ
ك ِsِ قُلُوبُُهْم ِôِر اهللا
ْ
ك ِsِ قُلُوبُُهْم ِôِر اهللا
ْ
ك ِsِ قُلُوبُُهْم ِôِر اهللا
ْ
ك ِsِ وص }}}}قُلُوبُُهْم
هذا هو ا
وصول ا�ر� كيف  أن Ôشعأن Ôشعأن Ôشعأن Ôشعq قوT  أنأنأنأنل ا�ر� هو وا

 ،م يأنأل فاعل    خشوعخشوعخشوعخشوع لا
ؤونقول ا
صدر  ؟را�، ما موقعها اإلعقلوبهمقلوبهمقلوبهمقلوبهم    خشوعخشوعخشوعخشوعألم يأن لثين آمنوا ألم يأن لثين آمنوا ألم يأن لثين آمنوا ألم يأن لثين آمنوا نؤT بمصدر نقول ا�أويل 
 .اjشوع إذاً هنا خشوع فاعل ؟نأمن هو اsي ي ،وفاعله خشوع ،ن فعلأي

يدري أن ذهاب  يعØ ا
رء يفرح بذهاب الليا) لكنه ال اللياالليااللياالليا)))) وÀن ذهابهن T ذهابا وÀن ذهابهن T ذهابا وÀن ذهابهن T ذهابا وÀن ذهابهن T ذهابا    ذهبذهبذهبذهب    ماماماما    ي¬ ا
رءَ ي¬ ا
رءَ ي¬ ا
رءَ ي¬ ا
رءَ : : : : يقول الشاعريقول الشاعريقول الشاعريقول الشاعر: : : : جججج
q  مامامامافا
وصول ا�ر�  ،ع� أنه ذهب بعضها
 هفإذا ذهب �ل ،ا
رء عبارة عن أيام و�ا)ألن  ،ذهاب T نفسه هذه الليا) هو

 Tوصول ا�ر� ذهب ماقو
ا
صدر  ذهابذهابذهابذهابفما إعراب  اللياالليااللياالليا))))    ذهابذهابذهابذهابي¬ ا
رء ي¬ ا
رء ي¬ ا
رء ي¬ ا
رء : طيب ا�أويل كيف نؤل مصدر ،هذا هو ا
  .فاعال ذهابذهابذهابذهاب لوا
ؤإًذ ا
صدر  فاعال وذهابوذهابوذهابوذهابمفعول به  وا
رءفعل : ي¬واضح  ؟لا
ؤو

 .مع بيان السببمع بيان السببمع بيان السببمع بيان السبب    عy العائد وبy موقعه اإلعراعy العائد وبy موقعه اإلعراعy العائد وبy موقعه اإلعراعy العائد وبy موقعه اإلعرا���� ثم حكم حذفه ثم حكم حذفه ثم حكم حذفه ثم حكم حذفه: : : : QQQQس س س س 

 .q �ل جر مضاف إ�هاء ¤مضاف واأبو موقعه اإلعرا�؟  ما ))))ههههأبوأبوأبوأبو( ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءأين العائد فيه؟ العائد هنا  ،كريمكريمكريمكريم    ههههجاء اsي أبوجاء اsي أبوجاء اsي أبوجاء اsي أبو    ----أأأأ
اسم فاعل واسم (أن يكون ا
ضاف وصفا  األولان قلنا ا
جرور با
ضاف يشbط �ذفه �ط؟ هل Éوز حذفه :السؤالالسؤالالسؤالالسؤال

اذا ال ،هنا حذف العائد ال Éوز ال، إذاً  هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول؟ أبوأبوأبوأبو ؟هل ا
ضاف وصف هناالسؤال  )مفعول 

 .ألن ا
ضاف ليس وصفا أي ليس اسم فاعل أو اسم مفعول ؟Éوز

هل  أ،ضم� منفصل موقعه اإلعرا� q �ل رفع مبتد هوهوهوهو�له العائد  ،)هوهوهوهو( العائد هنا q أخالقه >�ةأخالقه >�ةأخالقه >�ةأخالقه >�ة    هوهوهوهو    اsياsياsياsيأحببت أحببت أحببت أحببت     ----بببب
 األولألنا قلنا العائد ا
رفوع يشbط �ذفه �طان  أ؟Éوز حذفه مع أنه وقع مبتد 
اذا ال ،Éوز حذفه Éوز حذفه؟ نقول ال

 sلك ال ،هنا اÑ �jلة أخالقه >�ةأخالقه >�ةأخالقه >�ةأخالقه >�ة ؟خ�ه مفرد وÁال Ñلة فهنا اً،أن يكون خ�ه مفرد ا5ا4وال(ط  ،أن يكون مبتدأ
 . سميةإبل Ñلة  اإذا نقول أن خ�ه ليس مفرد ،وÁنما Ñلة اÉوز حذف العائد هنا ألن خ�ه ليس مفرد

فيها؟ نقول العائد �ذوف  أين العائد ،،،،خلقتخلقتخلقتخلقتفصلة ا
وصول  خلقت وحيداً خلقت وحيداً خلقت وحيداً خلقت وحيداً     sيsيsيsيااااوووويعØ     }}}}َخلَْقُت وَِحيًداَخلَْقُت وَِحيًداَخلَْقُت وَِحيًداَخلَْقُت وَِحيًدا    َمنْ َمنْ َمنْ َمنْ َذْرَذْرَذْرَذْر���ِ� وَ ِ وَ ِ وَ ِ وَ {{{{    ----جججج
حكم حذفه نقول Éوز  ،موقعه اإلعرا� q �ل نصب مفعول بهو هو، فالعائد �ذوف تقديره ،،،،ههههخلقتخلقتخلقتخلقت    اsياsياsياsيوووووا�قدير 

أن يكون منصوب بفعل أو  األولن العائد ا
نصوب Éوز حذفه ب(طy أحذفه؟ قلنا  
اذا Éوز، حذفه وهو �ذوف هنا
نقول جاز  ،ضم� متصل وهو منصوب بفعل (طان فهوفيه ال فإذاً توافر ،متصالً ا أن يكون ضم� ا5ا4ال(ط  ،وصف

    .حذفه ألنه ضم� متصل منصوب بفعل
 ؟هل Éوز حذفه ،îرف ا�ر q �ل جر ا� نقول أنه �روررموقعه اإلع ،ههههعليعليعليعليالعائد هنا q قوT  ههههأثنيت عليأثنيت عليأثنيت عليأثنيت علي    sيsيsيsياااارأيت رأيت رأيت رأيت     ----دددد

îرف ا�ر Éوز حذفه ب(طy  نا أن العائد ا
جرورألنا قل) انتبه ¤ذه( ،غ� �رورصول وا
أن  ألن ،Éوز حذفه نقول ال
أن  ا5ا4ال(ط ، به العائد بنفس حرف ا�ر اsي جر اأن يكون ا
وصول أو ا
وصوف با
وصول �رور األولال(ط 

 ليس �رور ،بغ�ه îرف يشبه حرف اsي جر العائد وال لكن هنا أصال ا
وصول غ� �رور ال ،يكون ا
تعلق واحدا
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  .Éوز حذف العائد هنا أصال فثلك ال

 : : : : اخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝاخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝاخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝاخb اإلجابة الصحيحة øا يأPPPP : : : :Ýسسسس

 جتهداجتهداجتهداجتهدااااا............................أكرمُت أكرمُت أكرمُت أكرمُت     ----أأأأ

 ) أو الثان أو اsي الثينالثينالثينالثين    اsين أو(نقول 

y فاsي يناسبه هل يناسب نثلف االأ اجتهدااجتهدااجتهدااجتهداومفعول به يكون صفة q �ل نصب و ،فاعل هنا مفعول به ا�اءا�اءا�اءا�اءفعل و أكرمأكرمأكرمأكرم
نقول اsي يصلح  ؟إذاً ما اsي يصلح الثين أو الثان ا،ثنy مث� مذكرلف االأواجتهدا  ،أنه من Ñع ا
ذكرقلنا  ؟اsين

والثين  ،نقول الثان q حالة الرفع ،والثين يكون با�اء q حالÃ ا1صب وا�ر ،ألن أكرم فعل وا�اء فاعل ؟الثين 
اذا
    .أكرمت الثين اجتهداأكرمت الثين اجتهداأكرمت الثين اجتهداأكرمت الثين اجتهداار ا5ا4 ختياالالصواب هو  ،q حالة ا1صب وا�ر

     ننننمَ مَ مَ مَ     أوأوأوأو    هذاهذاهذاهذاأو أو أو أو     اsيناsيناsيناsينأو أو أو أو     ننننمِ مِ مِ مِ : : : : اسم موصول مشbكاسم موصول مشbكاسم موصول مشbكاسم موصول مشbك ----بببب

أما  ،اسم موصول مشbك ننننمَ مَ مَ مَ الصحيح  ؟إذا ماذا يب, إشارة،اسم  هذاهذاهذاهذا ،اسم موصول Òتص +مع ا
ذكر اsيناsيناsيناsين ،حرف جر ننننمِ مِ مِ مِ 
 .من فÎ حرف جر

 :اتاjيار هذه Ñلة غ� صحيحة 
اذا؟هذه Ñلة غ� صحيحة 
اذا؟هذه Ñلة غ� صحيحة 
اذا؟هذه Ñلة غ� صحيحة 
اذا؟....جاء اsين ذهب �مدجاء اsين ذهب �مدجاء اsين ذهب �مدجاء اsين ذهب �مد    ----جججج
  ألن صلة ا
وصول إنشائية-
     سم ا
وصولمطابق ال العائد q الصلة غ�-
 êد أنه اjيار جاء اsي ذهب �مدجاء اsي ذهب �مدجاء اsي ذهب �مدجاء اsي ذهب �مدتأملنا  لو اjيار الصحيح؟اjيار الصحيح؟اjيار الصحيح؟اjيار الصحيح؟    ماماماماسم ا
وصول سم ا
وصول سم ا
وصول سم ا
وصول U االU االU االU اال    العائدالعائدالعائدالعائدÑلة الصلة خلت من Ñلة الصلة خلت من Ñلة الصلة خلت من Ñلة الصلة خلت من     ----

ا خلت من >ئد العودة U هذه ا�ملة غ� صحيحة ألنه ،أصال األن Ñلة الصلة ليس فيها >ئد ،يح هو ا5الثحالص
 . سم ا
وصولاال

 : اjيارات صحيحة 
اذا؟صحيحة 
اذا؟صحيحة 
اذا؟صحيحة 
اذا؟    هذه ا�ملة غ�هذه ا�ملة غ�هذه ا�ملة غ�هذه ا�ملة غ�. . . . تهنهتهنهتهنهتهنه    هذا الضيف اsي الهذا الضيف اsي الهذا الضيف اsي الهذا الضيف اsي ال    ----دددد
 .صلة ا
وصول خلت من العائد -
        ....صلة ا
وصول Ñلة إنشائيةصلة ا
وصول Ñلة إنشائيةصلة ا
وصول Ñلة إنشائيةصلة ا
وصول Ñلة إنشائية    ---- 

Ñلة غ� êد أنها  تهنهتهنهتهنهتهنه    الالالالما اjيار الصحيح لو تأملنا q ا�ملة . سم ا
وصولمطابق لال د Ñ qلة الصلة غ�ئأن العا -
إذاً نقول صلة ا
وصول Ñلة إنشائية إذاً هذه  ،هنا نÎ واÎ1 من أنواع اإلنشاء تهنتهنتهنتهن    الالالال ،نشائيةإوالغ� خ�ية ]  ة،خ�ي

 .ةةةةوقلنا أن صلة ا
وصول إذا  نت Ñلة Éب أن تكون خ�ية معهودوقلنا أن صلة ا
وصول إذا  نت Ñلة Éب أن تكون خ�ية معهودوقلنا أن صلة ا
وصول إذا  نت Ñلة Éب أن تكون خ�ية معهودوقلنا أن صلة ا
وصول إذا  نت Ñلة Éب أن تكون خ�ية معهودا�ملة غ� صحيحة ألن صلة ا
وصول Ñلة إنشائية 

صيغ  إذا دخلت U صفة ý´ة اسم فاعل أو مفعول أو تكون موصولة إال ما ألقلنا لكم أن (((( ألل ا
وصولةألل ا
وصولةألل ا
وصولةألل ا
وصولة مثالمثالمثالمثال    ----هههه
     ))))مشبه

 ،صفة مشبهه ليس اسم فاعل وال اسم مفعول وال اGاباGاباGاباGابهنا êد أن  اGاباGاباGاباGابتأملنا q  لو. اGيتاGيتاGيتاGيت_    ممممئئئئالقاالقاالقاالقا    _ا
رأة ا
رأة ا
رأة ا
رأة     _اGاب اGاب اGاب اGاب 
لكن لو تأملنا q  ،ال اGيتاGيتاGيتاGيتأو q  اGاباGاباGاباGابأو q  ا
رأةا
رأةا
رأةا
رأةا
وصولة q  ألألألألون فثلك هل يصح أن تك ،،،،اGيتاGيتاGيتاGيتكذلك  ،ا
رأةا
رأةا
رأةا
رأةكذلك 
 . اsي قام القائمالقائمالقائمالقائمهنا موصولة q ا5الث وهو  ألألألأل ،ااسم فاعل إذً  قائمو قائمدخلت U  للللأأأأêد  القائمالقائمالقائمالقائم

 : نقول ستفهاميتyستفهاميتyستفهاميتyستفهاميتyاالاالاالاال    منمنمنمنوووو    ماماماماــــوأن تسبق بوأن تسبق بوأن تسبق بوأن تسبق ب    اsياsياsياsييصح م�نها يصح م�نها يصح م�نها يصح م�نها     أنأنأنأن    ::::ا
وصولة عالمة كونها موصولةا
وصولة عالمة كونها موصولةا
وصولة عالمة كونها موصولةا
وصولة عالمة كونها موصولة    ذاذاذاذاقلنا إن قلنا إن قلنا إن قلنا إن : ذا ا
وصولةذا ا
وصولةذا ا
وصولةذا ا
وصولة    مثالمثالمثالمثال
 ) القادمالقادمالقادمالقادم    ذاذاذاذامن من من من ( -
 )يكتب درسهيكتب درسهيكتب درسهيكتب درسه    ذاذاذاذامن من من من ( -
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q األصل والغالب أنها تكون اسم إشارة وقد تكون موصولة وعالمة كونها موصولة أن  ذاعرفنا أن  )مالمالمالمال    ذاذاذاذارأيت رأيت رأيت رأيت ( -
ة ألن اsي وقع بعدها اسم اسم إشار ذاقلنا لكم  القادم ذامن ويقدر م�نها اsي فننظر هنا  االستفهاميتyتسبق بما أومن 

 يكتب درسهيكتب درسهيكتب درسهيكتب درسه    ذاذاذاذامن من من من ا
ثال ا5ا4  ،يصح إذاً ا
ثال األول ال    وليست موصولة إذا وقع بعدها اسم مفرد فÎ اسم إشارة ، ذامفرد
 Øوصول] اال ذاذاذاذاوهنا  يكتب درسهيكتب درسهيكتب درسهيكتب درسه    ذاذاذاذامن من من من نقول هنا يصح يع
يصح ألنك ال تستطيع أن  أيضاً هنا ال مالمالمالمال    ذاذاذاذارأيت رأيت رأيت رأيت  ،سم ا

    ذاذاذاذامن من من من ا5ا4  إذاً اjيار الصحيح هو اjيار لم تسبق بمن ومالم تسبق بمن ومالم تسبق بمن ومالم تسبق بمن وماوأيضا ]  اsياsياsياsي هاتستطيع أن تقدر م�ن ال مالمالمالمال    اsياsياsياsي    رأيترأيترأيترأيتتقول 
    .يكتب درسهيكتب درسهيكتب درسهيكتب درسه

 :العائد هنا )اجتهداجتهداجتهداجتهد    اsياsياsياsيأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت ((((
 مستb ضم�

 �ذوف  أو
  . موجودوال نقول �ذوف ألن ا
ستbهو هو هو هو     اجتهداجتهداجتهداجتهد    اsياsياsياsيأكرمت أكرمت أكرمت أكرمت يعØ  الصحيح أنه ضم� مستbالصحيح أنه ضم� مستbالصحيح أنه ضم� مستbالصحيح أنه ضم� مستbبارز ا ضم� أو

فإذا  ،اsي أو الÃ وهكذام�نها U لغة � وعالمة كونها موصولة أنك تقدر  ةقلنا لكم تأÝ موصول: sو ا
وصولةsو ا
وصولةsو ا
وصولةsو ا
وصولةمثال مثال مثال مثال 
 � األمثلةإفنأÝ  اsي أو الÃ فÎ موصولة هاصح م�ن

  )خلقخلقخلقخلق    ذوذوذوذوجاء رجل جاء رجل جاء رجل جاء رجل (
  ))))اجتهداجتهداجتهداجتهد    ذوذوذوذو    فازفازفازفاز(

    اsياsياsياsيجاء رجل جاء رجل جاء رجل جاء رجل اsي  هم�ن قدر خلقخلقخلقخلق    ذوذوذوذوجاء رجل جاء رجل جاء رجل جاء رجل لقلنا  اsياsياsياsيا أن نقدر لو أردن ناألن    اجتهداجتهداجتهداجتهد    ذوذوذوذو    فازفازفازفاز: ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4    الصحيح اjيارالصحيح اjيارالصحيح اjيارالصحيح اjيار
هنا ] ا
وصولة بمع�  ذوذوذوذوا فإذً  اجتهداجتهداجتهداجتهد    اsياsياsياsيفاز فاز فاز فاز نقول ) اجتهداجتهداجتهداجتهد    ذوذوذوذو    فازفازفازفاز(م�نها اsي  لكن قدر ،حصلي ح؟ الصلهل ي خلقخلقخلقخلق
 .    اجتهداجتهداجتهداجتهد    اsياsياsياsيفاز فاز فاز فاز ، اsياsياsياsي

 العائد ا
حذوف) يقرأ الطالبيقرأ الطالبيقرأ الطالبيقرأ الطالب    ماماماماــــيقرأ ا
علم ميقرأ ا
علم ميقرأ ا
علم ميقرأ ا
علم م(
من اsي يقرأ من اsي يقرأ من اsي يقرأ من اsي يقرأ يعØ  اsياsياsياsياسم موصول بمع�  ماماماماحرف جر، و منمنمنمن: : : : ماماماماــــمممم العائد ا
حذوف هنا) �رور أو ،وبمنص أو، مرفوع( 

مثل وي(ب øا ، الطالبالطالبالطالبالطالب    منهمنهمنهمنه    يقرأيقرأيقرأيقرأ    ماماماماــــيقرأ ا
علم ميقرأ ا
علم ميقرأ ا
علم ميقرأ ا
علم متقديره؟  نوعه �رور، ما نوعه؟ أين العائد؟ قال العائد �ذوف ما، الطالبالطالبالطالبالطالب
 .ت(بون أي øا ت(بون منه

  اsيناsيناsيناsين .يصدقون ö qمهميصدقون ö qمهميصدقون ö qمهميصدقون ö qمهم    نننناsياsياsياsي´ب ا1اس ´ب ا1اس ´ب ا1اس ´ب ا1اس قال  -
 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

  منصوب وعالمة نصبه ا�اءأو  
ألن ا
وصوالت مبنية  ،مبU Ø الفتح q �ل نصب ما ا�واب الصحيح؟ ا�واب هو األخ� مبU Ø الفتح q �ل نصبمبU Ø الفتح q �ل نصبمبU Ø الفتح q �ل نصبمبU Ø الفتح q �ل نصبأو 

فثلك اjيار األول  ا،يكون معرب األنه لو قلنا منصوب ،منصوب يقل ولم ،فهو مبU Ø الفتح q �ل نصب ،ومنها اsين
    .سم ا
وصول واألسئلة وا�طبيقات عليهوبهذا ننتÎ من اال ،وا5ا4 غ� صحيح
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    ))))--------((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
        ::::وا
قصود باألداة ] ألوا
قصود باألداة ] ألوا
قصود باألداة ] ألوا
قصود باألداة ] أل    """"ذا األداةذا األداةذا األداةذا األداة""""أو يسÙ أو يسÙ أو يسÙ أو يسÙ     ا
عرف بأل أو ا
عرف باألداةا
عرف بأل أو ا
عرف باألداةا
عرف بأل أو ا
عرف باألداةا
عرف بأل أو ا
عرف باألداة: : : : القسم اjامس من أقسام ا
عرفةالقسم اjامس من أقسام ا
عرفةالقسم اjامس من أقسام ا
عرفةالقسم اjامس من أقسام ا
عرفة

معنا أن من  مر كما ،لكن قد تأÝ لغ� ا�عريف ،األصل فيها أن تأÝ للتعريف ألألألأل    و، ألألألألسنتحدث q هذه ا�لقة عن أنواع 
الÃ تدخل U وصف ýيح هذه  ألألألألفففف ،مثل جاء ال�تب والفاهم، وهذه ليست للتعريف، ألألألألسم ا
وصول ا
شbك االأنواع 

 .ليست للتعريف وÁنما ] اسم موصول مشbك
 .تفيده تعريفاً  الÃ تدخل U االسم ولكنها الالزائدة  ألألألألأخرى و]     ألألألألوهناك 

 .ألألألألوهذه أنواع  ،فقد سبق ال�م فيها ا
وصولة ألألألأل أما ،الزائدة ألألألألو ا
عرفة ألألألأل اsي سنتحدث عنه ا�وم هو
    : : : : يعØ االسم اsي عرف بأليعØ االسم اsي عرف بأليعØ االسم اsي عرف بأليعØ االسم اsي عرف بأل    ،،،،ا
عرف بألا
عرف بألا
عرف بألا
عرف بألنبدأ q القسم اjامس من أقسام ا
عرفة نبدأ q القسم اjامس من أقسام ا
عرفة نبدأ q القسم اjامس من أقسام ا
عرفة نبدأ q القسم اjامس من أقسام ا
عرفة 

وأخذت q ا
ستوى األول من عالمات  ،ال تدخل إال U األسماء ألألألألد�ل U أن  اسم، اسم يعy ا
سÙاسم يعy ا
سÙاسم يعy ا
سÙاسم يعy ا
سÙ: ا
عرف بألا
عرف بألا
عرف بألا
عرف بأل    تعريفتعريفتعريفتعريف
 ،اsي يعy ا
سÙ هو ا
عرفةألن  ،من أنواع ا
عارف ألألألألببببا
عرف  ،معناه أنه من ا
عارف يعy ا
سÙإذاً  ،،،،ألألألألسماء دخول األ

ألن ا
عارف تعk،  yرج Ñيع ا
عارف ألألألألوقو1ا بواسطة  ،،،،ألألألألفاالسم يعy ا
سÙ بواسطة  ،تعy ا
سÙ أما ا1كرة فإنها ال
Ùس
 .وهكذا ،األسماء ا
وصولة تعy ا
سÙ بواسطة صلة ا
وصول ،لكن أسماء اإلشارة تعy ا
سÙ بواسطة اإلشارة ،ا

كذلك  ،،،،رجلرجلرجلرجلالالالالأصبحت  ألألألألفلما أدخلنا  ةنكر رجلصل األ kرج الرجلkرج الرجلkرج الرجلkرج الرجل ،ألألألألأما ا
عرف بأل فإنه اسم يعy ا
سÙ بواسطة 
 .قلمقلمقلمقلمالالالالأصبحت معرفة وقلنا  ألألألألكذلك قلم نكرة فلما أدخلنا  ،،،،كتابكتابكتابكتابالالالالأصبحت معرفة وقلنا  ألألألألكتاب نكرة فلما أدخلنا 
 الالمالالمالالمالالمم أ ؟*ها ألألألأللكن اختلف ا1حويون اختالفا دقيقا q ا
عرف هل هو  ،ألألألألطبعاً أداة ا�عريف  ،اjالف q أداة ا�عريف

 : وهذه األقوال عقلية ألن ،عندنا اآلن ثالثة أقوال q أداة ا�عريف؟ ا¤مزةا¤مزةا¤مزةا¤مزةأم  ؟وحدها
 .*ها ] ا
عرفة ألألألألإما تكون :  القول األولالقول األولالقول األولالقول األول    •
  .وحدها ] ا
عرفة الالمالالمالالمالالمأن :  القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4    •
  .إذاً هذه ثالثة أقوال ،وحدها ] ا
عرف ا¤مزةا¤مزةا¤مزةا¤مزةأن  : القول ا5الثالقول ا5الثالقول ا5الثالقول ا5الث    •

  .ا¤مزةا¤مزةا¤مزةا¤مزةولy ألن القول ا5الث غ� مشهور و] نأخذ منها ق
ما اsي جلب  ؟ما اsي أثر ا�عريف ، يعØ ا
قصودفتاةفتاةفتاةفتاةالالالال رجلرجلرجلرجلالالالال غالمغالمغالمغالمالالالال+و q اختلف ا1حويون q حرف ا�عريف  نقول

 : : : : U أقوال أهمهاU أقوال أهمهاU أقوال أهمهاU أقوال أهمها؟ ا¤مزةا¤مزةا¤مزةا¤مزةوحدها أم  الالمالالمالالمالالمأم  ؟*ها ألألألألهل  ؟ا�عريف للÕمة لالسم
هناك فرق بy همزة الوصل  ،همزة قطع أصلية "ا¤مزة"و ،*ها" أل"� أن ا
عرف هو إبن أ8د ذهب اjليل  ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول

وÁما ²ت إذا  نت  ،مفتوحة وأالÃ تكتب بعy صغ�ة إما فوق إذا  نت مضمومة ]  فهمزة القطع ،وهمزة القطع
 مهم بفرق وهمزة القطع ،د منهما مواضعول� واح ،تكتب ألف بدون هذه العy الصغ�ةفÎ  أما همزة الوصل ،مكسورة

) فأ8د) (وأ8د(تقول q وصل ال�م و ،q ابتداء ال�م أ8دوتقول  ،أنها تنطق هذه ا¤مزة q وصل ال�م و� ابتداء ال�م
 بالساكن فإنها همزة زائدة þء بها من أجل ا�وصل إ� ا1طق أما همزة الوصلا¤مزة تنطق وصال وابتداًء،  أن فتلحظون

فتنطق ا¤مزة  )استقبال: (q بداية ال�م تقول )استقبال(مثال ذلك ، لكنها q وسط ال�م ²ذف فÎ تنطق q ابتداء ال�م
اjليل بن أ8د يرى أن ا
عرف هو أل  أن إًذا القول األول ،وهكذا) واستخراج) (واستقبال(لكن q الوصل ما تنطق ا¤مزة 

 .مزة أصلية و] همزة قطع*ها وا¤مزة عنده ه
 ،] همزة وصل زائدة ا¤مزةوقال  ،وحدها الالمذهب سيبويه وهو تلميذ اjليل بن أ8د إ� أن ا
عرف هو     ::::القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4
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 ،إذاً هذان قوالن ،جاء بها من أجل ا�خلص من ا1طق بالساكن
 .لقول عن ا
�دوحدها و´- هذا ا ا¤مزةكما قلت لكم أن ا
عرف هو     ::::القول ا5الثالقول ا5الثالقول ا5الثالقول ا5الث 

     ::::ا
عرفةا
عرفةا
عرفةا
عرفة    """"ألألألأل    """"أنواعأنواعأنواعأنواع
     :ونتحدث اآلن عن ،الزائدة "ألألألأل"و ،ا
عرفة "ألألألأل"و ،ا
وصولة """"ألألألأل" ثالثة أنواع البد أن نعرفها ألألألألكما قلنا 

 :ا
عرفة" ألألألأل "أنواع
 حسب تقسيم ثالثة أقسام U ا
عرفة تنقسم قسمy أو    """"ألألألأل" ،لكن ا
ؤدى واحد ،ا
عرفة kتلف العلماء q تفس�ها """"ألألألأل""""

 بعض العلماء
    ....عهديةعهديةعهديةعهدية    """"ألألألأل""""    --------
QQQQ----    """"اهية أو    """"ألألألأل
    ....Gيان ا�قيقة أو Gيان ا�نسGيان ا�قيقة أو Gيان ا�نسGيان ا�قيقة أو Gيان ا�نسGيان ا�قيقة أو Gيان ا�نس    Gيان ا
اهية أوGيان ا
اهية أوGيان ا
اهية أوGيان ا
PPPP----    """"ستغراقيةستغراقيةستغراقيةستغراقيةاالاالاالاال    """"ألألألأل.... 

؟ ا�اخلة U االسم ا
عهود �ى ا
خاطب �عريف العهد ألو]  ؟
قصود بهذا ا1وعا ما�عريف العهد �عريف العهد �عريف العهد �عريف العهد     ألألألأل: ا1وع األول
ونوضح أك_ من خالل ما يأq Ý  وهو معهود عند ا
خاطب وا
تÕم ألودخلت عليه  يعÞ Øء عهده ا
خاطب وا
تÕم

    : : : : و] تنقسم إ� ثالثة أقسامو] تنقسم إ� ثالثة أقسامو] تنقسم إ� ثالثة أقسامو] تنقسم إ� ثالثة أقسام ،الÃ �عريف العهد """"ألألألأل"أنواع 
    .�عريف العهد اsكري "أل"    ::::األولاألولاألولاألول
    ....�عريف العهد اsهØ أو العل� "أل ":ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4

  .الÃ �عريف العهد ا�ضوريالÃ �عريف العهد ا�ضوريالÃ �عريف العهد ا�ضوريالÃ �عريف العهد ا�ضوري    """"ألألألأل    """"ا5الثا5الثا5الثا5الث
 �عريف العهد اñs �عريف العهد اñs �عريف العهد اñs �عريف العهد اñs     """"ألألألأل""""تعريف تعريف تعريف تعريف     األولاألولاألولاألول

ْ
 ك
ْ
 ك
ْ
 ك
ْ
 ا�اخلة U اسم تقدم T ذِ  """"ألألألأل""""] : ييييرِ رِ رِ رِ ك

ْ
َمثَُل نُورِهِ َمثَُل نُورِهِ َمثَُل نُورِهِ َمثَُل نُورِهِ  {: q قوT تعا� مثالمثالمثالمثالq ال�م  رٌ ك

ٍٍ    فففِفيَها ِمْصبَاِيَها ِمْصبَاِيَها ِمْصبَاِيَها ِمْصبَاحححٌح ٌ ٌ ٌ   َكِمْشَ�ةَكِمْشَ�ةَكِمْشَ�ةَكِمْشَ�ةٍٍ
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
ٍٍ    ال //    الالالالِمْصبَاِمْصبَاِمْصبَاِمْصبَاحححُح qِ زَُجاَجةُ qِ زَُجاَجةُ qِ زَُجاَجةُ qِ زَُجاَجٍةٍ غغغغôَها َكْوَكٌب ُدرñيôَها َكْوَكٌب ُدرñيôَها َكْوَكٌب ُدرñيôَها َكْوَكٌب ُدرñي//

ََ ََ
َجاَجُة َكَجاَجُة َكَجاَجُة َكَجاَجُة َككككك 		  ²تها خط نبدأ الÕمات الÃ اإذا تأملن] �P:ا1ور[ }زززز		

 qاااا




اااا    ألن ؟
اذا قلنا العهد اsكري ،هنا هذه �عريف العهد اsكري """"ألألألأل"""" صباصباصباصباحححح


العهد ذكري  ،معهود �ى ا
خاطب صباصباصباصباحححح
ٍٍ    فففِفيَها ِمْصبَاِيَها ِمْصبَاِيَها ِمْصبَاِيَها ِمْصبَاحححٌح ٌ ٌ ٌ {� إراجعة  صباصباصباصباححححا
ا
ا
ا
q  """"ألألألأل"""" ،وتلفظ به q ال�م السابق يعØ ذكر  َكِمْشَ�ةَكِمْشَ�ةَكِمْشَ�ةَكِمْشَ�ةٍٍ

ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
هنا  صباحـملافلما قال  }ِمْصبَاِمْصبَاِمْصبَاِمْصبَاححححُ ُ ُ ُ ال

q  "ألألألأل" ،زجاجةلازجاجة كذلك è ، qء سبق ذكرهأو ل ،èء مذكور سابقالاsكري يعØ  �عريف العهد صباحـملاq  "ألألألأل"
األوã زجاجة  زجاجة،لاوزجاجة ففرق اآلن بè،  yء معهود سبق ذكرهليعØ  ،قال العلماء �عريف العهد اsكريزجاجة لا

قال العهد اsكري يعØ سبق ذكره q  ؟ما نوع العهد هنا ،�عريف العهد "ألألألأل"قال  ؟فيها """"ألألألأل"ما نوع ، نكرة وا5انية معرفة
 .�عريف العهد اsكري """"ألألألأل"هذا القسم األول  ،ال�م

ونوع  ،�عريف العهد """"ألألألأل"ونوعها ،معرفة  """"ألألألأل"هنا  كتابالف ،كتابالاشbيت كتابا ثم قرأت ومن األمثلة من öمنا تقول 
sيت  كتابالف ،كريالعهد هنا العهد اbاكتابسبق ذكره بقول اش . 

 : �عريف العهد اsهØ أو العل��عريف العهد اsهØ أو العل��عريف العهد اsهØ أو العل��عريف العهد اsهØ أو العل�    """"ألألألأل    """"ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4
هذا القسم لم يذكر q ال�م ولم  ،للÃ للعهد اsهØ أو العهد العل� يعØ الèء ا
عهود q ذهن ا
خاطب أو q علمه """"ألألألأل""""

اللقاء ا�وم تقول لزميلك  فمثالفمثالفمثالفمثال ا،بد أن يكون معهودال ،وا
تÕموÁنما هو موجود q ذهن ا
خاطب  ،يتلفظ بالèء ا
عهود
 q
 فهو ،ذكر q ال�م مسجدللكن لم يسبق ل ،ا
عهود q ذهنك أو q علمك سجدا
يعØ  سجدا
q  """"ألألألأل"فهنا  سجدا

فهو سيعرف ماذا  Õيةال اللقاء ا�وم qأو تقول  ،ا
قصود سجدا
يعرف سمعهود بيننا فهو مبا�ة  مسجد ،سجدا
يعرف 
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لكن لو لم  ،ال(يعة *يةال(يعة بينك وبينه ومبا�ة سيذهب إ�  *يةq ذهنه  ،معهودة *يةألنه q ذهنه  Õيةالتقصد ب
كذلك  ؟سجدا
ماذا تقصد ب ؟سجدا
معهود فمبا�ة سيسأل ما  مسجدمعهودة ولو لم يكن q ذهنه  *يةيكن q ذهنه 

معلوم q  وا�اخلة U اسم معهود q ذهن ا
خاطب أ ألألألألالÃ �عريف العهد اsهØ ]  ألألألألإذا  ؟Õيةالب ماذا تقصد، Õيةال
 .ذهن ا
خاطب

TمثاTمثاTمثاTال جاء": مثاÆال جاءفهنا عندما تقول لزميلك  "قاÆالفهنا هل سبق ذكر  قاÆال�م قا qذكر، ال ؟ T لك  ،لم يسبقs
 قاÆالفمبا�ة سيعلم أنك تقصد  ،يعØ العهد ا
علوم ،هو العهد اsهØ هذا العهد؟ نوع إذاً ما ،يسÙ العهد اsكري ال

 .ا
عهود q ذهنك وذهن ا
خاطب قاÆالفمبا�ة سيعلم  ،ما أو حدث أو موضوع اsي بينكم وبينه قصةٌ 
 إِْذ ُهَما qِ {:  ومن العهد اsهØ قوT تعا�

ْ
معهود q ذهن الرسول صÏ اهللا  غارال يعØ ،�عريف العهد اsهØ ألألألألفففف    }َغارِ ال

 .الÃ �عريف العهد اsهØ ألألألألهذا القسم ا5ا4  إذاً  ،غارالفمبا�ة يعرفون ا
قصود بهذا  ،عليه وسلم وأصحابه
مشاهدا وقت  حاDا أو """"ألألألأل"وذلك إذا  ن االسم اsي دخلت عليه  :وتعريفهاوتعريفهاوتعريفهاوتعريفها ،الÃ �عريف العهد ا�ضوريالÃ �عريف العهد ا�ضوريالÃ �عريف العهد ا�ضوريالÃ �عريف العهد ا�ضوري    ألألألأل    وا5الثوا5الثوا5الثوا5الث

  .مشاهد وقت ال�م سم حاD أوالÃ تدخل U اسم هذا اال ألألألأل] : الÃ �عريف العهد ا�ضوري ألألألأل ،ال�م
درس  ا�اD ن(حم وا�يعØ  ،�عريف العهد ا�ضوري وما�q  "ألألألأل" افقو1 ."أل"ـوم ن(ح درس ا
عرف با�: مثالمثالمثالمثال

 {كذلك قوT تعا�  ،ألألألألببببا
عرف 
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
ُكْم ال

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك
َ
ُكْم ـيَْوَم أ

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك
َ
ُكْم ـيَْوَم أ

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك
َ
ُكْم ـيَْوَم أ

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك
َ
  .ا�اD وما�يعØ  }ِدينَُكمْ ِدينَُكمْ ِدينَُكمْ ِدينَُكمْ ـيَْوَم أ

إذاً  ،وهكذا ،ا
شاهد ا�اD كتاباليعØ  ،�عريف العهد ا�ضوري كتابالq  ألألألأل كتابالخذ هذا كذلك تستطيع أن تقول 
 {مشاهدا وقت ال�م +و  أو حاDا ألألألأل�عريف العهد ا�ضوري هو إذا  ن االسم اsي دخلت عليه  ألألألألنقول 

ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
ـيَْوَم ـيَْوَم ـيَْوَم ـيَْوَم ال

ُت 
ْ
َمل

ْ
ك
َ
ُت أ

ْ
َمل

ْ
ك
َ
ُت أ

ْ
َمل

ْ
ك
َ
ُت أ

ْ
َمل

ْ
ك
َ
ُكْم ِدينَُكمْ     أ

َ
ُكْم ِدينَُكمْ ل
َ
ُكْم ِدينَُكمْ ل
َ
ُكْم ِدينَُكمْ ل
َ
 .ا�اD وما� هنا وما�ف }ل

 .هنا للعهد ا�ضوري ألألألألففففا�اD  وما�يعØ  وما�ف "أل"ـوم ن(ح درس ا
عرف با�: و+و
 .�عريف العهد ا�ضوري هذا القسم ا5الث ألألألألفÕها  ،ا
شاهد اsي تراه كتابالهذا يعØ  كتابالخذ هذا : و+و

وأل " "أل �عريف العهد اsكري"وأل �عريف العهد ثالثة أنواع  )أل �عريف العهد( ا
عرفةأل  إذاً القسم األول من أقسام
Øهsعريف العهد ا�عريف العهد ا�ضوري"" �وأل ". 

 :Gيان ا�قيقة "أل "Gيان ا
اهية أو "أل"الÃ �عريف ا�نس أو  "أل" ::::من أنواع أل ا
عرفةمن أنواع أل ا
عرفةمن أنواع أل ا
عرفةمن أنواع أل ا
عرفة    ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4
فر{بت  ،] حقيقة هذا الèء هو أو ما وÁذا أردت أن تسأل عن حقيقة الèء تقول ما ،ر{ب من ما ]ما
اهية ا
اهية ا
اهية ا
اهية وقو1ا 

الÃ تدخل U  الÃ �عريف ا�نس ] "أل"و، 1عرف ا�قيقة حقيقة الèء وهكذا Gيان ا�قيقةGيان ا�قيقةGيان ا�قيقةGيان ا�قيقةكذلك ، ف�نت أل ا
اهية
يتصف  ف� ما ،الشك أن اهللا خلق خلقه أجناسا ،عرض ألفرادهلفظ ا�نس Gيان حقيقته اsاتية القائمة q اsهن دون ا�

 ،جنس ¤ن صفات Ôصهن النساءو م،صفات Ôصه مجنس ¤الرجال اإلنسان  فمثالً فمثالً فمثالً فمثالً  ،بصفات مشb{ة يكون جنساً معيناً 
    .أنواع وأجناس وهكذا ا�يواناتو ،جنس ¤ا صفات Ôصها األسماك ،و{ذلك بقية ا
خلوقات

 أو ،تريد W رجل وÁنما تريد حقيقة هذا ا�نس وبيان ماهيته عريف ا�نس فأنت تقول الرجل وأنت الالÃ تأÝ � "ألألألأل""""ــــفففف
و] الÃ تدخل U لفظ ا�نس Gيان حقيقته ، من خالل األمثلة وستوضح أك_ ،الG Ãيان ا
اهية """"ألألألأل"]تقول ا
رأة هذه 

تريد W رجل وÁنما تريد الصفات الÃ يشbك فيها هذا  ما ،قول الرجلفإنك ت ،اsاتية القائمة q اsهن دون ا�عرض ألفراده
 .مرأةاW  تريد أو إن قلت ا
رأة ال ،الرجل ا�نس وهو

  .Gيان ا�قيقة �عريف ا�نس أو Gيان ا
اهية أورجل الq  ألألألأل ،رأةا
رجل أفضل من ال: مثالمثالمثالمثال
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 q كذلك
هنا �عريف ا�نس فهذا ا�نس  "ألألألأل "قال ؟؟؟؟ا��ل U ذلكا��ل U ذلكا��ل U ذلكا��ل U ذلك    ماماماما، ا�نسقال العلماء Gيان ا
اهية أو �عريف  رأةا
وليس ا
راد أن W واحد من الرجال  ،من حيث هو رأةا
من حيث هو أفضل من جنس رجل الجنس  ، أيمن حيث هو

ا�نس بش� >م هنا أنها تستغرق Ñيع األفراد ال، اGيان أن حقيقة هذا  ألألألألببببليس ا
راد ، من النساء ةأفضل من W واحد
ألن الواقع ±الف  ،وليس W واحد من الرجال أفضل من W واحدة من النساء ،أفضل من حقيقة هذا ا�نس بش� >م

    .Gيان ا
اهية Gيان ا�قيقة أو Gيان ا�نس أو ألألألألفهذه  ،ألن هناك بعض النساء تفضل آالف الرجال، ذلك
 .يصح ال WWWW """"ألألألأل"فثلك لو أردنا أن نضع م�ن  ،يصح أن ´ل �لها Wيصح أن ´ل �لها Wيصح أن ´ل �لها Wيصح أن ´ل �لها W    ن الن الن الن الأأأأ الG Ãيان ا�قيقة أو ا
اهية" أل"وعالمة 
    ....WWWWهنا أنه ال يصح أن ´ل �لها  "ألألألأل"فعالمة ، ا
ع� غ� صحيح اGتة امرأة WWWWرجل أفضل من  WWWW: لو قلت

ا��ل U ذلك قلت لكم أن نضع وGيان ا�قيقة Gيان ا�قيقة Gيان ا�قيقة Gيان ا�قيقة أل أل أل أل  رهما�وينار ا�و اساq1     """"ألألألأل" ،رهمُ ا�و ينارُ ا� اَس ا1أهلك : و+و
ألن هناك من ا1اس من êا ودخل ا�نة بسبب  ،يصح ما همَ ارا� WWWWو    نان�َ ا� WWWW اَس اWWWW 1أهلك قلت  فلو ،WWWWم�نها 

 .وأيضا أن هناك بعض ا�نان� وبعض ا�راهم أêت صاحبها من ا1ار ،دينار أنفقه q سبيل اهللا
أي  نقول ،وÁنما ا
قصود بيان حقيقة هذا ا�نس، وليس Ñيع أفراد هذا ا�نس ،قة ا�نسحقي ،ا�قيقة sلك ا
قصود هنا

ينار ا�درهم ألن منهما ما يكون سببا q ا1جاة بعض  WWWWدينار و WWWWجنسهما يعØ جنس ا�ينار وجنس ا�رهم وليس 
 .تكون سببا q ا1جاة همارا�و

نَا ِمَن { ومنه قوT تعا�
ْ
 وََجَعل

ْ
ٍء َ(2  َماءِ ال ْÞَ ôWُ{  ألألألأل"هنا""""     q
أو اء ا
ألن ا
قصود حقيقة  ،Gيان ا�نس أو Gيان ا�قيقةاء ا

نوع  WWWWفال يشbط أن  ،أنواع وأجناس Òتلفةاء ا
 ،ما ليس فيه حياةاء ا
ألن هناك من أنواع  ،ماء WWWWوليس ا
قصود  ،كنهه
    الالالال    أمأمأمأميصلح يصلح يصلح يصلح هل هل هل هل  ،WWWWوsلك لو وضعت م�نها  ،ه العامة وبشÕه العام فيه ا�ياةîقيقتاء ا
لكن  ،من أنواع ا
ياه فيه ا�ياة

اء ا
ألن هناك مثال  ؟ ال يصلحيصلح ما أو يصلح، ، ، ، ماءماءماءماء Þ، WWWWء ( WWWWماء  qWWWW غ� القرآن وجعلنا من  ناقللو  يصلح؟يصلح؟يصلح؟يصلح؟
  .� آخرهÁفيه حياة و ا
لح ما

 يصح أن ´ل �لها Wن ن ن ن أأأأعالماتها الÃ �عريف ا�نس وهذه أل أل أل أل إذاً ا1وع ا5ا4 
َ
 يصح أن ´ل �لها Wال
َ
 يصح أن ´ل �لها Wال
َ
 يصح أن ´ل �لها Wال
َ
نالحظ q األمثلة والشواهد الÃ  كما ،ال

  .مرت بنا
وسنعرف أنها  ،ستغراق أفراد ا�نسستغراق أفراد ا�نسستغراق أفراد ا�نسستغراق أفراد ا�نسالالالالالÃ لالÃ لالÃ لالÃ لأل أل أل أل و] و] و] و] ا
عرفة أل أل أل أل سنأخذ إن شاء اهللا q ا�لقة القادمة ا1وع ا5الث من أنواع 

 .موصولة """"ألألألأل""""و زائد """"ألألألأل""""و معرفة    """"ألألألأل"ثالثة أنواع أل أل أل أل ن ونقول إ ،إذاً 3تم هذه ا�لقة ،الÃ يصح أن ´ل �لها Wأل أل أل أل 
 .الستغراق ا�نس """"ألألألأل"و Gيان ا
اهية """"ألألألأل""""و عهدية    """"ألألألأل" :ا
عرفة ثالثة أنواع ألألألألو

    ))))Q-Q-Q-Q-((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
    .وÁما أن تكون زائدة ، وÁما أن تكون معرفة،إما أن تكون موصولة ألألألألوعرفنا أن  ألألألأل²دثنا q ا�لقة ا
اضية عن  قد

    
    : : : : ثالثة أنواعثالثة أنواعثالثة أنواعثالثة أنواع: : : : عرفةعرفةعرفةعرفةأل ا
أل ا
أل ا
أل ا
 .للعهد ا�ضوري ألألألألو ،للعهد اsهØ ألألألألو ،للعهد اsكري ألألألأل: ثالثة أقسامو] أيضا  الÃ للعهدالÃ للعهدالÃ للعهدالÃ للعهد ألألألأل: : : : ا1وع األولا1وع األولا1وع األولا1وع األول
الG Ãيان حقيقة ا�نس  ألألألألوقلنا أن  ،،،،Gيان حقيقة ا�نسGيان حقيقة ا�نسGيان حقيقة ا�نسGيان حقيقة ا�نس    الG Ãيان ا
اهية أوالG Ãيان ا
اهية أوالG Ãيان ا
اهية أوالG Ãيان ا
اهية أو ألألألألا
عرفة  ألألألألمن أنواع : : : : ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4

  .ن نضع م�نها Wن نضع م�نها Wن نضع م�نها Wن نضع م�نها Wيصح أيصح أيصح أيصح أ    أن الأن الأن الأن ال عالمتهاعالمتهاعالمتهاعالمتها
نَا ِمَن {إذا قلت  مثالً مثالً مثالً مثالً 

ْ
نَا ِمَن وََجَعل
ْ
نَا ِمَن وََجَعل
ْ
نَا ِمَن وََجَعل
ْ
 وََجَعل

ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
 ال
ْ
22    ال 22 ََ َ)َ)))    ٍٍ ٍءٍ ْÞَ ôWُ ءَماِء ْÞَ ôWُ ءَماِء ْÞَ ôWُ ءَماِء ْÞَ ôWُ ألألألألهنا  }َماِء  q
  .يصح أن نضع م�نها W ال نهأ ؟؟؟؟ا��لا��لا��لا��ل    ماماماما ،Gيان ا�قيقةاء ا

 WWWWرجل أفضل من  WWWWيصح أن يقال  فال ،أن نضع م�نها W لحيص نه الأل Gيان ا�قيقةGيان ا�قيقةGيان ا�قيقةGيان ا�قيقة ألألألأل رأةا
رجل أفضل من الكذلك 
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 .مرأةا
  ....ستغراق أفراد ا�نسستغراق أفراد ا�نسستغراق أفراد ا�نسستغراق أفراد ا�نسالÃ الالÃ الالÃ الالÃ ال    ألألألأل: : : : من أنواع أل ا
عرفةمن أنواع أل ا
عرفةمن أنواع أل ا
عرفةمن أنواع أل ا
عرفة: : : : ا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الث
ما أترك فرد  ه،ستغرق Ñيعأ ،فأنا أريد Ñيع أفراد ا�نس هنا" ألألألأل" أطلقتألنه إذا     ،،،،أنه يصح أن ´ل �لها Wأنه يصح أن ´ل �لها Wأنه يصح أن ´ل �لها Wأنه يصح أن ´ل �لها Wوعالمة هذه وعالمة هذه وعالمة هذه وعالمة هذه 

  ستغراقستغراقستغراقستغراقم والشمول واالم والشمول واالم والشمول واالم والشمول واالوتعرفون W تفيد العمووتعرفون W تفيد العمووتعرفون W تفيد العمووتعرفون W تفيد العمو    ،،،،�لها �Wلها �Wلها �Wلها W    أن ´لأن ´لأن ´لأن ´ل    أنه يصحأنه يصحأنه يصحأنه يصحوعالمتها  ،من أفراده
يعØ تشمل Ñيع  ،ستغراق والشمول �ميع أفرادهو] ا�اخلة U واحد من أفراد ا�نس إلفادة اال: ستغراقستغراقستغراقستغراقالالالالللللالÃ الÃ الÃ الÃ     ألألألأل

  .موقعهاموقعهاموقعهاموقعها    """"WWWW""""صحة وقوع صحة وقوع صحة وقوع صحة وقوع  وعالمتهاوعالمتهاوعالمتهاوعالمتهاأفراده 
TمثاTمثاTمثاTوَُخِلَق (قال تعا�  مثا ِ

ْ
ل�ن  "W"وضعنا م�نها  لو؟ ��ل��ل��ل��لاااا    مامامامانس أفراد ا� ستغراقq اإلنسان ال ألألألألفهنا ) نَْساُن َضِعيًفااإل

مهما بلغت قوته  إنسانW  ،نقول نعم صحيح صح أو خطأ؟ نسان ضعيفاإ Wوخلق قلنا q غ� القرآن  لو ا،ال�م صحيح
    .فإذاً أي فرد من أفراد اإلنسان ضعيف ،فخلقه ضعيف بدون استثناء

يعØ خلق اهللا W  ،ستغراق أفراد ا�نسالزرافة الq  ألألألألزرافة الهنا  يهازرافة يديها أطول من رجلالخلق اهللا  مثال من öمنامثال من öمنامثال من öمنامثال من öمنا
هذا ا1وع ا5الث  ،يعÑ Øيع أفراد هذا ا�نس يشمله هذا ا�كم ودخل فيه هذا ا�كم أن يديها أطول من رجليها ،زرافة

 .ستغراق أفراد ا�نس أي لشمول أفراد ا�نسالالÃ  ألألألألا
عرفة  ألألألألمن أنواع 
  .ا
عرفة وانتهينا منها ألألألألا
وصولة وانتهينا منها ثم أخذنا  ألألألألأخذنا 

تفيد  تفيده تعريفاً، يعØ دخو¤ا وعدم دخو¤ا واحد ال سم ولكن الالÃ تدخل U اال ألألألأل و]: الزائدةالزائدةالزائدةالزائدة    """"ألألألأل"""": : : : ا5الثا5الثا5الثا5الث    قسمقسمقسمقسمالالالال
 .سم قبل دخو¤ا معرفةألن اال 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟    مع� ا�عريف،

 ألألألألستغراق أفراد ا�نس هذه أنواع وGيان ا
اهية وال ،�عريف العهد ،ا
عرفة للللألألألأل] أنواع  كرهاإذاً األنواع ا5الثة ا
تقدم ذ
 .ا
عرفة
 .الزائدة عليها ألألألألسم معرفة قبل دخول ألن اال ،سم تعريفاالتفيد ا الزائدة ألنها ال ألألألألا
عرفة ح© 3رج  ألألألألوقلنا 

 : الزائدة نو>نالزائدة نو>نالزائدة نو>نالزائدة نو>ن ألألألأل
  .ائدة >رضةز ألألألألو: Q   زائدة الزمة ألألألأل: - 

 ألألألأل ±الف ،حذفها Éوز نزعها أو سم واليعÉ Øب ذكرها مع اال ةالزم سم،تنفك عن اال يعØ أنها ال: زائدة الزمة ألألألألومع� 
 ،معه دون أن تذكر االسميعÉ Øوز أن يذكر  االسم،وÉوز أن ²ذف من  االسمالÃ تزاد q  ألألألألو] : زائدة العارضة
 : ونوضحها أك_

 ؟
اذا سميت زائدة، ] فعًال زائدة ،سميمكن أن تنفصل عن اال سم التنفصل عن اال و] الÃ ال: : : : زمةزمةزمةزمةزائدة الالزائدة الالزائدة الالزائدة الالالالالال    ألألألأل    ////----
وتكون وتكون وتكون وتكون  ،تنفك عنه مالزمة W q T صورة و� W حال تنفصل عنه وال ألنها ال ؟الزمة
اذا سميت و، تفيد تعريفاً  ألنها ال

 :الزمة q ثالثة مواضعالزمة q ثالثة مواضعالزمة q ثالثة مواضعالزمة q ثالثة مواضع
 ،كما قلنا اsي يعy مسماه مطلقا نا أول أنواع ا
عارف هو العلم وهوذالعلم معروف أخ ،بت وضعهبت وضعهبت وضعهبت وضعهأن تكون q علم صاحأن تكون q علم صاحأن تكون q علم صاحأن تكون q علم صاح

 ،ألألألألببببمقرونة  آخر فثلك هناك بعض األعالم نطقتها ووضعتها العرب ابتداءً  ستعانة بأمريعØ يعy ا
سÙ بلفظه دون اال
وsلك نقول  ،منها ألألألأليصح نزع  فثلك ال ،ألألألألببببطق بها مقرونة ن ألنها نشأت وأول ما ألألألأليصح أن نäع منها  فهذه األعالم ال

 ::::زمة q ثالثة مواضعزمة q ثالثة مواضعزمة q ثالثة مواضعزمة q ثالثة مواضعالزائدة الالالزائدة الالالزائدة الالالزائدة الال ألألألأل
واsي يريد أن  ،ألألألألمنه ا سمع أن العرب نزعو يع� ما ألألألأل    فلم يسمع بغ�فلم يسمع بغ�فلم يسمع بغ�فلم يسمع بغ�    ههههأن تكون q علم صاحبت وضعأن تكون q علم صاحبت وضعأن تكون q علم صاحبت وضعأن تكون q علم صاحبت وضع: ا
وضع األول
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علم ) يسعال(+و  ،لعرب الفصحاء اsين أخذت منهم اللغةkالف öم ا يتÕم اللغة الفص5 البد أن يتبع öم العرب وال
�ألنها لم  ؟زائدة 
اذا يسعالq  ألألألألفنقول  ،يسعالقيل  طق بها مع العلم ابتداًء من أول األمرنُ  يسعالالq Ã  ألألألألوهذه  ،U ن

بأل 
اذا نأÝ  امعرف ءالèفإذا  ن  ،ا
عرفة تأÝ للتعريف ألألألألمعرف علم فما ´تاج تعريف ألن  يسعألن  ،تفد تعريفا
 .يسعÉوز أن ²ذف ويقال  ألنه ال الزمةالزمةالزمةالزمةو ،إذاً ] زائدة ألنها لم تفد ا�عريف ؟1عرفه

ْفتُُم (قوT تعا�  و+و
َ
فََرأ

َ
َت وَ الأ

ô
 ال

ْ
q  ألألألألفففف ،اهللا علم U شجرة  نت تعبد من غ� عزىالو ،علم U صنم آلتالأيضا  )ُعزôىال

والزمة ألنه  ،زائدة لم تفد تعريفا ألألألأل عزىالكذلك  ،ألنها أصل الآلت علم معرف بالعلمية ،لم تفد تعريفازائدة ألنها  آلتال
نطقوا هذه األعالم نطقوها  
اذا؟ ألن العرب أول ما ألألألألالبد أن تذكر  ألألألأل نقول عزى بدون ذكر Éوز أن نقول الت أو ال

فقيل T  ويقوطبعا الآلت q األصل هو رجل صالح  ن يلت الس ،ستعماالتÑ qيع اال ألألألألولم ´ذفوا منها  ألألألألببببمقرونة 
شجرة معروفة قطعها خا� بن الو�د رÆ  عزىالو{ذلك  ،اهللا فعبد من غ� اT صنم فلما مات وضعوا ،اsي يلت آلتال

 .اهللا عنه
فهذه  ،فيه زائدة الزمة ألألألألففففدي يهو اسم شاعر لأسموالومن األعالم أيضا  أعالم، عزىالو آلتالو يسعالفهذه الÕمات أعالم 

الت و يسعيقال  يصح حذفه منها فال والزمة ألنه ال ،تفيد تعريفا فيها زائدة الزمة زائدة ألنها ال ألألألألالÕمات أعالم و
  .عزىو

ى ير من العلماء ال ألننا أخذنا اسم اإلشارة كث� ،ي Gعض العلماءأر هذا ،خاصةخاصةخاصةخاصة) ) ) ) نننناآلاآلاآلاآل((((سم اإلشارة سم اإلشارة سم اإلشارة سم اإلشارة ااااq q q q  ::::ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4
زائدة ألنها  ،هنا زائدة الزمة ألألألألفففف شارةإU قول من يراه اسم  ،سماء اإلشارةأوبعضهم يرى أنه من  ،من أسماء اإلشارة) ) ) ) نننناآلاآلاآلاآل((((

 .فيه زائدة الزمة ألألألأل نننناآلاآلاآلاآل    و الطالب ن ح�اآل: فتقول ألألألألنزع  Éوز والزمة ألنه ال ،لم تفد تعريفا
هذه  �الالو Ýالالو ثينالو لتانالو ثانالو Ãالو ياs: مثل ألألألألة بة بة بة بq بعض األسماء ا
وصولة ا
صدرq بعض األسماء ا
وصولة ا
صدرq بعض األسماء ا
وصولة ا
صدرq بعض األسماء ا
وصولة ا
صدر ::::ا
وضع ا5الثا
وضع ا5الثا
وضع ا5الثا
وضع ا5الث

يتعرف االسم ا
وصول أخذنا q ا�لقات ا
اضية  أم معرفة بماذا؟أم معرفة بماذا؟أم معرفة بماذا؟أم معرفة بماذا؟    ))))اsي والÃاsي والÃاsي والÃاsي والÃ((((هل ] معرفة بأل هل ] معرفة بأل هل ] معرفة بأل هل ] معرفة بأل     ؟؟؟؟بماذابماذابماذابماذا معرفةمعرفةمعرفةمعرفةا
وصوالت 
ما موقعها ما موقعها ما موقعها ما موقعها هنا  ألألألألفإذاً  ،ألألألألببببيتعرف  ولم )زارنا باألمس(مبهم تعرف +ملة الصلة  ياsف) ي زارنا باألمساsجاء (بالصلة 

يقال  يصح حذفها فال نقول زائدة الزمة ألنه ال ؟أم زائدة >رضة ؟زائدة ألنها لم تفد تعريفا، طيب زائدة الزمة ألألألأل هنا؟هنا؟هنا؟هنا؟
 .فهذه زائدة الزمة ألألألألببببالبد يقال الÝ(  Ã(يقال  الÃ ما وأاsي  )ذي(

 ا
وصولة األسماء بعضو� اسم اإلشارة اآلن و� علم صاحبت وضعه : اضعالزائدة الالزمة تكون q ثالثة مو """"ألألألأل "إذا
 . بألبألبألبأل ا
قرونة

Éتمع تعريفان U  ألنه ال(عرفنا زائدة ألنها لم تفد تعريفا  ؟الزمة q هذه ا
واضع ا5الثة السابقة زائدة """"ألألألأل"
اذا سميت 
ا
عرفة أصبح هذا معرفا دخل عليه  """"ألألألأل"فإذا دخلت عليها  )عزىالو آلتالو يسعال(فة بالعلمية فاألعالم معرّ ) اسم واحد

لتعريف �خل عليه تعريفان تعريف ل "ألألألأل"""" أنقلنا  ولو ،معرف باإلشارة "اآلن"كذلك اإلشارة  ،يصح تعريفان وهذا ال
أيضا  """"ألألألأل "لنا أنفلو ق ،] معرفة بصلة ا
وصولالÃ واsي كذلك األسماء ا
وصولة ، وهذا ال يصح """"ألألألأل""""ــــببببباإلشارة وتعريف 

 .Éوز معرفة الجتمع U االسم تعريفان وهذا ال
وهذه معارف ) Éتمع تعريفان U اسم واحدÉتمع تعريفان U اسم واحدÉتمع تعريفان U اسم واحدÉتمع تعريفان U اسم واحد    أنه الأنه الأنه الأنه ال( لقواعد األصو�ة q الفقه  من القواعد األساسيةإذاً هذه قاعدة +وية 

وبالصلة q ا
وقع  )ناآل(5ا4 يقصد و� اإلشارة q ا
وضع ا) لوأسمالو يسعالو عزىالوآلت ال(بالعلمية q ا
وضع األول 
الزمة q  """"ألألألأل"وسميت  ،يصح الواحد تعريفان وهذا ال االسمجتمع U ال """"ألألألأل"ـقلنا معرفة ب فلو) يناsو Ãالو ياs( ا5الث
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 .Éوز حذفها يصح حذفها من هذه األسماء السابقة فÎ زائدة الزمة ال ا
واضع السابقة ألنه ال
QQQQ////     زائدة ال: زائدة غ� الزمةزائدة غ� الزمةزائدة غ� الزمةزائدة غ� الزمة لزائدةلزائدةلزائدةلزائدةاااا    """"ألألألأل""""من أنواع من أنواع من أنواع من أنواع [ Øسم دون أن الزمة أي أنه يصح أن يذكر اال وغ� ،تفيد تعريفا يع

    . """"ألألألأل "معه تذكر
    ::::الزائدة قسمانالزائدة قسمانالزائدة قسمانالزائدة قسمان    """"ألألألأل""""

    ، الشعرية زائدة غ� الزمة q ال�ورة ألألألأليعØ : خاص بال�ورة الشعرية القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
 ولقد جنيتك أكميقول الشاعر : : : : مثالمثالمثالمثال

ً
 . وبراألولقد نهيتك عن بنات     وعساقالً  أ

 أكم، أي جنيت لكولقد جنيتك يقول الشاعر 
ً
 أكم ،وعساقالً  أ

ً
 وهو أنوع من أنواع الكم عساقالوهو معروف و أÑع كم أ

صغ�  يءنوع رد وهو أنوع من أنواع الكمعلم U  وبراألبنات  ،وبراألولقد نهيتك عن بنات قال  ،نوع جيد من أنواعه
  يء،يقول أنا جنيت لك أحسن األنواع ونهيتك عن هذا ا1وع الرد ،� الbابإلونه ا�جم ويميل 

من أنواع  يءوهو علم U هذا ا1وع الرد) بنات أوبر(م لوأصل الÕمة ع أوبرU أل أل أل أل دخلت  وبراألq قوT بنات  :الشاهد
؟ زائدةزائدةزائدةزائدة أمأمأمأم معرفةمعرفةمعرفةمعرفةأل أل أل أل  فهذهفهذهفهذهفهذه، ، ، ، ألألألألدخال إ� إ رمن أجل ال�ورة الشعرية من أجل أن يقيم الوزن اضط الشاعر لكن اضطر أالكم
وغ� الزمة ألنØ أقول q غ� هذا ،تفيد تعريفاً  فإذاً زائدة ال ،معرف بالعلمية )بنات أوبر(ألنه علم معرف بالعلمية  زائدة

فهو معرف  واألصل بنات أوبر إذا زاد الشاعر q قوT األوبر ،فÎ غ� الزمةأل أل أل أل و] األصل فأنزع  "بنات أوبر"اGيت 
 ،ألجل ال�ورة الشعرية ةو>رض ،زائدة ألنها لم تفد تعريفا وبراألهنا q  ألألألألفففف ة،لل�ورة الشعريأل أل أل أل ودخلت عليه  ،بالعلمية

 . كما عرفناأل أل أل أل دون  بنات أوبرسم فيقال وسميت >رضة ألنه يصح حذفها من اال
 .ذه ليست خاصة بال�ورة الشعريةزائدة للمح األصل وه "ألألألأل""""    الالزمة الزائدة غ�ل ل ل ل ألألألأل ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4    قسمقسمقسمقسمالالالال
� أن هذا العلم  ن q إوهو أن تشعر وتلمح  تدخل ليس للتعريف وÁنما تدخل لغرض آخرأل أل أل أل يعØ  ؟؟؟؟مع� 
ح األصلمع� 
ح األصلمع� 
ح األصلمع� 
ح األصل    ماماماما

Þ صادر ،العلمية آخر غ� ءاألصل
 .وهذه تدخل U الصفات وU ا
 قلنا لكم ،ال صفةصيغة مبالغة فعّ  صفة، عباسو، باسعêد أن أصلها  عباسالإذا تأملنا q  عباسال: تقول مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك

ح© تلمح إ� ذلك أل أل أل أل فدخلت عليه  ،هنا أصلها صفة عباسف) اسم الفاعل واسم ا
فعول وصيغ ا
بالغة(يقصد بها  صفةال
 ،يست الزمة>رضة ولأل أل أل أل وهذه  ،ف بالعلميةعلم معرّ  عباسألن  ،هنا زائدة ألنها لم تفد تعريفاً  ألألألألفففف عباسالفنقول  ،األصل

فيه  ألألألألف بالعلمية وهو علم معرّ  ا�سنف ،وÁنما للمح األصل ،فيها زائدة ليست الزمةأل أل أل أل W هذه  سyا�و  سنا�و{ذلك 
أنها  وا
راد بلمح األصلوا
راد بلمح األصلوا
راد بلمح األصلوا
راد بلمح األصلإذاً نقول ،  ن قبل أن يصبح علم  ن صفة مشبهة حسنوأل جاء ت إ� أن تلمح إ� أن  ،زائدة

 :ن يص� علما إما أن يكونأقبل لعلم �فيد أن هذا االعلم تقbن ب
  ،عباسالو ارثا�و سنا� :+و ةةةةصفصفصفصف.- 
Q .ما مصدراÁما مصدراوÁما مصدراوÁما مصدراوÁء بها للمح األصل ةزائدة وغ� الزم فضلالألف  فضلال ،سعدالو مدا�و فضلال :+و وþ نماÁففضل  ،و

م أصبحت أعالم U أناس ث ،فهذه *ها مصادر q األصل  نت مصادر ،وسعد سعدا ،و8دت اهللا 8دا ،مصدر فضل فضال
yيان هذا األصلأل أل أل أل فدخلت  ،معينG لمح  ،هذه�ما أن يكون أصل هذا العلم  ،هذا األصل السابقإ� Áو 

P .اااا Øيع yسم ع Øيع yسم ع Øيع yسم ع Øيع yوهكذا فإن  عمان بن مقرنا1و عمان بن بش�1اسم كث� عند العرب وهذا اال ،عمانا1 :+و سم ذاتسم ذاتسم ذاتسم ذاتااااسم ع
سم من اهذه �بy أن هذا العلم  ن q السابق أل أل أل أل فدخلت  ،رجل معy ،س� به علم ثم ،منعمان q األصل من أسماء ا�

 .ةسم ذات �سوساسم عy يعØ هو او ،أسماء ا�م
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و
اذا لم تفد تعريفا؟  ،ألنها لم تفد تعريفا زائدةزائدةزائدةزائدة عباسالو فضلالوسy ا�و سنا�q هذه األسماء يعØ     """"ألألألأل "قال وسميت
ألنه Éوز حذفها فتقول حسن وحسy وحارث  ةةةةغ� الزمغ� الزمغ� الزمغ� الزموسميت  ،ألألألألقبل دخول  ةمعرف ةبالعلمي ةفألن هذه األسماء معرّ 
  .الزائدة ألألألألو ةا
عرفأل أل أل أل وبهذا ال�م ننتÎ من  ،وعباس وفضل ونعمان

 وهو ا
عرف بالعلم بالغلبةوهو ا
عرف بالعلم بالغلبةوهو ا
عرف بالعلم بالغلبةوهو ا
عرف بالعلم بالغلبة: � Þء آخرإننتقل 
 ةا
عرف بالغلب ة،وألن ¤ا عالق ،هاي، ألنه يرد ف""""ألألألأل""""ــــببببنت7 من ا
عرف ان أبن هشام بعد اوهذا من ا
وضو>ت الÃ ذكرها 

 .با
وضوع ةفله عالق ،""""ألألألأل""""ــــبببب او معرفأ ةباإلضاف اإما أن يكون معرف
    :العلم قسمانالعلم قسمانالعلم قسمانالعلم قسمان
أخذتم ا1وع ا5ا4 من  ،وم! ال�م فيهما q ا
ستوى األول علم بالوضع وهو علم الشخص وعلم ا�نسعلم بالوضع وهو علم الشخص وعلم ا�نسعلم بالوضع وهو علم الشخص وعلم ا�نسعلم بالوضع وهو علم الشخص وعلم ا�نس: : : : القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول

 .العلم بالوضع يعØ بوضع العرب Tالعلم بالوضع يعØ بوضع العرب Tالعلم بالوضع يعØ بوضع العرب Tالعلم بالوضع يعØ بوضع العرب Tإذا هذا هو القسم األول  ،علم جن8و علم شخ�: وهو قسمان أنواع ا
عارف العلم
: قال ةا
راد îديثنا هنا عن العلم اsي بالغلب ااااهو ا
راد هنهو ا
راد هنهو ا
راد هنهو ا
راد هنووووونوضح أك_ فنقول  ةةةةيعØ بالشهريعØ بالشهريعØ بالشهريعØ بالشهر    ةةةةالعلم بالغلبالعلم بالغلبالعلم بالغلبالعلم بالغلب: : : : القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4    

 ن علما بسبب  وهو مايعØ  ،عy من األفراد الÃ يدل عليها لشهرتهستعمال اللفظ q فرد ما ن علما بسبب غلبة  وهو ما
طلق لفظ وهذا اللفظ يطلق U معا4 ييعØ قد  ،ستعمال اللفظ q فرد معy من األفراد الÃ يدل عليها هذا اللفظاغلبة 
 بن عباسا مثالمثالمثالمثالل بسيط إذا قلت اثم ،شتهر عن غ�هافهو فرد  ،لكننا 3ص فرد من هؤالء األفراد ة،U أفراد كث� ،كث�ة

مع أن العباس T أك_ من و� غ�  ،بن عباس علم بالغلبة U عبد اهللااف، عبد اهللا بن عباسفإذا قلت ذلك فا
قصود هو 
وتم«  عبد اهللاشتهر الكن 
ا  ،اهللا وعبد بن عباس أن يدخل فيه �مد وخا� وعëاثلك من ا
فbض إذا قلت ف ،عبد اهللا

 بن مسعوداكذلك ، اهللا فقط من هؤالء اإلخوة � عبدإن¡ف ابن عباس اإخوته بالعلم و{_ة رواية ا�ديث فإذا قلت عن 
اهللا بن  بن عمر فا
قصود عبدافإذا قلت  اهللا عبد، عمر رÆ اهللا عنه T أبناء غ� بن عمراكذلك ، اهللا عبدا
قصود به 

    .وهكذا، عمر
 : أيضا نو>نأيضا نو>نأيضا نو>نأيضا نو>ن    ةةةةالعلم بالغلبالعلم بالغلبالعلم بالغلبالعلم بالغلب
طبعا  ة،مضاف ةW هذه أعالم بالغلب بن عثيمyاو بن بازاو بن مسعوداو بن عباسا مثلمثلمثلمثل: مضاف ةعلم بالغلب: ا1وع األول

وذكرنا سبب  ،�هإمضاف  عمرمضاف و بناف بن عمراو ،�هإمضاف  عباسمضاف و بنابا
ضاف ألن  ةهنا علم بالغلب
 . إخوته بالعلموsلك لغلبته U عبد اهللانه أب بن عباسمعرفتنا ال

 .ةاهللا نأخذه q ا
حاDة القادم وهذا إن شاء بألبألبألبألمقرون  ةعلم بالغلب: ا1وع ا5ا4

    ))))P-P-P-P-((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 :قلنا العلم بالغلبة نو>نقلنا العلم بالغلبة نو>نقلنا العلم بالغلبة نو>نقلنا العلم بالغلبة نو>ن

o    ابن عمر ،ابن مسعود ،ابن عباس مثلمثلمثلمثل: علم بالغلبة مضافعلم بالغلبة مضافعلم بالغلبة مضافعلم بالغلبة مضاف: ا1وع األولا1وع األولا1وع األولا1وع األول، yوهكذا ومثل  ابن باز ،ابن عثيمyإمام ا1حوي 
    .علم بالغلبة مضاف سيبويها
قصود به 

o    بسبب غلبة هذا  ،وهذا العلم دخلت عليه أل: علم بالغلبة مقرون بألعلم بالغلبة مقرون بألعلم بالغلبة مقرون بألعلم بالغلبة مقرون بأل: : : :  ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4 ا1وعا1وعا1وعا1وع yء معÞ U ولكن أصبح يطلق
� ف االثنy، كتاب و{تاب ،باألصل االثنy تطلق W U اثنy رجل ورجل االثنy االثنy مثلمثلمثلمثل ،الèء U بقية أفراده

 .االثنyا�وم من أيام األسبوع وهو يوم هذا غلب U  هلكن ،عليهما اثنy اثنy يمكن يطلق
لكن إذا قيل اGيت فهو علم بالغلبة مقرون بأل U  ،بيÃ أو بيتك أو بيت فالن يقصدقو1ا اGيت قد يطلق  اGيتذلك ك



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         
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كيف  ،علم بالغلبة مقرون بألأنه  لماءل العوكما يق ا
دينةكذلك إذا قلت ، فهو غلب U بقية األمور، بيت اهللا ا�رام
لكن إذا  ،ن األصل q ا
دينة قد يراد بها مدينة الرياض قد يراد با
دينة أي مدينة من ا
دنأل ؟علم بالغلبة مقرون بأل
حصل هذا بالغلبة ألن هذه ا
دينة  كيف حصل هذا؟كيف حصل هذا؟كيف حصل هذا؟كيف حصل هذا؟ ،مدينة الرسول عليه الصالة والسالمراد فا
أطلقت ا
دينة هكذا 

 .لبت U باõ ا
دنغ
مع أنه q األصل قد يكون كتا� أو كتابك أو كتاب  ،q ا1حو كتاب سيبويهإذا قيل الكتاب فا
قصود  الكتابو{ذلك 

إذا أطلق  ا1جم كذلك ،لكن إذا قيل الكتاب فهذا يسÙ علم بالغلبة ألنه غلب U بقية األفراد بسبب شهرته ،فالن
ن أل ،غلب U الشاعر ا
عروف األع9و ،لشهرتها وغلبتها U بقية ا1جوم ؟
اذا ،ا1جومخاصة من  ال_ياان¡ف إ� 
 W 9األع9 رجل فيه ضعف با1ظراألع T ف� هذه أعالم  ،لكن إذا أطلق األع9 فهو علم بالغلبة مقرون بأل ،يقال

  .وتدريبات متعلقة بهذا اGاببالغلبة مقرونة بأل وبهذا ننتÎ من باب ا
عرف بأل وننتقل إ� أسئلة 
 ....أسئلة وتدريبات U ا
عرف بألأسئلة وتدريبات U ا
عرف بألأسئلة وتدريبات U ا
عرف بألأسئلة وتدريبات U ا
عرف بأل

 بy نوع أل فيما يأÝ ثم أعرب االسم ا
قbن بها؟بy نوع أل فيما يأÝ ثم أعرب االسم ا
قbن بها؟بy نوع أل فيما يأÝ ثم أعرب االسم ا
قbن بها؟بy نوع أل فيما يأÝ ثم أعرب االسم ا
قbن بها؟    ::::السؤال األولالسؤال األولالسؤال األولالسؤال األول

 {قال تعا� . -
ً

 فِرَْعْوَن رَُسوال
َ

نَا إِ�
ْ
رَْسل

َ
 َكَما أ

ً
 فِرَْعْوَن رَُسوال

َ
نَا إِ�

ْ
رَْسل

َ
 َكَما أ

ً
 فِرَْعْوَن رَُسوال

َ
نَا إِ�

ْ
رَْسل

َ
 َكَما أ

ً
 فِرَْعْوَن رَُسوال

َ
نَا إِ�

ْ
رَْسل

َ
للعهد  رسوَل الq أل أل أل أل نوعها؟  ما رسوَل الq  ألألألألفففف }رôُسوَل رôُسوَل رôُسوَل رôُسوَل الـالـالـالـفففَفَعَ½ فِرَْعْوُن ََعَ½ فِرَْعْوُن ََعَ½ فِرَْعْوُن ََعَ½ فِرَْعْوُن ) ) ) ) �-�-�-�-((((َكَما أ

مفعول به  رسوَل الو ،ع½ فعل وفرعون فاعل ؟رسوَل الما إعراب  ،العهد ا
ذكور يعØ سبق ذكره نوع هذا العهد؟نوع هذا العهد؟نوع هذا العهد؟نوع هذا العهد؟    ماماماما اsكري
وÁنما اإلعراب U ما اتصل بها  ،هذه ليس ¤ا إعراب ألنها حرف تعريف مبØ ألألألأل ،منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

  .يعرب حسب موقعه من ا�ملة ألألألألببببرون واالسم ا
ق ،أو U ما دخلت عليه
QQQQ . . . .قيس عن عمر فس ياا1صددت وطبت : : : : يقول الشاعريقول الشاعريقول الشاعريقول الشاعر 

، نفساصددت وطبت تمي« يعØ فس ا1ألن أصل  كيف؟كيف؟كيف؟كيف؟ زائدة >رضة لل�ورة الشعريةقول ن ؟فيها ألألألألنوع  مافس ا1
ن ا�مي« أل اما أفادته تعريف ا؟ا؟ا؟ا؟ته تعريفته تعريفته تعريفته تعريفهل أفادهل أفادهل أفادهل أفاد
ا دخلت  ألألألألفففف ،نكرة ،وا�مي« عند ا1حويy ال يعرف ،هنا تمي« نفساو

ألن الشاعر 
ا احتاج إ� ضبط وزن اGيت اضطر  ،ل�ورة الشعر زائدة >رضة ،ألنها لم تفد تعريفا زائدةفإذاً ]  ،نكرة
 Éب أن نقول q غ� اGيتÉب أن نقول q غ� اGيتÉب أن نقول q غ� اGيتÉب أن نقول q غ� اGيتsلك لو قيل q غ� اGيت  ،نفسا صددت وطبتواألصل  ،فسا1طبت وفقال  ألألألألإ� إدخال 

  .تمي« منصوب وعالمة نصبة الفتحةفس ا1 ،نفسا ددت وطبتص
P .} ôإِن ِ

ْ
Ðِ ُخْ¬ٍ اإل

َ
 Wضع م�نها  ما ا��ل U ذلك؟ما ا��ل U ذلك؟ما ا��ل U ذلك؟ما ا��ل U ذلك؟ ،الستغراق أفراد ا�نسأل أل أل أل نقول  نوعها؟نوعها؟نوعها؟نوعها؟    ماماماماهنا نسان اإلq أل أل أل أل  }نَْساَن ل

بد�ل  Ñيع أفراد ا�نسÑيع أفراد ا�نسÑيع أفراد ا�نسÑيع أفراد ا�نسا
قصود بها  ))))ألألألأل( ،إنسان لÐ خ¬ إال اsين آمنوا وعملوا الصا�ات WWWWإن  q غ� القرآنq غ� القرآنq غ� القرآنq غ� القرآنيعØ أن 
 .اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرةنسان اإل نسان؟اإل ما إعرابما إعرابما إعرابما إعرابطيب  ،W أن يصح أن نضع م�نها

اِكِريَن ـالوَ {. . ôذ َôأل أل أل أل  }َكِثً�ااهللا qsنوعها؟نوعها؟نوعها؟نوعها؟    ماماماما اكرينا 

ألنها اتصلت  ،اسم فاعل ذاكرذاكرذاكرذاكرو ذاكرذاكرذاكرذاكرمفرد  ذاكرين ´ةصفة ýدخلت U أل أل أل أل ألن  
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟اسم موصول  ذاكرينـالq ) ألألألأل(
بلفظ أل أل أل أل طبعا اختلفوا q  اهللاq لفظ ا�اللة ) ألألألأل(و، إذاً ] اسم موصول وليست حرف تعريف وليست زائدة ،باسم فاعل

 عارف فقالعرف ا
أسئل سيبويه ما  ،،،،علم معرف بالعلميةعلم معرف بالعلميةعلم معرف بالعلميةعلم معرف بالعلميةألن لفظ ا�اللة  U رأي أنها زائدةا�اللة لكن من األقوال 
 .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة U آخره اهللاإذاً لفظ ا�اللة  ،اهللاعرف ا
عارف هو أ

 ----: اخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝاخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝاخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝاخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝ: : : : السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4
    الÃ يصح أن ´ل �لها W ]    """"ألألألأل"""": : : : ----



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         
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نقول  ؟؟؟؟الصحيح q ذلكالصحيح q ذلكالصحيح q ذلكالصحيح q ذلك    ماماماما    الÃ �عريف ا�نس    """"ألألألأل""""    ،،،،    ا�نس أفراد الÃ الستغراق    """"ألألألأل"،  الÃ للعهد    """"ألألألأل""""    ،،،،        الزائدة    """"ألألألأل""""
 .للعموم والشمول "W"و ن االستغراقأل االختيار ا5الثاالختيار ا5الثاالختيار ا5الثاالختيار ا5الث الصحيحالصحيحالصحيحالصحيح

QQQQ:::: } َـ ُسبَْحاَن
ّ
ْ�َى بَِعبِْدهِ ال

َ
 ي؟ي؟ي؟ي؟اsاsاsاqqqq    s    """"ألألألأل""""    نوعنوعنوعنوع    ماماماما }ِذي أ

 زائدة >رضة   زائدة الزمة  �عريف ا�نس  �عريف العهد
    ....Éوز حذفها ألنه ال والزمةا ألنها ال تفيد تعريف ئدزا أنها زائدة الزمةأنها زائدة الزمةأنها زائدة الزمةأنها زائدة الزمة الصحيحالصحيحالصحيحالصحيحطبعا 

PPPP:::: } َْقِف الو ôس 
ْ
 q ا
رفوع ماذا؟q ا
رفوع ماذا؟q ا
رفوع ماذا؟q ا
رفوع ماذا؟    """"ألألألأل" }َمْرفُوِع ال

 �عريف ا�نس الستغراق ا�نس    للعهد موصولة 
أل أل أل أل إذا دخلت U الصفة ال¡´ة فÎ أل أل أل أل وقلنا  ،اسم مفعول إذاً صفة ý´ة مرفوعو ،مرفوعU دخلت أل أل أل أل لو تأملنا 


 .رفعاsي والسقف يعØ  اjيار األول هو الصحيحاjيار األول هو الصحيحاjيار األول هو الصحيحاjيار األول هو الصحيحإذاً  ،وصولةا
 ماذا؟ماذا؟ماذا؟ماذا؟وم ا� qqqq) ألألألأل( ألألألألببببوم انتهينا من درس ا
عرف ا�: : : : ....

 �عريف العهد اsكري �عريف العهد اsهØ �عريف العهد ا�ضوري   �عريف ا�نس
 .اjيار ا5ا4 هو الصحيحاjيار ا5ا4 هو الصحيحاjيار ا5ا4 هو الصحيحاjيار ا5ا4 هو الصحيحطبعا 

����:::: )
    :سلمونا
q أل أل أل أل  ،)سلمون ´bمون مواثيقهما
    .ائدة >رضةز زائدة الزمة  �عريف العهد  �عريف ا�نس

مسلم  WWWWإذا قلت  ،WWWWيصح أن ´ل �لها  أنه ال �عريف ا�نس�عريف ا�نس�عريف ا�نس�عريف ا�نسأل أل أل أل عالمة عالمة عالمة عالمة وقلنا  �عريف ا�نس�عريف ا�نس�عريف ا�نس�عريف ا�نس الصحيح اjيار األولالصحيح اjيار األولالصحيح اjيار األولالصحيح اjيار األول
لكن هناك من  ،ثيقماهيتهم بش� >م أنهم ´bمون ا
واو لكن جنس ا
سلمy حقيقتهم ،ال ؟هذا صحيح ´bم ميثاقه

 .ا
سلمy من ال ´bم ميثاقه وعهده
    :هنا الG Ãيان ا
اهية ]هنا الG Ãيان ا
اهية ]هنا الG Ãيان ا
اهية ]هنا الG Ãيان ا
اهية ]    """"ألألألأل"""": : : : ����
 الÃ �عريف ا�نس    """"ألألألأل"  الÃ الستغراق ا�نس    """"ألألألأل""""        الÃ للعهد    """"ألألألأل""""    الزائدة    """"ألألألأل""""

 .Gيان ا�قيقةGيان ا�قيقةGيان ا�قيقةGيان ا�قيقةو] أيضا  Gيان ا
اهيةGيان ا
اهيةGيان ا
اهيةGيان ا
اهية]  اjيار األخ� هو الصحيحاjيار األخ� هو الصحيحاjيار األخ� هو الصحيحاjيار األخ� هو الصحيح    """"ألألألأل "طبعا
    :تفيد االسم تعريفا ]تفيد االسم تعريفا ]تفيد االسم تعريفا ]تفيد االسم تعريفا ]    الÃ الالÃ الالÃ الالÃ ال    """"ألألألأل"""": : : : ����
    الÃ �عريف ا�نس    """"ألألألأل""""    الÃ الستغراق ا�نس    """"ألألألأل""""    الÃ للعهد    """"ألألألأل""""    الزائدة """"ألألألأل""""

q     """"ألألألأل""""أيضا ال تفيد االسم تعريفا و]     """"ألألألأل"هناك  طبعاً طبعاً طبعاً طبعاً     ،،،،] الÃ ال تفيد االسم تعريفاً ] الÃ ال تفيد االسم تعريفاً ] الÃ ال تفيد االسم تعريفاً ] الÃ ال تفيد االسم تعريفاً  صحيحصحيحصحيحصحيحالالالالطبعا اjيار األول هو طبعا اjيار األول هو طبعا اjيار األول هو طبعا اjيار األول هو 
 .لكنها ليست ضمن هذه اjياراتلكنها ليست ضمن هذه اjياراتلكنها ليست ضمن هذه اjياراتلكنها ليست ضمن هذه اjياراتوووو    ،،،،ال تفيد االسم تعريفاال تفيد االسم تعريفاال تفيد االسم تعريفاال تفيد االسم تعريفا ا
وصولةا
وصولةا
وصولةا
وصولة ألألألألا
وصول 

ألنه Éوز باالسم ا
نقوص واالسم ا
قصور أن  ،لكن حذفت ا�اء أصلها الواديواد الب -واد البq أل أل أل أل  )واد ا
قدسالب( ¥
 وادالب ألألألألفففف²ذف ا�اء 

    الستغراق ا�نس  للعهد العل� للعهد ا�ضوري  للعهد اsكري
 ،ما يمكن أن تكون للعهد اsكري ألنه لم يسبق T ذكر قبل؟  هو للعهد اsكري هل العهد اsهØطبعا العهد العل� هو 

فليست للعهد  ،ليس ال�م عن هذا الوادي حاD أو مشاهد اآلن ؟هل يمكن أن تكون للعهد ا�ضوريطيب 
 ،لم وا
عهود باsهنالعq ا
عهود  وادالبيعØ ؟ إذن 
اذا للعهد العل� ،كذلك ليست كذلك الستغراق ا�ن8 ،ا�ضوري

 .العل� إذن اjيار ا5الث هو الصحيح للعهد
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    ."ألألألأل""""ــــببببوبهذا ننتU Î األسئلة وا�دريبات U ا
عرف 
 ن  ؟
اذا لم يتحدث عنه، لم يتحدث عنه ابن هشام: ا
عرف باإلضافةنوع أخ� من أنواع ا
عارف وهو ننبه أن هناك 

معرف باإلضافة ألنه مضاف إ�  قلمف ،قل�و زيدكتاب : مثلÝ باب ا
عرف باإلضافة يأ ألا
فbض أن يأÝ بعد ا
عرف ب
 .اب خاص بهGثر أن يb{ه آsلك ، ألنه أفرد بابا لإلضافة من أطول أبواب ا1حو  ؟
اذا لم يتحدث عنه ،وهكذا قل�الضم� 

�    �jبتدأ وا
 � باب ا
بتدأ وا�jباب ا
بتدأ وا�jباب ا
بتدأ وا�jباب ا
بدأ اآلن  ،ت السابقة والفصل األول  ن عن ا
فردات فلما انت7 من ا
فرداتسبق با
حاDا 
ا انت7 من ا
فردات W ما

] ا
كونة من ا
بتدأ  االسميةوا�ملة  االسمية،فبدأ اآلن با�ملة  Ñلة فعليةÑلة فعليةÑلة فعليةÑلة فعليةو سميةسميةسميةسميةإإإإ ÑلةÑلةÑلةÑلة: وا�مل تنقسم قسمyوا�مل تنقسم قسمyوا�مل تنقسم قسمyوا�مل تنقسم قسمy ،با�مل
�jوا، �jبتدأ وا
 : فنبدأ بها فنقول باب ا

    :ا
بتدأا
بتدأا
بتدأا
بتدأ: : : : الر{ن األولالر{ن األولالر{ن األولالر{ن األول

بتدأ ينقسم قسمyااااyبتدأ ينقسم قسم
yبتدأ ينقسم قسم
yبتدأ ينقسم قسم
 : 

    .صÏ اهللا عليه وسلم رسو1ا �مدٌ  ،ربنا اهللا، كريمٌ  �مدٌ : : : : مثلمثلمثلمثل ،مبتدأ T خ�مبتدأ T خ�مبتدأ T خ�مبتدأ T خ�: القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
 ،إذن W مبتدأ ال بد أن يكون اسما    هو اسم ،اسم مرفوع �رد من العوامل اللفظية لإلسناداسم مرفوع �رد من العوامل اللفظية لإلسناداسم مرفوع �رد من العوامل اللفظية لإلسناداسم مرفوع �رد من العوامل اللفظية لإلسناد: ا
بتدأ اsي T خ�ا
بتدأ اsي T خ�ا
بتدأ اsي T خ�ا
بتدأ اsي T خ�    وتعريفوتعريفوتعريفوتعريف

اسم مرفوع �رد ، يعØ ا
بتدأ ما يكون منصوبا وال يكون �رورا مرفوع فوعفوعفوعفوعمرمرمرمرقال  ،وال يكون فعال افال يكون حرف
يعØ لم يسبق بأي >مل إن وأخواتها  مثلمثلمثلمثلو  ن وأخواتها مثلمثلمثلمثليعØ لم يسبق بعامل لفظي  �رد�رد�رد�رد ،من العوامل اللفظية لإلسناد

    .لفظي
 محمدٌ ف كريم �مدٌ إذا قلت  ،يعØ أننا نسند ؟دكيف ألجل اإلسنا ،قال ألجل اإلسناد؟ ؟ ؟ ؟ �رد من العوامل اللفظية�رد من العوامل اللفظية�رد من العوامل اللفظية�رد من العوامل اللفظية
اذا هو 
اذا هو 
اذا هو 
اذا هو 

 ،جل أن نهيئه لإلسنادأقال من  ؟
اذا هذا ا�جريد ،مبتدأ مرفوع �مد اسم مرفوع �رد من العوامل اللفظية لم يسبق بèء
السم وهو ا
بتدأ فلما جردت هذا ا ،وهو ا�j ¤ذا ا
بتدأ الكرمفقد أسندت  كريم �مدٌ فنقول  ئا،جل أن نسند إ�ه شيأمن 

فإذا  ،آخرآخرآخرآخر    ئائائائاأضيف إ�ه شيأضيف إ�ه شيأضيف إ�ه شيأضيف إ�ه شييعØ بمع�  ،آخر ئاجل أن أسند إ�ه شيأمن العوامل اللفظية جردته لغرض وهو أن نهيئه من 
 .�مدٌ إ� ا
بتدأ وهو  الكرمنا أسندت أف كريم �مدٌ قلت 

  سنادسنادسنادسناد�رد من العوامل اللفظية لإل�رد من العوامل اللفظية لإل�رد من العوامل اللفظية لإل�رد من العوامل اللفظية لإل    ،،،،ا
بتدأ �رد ألجل إسناد ا�j إ�ها
بتدأ �رد ألجل إسناد ا�j إ�ها
بتدأ �رد ألجل إسناد ا�j إ�ها
بتدأ �رد ألجل إسناد ا�j إ�هنقول هنا أن 
  كريم �مدٌ فإذا قلت  ،أي أن ا
بتدأ �رد من أجل إسناد ا�j إ�ه ؟؟؟؟مع� اإلسنادمع� اإلسنادمع� اإلسنادمع� اإلسناد    ماماماما

وقد أسند ا�j  ،لم يسبق بإن وأخواتها أو  ن وأخواتها ،مبتدأ وهو اسم مرفوع كما نشاهد لم يسبق بأي >مل لفظي �مدٌ 
 .مدٌ �إ�  الكرمفأسندت  ،�مدٌ إ�  كريمفأسندت  ،كريمإ�ه وهو 

فنحن نقول  ،،،،وا
بتدأ �كوم عليه ،ا�j حكمو] أن و] أن و] أن و] أن  نقطة مهمة وقاعدة تفيد الطالب كث�انقطة مهمة وقاعدة تفيد الطالب كث�انقطة مهمة وقاعدة تفيد الطالب كث�انقطة مهمة وقاعدة تفيد الطالب كث�اوهذه أيضا  وا�j حكموا�j حكموا�j حكموا�j حكم
هذا األمر يساعد كث�ا  أن ا
بتدأ �كوم عليهوا�j حكم إذا تصورت أن  وهذه ،كريموهو ا
بتدأ بأنه  دٌ �مU حكمنا 

�jبتدأ وا
 .با�مي« بy ا
األصل أن ا
بتدأ يكون  ،وهذا غ� صحيح ،يتوهم أن ا
بتدأ هو اsي ال بد أن يكون q ابتداء ال�مبعض الطالب ن أل

هذا  ،sلك +تاج إ� ضابط يم« 1ا بy ا
بتدأ وا�j ،قد يأq Ý وسط ال�م ،q ابتداء ال�م لكنه قد يأq Ý نهاية ال�م
 .وأن ا�j هو ا�كم ،ليهالضابط هو أن ا
بتدأ �كوم ع

  ؟؟؟؟ين ا�كم هنا وأين ا
حكوم عليهين ا�كم هنا وأين ا
حكوم عليهين ا�كم هنا وأين ا
حكوم عليهين ا�كم هنا وأين ا
حكوم عليهأ ،اGيت q �مدٌ : فإذا قلت مثالفإذا قلت مثالفإذا قلت مثالفإذا قلت مثال
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    .q اGيتأنه فأنا حكمت U �مد  ،�مدهو  وا
حكوم عليه q اGيتهو  طبعا ا�كم
    .بأنه سافر �مدU  إذاً أنا حكمت ،�مد ؟؟؟؟وأين ا
حكوم عليهوأين ا
حكوم عليهوأين ا
حكوم عليهوأين ا
حكوم عليه سافرا�كم ؟ ؟ ؟ ؟ أين ا�كمأين ا�كمأين ا�كمأين ا�كم، �مٌدàُ سافر فإذا قلت مثالفإذا قلت مثالفإذا قلت مثالفإذا قلت مثال
تلحظون أن  q اGيت �مدٌ بأنه q اGيت إذاً  حكمت عليه؟ بماذا �مد ؟أين ا
حكوم عليهأين ا
حكوم عليهأين ا
حكوم عليهأين ا
حكوم عليه q اGيت �مدٌ : إذا قلت مثالإذا قلت مثالإذا قلت مثالإذا قلت مثال
 .هو ا
حكوم عليه وأن ا�j هو ا�كم نه متأخر بأن ا
بتدأأكيف عرفت أنه ا
بتدأ مع  ،ا
بتدأ متأخر

 ::::ذاً ا
بتدأ قسمانذاً ا
بتدأ قسمانذاً ا
بتدأ قسمانذاً ا
بتدأ قسمانإإإإ
o    خ� للللاألواألواألواألو T خ�مبتدأ T خ�مبتدأ T خ�مبتدأ T مبتدأ....    
o4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا :�jوصف أغ� عن ا T مبتدأ�jوصف أغ� عن ا T مبتدأ�jوصف أغ� عن ا T مبتدأ�jوصف أغ� عن ا T أو مبتدأ ،�jمرفوع سد مسد ا T مبتدأ�jمرفوع سد مسد ا T مبتدأ�jمرفوع سد مسد ا T مبتدأ�jمرفوع سد مسد ا T مبتدأ....    

إذاً ا
بتدأ q القسم ا5ا4 هو  ،هو وصف مستغن بمرفوعه عن اq �j اإلفادة وتمام ا�ملةهو وصف مستغن بمرفوعه عن اq �j اإلفادة وتمام ا�ملةهو وصف مستغن بمرفوعه عن اq �j اإلفادة وتمام ا�ملةهو وصف مستغن بمرفوعه عن اq �j اإلفادة وتمام ا�ملة    ::::q هذا القسمq هذا القسمq هذا القسمq هذا القسما
بتدأ ا
بتدأ ا
بتدأ ا
بتدأ  تعريفتعريفتعريفتعريف
هذا  ،فا
بتدأ q هذا القسم وصف ،صيغ ا
بالغةو فعولاسم ا
و اسم الفاعلوقلت لكم أن ا
قصود بالوصف  ،وصف

ألن هناك  ؟´تاج خ� يعØ هذا الوصف ما ´تاج خ� 
اذا ما مستغن بمرفوعه عن اq �j اإلفادة وÁتمام ا�ملةالوصف 
 .ويتضح باألمثلة .Þء أغ� عنه وهو االسم ا
رفوع

وصيغ  ،بالفتح اسم مفعول مكَرمو ،اسم فاعلمكِرم بك¬ الراء و تبÀو قائم+و ا
راد بالوصف هنا اسم الفاعل و:قال 
 ....أو يعرب نائب فاعلأو يعرب نائب فاعلأو يعرب نائب فاعلأو يعرب نائب فاعل    ،،،،ما أن يعرب فاعلما أن يعرب فاعلما أن يعرب فاعلما أن يعرب فاعلاsي يأÝ بعد ا
بتدأ ال يعرب خ� بل إ وهذا ا
رفوعوهذا ا
رفوعوهذا ا
رفوعوهذا ا
رفوع، منحارو ابكتّ ا
بالغة مثل 

اsي هو  إذا  ن الوصف ،صيغة مبالغة وذلك إذا  ن الوصف اسم فاعل أو: قال فاعل؟فاعل؟فاعل؟فاعل؟    ببببفم© يعرفم© يعرفم© يعرفم© يعر    فاعلفاعلفاعلفاعل    يعربيعربيعربيعربإما أن إما أن إما أن إما أن 
 .فإن ا
رفوع بعده يعرب فاعالفإن ا
رفوع بعده يعرب فاعالفإن ا
رفوع بعده يعرب فاعالفإن ا
رفوع بعده يعرب فاعالا
بتدأ اسم فاعل أو صيغة مبالغة 

TمثاTمثاTمثاTماإذا أردنا أن نعرب  نافٌع الكذب ما+و : مثا :Ðال  ،فاعل: الكذبو ،مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة: نافع ،حرف ن
    .مبتدأ نافعإذاً الكذب فاعل سد مسد ا�j و ،تدأ اسم فاعلألن ا
ب قلنا فاعل؟ 
اذا ،نقول فاعل أغ� عن ا�j ،نقول خ�

    .ي هو ا
بتدأ اسم مفعولوذلك إذا  ن الوصف اsقال  م© يعرب نائب فاعل؟م© يعرب نائب فاعل؟م© يعرب نائب فاعل؟م© يعرب نائب فاعل؟ وÁما أن يعرب نائب فاعلوÁما أن يعرب نائب فاعلوÁما أن يعرب نائب فاعلوÁما أن يعرب نائب فاعل
TمثاTمثاTمثاTغتاُب  ما: +و مثا
وÁنما  ،هنا نائب فاعل وليس خ� ا
غتابو ،اسم مفعول�بوب هنا ا
بتدأ وهو وصف  محبوبف ،�بوٌب ا

 .ألن هذا الوصف اسم مفعول ؟
اذا قلنا نائب فاعل ،نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

    )))).-.-.-.-((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
سمية وأما أن تكون Ñلة إألن ا�ملة إما أن تكون Ñلة  االسمية،قلنا إن ا
بتدأ وا�j هما الر{نان األساسيان للجملة 

    :وعرفنا ا
بتدأ وقلنا أن ا
بتدأ ينقسم قسمy ،مبتدأ و خ� ] ا�ملة ا
كونة من االسميةا�ملة ، فعلية
    .وهكذا، صÏ اهللا عليه وسلم رسو1ا �مدٌ ، ربنا اهللامثل  الغالبالغالبالغالبالغالبكث� وكث� وكث� وكث� ووهو وهو وهو وهو     ،،،،مبتدأ T خ�مبتدأ T خ�مبتدأ T خ�مبتدأ T خ�: ا1وع األولا1وع األولا1وع األولا1وع األول    �
ا�الة ا�الة ا�الة ا�الة     ،،،،وطوطوطوطوهذا ا
بتدأ T حالة خاصة وأيضا T �وهذا ا
بتدأ T حالة خاصة وأيضا T �وهذا ا
بتدأ T حالة خاصة وأيضا T �وهذا ا
بتدأ T حالة خاصة وأيضا T �    ،،،،مبتدأ T مرفوع أغ� عن ا�j أو سد مسد ا�jمبتدأ T مرفوع أغ� عن ا�j أو سد مسد ا�jمبتدأ T مرفوع أغ� عن ا�j أو سد مسد ا�jمبتدأ T مرفوع أغ� عن ا�j أو سد مسد ا�j: 1وع ا5ا14وع ا5ا14وع ا5ا14وع ا5ا4اااا    �

 ....ا
بتدأ اsي T مرفوع سد مسد ا�j البد أن يكون وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيا
بتدأ اsي T مرفوع سد مسد ا�j البد أن يكون وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيا
بتدأ اsي T مرفوع سد مسد ا�j البد أن يكون وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيا
بتدأ اsي T مرفوع سد مسد ا�j البد أن يكون وصفا اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغغغغ مبالغة مبالغة مبالغة مبالغةأن أن أن أن     اjاصةاjاصةاjاصةاjاصة
 .كما سنعرف بعد قليل أن يسبق بنÐ أو استفهامأن يسبق بنÐ أو استفهامأن يسبق بنÐ أو استفهامأن يسبق بنÐ أو استفهام: األمر ا5ا4

 م© يعرب فاعل؟م© يعرب فاعل؟م© يعرب فاعل؟م© يعرب فاعل؟، وأما أن يعرب نائب فاعل ،وا
رفوع اsي سد مسد ا�j إما أن يعرب فاعل
 ....إذا  ن الوصف اسم فاعل أو صيإذا  ن الوصف اسم فاعل أو صيإذا  ن الوصف اسم فاعل أو صيإذا  ن الوصف اسم فاعل أو صيغغغغ مبالغة مبالغة مبالغة مبالغة عرب فاعالي 

�بوٌب و ،هنا نائب فاعل ا
غتاُب ف ،ا
غتاُب  بوٌب � ما مثلمثلمثلمثلإذا  ن الوصف اsي هو ا
بتدأ اسم مفعول إذا  ن الوصف اsي هو ا
بتدأ اسم مفعول إذا  ن الوصف اsي هو ا
بتدأ اسم مفعول إذا  ن الوصف اsي هو ا
بتدأ اسم مفعول  ويعرب نائب فاعل
ا فاعل ألن الوصف 
اذا قلن ،سد مسد ا�j فاعل الكذبا
بتدأ و نافعف ،الكذب نافعٌ ما وÁذا قلت ، مبتدأ وهو اسم مفعول
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    .اسم فاعل
مبتدأ  ح© يكون ،وهو أن يسبق هذا الوصف بنÐ أو استفهام اG¡يyعند وهذا ال(ط  يشbط T �طيشbط T �طيشbط T �طيشbط T �طا
بتدأ الوصف ا
بتدأ الوصف ا
بتدأ الوصف ا
بتدأ الوصف 
فال يرون هذا  الكوفيونالكوفيونالكوفيونالكوفيونأما ، اG¡يوناG¡يوناG¡يوناG¡يونهذا ال(ط يشbطه  ،اsي بعده ا
رفوع اسم فاعل أو نائب فاعل وح© يكون

 .اG¡يyاG¡يyاG¡يyاG¡يy واsين ألفوا با1حو ي¡ون U رأيين وأك_ ا
تأخر ،ال(ط
Ð1مثال اÐ1مثال اÐ1مثال اÐ1م الكذاب مسموعٌ  ماماماما: مثال اö  د أن أن إذا أردناê اذا نائب فاعل  "مو ،هنا مبتدأ وهو وصف مسموعنعرف اآلن

اذا 
اذا 
اذا 
 : قول الشاعر منهو ماماماماوهو  سبق بنÐا
بتدأ  وتلحظون أن الوصف هنا وهو ،ألن الوصف اسم مفعول ؟؟؟؟نائب فاعلنائب فاعلنائب فاعلنائب فاعل

 ôëمن أقاطع          أنتمابعهدي  واٍف  ماماماما خلي U ( إذا لم تكونا 

 سبق بنÐنه أ وتلحظون ،اسم فاعل واqصل أمبتدأ وهو وصف وهو اسم فاعل ألن  واٍف هنا  بعهدي واٍف  ماماماما: بقوTالشاهد الشاهد الشاهد الشاهد 
إذن  ،ألن الوصف اسم فاعل ؟؟؟؟ذاذاذاذا
ا
ا
ا
ايعرب فاعل  ؟؟؟؟هل يعرب فاعل أو نائب فاعلهل يعرب فاعل أو نائب فاعلهل يعرب فاعل أو نائب فاعلهل يعرب فاعل أو نائب فاعل أنتماوا
رفوع اsي سد مسد ا�j ، ، ، ، ماماماماوهو 
 .فاعل سد مسد ا�j: أنتماو، ماماماماوقد سبق بنÐ وهو  ،مبتدأ وهو وصف ألنه اسم فاعل واٍف : نقول

 �مدو ،عالمة رفعه الضمةواسم مفعول وهو مبتدأ مرفوع  مكَرمٌ فهنا " �مد مكَرمٌ  أأأأ": ومثال الوصف ا
سبوق باستفهامومثال الوصف ا
سبوق باستفهامومثال الوصف ا
سبوق باستفهامومثال الوصف ا
سبوق باستفهام
لو  ن  ،مفتوح ما قبل اآلخر ،مكَرمٌ ن الوصف اسم مفعول أل 
اذا قلنا نائب فاعل؟
اذا قلنا نائب فاعل؟
اذا قلنا نائب فاعل؟
اذا قلنا نائب فاعل؟ ،مةنائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الض

sلك لو قلت  ،ال بد أن يسبق سبق باستفهاموتلحظون أن هذا الوصف  ،مكِرمما قبل اآلخر يكون اسم فاعل  امكسور
 .طبعا G¡يyو هذا نائب فاعل U رأي افهنا ال يصح ما يمكن أن نعرب هذا مبتدأ  �مدمكرم 

  {: ومنه قوT تعا�
َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
ْن آَلَِهÃِ يَا إِبَْراِهيمُ     َراِغٌب َراِغٌب َراِغٌب َراِغٌب أ ْن آَلَِهÃِ يَا إِبَْراِهيمُ َ ْن آَلَِهÃِ يَا إِبَْراِهيمُ َ نَْت قققَقْن آَلَِهÃِ يَا إِبَْراِهيمُ َ

َ
نَْت أ
َ
نَْت أ
َ
نَْت أ
َ
هنا اسم فاعل وصف وهو مبتدأ  راغب ،أنت راغبأأأأq قول  :الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد}  أ

وهو  راغبوتلحظون أن  ،اسم فاعل راغبألن  ؟قلنا فاعل 
اذا ،وأنت فاعل سد مسد ا�j ،الضمة همرفوع وعالمة رفع
 .راغبأا
بتدأ مسبوق باستفهام  الوصف وهو

 : ومنه قول الشاعر من سبق الوصف باالستفهام
 إن يظعنوا فعجيب عيش من قطنا          قوم سلÙ أم نووا ظعنا قاطنأأأأ

 .نووا ظعنا يعØ سفر مبمع� مقيمy أ: قاطنأأأأ
وتلحظون أن هذا الوصف سبق ، وقوم فاعل سد مسد ا�j ،فاعل قاطن ،هنا مبتدأ وهو وصف اسم فاعل قاطنأأأأ : الشاهد

 ....أو استفهام U رأي اG¡يy وÑهور ا1حويyأو استفهام U رأي اG¡يy وÑهور ا1حويyأو استفهام U رأي اG¡يy وÑهور ا1حويyأو استفهام U رأي اG¡يy وÑهور ا1حويy    إذاً ا
بتدأ الوصف البد T من �ط أن يسبق بنÐإذاً ا
بتدأ الوصف البد T من �ط أن يسبق بنÐإذاً ا
بتدأ الوصف البد T من �ط أن يسبق بنÐإذاً ا
بتدأ الوصف البد T من �ط أن يسبق بنÐ ،باالستفهام وهو ا¤مزة
ه قسمان أنوعرفنا  ،ا
بتدأ األول] جزءان أساسيان أو ر{نان أساسيان و االسميةا�ملة  من بعد انتهينا من ا�زء األول

 .سد مسد ا�j مرفوعومبتدأ T  ،بتدأ T خ�م
    اjبــــراjبــــراjبــــراjبــــر    من أرÀن ا�ملة االسميةمن أرÀن ا�ملة االسميةمن أرÀن ا�ملة االسميةمن أرÀن ا�ملة االسمية    الر{ن ا5ا4الر{ن ا5ا4الر{ن ا5ا4الر{ن ا5ا4

أيضا ا�j  ،ا
بتدأ T نو>ن ،له أنواعفنعرفه ثم نبy أنواع ا�j  ،اjبــــراjبــــراjبــــراjبــــر من أرÀن ا�ملة االسمية الر{ن ا5ا4الر{ن ا5ا4الر{ن ا5ا4الر{ن ا5ا4 ننتقل إ�
 : عرف ا�jوقبل أن نتÕم U أنواعه ن ،T ثالثة أنواع
�jتعريف ا�jتعريف ا�jتعريف ا�jذكور :تعريف ا
ا�زء اsي حصلت به ا�زء اsي حصلت به ا�زء اsي حصلت به ا�زء اsي حصلت به ، ا�عريف هنا دقيق ا�زء اsي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غ� الوصف ا
ذكورا�زء اsي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غ� الوصف ا
ذكورا�زء اsي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غ� الوصف ا
ذكورا�زء اsي حصلت به الفائدة مع مبتدأ غ� الوصف ا

²صل  ؟م© تأÝ الفائدة م© ²صل الفائدة ،فائدة الهنا  �مدإذا قلت مثال  ،ألن ا
بتدأ وحده ال ´صل به فائدة الفائدةالفائدةالفائدةالفائدة
�jء ا�إذاً ا�j هو ا�زء اsي  ،فما تكون الفائدة وال ²صل الفائدة إال بذكر ا�j ،ا�كما�كما�كما�كمsلك يقال أن ا�j هو  ،بم

لكن هنا حصول  ،قد ²صل مع Þء آخر ،ن حصول الفائدة قد ²صل الفائدة مع الفعلأل ؟²صل به الفائدة مع ماذا



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٦١ - 

 

 ا
ذكورا
ذكورا
ذكورا
ذكور    غ� الوصفغ� الوصفغ� الوصفغ� الوصفوا
بتدأ نو>ن، هذا ا
بتدأ  ،أو فعل أو كذا وليس مع فاعل ،مع مبتدأمع مبتدأمع مبتدأمع مبتدأتكون مقيدة أن الفائدة ال بد 
ن خ� أل ربناف، ربنااهللا : مثل لو قلت ،غ� الوصف ا
ذكوروهو البد أن يكون مع مبتدأ لكن هذا مبتدأ من ا1وع األول 

هنا  رسول ،رسو1ا�مد و ،صف ا
ذكوروهذا ا
بتدأ غ� الو ،اهللامع ا
بتدأ وهو قوT  ؟مع ماذا ،ا�زء اsي حصلت به الفائدة
وهذا ا
بتدأ غ� الوصف ، �مدمع ا
بتدأ اsي هو  ؟حصلت به الفائدة مع ماذا ،خ� وهو ا�زء اsي حصلت به الفائدة

نقول  ،الفائدة مع الوصف ا
ذكور ما ذا يسÙ؟ يسÙ فاعل أو نائب فاعل وال يسÙ خ�ا به صل² ا�زء اsيألن  ،ا
ذكور
وهذا ا
بتدأ ليس الوصف  ،ألنه ا�زء اsي حصلت به الفائدة مع ا
بتدأ ؟
اذا ،هنا كما تلحظون خ� كريمف كريم زيد:+و 

 �مدفإذن  ،لكن هذا ا
بتدأ هو الوصف ،جزء حصلت به الفائدة مع مبتدأ �مدفلو تأملنا  �مد قائم أ: ±الف ،ا
ذكور
فيكون  ،ألنه حصلت به الفائدة مع ا
بتدأ الوصف 
اذا ال يسÙ خ�ا؟
اذا ال يسÙ خ�ا؟
اذا ال يسÙ خ�ا؟
اذا ال يسÙ خ�ا؟ ،مع ا
بتدأ نه حصلت به الفائدةأمع  ا،ليس خ�

 .قائمألنه حصلت به الفائدة لكن مع ا
بتدأ الوصف وهو  ،ليس خ�ا وÁنما فاعل سد مسد ا�j �مد
 يعØ كيف يعرب ا
بتدأ وا�j  حكم ا
بتدأ وا�j اإلعراحكم ا
بتدأ وا�j اإلعراحكم ا
بتدأ وا�j اإلعراحكم ا
بتدأ وا�j اإلعرا����؟؟؟؟

�jبتدأ وا
 .يكونا مرفوعyأن هو األصل ا
بتدأ وا�j هذا  ،،،،مرفو>نمرفو>نمرفو>نمرفو>ن ا
نا اهللاُ فنقول   ،خ� مرفوع وعالمة رفعه الضمة هذا األصلرب	 ، مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة اهللاُ  لفظ ا�اللة رب	

فيهما هذا هو األصل ف ،خ� مرفوع وعالمة رفعه الضمة {ريممبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة و: �مد، كريم �مدتقول و
 .وهذا هو الغالب والكث�

وقد يقع اÑ �jلة كما سيأÝ بعد  -ننتبه إ� هذه ا1قطة-لكن ، í ما مر بناووهذا ظاهر من األمثلة والشواهد السابقة 
 .فتكون ا�ملة q �ل رفع خ� ،قليل
TمثاTمثاTمثاTمبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة: �مد ،سافر أبوه�مد : مثا، �j؟أين ا Ñ �jسافرف ،سافر أبوهلة ا  U Øمب Æفعل ما
تقول  ؟مرفوعة لوقوا�ملة من الفعل والفاعل هل ت ،مضاف إ�ه ا¤اءفاعل مرفوع وعالمة الواو وهو مضاف و أبوو ،الفتح
أن لكن ا�ملة ال يمكن  ،ا�j األصل أن يكون مرفو> و ،يعØ هذا ا
حل �ل ا�j ،وا�ملة q �ل رفع خ� ،ال ؟خ�

فهنا  مسافر �مٌد : لو قلت مثال، sلك لو وضعت م�نها اسم يقبل الرفع ل�ن مرفو> ،تكون مرفوعة إذن ] q �ل الرفع
 .إذا لم يصح أن ترفع لفظا فتكون q �ل رفعفا�ملة ال ترفع لفظا ، خ� مرفوع وعالمة رفعه الضمة مسافر

قلنا إنهما مرفو>ن لفظا إذا  نا من األسماء  ،� أو öهما من األسماء ا
بنيةوقد يقع ا
بتدأ أو اj ننتبه للنقطة ا5ا5ةننتبه للنقطة ا5ا5ةننتبه للنقطة ا5ا5ةننتبه للنقطة ا5ا5ة
أما إذا  ن ا
بتدأ أو ا�j أو öهما من األسماء ا
بنية فنحن نقول ، ن ا
عرب هو اsي يقبل الرفع وا1صب وا�رأل ،ا
عربة

 .مرفوع اوليس مبتدأ مرفوع وال خ� ،وخ� q �ل رفع ،مبتدأ q �ل رفع
هما من األسماء ا
بنية كأسماء االستفهام والضمائر وحينئذ تكون مبنية q �ل رفع يإذاً نقول وقد يقع ا
بتدأ أو ا�j أو *

 .مبتدأ أو q �ل رفع خ�
TمثاTمثاTمثاTل رفع ،ال ؟هل نقول مبتدأ مرفوع ،هنا مبتدأ أنتفكريٌم أنت  :مثا� q الفتح U Øأ، نقول مبتدأ مب Øحل يع
ن هذا ا

لكن  ،مكري�مٌد فيجب هنا أن ترفع تقول  �مدلو قلت  ،اسم معرب ل�ن مرفو>أنت sلك لو وضعت م�ن  ،خاص بالرفع
 .ضم� والضمائر *ها مبنية أنتن مبU Ø الفتح q �ل رفع مبتدأ أل أنتلو قلت 

خ�  اsيو ،مبتدأ مبq Ø �ل رفع هذافذهب م� ي اsهذا : أيضا ا
بتدأ وا�j قد يكونا öهما مبØ إذا قلت مثال
 .اسم موصول مبØ اsياسم إشارة مبØ و هذا ،و"هما مبØ ،مبq Ø �ل رفع
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�jأنواع ا�jأنواع ا�jأنواع ا�jأنواع ا 
    :اT �j ثالثة أنواع ] إÑاال

    .مفردمفردمفردمفرد ا
فرد وهو كث� والغالب خ�ا
فرد وهو كث� والغالب خ�ا
فرد وهو كث� والغالب خ�ا
فرد وهو كث� والغالب خ� ألولألولألولألولاااا
    ....خ� Ñلةخ� Ñلةخ� Ñلةخ� Ñلة: : : : ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4

    .خ� شبه Ñلةخ� شبه Ñلةخ� شبه Ñلةخ� شبه Ñلة    ::::ا5الثا5الثا5الثا5الث
مصطلح ا
فرد عند  -ن بعض ا
صطلحات تلتبس وتشتبه بمصطلحات أخرىأل- ا
قصود به ا�j ا
فردا�j ا
فردا�j ا
فردا�j ا
فرد: ا1وع األولا1وع األولا1وع األولا1وع األول

 yث� وا�مع ضدقد يطلق ويراد به  ،يطلق ويراد به أشياء كث�ةيطلق ويراد به أشياء كث�ةيطلق ويراد به أشياء كث�ةيطلق ويراد به أشياء كث�ةا1حوي
ا
راد با
فرد هنا q ، لكن هذا غ� ا
راد هنا ،ا
�jبتدأ وا
 ؟ا�j هنا ماذا كريمان ا
حمدانفثلك إذا قلت  ،هو ا�ملة وشبه ا�ملة باب ا�j اsي يقابل ا
فرد q باب ا

 �jمفرد كريمانا Ùهنا يس �jلة؟ اÑ لة أو شبهÑ مفرد أو Ùطالب ويقول ال مث� اهل هذا يس Ýهنا  ،نقول ال ،يأ
 .ريد با
فرد هنا ما ليس Ñلة وال شبه Ñلةن ناألن ا،مفرد

sلك اsي يبتعد عن ، العلم واستيعابه واالستفادة منه q فا
صطلحات مفاتيح لتخول ،و وتدبرهوهذا مهم q فهم ا1ح
 .نه ال يضبط ا
صطلحات وال ا
راد بهاأا
صطلحات الÃ يريدها أصحاب هذا العلم يضيع وkلط، بسبب 

يعØ ا
ث� وا�مع خ� يسÙ خ�  ،ا
ث� وا�معفيدخل q ا�j ا
فرد  ،هو ما ليس Ñلة وال شبه Ñلة    إذاً نقول ا�j ا
فردإذاً نقول ا�j ا
فردإذاً نقول ا�j ا
فردإذاً نقول ا�j ا
فرد
و{ذلك شبه ا�ملة تكون  ،±الف ا�ملة فتكون مكونة من *متy فأك_ ة،مفرد ةمفرد ألنه مكون من *مة واحد

 .مكونة من *متy فأك_
، كريمانا
حمدان : وتقول ة،ألنه مكون من *مة مفرد ،وهذا خ� مفرد ،خ� مطلوبو ،مبتدأ العدل ـف مطلوٌب  العدل: +و

 ،مث� كريمانقول ن، خ� مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مث� {ريمانو ،مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه األلف ا
حمدان
نه مكون من أبمع�  ،ألنه ليس Ñلة وال شبه Ñلة ؟
اذا ،لكن إذا جئنا نصنف هذا ا�j من أنواع ا�j نقول خ� مفرد

 .*مة واحدة
ألنه ليس Ñلة  ؟
اذا ،خ�  مفرد ،خ� مرفوع وعالمة رفعه الضمة �تهداتمبتدأ و الطاGاتف ،�تهداتالطاGات : لوتقو

  .ألنه عبارة عن *مة واحدة مفردة ااÑ q �jيع هذه األمثلة مفرد ،هذا هو ا1وع األول ،وال شبه Ñلة
    .ما Ñلة فعليةما Ñلة فعليةما Ñلة فعليةما Ñلة فعليةÁÁÁÁووووما Ñلة اسمية ما Ñلة اسمية ما Ñلة اسمية ما Ñلة اسمية إإإإوهو وهو وهو وهو  ،،،،ا�j ا�ملةا�j ا�ملةا�j ا�ملةا�j ا�ملة: ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4 

ما أن تكون إفإذا  ن اÑ �jلة فهذه ا�ملة  ،سميةإتكون Ñلة  Áماو ،ما أن تكون Ñلة فعليةإأي Ñلة     قاعدة >مةقاعدة >مةقاعدة >مةقاعدة >مة
    .ما أن تكون فعليةÁسمية وإ

اsي سمية فال kرج عن اإلعراب إإذا أردنا أن نعرب هنا أي خ� يقع Ñلة  ،رايته >�ةاإلسالم     ::::مثال ا�ملة االسميةمثال ا�ملة االسميةمثال ا�ملة االسميةمثال ا�ملة االسمية
مبتدأ أول مرفوع وعالمة اإلسالم : وهو نقول ،ال kتلف إذا  ن اÑ �jلة اسمية فإعرابه واحد ال kتلف ،سنقوT اآلن
طيب  ،خ� ا
بتدأ ا5ا4 >�ة ،مضاف إ�ه ا¤اءو ،مبتدأ ثا4 مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف: رايته ،رفعه الضمه

 . تلحظون اكتملت أرÀن ا�ملة ،q �ل رفع خ� ا
بتدأ األول �اjوا�ملة من ا
بتدأ ا5ا4 وأين خ� ا
بتدأ األول؟ نقول 
 �jتعا� "ملة االسمية�"اومن ا Tْقَوى َذلَِك {: أيضا قوô�َاُس اGِقوىف }َخْ�ٌ َو�خ�و ،مبتدأ ثا4 ذلكو أول، مبتدأ لباس ا 

    .q �ل رفع خ� ا
بتدأ األول أ ا5ا4 وا�jوا�ملة من ا
بتد ،خ� ا
بتدأ ا5ا4
فعل مضارع مرفوع : يعرفو. مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة العاقلف ،يعرف ما ينفعه العاقل: : : : ومثال خ� ا�ملة الفعليةومثال خ� ا�ملة الفعليةومثال خ� ا�ملة الفعليةومثال خ� ا�ملة الفعلية
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: ينفعه ،q �ل نصب مفعول به ،موصولة بمع� اsي ما ،هويعرف  ،هووالفاعل ضم� مستb تقدير  ة،وعالمة رفعه الضم
، q �ل رفع خ� ا
بتدأ يعرف ما وا�ملة من الفعل والفاعل ا
ستb وا
فعول به ،صلة ا
وصول ال �ل ¤ا من اإلعراب

  .رايته ،سمية ألنها مبدوءة باسمإ رايته >�ةاإلسالم : وا�ملة األوã، وقلنا أن هذه Ñلة فعلية ألنها مبدوءة بفعل
َقô َفُقوُل  اهللاôُ وَ {: و+و

ْ
فعل مضارع مرفوع وعالمة : يقول و ،مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة اهللاهنا لفظ ا�اللة  }ا�

وا�ملة الفعلية من الفعل  ،مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة: ا�قو ، والفاعل ضم� مستb تقديره هو،رفعه الضمة
 .q �ل رفع خ� ا
بتدأ والفاعل وا
فعول به

 ،يربط بy ا
بتدأ وا�j هو اsي ألنه ،وهذا الرابط مهم جدا، ا
بتدأا
بتدأا
بتدأا
بتدأببببأن تشتمل U رابط يربطها أن تشتمل U رابط يربطها أن تشتمل U رابط يربطها أن تشتمل U رابط يربطها : الواقعة خ�االواقعة خ�االواقعة خ�االواقعة خ�ا    �ط ا�ملة�ط ا�ملة�ط ا�ملة�ط ا�ملة
 ،مبتدأ �مدتلحظون  ،ذهب عë �مد: : : : مثالمثالمثالمثالمثال لو قلت  ،ولوال وجود هذا الرابط ألصبحت هذه ا�ملة أجنبية عن ا
بتدأ

 .Ñلة ذهب عëو

    ))))�-�-�-�-((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
: نه قسمy أو نوعyأ²دثنا با
حاDة السابقة عن ا
بتدأ وا�j وتكلمنا عن أنواع ا
بتدأ وعرفنا : قة ا
اضيةقة ا
اضيةقة ا
اضيةقة ا
اضيةÒت¡ ا�لÒت¡ ا�لÒت¡ ا�لÒت¡ ا�ل

 .وعرفنا أن الوصف يشbط فيه أن يسبق بنÐ أو استفهاموعرفنا أن الوصف يشbط فيه أن يسبق بنÐ أو استفهاموعرفنا أن الوصف يشbط فيه أن يسبق بنÐ أو استفهاموعرفنا أن الوصف يشbط فيه أن يسبق بنÐ أو استفهام ،وهو الوصف ،مبتدأ T مرفوع أغ� عن ا�jو مبتدأ T خ�
�مد وهو الغالب والكث� واألصل مثل  خ� مفردخ� مفردخ� مفردخ� مفرد: القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول: نقسم ثالثة أقسامثم انتقلنا إ� أنواع ا�j وقلنا أن ا�j ي

 ...لخإ رحيم زيدو كريم �مدو ربنا اهللاو نبينا
 .Ñلة فعليةÑلة فعليةÑلة فعليةÑلة فعليةأو  سميةسميةسميةسميةإإإإÑلة Ñلة Ñلة Ñلة وقلنا أن ا�j قد يكون Ñلة وهذه ا�ملة إما أن تكون  ا�j ا�ملةا�j ا�ملةا�j ا�ملةا�j ا�ملة القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4و

 وهو أن تشتمل U ضم� أو U >ئد أو U رابط يربطها با
بتدأوهو أن تشتمل U ضم� أو U >ئد أو U رابط يربطها با
بتدأوهو أن تشتمل U ضم� أو U >ئد أو U رابط يربطها با
بتدأوهو أن تشتمل U ضم� أو U >ئد أو U رابط يربطها با
بتدأ �ا يشbط فيها �ط�ا يشbط فيها �ط�ا يشbط فيها �ط�ا يشbط فيها �ط�ملة إذا وقعت خ�ملة إذا وقعت خ�ملة إذا وقعت خ�ملة إذا وقعت خااااثم بدأنا بأمر 
وتلحظون فيه عدم  هنا غ� مفيدال�م  ذهب ع�ëمد نقول  ،ألنها إذا خلت من هذا الرابط فإنها تكون أجنبية عنه

تلحظون هنا أن ال�م هنا  ذهب أبوه �مدلكن لو قلت ، ذهب عëليس T صلة با�j  �مدن ا
بتدأ وهو أل ،ترابط
 فا¤اءفا¤اءفا¤اءفا¤اء ،ههههذهب أبو �مد ،
اذا؟ ألن ا�j الواقع Ñلة اشتملت هذه ا�ملة U ضم� يعود إ� ا
بتدأ ،مbابط وÑلة مفيدة

 .�مد>ئدة إ� 
 U بتدأ وهذا الرابط أنواعإذن نقول هنا �ط ا�ملة الواقعة خ�ا أن تشتمل
     :رابط يربطها با
بتدأ وهذا الرابط أنواعرابط يربطها با
بتدأ وهذا الرابط أنواعرابط يربطها با
بتدأ وهذا الرابط أنواعرابط يربطها با

    ....الربط بy ا
بتدأ وا�ملة ا�jيةq  والكث� وهو الغالب الضم�الضم�الضم�الضم� :ا1وع األولا1وع األولا1وع األولا1وع األول
q قوT  هو الضم� وهو ا¤اءهو الضم� وهو ا¤اءهو الضم� وهو ا¤اءهو الضم� وهو ا¤اءوالرابط اsي يربطها با
بتدأ ، Ñلة اسمية وقعت خ�ا ة>� هأخالقف، ة>� هأخالق �مد: مثالمثالمثالمثال

وهذه  ، للمبتدأ األول�� q �ل رفع خواjلة من ا
بتدأ ا5ا4 وا�م ،خ� ا
بتدأ ا5ا4>�ة و ،مبتدأ ثان هأخالقو، هأخالق
    .وهذا هو الغالب q الربط وهو الضم� ،ا¤اءا¤اءا¤اءا¤اءا�ملة الÃ وقعت خ�ا قد اشتملت U ضم� ورابط يربطها با
بتدأ وهو 

والرابط فيها هو الضم� ا
ستÑ،  bلة وقعت q �ل رفع خ� يقول ا�ق و ،مبتدأ اهللالفظ ا�اللة  )يقول ا�قاهللا و(: و+وو+وو+وو+و
ثلك يصلح أن ف ،هو مذكور q ال�م لكنه ال يظهر غ� ا
حذوف فهنا الضم� ا
ستb هوهوهوهويقول ا�قدير  هوهوهوهويقول واهللا 

 .يكون رابطا
 .قد يكون ظاهرا كما q ا
ثال األول وقد يكون مستbا كما q ا
ثال ا5ا4إذاً الضم� 
 .بمع� أن ا�j يأÑ Ýلة وهذه ا�ملة اشتملت U لفظ ا
بتدأبمع� أن ا�j يأÑ Ýلة وهذه ا�ملة اشتملت U لفظ ا
بتدأبمع� أن ا�j يأÑ Ýلة وهذه ا�ملة اشتملت U لفظ ا
بتدأبمع� أن ا�j يأÑ Ýلة وهذه ا�ملة اشتملت U لفظ ا
بتدأ: : : : دة ا
بتدأ بلفظهدة ا
بتدأ بلفظهدة ا
بتدأ بلفظهدة ا
بتدأ بلفظهإ>إ>إ>إ> :ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4

 q ثالكما نلحظ
َاقôةُ {يقول اهللا سبحانه وتعا� : ا
ثالا
ثالا
ثالا
ْ
َاقôةُ ) -( ا�

ْ
 ماو ،األوã مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمةا�اقة هنا  }َما ا�
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أين الرابط هنا؟ q هذه ا�ملة  ،ة من ا
بتدأ ا5ا4 وا�j خ� ا
بتدأ األولوا�مل ،خ� ا
بتدأ ا5ا4 ا�اقةو ،مبتدأ ثا4
    .ا
بتدأ أعيد بلفظه ا�اقة ،ا�اقةالرابط فيها إ>دة ا
بتدأ بلفظه 

نك تريد تبy عظم إفما زيد  زيدلو قلت  وهذا أسلوب فيه تفخيم وتعظيموهذا أسلوب فيه تفخيم وتعظيموهذا أسلوب فيه تفخيم وتعظيموهذا أسلوب فيه تفخيم وتعظيم ،الكتاب ما الكتابما زيد،  زيد: تقول و{ذلكو{ذلكو{ذلكو{ذلك
َاقôةُ {و{ذا كما قال اهللا سبحانه  ،قدرهشأنه و

ْ
َاقôةُ ) -( ا�

ْ
َقارَِعُة { وقوT سبحانه }َما ا�

ْ
َقارَِعُة ) -(ال

ْ
تفخيم  ههذا أسلوب في}َما ال

 . Ñلة وقعت خ� والرابط فيها إ>دة ا
بتدأ بلفظه ا�اقة ماإذاً  ،وتهويل
    ....ا�ملة الواقعة خ�ا اسم إشارة راجع إ� ا
بتدأا�ملة الواقعة خ�ا اسم إشارة راجع إ� ا
بتدأا�ملة الواقعة خ�ا اسم إشارة راجع إ� ا
بتدأا�ملة الواقعة خ�ا اسم إشارة راجع إ� ا
بتدأ    qqqqبمع� أن يكون بمع� أن يكون بمع� أن يكون بمع� أن يكون : اإلشارة إ� ا
بتدأاإلشارة إ� ا
بتدأاإلشارة إ� ا
بتدأاإلشارة إ� ا
بتدأ: ا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الث

TمثاTمثاTمثاTسبحانه وتعا� :مثا Tَاُس وَ {: قوGِ  ٌ�ْْقَوى َذلَِك َخô�قوىو ،مبتدأ وهو مضاف لباسف }ا�مبتدأ ثان : ذلك ،مضاف إ�ه ا
الرابط الرابط الرابط الرابط ا�ملة U رابط وهذا  وقد اشتملت هذه ،q �ل رفع خ� ا
بتدأ األول ذلك خ�وا�ملة  ،خ� ا
بتدأ ا5ا4: خ�و

إذن ] إشارة إ� ا
بتدأ فحصل هنا الربط ا�قوى  Gاس "ذلك"ـفا
قصود ب، Gاسإشارة إ� ذلك ن أل ،ذلكوهو  هو اإلشارةهو اإلشارةهو اإلشارةهو اإلشارة
 .من اسم اإلشارة
إشارة إ�  ذلك والرابط فيها اسم اإلشارةوالرابط فيها اسم اإلشارةوالرابط فيها اسم اإلشارةوالرابط فيها اسم اإلشارةÑلة وقعت خ�ا  ذلك علمفهنا  علم ا1حو ذلك علم ينتفع به: ولو قلت مثالولو قلت مثالولو قلت مثالولو قلت مثال

 .ا
بتدأ
م© يصح أن Ôلو ا�ملة من م© يصح أن Ôلو ا�ملة من م© يصح أن Ôلو ا�ملة من م© يصح أن Ôلو ا�ملة من     ؟؟؟؟م© يكون ذلكم© يكون ذلكم© يكون ذلكم© يكون ذلك خ�ا من رابط يربطها با
بتدأخ�ا من رابط يربطها با
بتدأخ�ا من رابط يربطها با
بتدأخ�ا من رابط يربطها با
بتدأ    ةةةةوقد Ôلو هنا ا�ملة الواقعوقد Ôلو هنا ا�ملة الواقعوقد Ôلو هنا ا�ملة الواقعوقد Ôلو هنا ا�ملة الواقع: ا
ؤلف قال

    الرابط؟الرابط؟الرابط؟الرابط؟
ن ا
بتدأ هو ا�j وا�j هو أل فÐ هذه ا�الة ال ²تاج هذه ا�ملة إ� رابط ،إذا  نت ا�ملة ] نفس ا
بتدأ q ا
ع�


    .لشدة ا
طابقة بy ا
بتدأ وا�j لم ´تج ا�j إ� رابط ،بتدأا
TمثاTمثاTمثاTمثا : ûاهللانط �خ� ا
بتدأ  حس�مبتدأ ثان و: اهللاولفظ ا�اللة ، مضاف إ�ه ا�اءمبتدأ وهو مضاف و نطقف ،حس
ليس فيها  حس� اهللاخ�ا و]  وتلحظون أن ا�ملة الواقعة ،خ� ا
بتدأ األولرفع سمية q �ل إÑلة  حس� اهللا، وا5ا4

السبب q ذلك أن ا�j هو  ؟
اذا مع خلو ا�j ا�ملة من رابط ،رابط يربطها با
بتدأ ومع ذلك ال�م صحيح ومنساق
فتلحظون أن ا
بتدأ أو ا�j هو نفس ا
بتدأ q ا
ع�  نطû هو اهللا حس� و حس� هو نطû اهللانفس ا
بتدأ يعØ لو قلت 

    .لك خلت ا�ملة من الرابطفث
َحدٌ ُهَو قُْل {: قوT تعا� ومنهومنهومنهومنه

َ
وا�ملة من ا
بتدأ  ،خ� ا
بتدأ ا5ا4: حدأ ،مبتدأ ثان: اهللالفظ ا�اللة  ،مبتدأ أول: هو }اهللاôُ أ

مع ذلك ال�م وتلحظون أن ا�ملة هذه الواقعة خ�ا ليس فيها رابط يربطها با
بتدأ و ،ا5ا4 وا�j خ� ا
بتدأ األول
 ،حد من هو؟ هوأواهللا  ،حدأفاهللا من هو؟ هو اهللا  ،ا
ع�q ن ا�j هو نفس ا
بتدأ 
اذا؟ قال أل ،صحيح ومنساق ومتصل

، والرابط الغالب أن يكون ضم�ا، اإلشارة إ� ا
بتدأ، ا5الث إ>دة بطار أن تشتمل U خ�ا ةإذن يشbط q ا�ملة الواقع
 .، وقد Ôلو ا�ملة الواقعة خ�ا من الروابط وذلك إذا  ن ا�j الواقع Ñلة هو نفس ا
بتدأ q ا
ع�ا
بتدأ بلفظه

 �jو ،شبه ا�ملةشبه ا�ملةشبه ا�ملةشبه ا�ملة ا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الثمن أنواع اyينقسم قسمyينقسم قسمyينقسم قسمyجار و�رورجار و�رورجار و�رورجار و�رور    أوظرف ظرف ظرف ظرف إما  :ينقسم قسم. 
 .هذا ظرف عندكزيد  ظرف ا
�ن وظرف الزمان الظرف واضحالظرف واضحالظرف واضحالظرف واضح

 ،حرف جرq،  q اGيت�مد : ا�ر وا
جرور هو االسم اsي يقع بعد حرف ا�ر تقول وا�ار وا
جرور جار يعØ حرف
    .اسم �رور اGيتو

ُب {: الظرفالظرفالظرفالظرفمثال مثال مثال مثال 
ْ
ك ôُب َوالر
ْ
ك ôُب َوالر
ْ
ك ôُب َوالر
ْ
ك ôْسَفَل َوالر

َ
ْسَفَل أ
َ
ْسَفَل أ
َ
ْسَفَل أ
َ
خ� وهو شبه Ñلة وهو ظرف م�ن q �ل نصب خ� متعلق  أسفل و ،مبتدأ الر{ب }ِمنُْكمْ ِمنُْكمْ ِمنُْكمْ ِمنُْكمْ     أ
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 .خ�ظرف م�ن منصوب متعلق بمحذوف  أسفل ،بمحذوف خ�
    .منصوب متعلق بمحذوف خ� زمانظرف  يوم و ،هنا مبتدأ الصوم ،)اjميس يوموالصوم (

َْمُد {: ا�ار وا
جرورا�ار وا
جرورا�ار وا
جرورا�ار وا
جرور    ومثالومثالومثالومثال
ْ
َْمُد ا�
ْ
َْمُد ا�
ْ
َْمُد ا�
ْ
ôِ ا� ôِ ِهللا ôِ ِهللا ôِ ِهللا َعالَِمyَ     ِهللا

ْ
َعالَِمyَ رَبñ ال
ْ
َعالَِمyَ رَبñ ال
ْ
َعالَِمyَ رَبñ ال
ْ
اسم �رور وا�ار  ولفظ ا�اللةحرف جر  الالم: هللاهللاهللاهللاو، مبتدأ: ا�مدف }رَبñ ال

 .وهما شبه Ñلة ،وا
جرور متعلقان بمحذوف خ�
 .اسم �رور وا�ار وا
جرور متعلقان بمحذوف خ� ا�قيبة ،حرف جر q ،مبتدأ الكتاب: q ا�قيبةالكتاب  كذلككذلككذلككذلك

يقول ا�ار وا
جرور  هللا�مد و ،خ�: يومويقول . ويسكت ،خ�: أسفليقول  بعض ا
عربyبعض ا
عربyبعض ا
عربyبعض ا
عربyإ� هذه ا1قطة إ� هذه ا1قطة إ� هذه ا1قطة إ� هذه ا1قطة     بهبهبهبهوا�قيقة ننتوا�قيقة ننتوا�قيقة ننتوا�قيقة ننت
لكن عند ا�دقيق وا�أمل وا�حقيق  ،صحيح من حيث ا1ظرة العامة هذا اإلعراب ،جار و�رور خ� � ا�قيبةو، خ�

وا�قيقة وا�قيقة وا�قيقة وا�قيقة : ا
ؤلف قال، وهو أن ا�ار وا
جرور والظرف متعلقان بمحذوفوهو أن ا�ار وا
جرور والظرف متعلقان بمحذوفوهو أن ا�ار وا
جرور والظرف متعلقان بمحذوفوهو أن ا�ار وا
جرور والظرف متعلقان بمحذوف وهذا رأي Ñهور ا1حويyوهذا رأي Ñهور ا1حويyوهذا رأي Ñهور ا1حويyوهذا رأي Ñهور ا1حويy ،فاألمر ليس كذلك
 الر{بيعØ  منكم أسفلوالر{ب  ،،،،علقان بمحذوف هذا ا
حذوف هو ا�jعلقان بمحذوف هذا ا
حذوف هو ا�jعلقان بمحذوف هذا ا
حذوف هو ا�jعلقان بمحذوف هذا ا
حذوف هو ا�jتتتتأن الظرف وا�ار وا
جرور الواقعان خ�ا مأن الظرف وا�ار وا
جرور الواقعان خ�ا مأن الظرف وا�ار وا
جرور الواقعان خ�ا مأن الظرف وا�ار وا
جرور الواقعان خ�ا م

 ثابتثابتثابتثابتفففف هللا ثابتثابتثابتثابت ا�مد ،ظرف زمان منصوبيوم و ،اjميس يوم مستقرمستقرمستقرمستقرالصوم و ،،،،حاصلحاصلحاصلحاصلأو  مستقرمستقرمستقرمستقرا�j قوT ف ،أسفل مستقرمستقرمستقرمستقر
 .هذا هو ا�حقيق باإلعراب وهو األنسب ،هو ا�j وا�ار وا
جرور متعلقان با�j ا
حذوف

 ثابتثابتثابتثابت    أوأوأوأو    حاصلحاصلحاصلحاصل    أوأوأوأو    مستقرمستقرمستقرمستقر والر{ب: وا�قدير q اآلية األوã ككككويقدر ا
حذوف بمستقر أو حاصل أو ثابت و+و ذلويقدر ا
حذوف بمستقر أو حاصل أو ثابت و+و ذلويقدر ا
حذوف بمستقر أو حاصل أو ثابت و+و ذلويقدر ا
حذوف بمستقر أو حاصل أو ثابت و+و ذل: قال
 .أسفل منكم

 او�رور اأو جار ا،فتلحظون أن اq �j شبه ا�ملة إما أن يكون ظرف هللا مستقرمستقرمستقرمستقرأو  حاصلحاصلحاصلحاصلأو  ثابتثابتثابتثابت ا�مدو� اآلية ا5ا4 
�jحقيقة ،وا�قيقة أن الظرف ليس هو ا �jجرور ليس هو ا
هذا ا
حذوف  ،�j حقيقة هو �ذوفإنما ا ،وا�ار وا

 . ثابتثابتثابتثابت    أوأوأوأو    حاصلحاصلحاصلحاصل    أوأوأوأو    مستقرمستقرمستقرمستقر بـ يقدر
وقد أخذنا q صلة ا
وصول أن صلة ا
وصول قد تكون  ،أن يكونا تامyأن يكونا تامyأن يكونا تامyأن يكونا تامy: �ط الظرف وا�ار وا
جرور الواقعy خ�ا�ط الظرف وا�ار وا
جرور الواقعy خ�ا�ط الظرف وا�ار وا
جرور الواقعy خ�ا�ط الظرف وا�ار وا
جرور الواقعy خ�ا

²صل بذكر أن الفائدة أن الفائدة أن الفائدة أن الفائدة  تامy بمع� اوعرفنا مع� كونهم ،ويشbط فيهما أن يكونا تامy ،شبه Ñلة ظرف أو جار و�رور
، فإذا حصلت الفائدة بمجرد ذكرهما فهما ظرف أو جار و�رور تامy ،ا�ار وا
جرور دون ذكر ا
تعلق ا
حذوف وأالظرف 

 أن يكونا تامy أي ´صل باإلخبار بهما فائدة من غ� ا�¡يح بذكر ا
تعلق
وال يلزم  ،هللا ن ا
ع� مستقيم وواضح بمجرد ذكر ا�ار وا
جرورتلحظون أ هللا�مد فهنا  )عندكزيد (و )هللا�مد (: +و+و+و+و

 .ا�مد ثابت أو حاصل أو مستقر هللا ا
قصود خالص W مستمع سيفهم أن هللا�مد  ،هللا ثابتثابتثابتثابت ا�مدأن أقول 
زم أن نقول فال يل ،ن اإلخبار به حصل به الفائدة دون أن نذكر ا
تعلق ا
حذوفألهنا ظرف تام  عندك ،عندكزيد كذلك 

 .عندك مستقرمستقرمستقرمستقرزيد 
�رور  ال�فحرف جر و اGاءن ا�ار وا
جرور Ñلة غ� مفيدة أل بك �مد ،م�ناعë  تأمل هنا و، بك �مد ±الف: قال

yتعلق ،نه ال ´صل باإلخبار بمجرد ذكرهما فائدةأمع� ب ،غ� تام
�مد أو  بك مارمارمارمار�مد : مثالمثالمثالمثالفنقول  ،بل يلزم أن نذكر ا
 .öم غ� صحيح وال يصح اإلخبار با�ار وا
جرور ألنه غ� تام بك �مدلكن قولك  بك معجبمعجبمعجبمعجب
ظرف غ� تام ال ´صل  م�ناً  ،غ� تام هال بد أن نذكر ا
تعلق هنا ألن ،أيضا تلحظون أنها Ñلة غ� مفيدة م�ناً عë كذلك 

 .غ� تامyهما لعدم الفائدة ألنهما بفال يصح اإلخبار  ،بمجرد ذكره فائدة
 : : : : مسو�ت االبتداء با1كرةمسو�ت االبتداء با1كرةمسو�ت االبتداء با1كرةمسو�ت االبتداء با1كرة    

وال  ،بالكرم �مدفأنت حكمت U ا
بتدأ وهو  كريم �مد ،با�j ألن ا
بتدأ �كوم عليه ،األصل أن يكون ا
بتدأ معرفة
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فال يمكن أن +كم Þ Uء  ،ن تصورهعن ا�كم U الèء فرع أل ،´كم U الèء إال إذا  ن معروفا معلوما
فتلحظون أن ا
بتدأ هنا معروف  ،مفيدكتابك  ،مسافر أبوك ،كريم �مدفهذا هو األصل أن يكون ا
بتدأ معرفة  ،ل�هو

لكن مع ذلك قد يأÝ ا
بتدأ لكن مع ذلك قد يأÝ ا
بتدأ لكن مع ذلك قد يأÝ ا
بتدأ لكن مع ذلك قد يأÝ ا
بتدأ  ،ألنك تريد ²كم عليه فال ²كم إال U معروف ،�ى ا
خاطب و�ى ا
تÕم معرفة
يعØ قد تقع ا1كرة مبتدأ لكن هذا ال يكون  ،ر أو سببهذا ا
سوغ يعØ م� ،هذا ال يكون إال بمسوغلكن  نكرةنكرةنكرةنكرة

 : هنا نقول ،إال بسبب أو هناك Þء ما ي�ره Þء يسوغ ذلك فننظر
، حاDٌ  طالباألصل q ا
بتدأ أن يكون معرفة ألنه �كوم عليه وا�j حكم وال ´كم إال U معروف فال تقول 

وÁذا حكمت U ا1كرة  ،ن ا
بتدأ نكرةأل ،يد ا
خاطب من هذا ال�مفإذا قلت ذلك لن يستف ،مبتدأ وهو نكرة طالب
أي  ؟عرف من هوأما  طالبفهنا  ،ح© يكون ا�كم دقيقا اليس �دد ،طالبتطلق U أي  طالبو ،هذا ال يعنيØ بèء

ن ا
بتدأ �هول  يصح ألال حاDٌ  طالبهنا نقول  إذاً ، متأخر فال فائدة من هذا اإلخبار طالبأراه يمكن أقول هذا  طالب
 U هول ألنه ال فائدة من ا�كم� U وال ´كم
 .هذا هو األصل أن يكون ا
بتدأ معرفة، جهولا

أو أو أو أو     ،،،،عموماعموماعموماعموما    تتتتفادفادفادفادأأأأإما أن تكون هذه ا1كرة إما أن تكون هذه ا1كرة إما أن تكون هذه ا1كرة إما أن تكون هذه ا1كرة  وهذه الفائدة قسموها إ� قسمy ب(ط اإلفادةب(ط اإلفادةب(ط اإلفادةب(ط اإلفادة يصح االبتداء با1كرةلكن 
 ....وهذه القاعدة العامةوهذه القاعدة العامةوهذه القاعدة العامةوهذه القاعدة العامة    ،،،،ا أو أفادت خصوصا فهنا Éوز أن نبتدا أو أفادت خصوصا فهنا Éوز أن نبتدا أو أفادت خصوصا فهنا Éوز أن نبتدا أو أفادت خصوصا فهنا Éوز أن نبتدئئئئ بهذه ا1كرة بهذه ا1كرة بهذه ا1كرة بهذه ا1كرةفإذا أفادت ا1كرة عمومفإذا أفادت ا1كرة عمومفإذا أفادت ا1كرة عمومفإذا أفادت ا1كرة عموم    خصوصاخصوصاخصوصاخصوصاأفادت أفادت أفادت أفادت 

وال وال وال وال يعØ ا
سوغ اsي جعلنا نبتدئ با1كرة يقول  ،لكن العلماء وضعوا sلك مواضع نذكر هذه ا
واضع الÃ ] ا
سو�ت
    ::::ومن مسو�ت االبتداء با1كرةومن مسو�ت االبتداء با1كرةومن مسو�ت االبتداء با1كرةومن مسو�ت االبتداء با1كرة ،تكون اإلفادة إال بمسوغتكون اإلفادة إال بمسوغتكون اإلفادة إال بمسوغتكون اإلفادة إال بمسوغ

فلو تأملنا ا
ثال êد أن  ي كتاٌب عند:  الظرف الظرف الظرف الظرف����اjاjاjاjمثال مثال مثال مثال  ،،،،متقدما U ا
بتدأمتقدما U ا
بتدأمتقدما U ا
بتدأمتقدما U ا
بتدأ    ااااو�رورو�رورو�رورو�رور    ااااو جارو جارو جارو جارأأأأ    ااااأن يكون ا�j ظرفأن يكون ا�j ظرفأن يكون ا�j ظرفأن يكون ا�j ظرف    --------
     ،وهو ظرفي عندوا�j هو  ،كتاُب ا
بتدأ هو 
أن ا�j ظرف متقدم U  ؟ما هذا ا
سوغ ،لوجود ا
سوغ ،فثلك جاز هنا اإلخبار با1كرة ،نه متقدم U ا
بتدأأ    ::::وتلحظونوتلحظونوتلحظونوتلحظون

    .ا
بتدأ
نَاْنَاوَ وَ وَ وَ {:قوT تعا� ومنهومنهومنهومنه نَاْ فففْفنَاْ َ

َ
�َ
َ

�َ
َ

�َ
َ

هو أن ا�j ؟ ما اsي سوغ وقوع ا
بتدأ نكرة ،مبتدأ نكرة مزيد و ،خ� وهو ظرف تيناف }َمِزيدٌ َمِزيدٌ َمِزيدٌ َمِزيدٌ     �
    .ظرف متقدم

أن ا�j جار و�رور  ؟ما اsي سوغ وقوع ا
بتدأ نكرة ،مبتدأ وهو نكرة: نفعف ،نفع q العلم: ا�j ا�ار وا
جرورا�j ا�ار وا
جرورا�j ا�ار وا
جرورا�j ا�ار وا
جرور    مثالمثالمثالمثال
 .يهمتقدم عل

بَْصارِِهمْ { ومنه قوT تعا�
َ
 أ

َ
Uَبَْصارِِهمْ َو

َ
 أ

َ
Uَبَْصارِِهمْ َو

َ
 أ

َ
Uَبَْصارِِهمْ َو

َ
 أ

َ
Uَأبصارهم ،نكرة وقع مبتدأ غشاوةف }ِغَشاَوةٌ ِغَشاَوةٌ ِغَشاَوةٌ ِغَشاَوةٌ     َو Uلك  ،متقدم وهو خ� وهو جار و�رور: وs

 .جاز أن تقع ا1كرة مبتدأ

 ))))�-�-�-�-((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
قد يأÝ ا
بتدأ  وقلنا أن األصل q ا
بتدأ أن يكون معرفة لكن، ²دثنا q ا�لقة ا
اضية عن مسو�ت االبتداء با1كرة

بط العلماء هذه الفائدة بمواضع متعددة ومن هذه ا
واضع روقلنا  ،إال إذا أفاد إذا حصلت فائدةيكون ذلك وال  ،نكرة
    توا
سو�

 مسو�ت االبتداء با1كرةمسو�ت االبتداء با1كرةمسو�ت االبتداء با1كرةمسو�ت االبتداء با1كرة


 اً اً اً أن يكون ا�j ظرفاً أو جارأن يكون ا�j ظرفاً أو جارأن يكون ا�j ظرفاً أو جارأن يكون ا�j ظرفاً أو جار: األولاألولاألولاألول    سوغسوغسوغسوغا
ا
ا
ا
 اً اً اً و�رورو�رورو�رورو�رور    اً

 اً اً اً متقدممتقدممتقدممتقدم    اً
 U ا
بتدأU ا
بتدأU ا
بتدأU ا
بتدأ    اً

 .)كتاب _ رجل(ة هنا ا
بتدأ نكر، )كتاب عندك(و) رجلq ا�ار ( مثلمثلمثلمثل
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 .أن يقع ا
بتدأ ا1كرة بعد استفهامأن يقع ا
بتدأ ا1كرة بعد استفهامأن يقع ا
بتدأ ا1كرة بعد استفهامأن يقع ا
بتدأ ا1كرة بعد استفهام: ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4    سوغسوغسوغسوغا
ا
ا
ا
 فاالستفهام سوغ وقوع ا1كرة مبتدأ

ن هذه ا1كرة مسبوقة أهو  ة؟وقوع ا
بتدأ نكر غsي سواما ، خ� :q ا�ارمبتدأ، : رجلتلحظون ، )ا�ار q رجل أأأأ( مثلمثلمثلمثل
 .باستفهام
 ).هلهلهلهل(نه سبق باستفهام وهو أاsي سوغ وقوعه نكرة؟  ةنكر:كتاب) عندك كتاب هلهلهلهل( مثال آخرمثال آخرمثال آخرمثال آخر

 { { { { قوT تعا� ومنهومنهومنهومنه
َ
 أ
َ
 أ
َ
 أ
َ
ٌ أ

َ
Tِإ ٌ
َ
Tِإ ٌ
َ
Tِإ ٌ
َ
Tِإ     ِôَع اهللا ôم ِôَع اهللا ôم ِôَع اهللا ôم ِôَع اهللا ôما يعبد $وقو1ا  ،مبتدأ نكرة:$ } م W q ظرف متعلق بمحذوف خ� :مع اهللا، يدخل،  Øأأأأيع 

 . )ستفهاماوهو ..... ا¤مزةا¤مزةا¤مزةا¤مزة( تفهام وهونه سبق باسأل ة؟نكر $ غsي سواما ، مع اهللا  ئن ئن ئن ئنأو  حاصلحاصلحاصلحاصل $

 كرة بعد نÐكرة بعد نÐكرة بعد نÐكرة بعد نÐا1ا1ا1ا1أن يقع ا
بتدأ أن يقع ا
بتدأ أن يقع ا
بتدأ أن يقع ا
بتدأ : ا5الثا5الثا5الثا5الث    سوغسوغسوغسوغا
ا
ا
ا

 .)ماماماما( أنه سبق ينÐ وهو ؟sي صحح وقوع ا1كرة مبتدأاما ، خ�: q ا�ار، نكرة وهو مبتدأ :رجل )q ا�ار رجل ماماماما( مثلمثلمثلمثل
 أن تكون ا1كرة الواقعة مبتدأ موصوفةأن تكون ا1كرة الواقعة مبتدأ موصوفةأن تكون ا1كرة الواقعة مبتدأ موصوفةأن تكون ا1كرة الواقعة مبتدأ موصوفة: ا
وضع الرابعا
وضع الرابعا
وضع الرابعا
وضع الرابع ا
سوغ أوا
سوغ أوا
سوغ أوا
سوغ أو


اذا صح وقوع هذه ا1كرة مبتدأ؟ ألنها موصوفة ،)نكرة( نوم ،خ�: أفضل ،مبتدأ: نوم، )أفضل من سهر مبكرمبكرمبكرمبكر نوم( مثلمثلمثلمثل ،
 .تخصيص ا1كرةبتعميم ا1كرة أو بإما  )اjصوصببالعموم أو (²صل إما  ةفادوقلنا أن اإل ،فالوصف خصص هذه ا1كرة

 .1كرة باستفهام أو نÐ هنا ´صل العموم تكون ا1كرة >مةإذا سبقت ا، باستفهام أو اÐ1 ´صل العموم
 .بالوصف أو اإلضافة ´صل ا�خصيص

 .ُخِصَص بوصفمبتدأ وقع نكرة ألنه : نومفثلك 
 { تعا� قوT ومنهومنهومنهومنه

َ
 َول
َ
 َول
َ
 َول
َ
ٍٍ        ُمْؤِمنٌ ُمْؤِمنٌ ُمْؤِمنٌ ُمْؤِمنٌ     َعبْدٌ َعبْدٌ َعبْدٌ َعبْدٌ َول  ،نكرة مبتدأ :عبدالم االبتداء : الالم )حسب ما قبلها(حرف عطف :الواو، }َخْ�ٌ ِمْن ُمْ(ِكَخْ�ٌ ِمْن ُمْ(ِكَخْ�ٌ ِمْن ُمْ(ِكَخْ�ٌ ِمْن ُمْ(ٍِكٍ

إذا  نت ا1كرة واقعة مبتدأ ، مؤمنمؤمنمؤمنمؤمن عبدما صفته؟  ،عبدsي صحح وقوع هذه ا1كرة مبتدأ؟ أنها وصفت اما ، خ�:خ�
هو نكرة وقع مبتدأ واsي سوغ وقوعه ) عبد(نقول ، )ةÒصص(نه Éوز االبتداء بها ألنها تكون q هذه ا�الة إموصوفة ف

 .)مؤمنمؤمنمؤمنمؤمنــــبببب(نه وصف أمبتدأ 
 ةةةةأن تكون ا1كرة الواقعة مبتدأ >ملأن تكون ا1كرة الواقعة مبتدأ >ملأن تكون ا1كرة الواقعة مبتدأ >ملأن تكون ا1كرة الواقعة مبتدأ >مل: ا
وضع اjامسا
وضع اjامسا
وضع اjامسا
وضع اjامس

واألصل أن يكون  )يرفع أو ينصب أو Éزم أو Éر( ويكون عمله، هو اsي يعمل األصل أن الفعل ؟قصود بالعاملةا
ما 
ن من مسو�ت االبتداء إإذا جاء ا
بتدأ نكرة فف، هو اsي وقع عليه العمل وا
عمول، اوقد يكون العامل اسم فعال العامل

وذلك بأن  ،فÐ هذه ا�الة Éوز االبتداء بها ،فيما بعدها أي أحدثت عمال ،بعدها افيم ةهو أن تكون ا1كرة >ملبه 
 :ما أن تكونإتكون ا1كرة الواقعة مبتدأ 

  .ةأي عملت ا�ر q ا
ضاف إ�ه فبهذا تكون >مل: مع� مضافة، مضافةمضافةمضافةمضافة    .-
ألن هذه ا1كرة ؟ هنا ة
اذا صح وقوع ا
بتدأ نكر ،خ� :كتبهن اهللا ،مبتدأ نكرة :áس، )كتبهن اهللا صلواتصلواتصلواتصلوات    áس( مثلمثلمثلمثل

 ألن القول الراجحألن القول الراجحألن القول الراجحألن القول الراجح، )áس(مضاف إ�ه �رور ب:صلواتصلواتصلواتصلواتمضاف  :áس، ماذا عملت؟ عملت ا�ر q ا
ضاف إ�ه، >ملة
q ي عمل ا�رsضاف أن ا
 ،أفادت ا�خصيص ةافضواإل ،هنا ا1كرة عملت ا�ر q ا
ضاف إ�ه فإذاً  ،ا
ضاف إ�ه هو ا

) صلواتصلواتصلواتصلوات    áس(فلما قلت  ؟سجدات ،ماذا؟ ر{عات áس )كتبهن اهللا áس(لو قلت  صلواتصلواتصلواتصلواتأنا خصصت اjمس بأنها ف
 .جاء ا�خصيص بذكر ا
ضاف إ�ه

ألن هذه  ؟مبتدأ ةsي سوغ وقوع áسة نكراما  ،خ� وهو Ñلة :قرأتها، ةمبتدأ نكر: ةáس، )قرأتها كتبكتبكتبكتب ةáس(    مثلمثلمثلمثل
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 ةضافاإل، وأيضا اكتسبت ا�خصيص) كتبكتبكتبكتب ،صلواتصلواتصلواتصلوات( عملت ا�ر q ا
ضاف إ�هعملت ا�ر q ا
ضاف إ�هعملت ا�ر q ا
ضاف إ�هعملت ا�ر q ا
ضاف إ�هعملت ماذا؟ ة، ة الواقعة مبتدأ >ملا1كر
 . أفادت ا�خصيص

Q.وÁ كيف؟ بمع� يُ  عمل الفعلعمل الفعلعمل الفعلعمل الفعل    ةةةة>مل>مل>مل>ملما äَلة الفعلäأي ²ل �ل الفعل ،ل م. 
أنها عملت عمل  ؟وقوع هذه ا1كرة مبتدأsي سوغ اما  ،خ�: صدقة ة،مبتدأ نكر: أمر، )صدقة بمعروفبمعروفبمعروفبمعروف    أمر( مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك

 (كأنك قلت ، عملت با�ار وا
جرور فإذا هنا نكرة >ملة: أمر، )أمر( ا�ار وا
جرور متعلق با1كرة، الفعل
ُ
 أ
ْ
 )بمعروفبمعروفبمعروفبمعروف رمُ أ

  الفعل مثل أمرف
ُ
 أ
ْ
 .فÎ عملت عمل الفعل رمُ أ

 )نافعة q كتاب اهللاq كتاب اهللاq كتاب اهللاq كتاب اهللا قراءة( مثلمثلمثلمثل
q ا�ار ؟ عملت ماذا عملت، أنها عملت عمل الفعل؟ sي سوغ وقوع ا1كرة مبتدأاما  ،خ�:نافعةة، نكر مبتدأ :ةةةةقراءقراءقراءقراء

مصدران  )ةقراءو  أمر(فÕمة ، قرأاعملت عمل الفعل وهو  ةقراءف ،)q كتاب اهللاq كتاب اهللاq كتاب اهللاq كتاب اهللا قرأا( كأنك قلت، )q كتاب اهللاq كتاب اهللاq كتاب اهللاq كتاب اهللا( وا
جرور
q كتاب q كتاب q كتاب q كتاب  قرأا(الفعل q  q ار وا
جرور كما عمالفيما بعدهما وهو ا� وقد عمال، >مالن عمل الفعل ألنهما بمع� الفعل

 (أو  )اهللاهللاهللاهللا
ُ
 أ
ْ
 .)بمعروفبمعروفبمعروفبمعروف رمُ أ

 : ةةةةأن تكون ا1كرة >ملأن تكون ا1كرة >ملأن تكون ا1كرة >ملأن تكون ا1كرة >ملللمسوغ األخ�  ااختصار ذاً إ
 إما أن تكون مضافة: -

Q :عن الفعل بتعمل الفعل بمع� أنها مصدر نا ةأو أن تكون >مل. 
�jبتدأ وا
 ننتقل لقضية أخرى من قضايا ا

 ؟؟؟؟حكمهحكمهحكمهحكمه    ماماماما    )م ا�j من حيث ا�قديم وا�أخ� U ا
بتدأم ا�j من حيث ا�قديم وا�أخ� U ا
بتدأم ا�j من حيث ا�قديم وا�أخ� U ا
بتدأم ا�j من حيث ا�قديم وا�أخ� U ا
بتدأحكحكحكحك( و] 
 :، يقول ابن مالكاألصل q ا�j أن يقع متأخر عن ا
بتدأ

 وجوزوا ا�قديم إذ ال Dرا***واألصل q األخبار أن تؤخرا
 ،فته يصدر ا�كموا�كم ال يأÝ إال بعد معرفة ا
حكوم عليه وذكره ومعر ،ألنه حكم ؤخر؟ؤخر؟ؤخر؟ؤخر؟يييي
اذا األصل q ا�j أن 
اذا األصل q ا�j أن 
اذا األصل q ا�j أن 
اذا األصل q ا�j أن 

�jا�jا�jا�jإال متأخر: ا Ýهو حكم وا�كم ال يأ. 
ا�j أن يؤخر أن يأs  Ýلك قال العلماء أن األصل q ،والصفة ال تأÝ إال بعد ا
وصوف ،أن ا�j هو صفة للمبتدأ ::::أمر آخرأمر آخرأمر آخرأمر آخر

وال يوصف الèء  ،وحكم عليهعن ا
بتدأ ألنه q األصل وصف للمبتدأ  اإذن األصل q ا�j أن يقع متأخر، بعد ا
بتدأ
 .هذا هو األصل ،ال بعد ذكره ومعرفتهإوال ´كم عليه 

 : : : : ثالث حاالتثالث حاالتثالث حاالتثالث حاالتن للخ� من حيث ا�قديم وا�أخ� U ا
بتدأ ألكن ا
تتبع ل�م العرب ومنه القرآن الكريم Éد 

ãا�الة األوãا�الة األوãا�الة األوãوز: )جواز تأخ�ه وتقديمهجواز تأخ�ه وتقديمهجواز تأخ�ه وتقديمهجواز تأخ�ه وتقديمه( ا�الة األوÉوز أن يقدم وÉ �jأن يؤخر بمع� رأوا أن ا.  
 .وجدوا q بعض ا
واضع Éب تأخ� ا�j وال Éوز تقديمه: )وجوب تأخ�هوجوب تأخ�هوجوب تأخ�هوجوب تأخ�ه( ا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انية
 .وجدوا q بعض ا
واضع Éب تقديم ا�j وال Éوز تأخ�ه: )وجوب تقديمهوجوب تقديمهوجوب تقديمهوجوب تقديمه( ا�الة ا5ا5ةا�الة ا5ا5ةا�الة ا5ا5ةا�الة ا5ا5ة
ãا�الة األوãا�الة األوãا�الة األوãبتدأ: ا�الة األو
 جواز تقديم ا�j وتأخ�ه U ا
بتدأجواز تقديم ا�j وتأخ�ه U ا
بتدأجواز تقديم ا�j وتأخ�ه U ا
بتدأجواز تقديم ا�j وتأخ�ه U ا

ن نؤخره لكن نلحظ أن ا�قديم وا�أخ� يكون أمانع q ذلك فاÉ �jوز أن نقدمه وÉوز  إذا لم يوجد م© يكون ذلك؟م© يكون ذلك؟م© يكون ذلك؟م© يكون ذلك؟

انع؟
انع؟
انع؟
انع؟ااااما ما ما ما ، لكن من حيث ا
بدأ Éوز تأخ�ه وتقديمه ما لم يكن هناك مانع ،أو غرض ةبالغي ة�كم 

وخال من  ،من موجبات تقديم ا�j يعØ إذا خال ال�م ،أن يوجد q ال�م ما يوجب تقديم ا�j أو تأخ�هوا
انع sلك  
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�jأخ� ،موجبات تأخ� ا�قديم وا�وز للخ� اÉ هذه ا�الة Ðف.  
 .)q اGيتزيد ( مبتدأ ألن أصل ال�م :زيد ،جار و�رور خ� مقدم : اGيتq) زيدq اGيت (: مثلمثلمثلمثل

 هألن 
اذا جاز ا�أخ� وا�قديم؟
اذا جاز ا�أخ� وا�قديم؟
اذا جاز ا�أخ� وا�قديم؟
اذا جاز ا�أخ� وا�قديم؟، )q اGيتد زي( sلك يصح أن نقول جائزجائزجائزجائزقال ا�قديم هنا  تقديمه هنا واجب أم جائز؟تقديمه هنا واجب أم جائز؟تقديمه هنا واجب أم جائز؟تقديمه هنا واجب أم جائز؟
 .ليس q ال�م ما يوجب ا�قديم أو يوجب ا�أخ�

 تأخ� ا�j وجوباً تأخ� ا�j وجوباً تأخ� ا�j وجوباً تأخ� ا�j وجوباً : ا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انية

 : ا
بتدأ وذلك q مواضع أشهرهان Éب تأخ� ا�j ع
 اً اً اً أن يكون ا�j �صورأن يكون ا�j �صورأن يكون ا�j �صورأن يكون ا�j �صور: : : : ا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األول

، ح¡ ا�j يكون حكمه ا�أخ� فإذا ،أي �صور Éب فيه ا�أخ�ألن  ؟؟؟؟
اذا
اذا
اذا
اذا، اً
 .))))الالالالإإإإ، ، ، ، نمانمانمانماإإإإ((((ــــوا�¡ يكون بوا�¡ يكون بوا�¡ يكون بوا�¡ يكون ب

  الالالالإإإإوما �مٌد ( :للللاااامثمثمثمث
ٌ
وí �صور Éب ، )الالالالإإإإ(ـ
اذا؟ ألن ا�j �صور ب ،هنا Éب تأخ� ا�j، خ� :رسولمبتدأ  :�مد )رسول

 .Éب تأخ� ا�j )�مد الالالالإإإإوما رسول (فال يصح أن تقول  ،تأخ�ه
 .خ� :نذير مبتدأ :أنت) نذيرٌ  أنت نمانمانمانماإإإإ( :مثالمثالمثالمثال

 ....هو ا
تأخرهو ا
تأخرهو ا
تأخرهو ا
تأخر) ) ) ) إنماإنماإنماإنما((((ا
حصور بـ ا
حصور بـ ا
حصور بـ ا
حصور بـ     ::::QQQQهو الواقع بعدها  هو الواقع بعدها  هو الواقع بعدها  هو الواقع بعدها  ) ) ) ) إالإالإالإال((((ا
حصور بـ ا
حصور بـ ا
حصور بـ ا
حصور بـ     ::::----هنا قاعدة هنا قاعدة هنا قاعدة هنا قاعدة 
و حرف مبØ ال �ل T أحرف استثناء : الالالالإإإإ ،أداة ح¡ حرف مبØ ال �ل T من اإلعراب: نمانمانمانماإإإإ، )أعداء ما جهلوا ا1اس نمانمانمانماإإإإ(

 .نمانمانمانماإإإإببببواÉ �jب تأخ�ه ألنه �صور  ،خ�: أعداء ،مبتدأ: ا1اس، من اإلعراب
 أن يكون ا
بتدأ من األسماء الÃ ¤ا الصدارة q الأن يكون ا
بتدأ من األسماء الÃ ¤ا الصدارة q الأن يكون ا
بتدأ من األسماء الÃ ¤ا الصدارة q الأن يكون ا
بتدأ من األسماء الÃ ¤ا الصدارة q ال����مممم: : : : ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4

بها  هناك ö qم العرب أسماء لم يأِت  ،تأخ� ا�j منه نه يلزمإذا وجب تقديم ا
بتدأ فإألنه  ،ذلك تأخ� ا�j منفيلزم 
هذه هذه هذه هذه     فإذا وقع ا
بتدأ أحدفإذا وقع ا
بتدأ أحدفإذا وقع ا
بتدأ أحدفإذا وقع ا
بتدأ أحد، )ما ا�عجبيةما ا�عجبيةما ا�عجبيةما ا�عجبية، أسماء ال(طأسماء ال(طأسماء ال(طأسماء ال(ط ،أسماء االستفهامأسماء االستفهامأسماء االستفهامأسماء االستفهام( ومنها ،ةq بداية ا�ملأي  ة مصدرإالالعرب 
 .Éب تأخ� اÉ�jب تأخ� اÉ�jب تأخ� اÉ�jب تأخ� ا�j    ةةةةÐ هذه ا�الÐ هذه ا�الÐ هذه ا�الÐ هذه ا�الفففف    األسماءاألسماءاألسماءاألسماء

 )؟أحسن من اهللا حكماً  منمنمنمنو( ستفهامستفهامستفهامستفهاماالاالاالاال    أسماءأسماءأسماءأسماء: مثالمثالمثالمثال
ن ا
بتدأ من األسماء ذا؟ أل
ا ،واÉ �jب تأخ�ه ،خ�: أحسن، مبتدأ وهو اسم استفهام وÉب تقديمه ألنه اسم استفهام: منمنمنمن

 .الÃ ¤ا الصدارة q ال�م
 )؟أفضل الطالب منمنمنمن( مثلمثلمثلمثل
 )أفضل، أحسن( فــ، الÃ ¤ا الصدارة q ال�ماالستفهام سماء أواÉ �jب تأخ�ه ألن ا
بتدأ من  ،خ�: أفضل ،مبتدأ: منمنمنمن

 ،)منمنمنمن(ستفهام وهو اسم األن ا
بتدأ  ،خ�ان Éب فيهما ا�أخ�
 )يفعل خ�اً Éد ثوابه منمنمنمن( أسماء ال(طأسماء ال(طأسماء ال(طأسماء ال(ط    ::::مثالمثالمثالمثال
 .ال�م سم �ط من األسماء الÃ ¤ا الصدارة qااÉ �jب تأخ�ه ألن ا
بتدأ و ،خ� :يفعل خ�ا ،مبتدأ :منمنمنمن
 )يتوU í اهللا فهو حسبه منمنمنمن( مثلمثلمثلمثل
 .ال�م الÃ ¤ا الصدارة qن ا
بتدأ من األسماء Éب تأخ�ه ألو ،خ�: يتوU í اهللا ،سم �طامبتدأ وهو  :منمنمنمن

 )أحسن زيداً  ماماماما( ما ا�عجبيةما ا�عجبيةما ا�عجبيةما ا�عجبية مثالمثالمثالمثال
وا�ملة من الفعل والفاعل ، مفعول به: زيدا ،والفاعل ضم� مستb تقديره هو ،فعل: أحسن ،)Þء(بمع�  ةمبتدأ نكر: ماماماما

 .رةء الÃ ¤ا الصدامن األسما) ماماماما(وجب تأخ� ا�j ألن ووجب تقديم ا
بتدأ  إذاً ، )خ� ا
بتدأ(وا
فعول به 



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٧٠ - 

 

    ))))�-�-�-�-((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
  قلنا أن اT �j ثالث حاالت من حيث ا�قديم وا�أخ�قلنا أن اT �j ثالث حاالت من حيث ا�قديم وا�أخ�قلنا أن اT �j ثالث حاالت من حيث ا�قديم وا�أخ�قلنا أن اT �j ثالث حاالت من حيث ا�قديم وا�أخ�

ãا�الة األوãا�الة األوãا�الة األوãجواز تقديمه وتأخ�هجواز تقديمه وتأخ�هجواز تقديمه وتأخ�هجواز تقديمه وتأخ�ه: ا�الة األو. 
    ونتحدث عن ا
وضع ا5الث من هذه ا
واضع ،ذكرنا موضعy ،وذلك q مواضع وجوب تأخ� ا�j عن ا
بتدأوجوب تأخ� ا�j عن ا
بتدأوجوب تأخ� ا�j عن ا
بتدأوجوب تأخ� ا�j عن ا
بتدأ: ا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انية

 ....علها ضم� مستbعلها ضم� مستbعلها ضم� مستbعلها ضم� مستbاااافففف    ةةةةاÑ �jلة فعلياÑ �jلة فعلياÑ �jلة فعلياÑ �jلة فعليأن يكون أن يكون أن يكون أن يكون : : : : ا5الثا5الثا5الثا5الث    
وضع
وضع
وضع
وضعاااا

اذا؟، هنا Éب تأخ� ا�j، )هو( فعل والفاعل ضم� مستb تقديره: جاء ةفعلي ةÑل:ا�j ،مبتدأ :�مد، )جاء�مد ( مثلمثلمثلمثل 

ليس  )�مد(سيتوهم ا
خاطب أو السامع أن  )�مد جاء(فإذا قلنا  ،)�مد جاء( سنقول ألننا لو قدمنا ا�j ماذا سنقول؟
إال إذا  ستأخذون أن الفاعل ال يكون فاعال، مبتدأ �مديقصد ويريد أن وهذا غ� صحيح، ألن ا
تÕم  ،مبتدأ وÁنما فاعل


اذا  )هو(أين الفاعل؟؟؟ ضم� مستb تقديره  بعد الفعل هنا مبتدأ وال يكون فاعل ألنه لم يأِت �مد sلك ، وقع بعد الفعل
هنا ا�بس الفاعل  )�مد جاء( فلو قدمنا ا�j وقلنا، بعد الفعل وÁنما جاء قبل الفعل ِت م يأفاعل؟ ألنه ل�مد لم نقل 

 .فاعلها ضم� مستb ةإذن يكون اÑ �jل، با
بتدأ وهذا اللبس غ� جائز
قديمه فال Éوز أن ا�j هنا ال Éوز ت، )هو( مستb تقديرهضم� والفاعل ) جاء(ا�j هنا Ñلة فعلية و] ا
ؤلفة من الفعل 

فثلك ح© ال  ،فاعل وليس مبتدأ �مدسيتوهم ا
خاطب أن  ةفمبا��مد  جاءذا قلت إألنك  )�مد جاء(تقدمة فتقول 
 . ن يؤخر ا�jأألصل؟ أن يتقدم ا
بتدأ وا نرتكب ذلك ا�وهم Éب أن نل¼م باألصل ما

، هنا ال�م صحيح لكن ليس من باب ا
بتدأ وا�j )�مد اءج(أما لو قيل  ألن ا
خاطب سيتوهم أن �مد الفاعلألن ا
خاطب سيتوهم أن �مد الفاعلألن ا
خاطب سيتوهم أن �مد الفاعلألن ا
خاطب سيتوهم أن �مد الفاعلقال 
Ñلة صحيحة  )�مد جاء(صحيحة Ñلة اسمية، Ñلة ، من باب ا
بتدأ وا�j) جاء�مد ( ،والفاعل ولكن من باب الفعل
 .Ñلة فعلية من باب الفعل والفاعل

ا�ملة  لتبسستال Éوز تقديمه ألنه ) ضم� مستÑbلة فعلية فاعلها فهو ) (جاء�مد (فإذا جاء ا�j بهذه الصورة 
 )أبوهأبوهأبوهأبوه جاء�مد ( با�ملة الفعلية ±الف قولك االسمية


اذا؟؟ اسم بارز، إنما اسم بارز امستb الكن فاعلها ليس ضم� ،فعلية ةاÑ �jل �jوز أن يقدم اÉ هذه ا�الة q ال ألنه 
 )�مد أبوهأبوهأبوهأبوه جاء( نقول، فيصح أن ´صل لبس

 .)أبوهأبوهأبوهأبوه( قوT وهو ظاهرفاعلها اسم  ةفعلي ةفيجوز هنا تقديم ا�j ألن اÑ �jل، خ� مقدم ةÑل: أبوهأبوهأبوهأبوه جاءمبتدأ  :مد�
  .ن نقدم ا�jأال ´صل لبس فثلك Éوز  ا فهناظاهر اما إذا  ن اسما، أمستb اإذا  ن الفاعل ضم� م© ´صل اللبس؟م© ´صل اللبس؟م© ´صل اللبس؟م© ´صل اللبس؟

 : يتقدم اU �j ا
بتدأ وجوبا q مواضع    ا
بتدأ وجوباً ا
بتدأ وجوباً ا
بتدأ وجوباً ا
بتدأ وجوباً تقديم اU �j تقديم اU �j تقديم اU �j تقديم اU �j : ا�الة ا5ا5ةا�الة ا5ا5ةا�الة ا5ا5ةا�الة ا5ا5ة
 وا�j ظرف أو جار و�روروا�j ظرف أو جار و�روروا�j ظرف أو جار و�روروا�j ظرف أو جار و�رور    ،،،،ليس ¤ا مسوغ إال تقديم ا�jليس ¤ا مسوغ إال تقديم ا�jليس ¤ا مسوغ إال تقديم ا�jليس ¤ا مسوغ إال تقديم ا�j    ةةةةأن يكون ا
بتدأ نكرأن يكون ا
بتدأ نكرأن يكون ا
بتدأ نكرأن يكون ا
بتدأ نكر: : : : ا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األول

نَاْنَاوَ وَ وَ وَ {:  مثلمثلمثلمثل نَاْ فففْفنَاْ َ
َ

�َ
َ

�َ
َ

�َ
َ


اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟نا قال العلماء Éب تقديم ا�j ، هو�ينا ا�j ظرف ة،مبتدأ نكر: مزيد، }َمِزيدٌ َمِزيدٌ َمِزيدٌ َمِزيدٌ     � 
 ة،بتدأ نكرألن ا
 .فهنا أكيد يوجد مسوغ ،ال بمسوغإ ةن ا
بتدأ ال يكون نكرأوعرفنا 

ا
سوغ هنا ، أأن ا�j ظرف متقدم U ا
بتد ةاsي سوغ وقوع ا
بتدأ نكرقال العلماء  ؟؟؟؟sي سوغ وقوع ا1كرة مبتدأsي سوغ وقوع ا1كرة مبتدأsي سوغ وقوع ا1كرة مبتدأsي سوغ وقوع ا1كرة مبتدأااااما ما ما ما فففف
 .ال�م غ� صحيح فلو أخرنا ا�j عن ا
بتدأ لزال هذا ا
سوغ فيصبح ،تقديم ا�j الظرف

ٍٍ    { مثلمثلمثلمثل َجٍلٍ
َ
َجللñ�ُِ أ
َ
َجللñ�ُِ أ
َ
َجللñ�ُِ أ
َ
 }ِكتَاٌب ِكتَاٌب ِكتَاٌب ِكتَاٌب لñ�ُِ أ

 اسم �رور :حرف جر W الالم ،خ� مقدم وهو جار و�رور: ل� ة،مبتدأ نكر: كتاب
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 .فلو أخرناه لزال هذا ا
سوغ ة،ألن تقديمه هو اsي سوغ وقوع ا
بتدأ نكر 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟ ،قال العلماء Éب تقديم ا�j هنا
 )رجلq ا�ار ( مثلمثلمثلمثل
، هو أن ا�j جار و�رور متقدم U ا
بتدأ ما هذا ا
سوغ؟ما هذا ا
سوغ؟ما هذا ا
سوغ؟ما هذا ا
سوغ؟ ،وال Éوز االبتداء با1كرة إال بمسوغ ،ةمبتدأ نكر: رجل

 .فلو أخرنا ا�j لزال هذا ا
سوغ ،اsي سوغ وقوع ا1كرة مبتدأ هو تقدم ا�jف
خر هذا اs �jهب ، فا�j وليس لوقوع هذه ا1كرات مبتدأ من مسوغ إال تقديم ة،مبتدأ نكر) رجل،كتاب،مزيد(

ُ
لو أ

 . هذا ا
سوغ
 أن يتصل q ا
بتدأ ضم� يعود U بعض ا�jأن يتصل q ا
بتدأ ضم� يعود U بعض ا�jأن يتصل q ا
بتدأ ضم� يعود U بعض ا�jأن يتصل q ا
بتدأ ضم� يعود U بعض ا�j: : : : ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4

ٍٍ    {    مثلمثلمثلمثل  قُلُوٍبٍ
َ

Uَ ْم
َ
 قُلُوبأ

َ
Uَ ْم

َ
 قُلُوبأ

َ
Uَ ْم

َ
 قُلُوبأ

َ
Uَ ْم

َ
َفالَُهاأ َفالَُهاْ َفالَُهاْ قققْقَفالَُهاْ

َ
أ
َ
أ
َ
أ
َ
 }أ

 .مبتدأ مؤخر: أقفا¤ا ،جار و�رور خ� مقدم وجوبا: U قلوب
فÐ هذه ا�الة  قلوب ة إ�>ئد) ا¤اء( يعود U بعض ا�jاتصل بضم� ) أقفال(ألن ا
بتدأ  وجب تقديم ا�j؟وجب تقديم ا�j؟وجب تقديم ا�j؟وجب تقديم ا�j؟أأأأsي sي sي sي اااا    ماماماما

�jب تقديم اÉ. 
 )طاGاتهاq الÕية (    مثلمثلمثلمثل

 .مبتدأ مؤخر :طاGاتها ،جار و�رور خ� مقدم وجوبا :q الÕية
 .�فيجب تقديم اj الÕيةU  ة>ئد) ا¤اء( ،الÕيةيعود U بعض ا�j وهو  األن q ا
بتدأ ضم� 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟

وهو والرتبة ا
تصل به U متأخر q اللفظ ؟ ألنه لو تقدم ا
بتدأ لعاد الضم� 
اذا خ� مقدم وجوبا) q الÕية-U قلوب(
ا�j وهذا ال Éوز، فالضم� البد أن يكون T مرجع، وا
رجع األصل أن يكون متقدم q اللفظ والرتبة أو يكون متقدم 

ألننا ( اللفظ q الضم� U متأخرسيعود ف) ةq الÕي طاGاتها(ا لو قدمنا ا
بتدأ يصبح ال�م ألنن q أحدهما دون اآلخر،
>دت U بعض  طاGاتهاq ) ا¤اء( ـف ،وهذا ال Éوز )ألن ا�j رتبته ا�أخ� عن ا
بتدأ(ة الرتب� و )لفظنا به بعد ا
بدأ

 .ةالÕيا�j وهو 
فإذا قدمنا ا�j عندها سيصبح  ،�j ونقدمهبافنأÝ  ،ق ل�م العرب نضطر �قديم ا�jموافويكون فح© نصحح ال�م 

 . لفظت به أوال وهذا جائز نكألن الضم� سيعود U متأخر q الرتبة لكنه متقدم q اللفظ، أل 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟ ا،ال�م صحيح
 .متقدم q اللفظ هأن يعود الضم� U متأخر q الرتبة لكن) ÉوزÉوزÉوزÉوز(
، كما q ح© 3رج من هذا اإلش�ل Éب علينا تقديم ا�j، أن يعود الضم� U متأخر q اللفظ ومتأخر q الرتبة)ÉوزÉوزÉوزÉوز    الالالال(

 ).q ا
كتبة روادها(، )أم U قلوب أقفا¤ا: (مثال
أسماء أسماء أسماء أسماء  ،أسماء االستفهامأسماء االستفهامأسماء االستفهامأسماء االستفهام( واألسماء الÃ ¤ا الصدارة أن يكون ا�j من األسماء الÃ ¤ا الصدارة q الأن يكون ا�j من األسماء الÃ ¤ا الصدارة q الأن يكون ا�j من األسماء الÃ ¤ا الصدارة q الأن يكون ا�j من األسماء الÃ ¤ا الصدارة q ال����مممم    ::::ا
وضع ا5الثا
وضع ا5الثا
وضع ا5الثا
وضع ا5الث

 )ما ا�عجبيةما ا�عجبيةما ا�عجبيةما ا�عجبية، ال(طال(طال(طال(ط
ألنه     
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟ ،خ� لكنه مقدم وجوبا م©، )اهللا م© ن¡( ن أصل ال�مأل ،خ� مقدم: م© ،مبتدأ :ن¡ )؟اهللا ن¡م© (    مثالمثالمثالمثال

 .إذن Éب تقديمه افهنا اسم االستفهام وقع خ�، Éب تقديمه اخ�وقع واسم االستفهام سواء وقع مبتدأ أو  ،اسم استفهام
 .خ� مقدم وجوبا ألنه اسم استفهام: أين ،مبتدأ :الكتاب )؟الكتابأين أين أين أين (مثالمثالمثالمثال

 إالإالإالإالأو أو أو أو     إنماإنماإنماإنمان يكون ا
بتدأ �صور بن يكون ا
بتدأ �صور بن يكون ا
بتدأ �صور بن يكون ا
بتدأ �صور بأأأأ: : : : ا
وضع الرابعا
وضع الرابعا
وضع الرابعا
وضع الرابع

كذلك من مواضع تقديم ا�j وجوبا ا، وأخذنا قبل أن اÉ �jب تأخ�ه إذا  ن �صور، قلنا سابقا أن ا
حصور Éب تأخ�ه
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 )اون ا
بتدأ �صورأن يك(
َماôَما{ مثالمثالمثالمثال ôَما ôَما ôغغغغ  رَُسو1َِا ا    فَإِفَإِفَإِفَإِ

َ
Uَرَُسو1َِا ا 
َ

Uَرَُسو1َِا ا 
َ

Uَرَُسو1َِا ا 
َ

Uَ 
ُ
غ

َ
َال

ْ
G 

ُ
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َ
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ْ
G 

ُ
غ

َ
َال

ْ
G 

ُ
غ

َ
َال

ْ
G     ُyُِمب

ْ
ُمبyُِ ال
ْ
ُمبyُِ ال
ْ
ُمبyُِ ال
ْ
ا ن ا
بتدأ �صورأل 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟ ،خ� مقدم وجوبا: U رسو1ا، مبتدأ وهو ا
حصور: اGالغ }ال

 .إنماإنماإنماإنمابببب
 الرôُسوِل { مثالمثالمثالمثال

َ
Uَ ُسوِل َوَماôالر 
َ

Uَ ُسوِل َوَماôالر 
َ

Uَ ُسوِل َوَماôالر 
َ

Uَ َوَما 
ô

 إِال
ô

 إِال
ô

 إِال
ô

 إِال
ُ
غ

َ
َال

ْ
Gا 

ُ
غ

َ
َال

ْ
Gا 

ُ
غ

َ
َال

ْ
Gا 

ُ
غ

َ
َال

ْ
Gالغ }اGحصور : ا
جار و�رور خ� مقدم : U الرسول ،هو الواقع بعدها إالإالإالإالببببمبتدأ وا

 .وí �صور Éب تأخ�ه بإالبإالبإالبإالن ا
بتدأ �صور أل 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟وجوبا 
 .إالإالإالإالبببب؟ ألنه �صور 
اذا
اذا
اذا
اذا ،مبتدأ مؤخر وجوبا :زيد ،خ� مقدم وجوبا: q ا�ار، )زيد إالإالإالإالما q ا�ار ( مثالمثالمثالمثال

    :ننتقل 1قطه أخرى و]
  :حاالت ا
بتدأ وا�j من حيث اsكر وا�ذفحاالت ا
بتدأ وا�j من حيث اsكر وا�ذفحاالت ا
بتدأ وا�j من حيث اsكر وا�ذفحاالت ا
بتدأ وا�j من حيث اsكر وا�ذف
�jبتدأ ويذكر ا
 )شجاع زيد ،كريم �مد( فنقول األصل q ال�م أن يذكر ا

�jبتدأ وا
إما أن إما أن إما أن إما أن : و¤ذا ا�ذف حاالت، لكن قد يأq Ý ال�م حذف ا
بتدأ أو حذف ا�j ،هذا هو األصل ،فذكرت ا
 .))))ااااواجبواجبواجبواجب((((    وÁما أن يكونوÁما أن يكونوÁما أن يكونوÁما أن يكون ،،،،))))ااااجائزجائزجائزجائز((((يكون يكون يكون يكون 

 : : : : ذف ثالث حاالت و]ذف ثالث حاالت و]ذف ثالث حاالت و]ذف ثالث حاالت و]ا
تتبع لا
تتبع لا
تتبع لا
تتبع ل����م العرب من حيث اsكر وا�م العرب من حيث اsكر وا�م العرب من حيث اsكر وا�م العرب من حيث اsكر وا�
ãا�الة األوãا�الة األوãا�الة األوãجوازاً : : : : ا�الة األو �jبتدأ أو ا
 م© يكون حذف ا
بتدأ أو ا�j جائز؟م© يكون حذف ا
بتدأ أو ا�j جائز؟م© يكون حذف ا
بتدأ أو ا�j جائز؟م© يكون حذف ا
بتدأ أو ا�j جائز؟ حذف ا
بتدأ أو ا�j جوازاً حذف ا
بتدأ أو ا�j جوازاً حذف ا
بتدأ أو ا�j جوازاً حذف ا

 .ة>م ةوهذه قاعد ،ولم يكن q الولم يكن q الولم يكن q الولم يكن q ال����م ما يوجب ا�ذفم ما يوجب ا�ذفم ما يوجب ا�ذفم ما يوجب ا�ذف    ،،،،إذا دل U ا
حذوف د�لإذا دل U ا
حذوف د�لإذا دل U ا
حذوف د�لإذا دل U ا
حذوف د�ل
 ))))جوازاً جوازاً جوازاً جوازاً     ا�jا�jا�jا�jحذف حذف حذف حذف ((((: : : : مثالمثالمثالمثال

 ستفهامستفهامستفهامستفهامااااكأن يقع q جواب سؤال كأن يقع q جواب سؤال كأن يقع q جواب سؤال كأن يقع q جواب سؤال ////----

 خا�(ا�قدير، )عندي( تقديره مبتدأ وا�j �ذوف جوازاً : خا� ،خا�مثال : ا�واب ،خ� :عندك ،من: ا
بتدأ عندك؟ من
 .جائز هناحذف ا�j ) عندي

ُكلَُها{: آخرآخرآخرآخر مثالمثالمثالمثال
ُ
ُكلَُهاأ
ُ
ُكلَُهاأ
ُ
ُكلَُهاأ
ُ
َهاَهاَهاَها    أ

		  ؟ ا�j �ذوف جوازا تقديره)ظلها(أين خ� ا
بتدأ أين خ� ا
بتدأ أين خ� ا
بتدأ أين خ� ا
بتدأ ، مبتدأ: ظلها، ا�j: دائم، مبتدأ: أكل، }َدائٌِم َوِظلَدائٌِم َوِظلَدائٌِم َوِظلَدائٌِم َوِظل		
فحذف ا�j جوازا ألنه دل U ا
حذوف د�ل وألن ليس q ال�م ما يوجب حذفه sلك  ن  )دائم ظلها( ا�قدير )دائم(

 .حذفه جائز
QQQQ////    )))) بتدأحذف حذف حذف حذف
 يك_ q مواضع ومنها ))))جوازاجوازاجوازاجوازا    ا
بتدأا
بتدأا
بتدأا

 إذا وقع ا
بتدأ q جواب استفهامإذا وقع ا
بتدأ q جواب استفهامإذا وقع ا
بتدأ q جواب استفهامإذا وقع ا
بتدأ q جواب استفهام: ا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األول

 )؟؟؟؟أنتكيف كيف كيف كيف (    مثلمثلمثلمثل
وهو من  ،ال�م ن ا�j من األسماء الÃ ¤ا الصدارة qأل ،ا�j وهنا Éب تقديم ،خ� مقدم: كيف ،مؤخر مبتدأ: أنت


اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟) أنا(�ذوف جوازا تقديره : وا
بتدأ، خ�: طيب ،طيب: فا�واب )؟؟؟؟أنتكيف كيف كيف كيف (إذا قلت  ،أسماء االستفهام  q ألنه وقع
 .îذف ا
بتدأ) طيب( وÉوز أن نقول) طيب أنا( فيجوز أن نقول ،جواب استفهام

َُطَمةُ وَ وَ وَ وَ {    مثلمثلمثلمثل
ْ
ْدَراَك َما ا�

َ
َُطَمةُ َما أ

ْ
ْدَراَك َما ا�

َ
َُطَمةُ َما أ

ْ
ْدَراَك َما ا�

َ
َُطَمةُ َما أ

ْ
ْدَراَك َما ا�

َ
ُموقََدةُ { ؟ ا�واب}َما أ

ْ
ُموقََدةُ نَاُر اهللاôِ ال
ْ
ُموقََدةُ نَاُر اهللاôِ ال
ْ
ُموقََدةُ نَاُر اهللاôِ ال
ْ
 }نَاُر اهللاôِ ال

فيجوز أن ، ألنه وقع q جواب استفهام 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟ وحذف ا
بتدأ جوازا )نار اهللا ]( �ذوف جوازا وا�قدير أين ا
بتدأ؟أين ا
بتدأ؟أين ا
بتدأ؟أين ا
بتدأ؟ ،خ�: نار
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  )-( .îذف ا
بتدأ) نار اهللا( وÉوز أن نقول) نار اهللا ]( نقول

    ))))¥-¥-¥-¥-((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
 : وقلنا أن ا
بتدأ ´ذف جوازا q مواضع وذكرنا جوازاجوازاجوازاجوازا    ا
بتدأا
بتدأا
بتدأا
بتدأحذف حذف حذف حذف قد ²دثنا q ا�لقة ا
اضية عن 

 أن يقع q جواب استفهامأن يقع q جواب استفهامأن يقع q جواب استفهامأن يقع q جواب استفهام: : : : ا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األول

 .)طيب أنا( وا�قديرا، �ذوف جواز: وا
بتدأ؛ خ�: طيب هنا) طيب( ا�واب )كيف أنت؟(: مثلمثلمثلمثل
 وفاء ا�زاء تقع q أسلوب ال(ط �Gاوفاء ا�زاء تقع q أسلوب ال(ط �Gاوفاء ا�زاء تقع q أسلوب ال(ط �Gاوفاء ا�زاء تقع q أسلوب ال(ط �Gا، ، ، ، عد فاء ا�زاءعد فاء ا�زاءعد فاء ا�زاءعد فاء ا�زاءأن يقع ا
بتدأ بأن يقع ا
بتدأ بأن يقع ا
بتدأ بأن يقع ا
بتدأ ب    ::::ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4

 وا�قدير وا
بتدأ �ذوف جوازا ،ا�ار وا
جرور خ� :1فسه ،فاء ا�زاء: الفاء، )لنفسهفخلص q عمله أ من(: مثالمثالمثالمثال
 .إذاً ا
بتدأ �ذوف جوازاً لوقوعه بعد فاء ا�زاء، )1فسه فإخالصه(

 : وذلك q مواضع نذكر أشهرها ،قد ´ذف ا
بتدأ ويكون هذا ا�ذف واجبا وباً وباً وباً وباً حذف ا
بتدأ وجحذف ا
بتدأ وجحذف ا
بتدأ وجحذف ا
بتدأ وج: : : : ا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انية

جرد ا
د
جرد ا
د
جرد ا
د
جرد ا
دحححح أو اsم أو الbحم أو اsم أو الbحم أو اsم أو الbحم أو اsم أو الbحم    مقطو>مقطو>مقطو>مقطو>    ااااإذا  ن خ� ا
بتدأ نعتإذا  ن خ� ا
بتدأ نعتإذا  ن خ� ا
بتدأ نعتإذا  ن خ� ا
بتدأ نعت    -------- 

واألصل q ا1عت أن ، )النسق عطف ،اGيان عطف ،اGدل ،ا1عت(]  ما ] ا�وابع؟ما ] ا�وابع؟ما ] ا�وابع؟ما ] ا�وابع؟، وهو الصفة هنا، وا1عت من ا�وابع
، و"هما مرفو>ن نعت 
حمد :الكريمُ  ،فاعل :�مدٌ  )الكريمجاء �مد ( فنقول، )تباعا(عوت q اإلعراب ويسÙ يتبع ا
ن

 .)للمنعوت q اإلعراب ابمع� أننا êعل ا1عت موافق(تباع وهذا يسÙ باال
 : ومن هذه األغراض: والقطع يكون لغرض، )نه ال يتبع ا
نعوت q اإلعرابأبمع� ( والقطع لكن قد يقطع ا1عت


جرد ا
دح مقطو> اأن يكون نعت --. 
Q- م مقطو> اأن يكون نعتsجرد ا
. 
P- حم مقطو> اأن يكون نعتbجرد ال
 

    ....نه مفعول به لفعل �ذوفأا1صب U ، إذا قطعت ا1عت جاز فيه الرفع وا1صبإذا قطعت ا1عت جاز فيه الرفع وا1صبإذا قطعت ا1عت جاز فيه الرفع وا1صبإذا قطعت ا1عت جاز فيه الرفع وا1صب
 .)الكريم أعØأعØأعØأعØمد جاء �(؟ �قديرا ما ،هنا قطعت ا1عت )الكريمَ جاء �مٌد ( مثلمثلمثلمثل

، نه خ� 
بتدأ �ذوف وجوبا أU ، يعرب ا1عت هنا قطعت ا1عت وقطعته بالرفع )الكريمُ مررت بمحمٍد ( وÁذا قلت
 .هو الشاهد عندناهذا و )الكريمُ  هوهوهوهومررت بمحمد ( ا�قديرو
 قطع ا1عت با
دقطع ا1عت با
دقطع ا1عت با
دقطع ا1عت با
دحححح: : : : مثالمثالمثالمثال �


اذا 
اذا 
اذا 
اذا     )ا�ميدُ  ا�مد هللاِ (ولكن هنا قطعنا وقلنا، )ا�ميدِ  ا�مد هللاِ ( بعنا لقلناأتولو ، لفظ ا�اللة �رور، )ا�ميدُ ا�مد هللا (
 ....والقطع هنا جاء للمدوالقطع هنا جاء للمدوالقطع هنا جاء للمدوالقطع هنا جاء للمدحححح )ا�ميدُ  هوهوهوهو ا�مد هللاِ ( وا�قدير، خ� 
بتدأ �ذوف وجوبا: ا�ميدُ ف، جل ا
دحأمن  قطعنا؟قطعنا؟قطعنا؟قطعنا؟

 قطع ا1عت باsمقطع ا1عت باsمقطع ا1عت باsمقطع ا1عت باsم: : : : مثالمثالمثالمثال �

اسم �رور وعالمة جره الفتحة ألنه øنوع : إبليَس  حرف جر: من ،ا
نعوت :إبليَس  )ا
ؤمنy عدوُ  أعوذ باِهللا من إبليَس (
، خ� 
بتدأ �ذوف وجوبا: عدوُ ، )عدوُ ( لكن هنا قطعت فقلت، )عدوِ ( تبعت لقلتأولو ) عدوُ (قلت ، من ال¡ف

 .القطع جاء لثمالقطع جاء لثمالقطع جاء لثمالقطع جاء لثم    )عدو هوهوهوهومن إبليس (وا�قدير

                                 
 ستماع ل�م ا�كتور وتتبع ال(ح معهالطباعة ا
نهج باأنصح ا�ميع بعد  ١
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 قطع ا1عت بالbحمقطع ا1عت بالbحمقطع ا1عت بالbحمقطع ا1عت بالbحم: : : : مثالمثالمثالمثال �

، اسم �رور :عبدِ ، ن اGاء حرف جر، أل)ا
سكyِ (تبعت لقلت أولو ) ا
سكyُ (عت وقلت هنا قط) ا
سكyُ َك مررُت بعبدِ (
 ِyسك
 يكون �رور:ا

بعبدك (ا�قدير، خ� 
بتدأ �ذوف وجوبا :ا
سكyُ ، ا
سكyُ ك مررت بعبدِ ( فنقول، جل الbحمأمن  من أجل ماذا قطعت؟من أجل ماذا قطعت؟من أجل ماذا قطعت؟من أجل ماذا قطعت؟
 .القطع جاء للbحمالقطع جاء للbحمالقطع جاء للbحمالقطع جاء للbحم) ا
سكyُ  هوهوهوهو
QQQQ----    jأن يكون اjأن يكون اjأن يكون اjعن فعلهعن فعلهعن فعلهعن فعله    اااانائبنائبنائبنائب    مرفو>مرفو>مرفو>مرفو>    اااا� مصدر� مصدر� مصدر� مصدرأن يكون ا 

 .Dب Dبا، كتب كتابا مثلمثلمثلمثل    ننننااااما دل U ا�دث ا
جرد من الزمما دل U ا�دث ا
جرد من الزمما دل U ا�دث ا
جرد من الزمما دل U ا�دث ا
جرد من الزم: ا
صدرا
صدرا
صدرا
صدر
 .كأنه هو الفعلكأنه هو الفعلكأنه هو الفعلكأنه هو الفعل    ،،،،أنه أدى عمل فعلهأنه أدى عمل فعلهأنه أدى عمل فعلهأنه أدى عمل فعله: نائب عن فعلهنائب عن فعلهنائب عن فعلهنائب عن فعله

 أمري( ا�قدير، ا
بتدأ �ذوف وجوبا أسمعأسمعأسمعأسمعخ� مصدر مرفوع نائب عن فعله كأ4 قلت  :سمع )سمٌع وطاعةٌ ( :ذلكذلكذلكذلك    مثالمثالمثالمثال
 .وهو خ� 
بتدأ �ذوف وجوبا مصدر ناب عن فعله،:سمع، )عةسمع وطا

 )أذو نسب أم أنت بال; >رف     فقالت حناٌن ما أâ بك ههنا(    ::::مثالمثالمثالمثال
 .حناناً عليه مرأة أي أ²> المصدر وليس اسم : حنان، )حنان( q قوT :الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد
 .)حنان أمري( �قديرا، وهو خ� 
بتدأ �ذوف وجوبا، خ� مصدر مرفوع ناب عن فعله: حنان

PPPP----    صوصÒ �jصوصأن يكون اÒ �jصوصأن يكون اÒ �jصوصأن يكون اÒ �jؤخر) ) ) ) ببببئئئئسسسس    ،،،،نعمنعمنعمنعم((((    أن يكون ا
 )وقد يتأخر ن ا
خصوص قد يتقدمأل((((    ا
ؤخرا
ؤخرا
ؤخرا
 ....باsمباsمباsمباsم    البد ¤ا من Òصوصالبد ¤ا من Òصوصالبد ¤ا من Òصوصالبد ¤ا من Òصوص    ،،،،sمsمsمsمنشاء انشاء انشاء انشاء افعل إلفعل إلفعل إلفعل إل: : : : ببببئئئئسسسسبا
دبا
دبا
دبا
دحححح، ، ، ،     البد ¤ا من Òصوصالبد ¤ا من Òصوصالبد ¤ا من Òصوصالبد ¤ا من Òصوص    
د
د
د
دححححنشاء انشاء انشاء انشاء افعل إلفعل إلفعل إلفعل إل: : : : نعمنعمنعمنعم

 زيد    أين ا
خصوص با
دأين ا
خصوص با
دأين ا
خصوص با
دأين ا
خصوص با
دحححح؟؟؟؟ )الرجل زيد نعمنعمنعمنعم(فإذا قلت 

 عمرو أين ا
خصوص باsم؟أين ا
خصوص باsم؟أين ا
خصوص باsم؟أين ا
خصوص باsم؟ )عمرول الرج ببببئئئئسسسس( وÁذا قلت

 وهنا ا
خصوص متأخر q الوهنا ا
خصوص متأخر q الوهنا ا
خصوص متأخر q الوهنا ا
خصوص متأخر q ال����مممم

الرجل  ببببئئئئسسسس(، )زيد هوهوهوهو    الرجل نعمنعمنعمنعم(: ه هوتقدير ،ن ا
بتدأ �ذوف وجوباإف، خ�) وعمر ،زيد( إذا أعرب ا
خصوص ا
تأخرف
فإذا أعرب ا
خصوص ، ا
ؤخرا
ؤخرا
ؤخرا
ؤخر) ببببئئئئسسسس -نعمنعمنعمنعم(تلحظون أن اÒ �jصوص ، )وعمر(وا
ذموم ) زيد( أي ا
مدوح، )وعمرهو هو هو هو 
 .ن ا
بتدأ �ذوف وجوباإف اخ�

 )الرجل ببببئئئئسسسسعمر ) (الرجل نعمنعمنعمنعمزيد (لو قلت  اااامقدممقدممقدممقدم    ما إذا  ن ا
خصوصما إذا  ن ا
خصوصما إذا  ن ا
خصوصما إذا  ن ا
خصوصأأأأ
    .وا�ملة بعده خ� ،ن ا
خصوص هنا إذا قدم يعرب مبتدأإف، فهنا ا
سألة Ôرج عما نريد

 : اوذلك q مواضع نذكر أشهره حذف ا�j وجوباحذف ا�j وجوباحذف ا�j وجوباحذف ا�j وجوبا    ::::ا�الة ا5ا5ةا�الة ا5ا5ةا�الة ا5ا5ةا�الة ا5ا5ة
 ب(ط أن يكون ا�j كوناً مطلقاً ب(ط أن يكون ا�j كوناً مطلقاً ب(ط أن يكون ا�j كوناً مطلقاً ب(ط أن يكون ا�j كوناً مطلقاً     ،،،،االمتناعيةاالمتناعيةاالمتناعيةاالمتناعية    لواللواللواللوالبعد بعد بعد بعد     أن يقع ا
بتدأأن يقع ا
بتدأأن يقع ا
بتدأأن يقع ا
بتدأ    --------

 .آخر ءامتناع Þ لوجود Þ :يعØ ،امتنع اإلكرام لوجود زيد) ألكرمتك زيد لواللواللواللوال( االمتناعيةاالمتناعيةاالمتناعيةاالمتناعية    لواللواللواللوال    ::::األمر األول
 .أن يقدر بموجودوالغالب ، لحاص ،ثابت ،مستقر ،إذا قدر بموجود    مثلمثلمثلمثل لكون ا
طلق؟لكون ا
طلق؟لكون ا
طلق؟لكون ا
طلق؟اااا    ماماماما: الكون ا
طلقالكون ا
طلقالكون ا
طلقالكون ا
طلق ::::واألمر ا5ا4

 .)موجود زيد لواللواللواللوال( ا�قدير، كون مطلقهنا ن الكون أل 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟هنا ا�j �ذوف وجوبا  )ألكرمتك زيد لواللواللواللوال(    ::::مثالمثالمثالمثال
ال،  ،يأكل، نائم، واقفأي ما يلزم أن يكون  ،مطلق الوجود، لكن ةهو اsي يكون مقيد بصفة معين لكون ا
قيد؟لكون ا
قيد؟لكون ا
قيد؟لكون ا
قيد؟اااا    ماماماما

 .فالكون هنا مطلق
 هنا الكون مقيد با1وم، )ألكرمتك نائمنائمنائمنائم زيد لواللواللواللوال( أما
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W هذه أشياء مقيدات ] ²ت الكون ا
طلق،  ...فاعل أن Þ Wء يندرج ²ت الوجود، العب، آW، نائم،: وتالحظونوتالحظونوتالحظونوتالحظون 
 .فهناك فرق بy الكون ا
طلق والكون ا
قيدفÕمة موجود يدخل فيها W هذه األشياء، 

 .لواللواللواللوالبعد بعد بعد بعد     ا
بتدأا
بتدأا
بتدأا
بتدأإذا وقع إذا وقع إذا وقع إذا وقع  م©؟م©؟م©؟م©؟، قدر بموجود Éب حذفهقدر بموجود Éب حذفهقدر بموجود Éب حذفهقدر بموجود Éب حذفهوهو اsي يوهو اsي يوهو اsي يوهو اsي يقا قا قا قا إذا  ن ا�j كونا مطلإذا  ن ا�j كونا مطلإذا  ن ا�j كونا مطلإذا  ن ا�j كونا مطلفففف
خ�  :موجودفـ ) موجود زيد لواللواللواللوال( ا�قدير، ألنه كون مطلقا�j �ذوف وجوبا ، مبتدأ :زيد )ألكرمتك زيد لواللواللواللوال( مثالمثالمثالمثال

 .دوا�j كون مطلق مقدر بموجو لوالوقع بعد  ا
بتدأن أل�ذوف وجوبا 
�jب حذفه اكونا مقيد أما إذا  ن اÉ ننتبهننتبهننتبهننتبه( فهنا ال( 

 .مقيد باإلحسان مقيد بماذا؟مقيد بماذا؟مقيد بماذا؟مقيد بماذا؟، خ� مذكور ألنه كون مقيد :�سن�سن�سن�سن، مبتدأ :زيد )ما زرته �سن�سن�سن�سن زيد لوال(
إذا  ن ا�j كون إذا  ن ا�j كون إذا  ن ا�j كون إذا  ن ا�j كون ، حذفه Éب ا وهو اsي يقدر بموجودا وهو اsي يقدر بموجودا وهو اsي يقدر بموجودا وهو اsي يقدر بموجودمطلقمطلقمطلقمطلق    ااااا�j كونا�j كونا�j كونا�j كون    وقع ا�j بعد لوال وÀنوقع ا�j بعد لوال وÀنوقع ا�j بعد لوال وÀنوقع ا�j بعد لوال وÀنإذا إذا إذا إذا     هذا ا
وضعهذا ا
وضعهذا ا
وضعهذا ا
وضعq q q q القاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

 .حذفه بÉ ال مقيدمقيدمقيدمقيد
QQQQ----     ًبتدأ لفظا
 القسمالقسمالقسمالقسم    ý    qqqq´اً ý´اً ý´اً ý´اً أن يكون ا
بتدأ لفظاً أن يكون ا
بتدأ لفظاً أن يكون ا
بتدأ لفظاً أن يكون ا

 . أو أن األغلب q استعماT هو القسمأو أن األغلب q استعماT هو القسمأو أن األغلب q استعماT هو القسمأو أن األغلب q استعماT هو القسم    ،،،،ال ´تمل Þء آخر غ� القسمال ´تمل Þء آخر غ� القسمال ´تمل Þء آخر غ� القسمال ´تمل Þء آخر غ� القسم: ýيحýيحýيحýيح
 )ن¡ن ا
ظلوماهللا أل وعمرل( مثلمثلمثلمثل
 .جل ا�خفيفأمن  وَعمروقيل  ُعمرأصلها  وَعمر، الالم الم االبتداء ،مبتدأ :وعمر
 .وهو مبتدأ ،مضاف إ�ه :اهللالفظ ا�اللة  ؛مضاف :وعمر

خ�  :قس�قس�قس�قس�، ن ا
بتدأ لفظ ýيح q القسمأل 
اذا حذف ا�j؟) قس�قس�قس�قس�اهللا  لعمر(ا�قدير و ،�ذوف وجوبا أين ا�j؟أين ا�j؟أين ا�j؟أين ا�j؟
 .�ذوف وجوبا

 .q القسم q هذه ا�الة ال Éب حذف ا�j غ� ýيح اإذا  ن ا
بتدأ لفظ 
 )فعلن ا�jاهللا أل عهد(    مثلمثلمثلمثل
 اÉ �jوز أن يذكراÉ �jوز أن يذكراÉ �jوز أن يذكراÉ �jوز أن يذكر    فثلك هنافثلك هنافثلك هنافثلك هنا أي تستعمل q غ� القسم كث�اأي تستعمل q غ� القسم كث�اأي تستعمل q غ� القسم كث�اأي تستعمل q غ� القسم كث�ا    q القسم،q القسم،q القسم،q القسم،    كنها من األلفاظ الÃ ليست ý´ةكنها من األلفاظ الÃ ليست ý´ةكنها من األلفاظ الÃ ليست ý´ةكنها من األلفاظ الÃ ليست ý´ةقسم لقسم لقسم لقسم ل: عهد

 .جل أن نؤ{د أن هذا قسم وليس أسلوب آخرأمن هنا  وجاز ذكره) قس�قس�قس�قس�اهللا  عهد( فنقول
فليس هناك داع أن  قس�قس�قس�قس�هذا بنفسها تدل U أن  وعمرقال ألن *مة ) قس�قس�قس�قس�(وجب حذف ا�j ) اهللا ولعمر(لكن هنا 

 .القسم q إال تستعملال ألنها *مة  وعمرسلوب قسم من *مة أنذكر ا�j، فعرفنا أن هذا 
 الوفاء به اهللا Éب عهدفممكن أن نقول  ،فتحتمل القسم وغ� القسم ،قسم غ� ýيحq ا
ثال ا5ا4 فÎ  عهدأما *مة 

 . � من أجل أن نؤ{د أن هذا قسم وليس أسلوب آخرsلك جاز ذكر اj، وهذا ليس أسلوب قسم
 حذف اÉ �jب q القسمq القسمq القسمq القسم    ااااý´ý´ý´ý´    ااااإذا  ن ا
بتدأ لفظإذا  ن ا
بتدأ لفظإذا  ن ا
بتدأ لفظإذا  ن ا
بتدأ لفظ هذا ا
وضعهذا ا
وضعهذا ا
وضعهذا ا
وضع    qqqqالقاعدة القاعدة القاعدة القاعدة 

 حذف ا�j ال Éب نه يستعمل q غ� القسمنه يستعمل q غ� القسمنه يستعمل q غ� القسمنه يستعمل q غ� القسمأأأأغ� ýيح q القسم بمع� غ� ýيح q القسم بمع� غ� ýيح q القسم بمع� غ� ýيح q القسم بمع�     ااااإذا  ن ا
بتدأ لفظإذا  ن ا
بتدأ لفظإذا  ن ا
بتدأ لفظإذا  ن ا
بتدأ لفظ

PPPP----  بتدأ مصدرأن يكون أن يكون أن يكون أن يكون
    ااااهذه ا�ال يصح أن تكون خ�هذه ا�ال يصح أن تكون خ�هذه ا�ال يصح أن تكون خ�هذه ا�ال يصح أن تكون خ�وووو    ،،،،وبعده حال سدت مسد ا�jوبعده حال سدت مسد ا�jوبعده حال سدت مسد ا�jوبعده حال سدت مسد ا�j    ،،،،ااااا
بتدأ مصدرا
بتدأ مصدرا
بتدأ مصدرا
اللص  óD أك_أو  سارقاً سارقاً سارقاً سارقاً اللص  óD، مثل اسم مضاف إ� مصدراسم مضاف إ� مصدراسم مضاف إ� مصدراسم مضاف إ� مصدرأو  امصدرمصدرمصدرمصدر ا
بتدأا
بتدأا
بتدأا
بتدأأن يكون : )سارقاً سارقاً سارقاً سارقاً  óD اللَص (: مثلمثلمثلمثل

 سارقاً سارقاً سارقاً سارقاً 

، حال سدت مسد ا�j :سارقاسارقاسارقاسارقا ،مفعول به للمصدر Dب: اللص ،مضاف إ�ه:ا�اء )مصدر( مبتدأ وهو مضاف :óDهنا 
 خ� �ذوف وجوبا :إذ  ن، )سارقاسارقاسارقاسارقااللص إذ  ن  óD( ا�قدير، ن ا�ال سدت مسده
اذا؟ أل ،أن يذكر ا�j هنا ال Éوز
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 .تامة ال ناقصةتامة ال ناقصةتامة ال ناقصةتامة ال ناقصةهنا )  ن(و

    ))))####----((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 ا
وضع ا5الث حذف ا�j وجوبا  ووقفنا عندمواضع ²دثنا q ا�لقة ا
اضية عن 

PPPP----بتدأ مصدرا أو اسم
        ،،،،أن تكون خ�اأن تكون خ�اأن تكون خ�اأن تكون خ�ا    ححححصصصصيييي    الالالال    وهذه ا�الوهذه ا�الوهذه ا�الوهذه ا�ال    ،،،،حال سدت مسد ا�jحال سدت مسد ا�jحال سدت مسد ا�jحال سدت مسد ا�j    وبعدهوبعدهوبعدهوبعده    مصدرمصدرمصدرمصدر    إ�إ�إ�إ�    اااامضافمضافمضافمضاف    ااااأن يكون ا
بتدأ مصدرا أو اسمأن يكون ا
بتدأ مصدرا أو اسمأن يكون ا
بتدأ مصدرا أو اسمأن يكون ا
�jب حذف اÉ فهنا�jب حذف اÉ فهنا�jب حذف اÉ فهنا�jب حذف اÉ فهنا  

 ....سارقاسارقاسارقاسارقااللص إذا  ن  óD: وا�قدير، مبتدأ، حذف خ�ه وجوباً ) óD( فـ، سارقاً سارقاً سارقاً سارقاً  óD اللَص : +و+و+و+و
أن  كونها ناقصةومع�  ،تكون ناقصةناقصة،  ن وأخواتها األصل أن  هنا تامة ال) Àنو( ،هو ا�j ا
حذوف) إذا  ن(فـ 

 .خ�يكون ¤ا يكون ¤ا اسم و
  .²تاج إ� خ� ال خ� أن تكون بال كونها تامةومع� 

  .وهذه ا�ال ] الÃ سدت �ل ا�j ،حالتعرب  سارقاً سارقاً سارقاً سارقاً فففف تامة  نفإذ قلنا 
، ا�j مسديسد  ن يكون هناك q ال�م مافلوÁذا  ن سارقا خ� ل�ن ، �نلخ�  سارقاً سارقاً سارقاً سارقاً فإعراب  ناقصة ن ن أوÁذا قلت 

يصح وصف ال�ب بأنه سارق،  يصح أن تكون خ�اً عن ا
بتدأ، ألن ا�j هو q ا
ع� صفة للمبتدأ، وال وهذه ا�ال ال
 . سارقسارقسارقسارقóD : يقال فال

أي أي أي أي     ،،،،معمعمعمع    عية، ا
عية بمع�عية، ا
عية بمع�عية، ا
عية بمع�عية، ا
عية بمع�ا
ا
ا
ا
غ� غ� غ� غ� لللل²تمل أن تكون ²تمل أن تكون ²تمل أن تكون ²تمل أن تكون     الالالال    تدل U ا
عية قطعاتدل U ا
عية قطعاتدل U ا
عية قطعاتدل U ا
عية قطعا    يعØيعØيعØيعØ، ، ، ، ] نص q ا
عية] نص q ا
عية] نص q ا
عية] نص q ا
عية    واوواوواوواوأن يقع بعد ا
بتدأ أن يقع بعد ا
بتدأ أن يقع بعد ا
بتدأ أن يقع بعد ا
بتدأ  ----....
     ....لصح اللصح اللصح اللصح ال����مممم    معمعمعمع    وجعلت بدال منهاوجعلت بدال منهاوجعلت بدال منهاوجعلت بدال منها    الواوالواوالواوالواو    لو رفعتلو رفعتلو رفعتلو رفعت

  موضعهاموضعهاموضعهاموضعها" " " " معمعمعمع""""    أن يصح حذفها ووضع *مةأن يصح حذفها ووضع *مةأن يصح حذفها ووضع *مةأن يصح حذفها ووضع *مة: وعالمة هذه الواووعالمة هذه الواووعالمة هذه الواووعالمة هذه الواو
 :و] بمع� مع، عمله حرف عطف الواوالواوالواوالواوو ،مضاف إ�ه �رور Áنسانو ،هنا مبتدأ وهو مضاف W ،عملهووووإنسان  W: : : : +و+و+و+و

 U معطوفW اذا حذف وجوبا؟ ألن *مة  ا¤اءف ووهو مضا
ألن  ،أغنت عنه معمعمعمعمضاف إ�ه، وا�j �ذوف وجوباً 
 ؟كيف أغنت عن ذكره، أغنت عن ذكره الواوالواوالواوالواوألن  وجوبا وقد حذف مقرونانمقرونانمقرونانمقرونانفا�j  ،،،،مقرونانمقرونانمقرونانمقرونانعمله ووووإنسان  Wا�قدير 

 .عملهمع مع مع مع إنسان  �فألنها بمع� مقرون، 
 معمعمعمعالÃ بمع�  الواوالواوالواوالواومعطوف U ا
بتدأ، وا�j �ذوف وجوبا للعلم به، ألن  عملهووووه مضاف إ� Áنسانمبتدأ، و �ف: يقول

 مقرونانمقرونانمقرونانمقرونانعمله ووووإنسان  Wسدت مسده وا�قدير 

 WيعØ  ،هذه الواو نص q ا
عية ،هنا ا�j �ذوف وجوبا، 
اذا؟ ألن ا
بتدأ وقع بعد واو {تابه،وطالب  W: ومن األمثلةومن األمثلةومن األمثلةومن األمثلة
  ....انانانانمقرونمقرونمقرونمقرونكتابه  معمعمعمعطالب 

�jحكم تعدد ا�jحكم تعدد ا�jحكم تعدد ا�jحكم تعدد ا  : : : :�jهل يتعدد ا�jهل يتعدد ا�jهل يتعدد ا�jللمبتدأ الواحد أك_ من خ�    هل يتعدد ا Ýهل يأ Øللمبتدأ الواحد أك_ من خ�يع Ýهل يأ Øللمبتدأ الواحد أك_ من خ�يع Ýهل يأ Øللمبتدأ الواحد أك_ من خ�يع Ýهل يأ Øأم ال؟أم ال؟أم ال؟أم ال؟    يع  
�jجواز تعدد ا q اختلف ا1حويون�jجواز تعدد ا q اختلف ا1حويون�jجواز تعدد ا q اختلف ا1حويون�jجواز تعدد ا q اختلف ا1حويون    yقول Uyقول Uyقول Uyقول U : : : : 

 ن  ماأيضاً ، والصفة Éوز تعددها، فكذلك ألن ا�j وصف للمبتدأ q ا
ع�، وهو األصحوهو األصحوهو األصحوهو األصح، أنه Éوز تعددهأنه Éوز تعددهأنه Éوز تعددهأنه Éوز تعدده: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول        •
 : : : : ستشهدوا U جواز تعدده بشواهد منهاستشهدوا U جواز تعدده بشواهد منهاستشهدوا U جواز تعدده بشواهد منهاستشهدوا U جواز تعدده بشواهد منهاواواواوا، معناهاب

وَُدوُد  ُهوَ وَ {  :قوT تعا�قوT تعا�قوT تعا�قوT تعا�
ْ
َغُفوُر ال

ْ
َمِجيدُ ) .-(ال

ْ
َعْرِش ال

ْ
 }ُذو ال

  .خبار وا
بتدأ واحدتعددت األ، خ� رابع ا
جيدخ� ثالث، ذو العرش ، خ� ثانٍ الودود خ� أول، الغفور مبتدأ،  هو
  شاعرٌ   تٌب  زيدٌ : +و
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 .خ� ثان: شاعرٌ  خ� أول، و:  تٌب  و ،)مبتدأ( زيدٌ 
  Éوز تعدد اÉ�jوز تعدد اÉ�jوز تعدد اÉ�jوز تعدد ا�j    أنه الأنه الأنه الأنه ال: القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4

فاآلية السابقة عندهم ليست ، ذوف�خر مبتدأ آخ�  قدر ل�نه يُ إتوهم منه أن ا�j متعدد فيُ  ن جاء q لسان العرب ماÁو
أما ا5ا4 وا5الث فإنها ) هوخ�  الغفور مبتدأ، و هو( عند هؤالء من تعدد ا�j، بل خ� ا
بتدأ ا
ذكور واحد، وهو األول

، إذاً الودود وذو العرش وا
جيد أخبار ا
جيد هوو العرش ذو هوو الودود هوو ،الغفور هوو: ت �ذوفة وا�قديرآأخبار 
بتد

بتدآت �ذوفة تقديرها هو. 

  )فقيهوشاعر و تب  زيد: (ليس من تعدد ا�j عند Ñيع ا1حويy +و :تنبيهتنبيهتنبيهتنبيه
معطوف فقيه والواو حرف عطف و ،معطوف U  تب) شاعر(جد حرف العطف فإن ا5ا4 خ�، إذا وُ : Àتبمبتدأ، و زيد
 Uفإذا وجد حرف العطف خ� ثالث فقيهخ� ثان و شاعر  تبذا لم يكن هناك حرف عطف جاز أن نقول إ ، تب ،

  .طوفان U األولا�j هو األول، أما ا5ا4 وا5الث فهما معيكون 
    &&&& �jبتدأ وا
 &&&&انتانتانتانت7777 باب ا
بتدأ وا�j  باب ا
بتدأ وا�j  باب ا
بتدأ وا�j  باب ا

�jبتدأ وا
  تدريبات متعلقة با
بتدأ وا�jتدريبات متعلقة با
بتدأ وا�jتدريبات متعلقة با
بتدأ وا�jتدريبات متعلقة با
 : عy ا
بتدأ، ثم بy ا
سوغ اsي جوز وقوعه نكرة فيما يأÝعy ا
بتدأ، ثم بy ا
سوغ اsي جوز وقوعه نكرة فيما يأÝعy ا
بتدأ، ثم بy ا
سوغ اsي جوز وقوعه نكرة فيما يأÝعy ا
بتدأ، ثم بy ا
سوغ اsي جوز وقوعه نكرة فيما يأÝ :السؤال األولالسؤال األولالسؤال األولالسؤال األول

 ". سوداء ولوٌد خٌ� من حسناَء عقيم: "قال الرسول صÏ اهللا عليه وسلم ....----

، وا�قدير "سوداءُ "، والصفة ] أن هذه ا1كرة موصوفة، اsي سوغ وقوعه نكرة امرأة�ذوف وهو نكرة، وا�قدير  :ا
بتدأا
بتدأا
بتدأا
بتدأ
  .بدون تنوين ألنها øنوعة من ال¡ف سوداءُ  امرأة

QQQQ.... } 
ٌ
 قَْول
ٌ
 قَْول
ٌ
 قَْول
ٌ
ًذى    قَْول

َ
ًذى يَتْبَُعَها أ
َ
ًذى يَتْبَُعَها أ
َ
ًذى يَتْبَُعَها أ
َ
ٍٍ يَتْبَُعَها أ   }َمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْ�ٌ ِمْن َصَدقَةَمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْ�ٌ ِمْن َصَدقَةَمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْ�ٌ ِمْن َصَدقَةَمْعُروٌف َوَمْغِفَرةٌ َخْ�ٌ ِمْن َصَدقٍَةٍ

 : ا
بتدأا
بتدأا
بتدأا
بتدأ
ٌ
 .)معروف( :، والوصفأن ا1كرة موصوفةنكرة  بتدأا
 اsي سوغ وقوعخ�، و: ، وا�jوهو نكرة قول

PPPP....  للمال مثمرةصيانٌة   
  .وا
جرور بعدها ، فقد عملت q ا�ارأن هذه ا1كرة >ملة عمل الفعلاsي سوغ وقوعه نكرة ، وهو نكرةصيانٌة  ا
بتدأا
بتدأا
بتدأا
بتدأ

 : : : : عy ا�j ثم بy حكمه من حيث ا�قديم وا�أخ�عy ا�j ثم بy حكمه من حيث ا�قديم وا�أخ�عy ا�j ثم بy حكمه من حيث ا�قديم وا�أخ�عy ا�j ثم بy حكمه من حيث ا�قديم وا�أخ�: السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4
ٌد ُ�َ ُ�َ ُ�َ ُ�َ َوَما َوَما َوَما َوَما { ....---- ôٌد م ôٌد م ôٌد م ôم 

ô
 إِال
ô

 إِال
ô

 إِال
ô

     إِال
ٌ
 رَُسول
ٌ
 رَُسول
ٌ
 رَُسول
ٌ
  }رَُسول

�jا�jا�jا�jا : 
ٌ
  .)إالإالإالإال(بـ  ألنه �صور :السببالسببالسببالسببÉب تأخ�ه عن ا
بتدأ : حكمهحكمهحكمهحكمه    ،رسول

QQQQ.... بَك قدرة  أهابك إجالال  وما  yولكن ملء ع ëحبيبُهاع  
�jا�jا�jا�jا :yبتدأ : حكمهحكمهحكمهحكمه ،ملء ع
 ا¤اءف ،ضم� يعود U بعض ا�j حبيبهاألنه اتصل با
بتدأ : السببالسببالسببالسببÉب تقديمه U ا

Éوز ألن الضم� يعود U متأخر q اللفظ و� الرتبة ألن  فال" ملء عy حبيبها"قلنا و قدمنا ا
بتدأ راجعة إ� عy، ولو
 . ا�أخ� عن ا
بتدأ تها�j رتب

PPPP.... ) جرور أو : قاعدةقاعدةقاعدةقاعدة() رزقكمو� السماء
الظرف إذا جاء ا�ار وا
جرور أو الظرف وبعده اسم مرفوع، يكون ا�ار وا
 ).خ� مقدم

�jا�jا�jا�jالسماء: ا q بتدأ وهو  :حكمهحكمهحكمهحكمه
  .)رزقكم(Éوز فيه ا�قديم وا�أخ� U ا
  "q السماءورزقكم "يوجب تقديم ا�j أو تأخ�ه، Éوز q غ� القرآن  ليس هناك ما هألن: السببالسببالسببالسبب
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 ) ك؟كتابأين (  ........
�jا�jا�jا�jبتدأ : حكمهحكمهحكمهحكمه )أين: (ا
  .سماء الÃ ¤ا الصدارة q ال�م، فهو اسم استفهاما�j من األألن : السببالسببالسببالسببوجوب ا�قديم U ا

 ) êح الطالب( ....����
�jا�jا�jا�jحمِ (ا�ملة الفعلية : اê ن ( bست
 Éب تأخ�ه عن ا
بتدأ : حكمهحكمهحكمهحكمه ،)هوهوهوهو(والفاعل ا

مبتدأ، إذ سيكون  فاعل ال الطالبهم أن ا
بتدأ وُ فاعلها ضم� مستb، فلو قدم ا�j �ُ  ةألن اÑ �jلة فعلي: السببالسببالسببالسبب
 .، فيُظن أن الطالب فاعل ال مبتدأالطالبêح : ال�م

  سكو@ بيان  عندها وِخطاب  وفيك فطانة  حاجات و� ا1فس  ....����
  .وا
رفوع اsي بعده مبتدأ مؤخر ،فا�ار وا
جرور خ� ،إذا ا�ار وا
جرور تقدم وبعده مرفوع

�jا�jا�jا�jجرور : : : : األولاألولاألولاألول    ا
ا�j ا�j ا�j ا�j  حكمحكمحكمحكم ،)فطانةٌ (وا
بتدأ ) فيك(ا�ار وا
جرور : ا�j ا5ا4ا�j ا5ا4ا�j ا5ا4ا�j ا5ا4، حاجاتوا
بتدأ  )و� ا1فس(ا�ار وا
yوضع
 .ا�قديم واجب: q ا
وضعqy ا
وضعqy ا
وضعqy ا

، فاsي سوغ ، وليس لوقوع هذه ا1كرة مبتدأ من مسوغ إال تقديم ا�jوا
بتدأ نكرة ا�j جار و�رورألن : السببالسببالسببالسبب
�jبتدأ نكرة هو تقديم ا
 .وقوع ا

 : قدر ا
حذوف من ا
بتدأ أو ا�j، ثم بy حكم حذفه فيما يأÝقدر ا
حذوف من ا
بتدأ أو ا�j، ثم بy حكم حذفه فيما يأÝقدر ا
حذوف من ا
بتدأ أو ا�j، ثم بy حكم حذفه فيما يأÝقدر ا
حذوف من ا
بتدأ أو ا�j، ثم بy حكم حذفه فيما يأÝ: ا5الثا5الثا5الثا5الثالسؤال السؤال السؤال السؤال 
 ) من عمل صا�ًا فلنفسه( ....----

 جائز، ألنه وقع بعد فاء ا�زاء : حكم حذفهحكم حذفهحكم حذفهحكم حذفه ،1فسه عملهف: ا�قديرا�قديرا�قديرا�قديرو ،ا
بتدأ: ا
حذوفا
حذوفا
حذوفا
حذوف

QQQQ....) وظلهاأكلها دائٌم ( 
  .جائز: حكم حذفهحكم حذفهحكم حذفهحكم حذفه دائم وظلها: ا�قديرا�قديرا�قديرا�قدير ،ا�j: ا
حذوفا
حذوفا
حذوفا
حذوف

 . يوجب حذفه أو ذكره ألنه دل عليه د�ل، وليس q ال�م ما: سببسببسببسببالالالال
PPPP....    )سكرتهم يعمهون عمركل Ðإنهم ل ( 

  .واجب: حكم حذفهحكم حذفهحكم حذفهحكم حذفه قس� عمركل: ا�قديرا�قديرا�قديرا�قدير ،ا�j: ا
حذوفا
حذوفا
حذوفا
حذوف
 .نص q القسم أو ýيح q القسم) عمرك(ألن ا
بتدأ  وهو : السببالسببالسببالسبب

  الطالَب �تهًدا كراAإ ........
، واجب: ا�jا�jا�jا�j    حكم حذفحكم حذفحكم حذفحكم حذف ، و�تهداً حال سدت مسد ا�j،�تهًدا إذا  نإذا  نإذا  نإذا  نالطالب  كراAإ: قديرقديرقديرقديرا�ا�ا�ا� ،ا�j: ا
حذوفا
حذوفا
حذوفا
حذوف

، �تهد كراAإفال يصح أن نقول  ،يصلح أن تكون خً�ا T ، وقد جاءت بعده حال الكرامإ وهو ألن ا
بتدأ مصدر: السببالسببالسببالسبب
 .فال نصف اإلكرام بأنه �تهد

 &&&&أ وا�j أ وا�j أ وا�j أ وا�j انتهت ا�دريبات U باب ا
بتدانتهت ا�دريبات U باب ا
بتدانتهت ا�دريبات U باب ا
بتدانتهت ا�دريبات U باب ا
بتد&&&&    

 ))))&&&&QQQQ((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

 : باب ا1واسخباب ا1واسخباب ا1واسخباب ا1واسخ        ����

دأ بدأ ب sلك ابن مالك أول ما ،أللفيةلوأوضح ا
سالك هو �ح  ا،علميا منطقي ايبتابن مالك ر8ه اهللا رتب األلفية تر
ا
بتدأ  االسميةبدأ با�ملة فنتقل إ� ا�مل اانت7 من ا
فردات بعد أن ثم  ،ا
عرفة وا1كرةوبا
فردات وا
عربات وا
بنيات 

�jوا، èاأل وأا�روف  أي    نواسخ االبتداءنواسخ االبتداءنواسخ االبتداءنواسخ االبتداء: و] االسميةمرتبط بهذه ا�مل  ءثم بدأ ب�jبتدأ وا
 فعال الÃ تدخل U ا
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    تأî Ýكم جديد ف ،U القول الصحيح با
بتدأوا�j مرفوع  اءا�كم السابق ا
بتدأ مرفوع باالبتد) تغ�(فتنسخ 
 : ثة أنواعثة أنواعثة أنواعثة أنواع] ثال] ثال] ثال] ثالهذه ا1واسخ هذه ا1واسخ هذه ا1واسخ هذه ا1واسخ وووو
o    ن وأخواتها ن وأخواتها ن وأخواتها ن وأخواتها :ا1وع األولا1وع األولا1وع األولا1وع األول   

  .األول فيسÙ اسمها وتنصب ا5ا4 فيسÙ خ�ها تدخل U ا
بتدأ وا�j فbفعوعملها 
 : : : : ا1وع األولا1وع األولا1وع األولا1وع األولبببب    يلحقيلحقيلحقيلحقوووو

 )  ن وأخواتها ن وأخواتها ن وأخواتها ن وأخواتها(عمل  عملتو  د وأخواتها د وأخواتها د وأخواتها د وأخواتها
  ....يكون إال Ñلةيكون إال Ñلةيكون إال Ñلةيكون إال Ñلة    أن  د وأخواتها خ�ها الأن  د وأخواتها خ�ها الأن  د وأخواتها خ�ها الأن  د وأخواتها خ�ها ال: : : : الفرق بy  د وÀنالفرق بy  د وÀنالفرق بy  د وÀنالفرق بy  د وÀن

o    4إن وأخواتهاإن وأخواتهاإن وأخواتهاإن وأخواتها: ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا4ا1وع ا5ا  
4 ويسÙ افتنصب األول ويسÙ اسمها وترفع ا5 ،و] تعمل عكس عمل  ن وأخواتها وليست أفعاال ةو] حروف ناسخ

  .خ�ها
o    ظن وأخواتهاظن وأخواتهاظن وأخواتهاظن وأخواتها: ا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الثا1وع ا5الث  

 .وتنصب ا5ا4 ويسÙ مفعول به ثان  ،وهذه تدخل U ا
بتدأ وا�j فتنصب األول فيسÙ مفعول به أول
 وسميت نواسخ ألنها تغ� ا�كم السابقوسميت نواسخ ألنها تغ� ا�كم السابقوسميت نواسخ ألنها تغ� ا�كم السابقوسميت نواسخ ألنها تغ� ا�كم السابق    ،،،،تدخل إال U ا
بتدأ وا�jتدخل إال U ا
بتدأ وا�jتدخل إال U ا
بتدأ وا�jتدخل إال U ا
بتدأ وا�j    الالالال    اء سميت هكذا ألنهااء سميت هكذا ألنهااء سميت هكذا ألنهااء سميت هكذا ألنهابتدبتدبتدبتدنواسخ االنواسخ االنواسخ االنواسخ اال

    :وأخواتهاوأخواتهاوأخواتهاوأخواتها" " " "  ن ن ن ن""""باب األفعال ا�اخلة U ا
بتدأ وا�j أو باب األفعال ا�اخلة U ا
بتدأ وا�j أو باب األفعال ا�اخلة U ا
بتدأ وا�j أو باب األفعال ا�اخلة U ا
بتدأ وا�j أو  ا1وع األولا1وع األولا1وع األولا1وع األول �
ئئئئ ،بَِربَِربَِربَِرحححح، زالزالزالزال، ليسليسليسليس، صارصارصارصار، أم»أم»أم»أم» ،أصبحأصبحأصبحأصبح ،ضضضض5555أأأأ، باتباتباتبات، ظلظلظلظل ، ن ن ن ن   ماداممادامماداممادام، انفكانفكانفكانفك ،فتِفتِفتِفتِ

  معانيها عمل هذه األفعال وبيان 
  هذه األفعال ثالثة ع(ة فعالهذه األفعال ثالثة ع(ة فعالهذه األفعال ثالثة ع(ة فعالهذه األفعال ثالثة ع(ة فعال

  .وتنصب ا�j ويسÙ خ�ها، فbفع ا
بتدأ ويسÙ اسمها، تدخل U ا
بتدأ وا�jتدخل U ا
بتدأ وا�jتدخل U ا
بتدأ وا�jتدخل U ا
بتدأ وا�j:  عملهاعملهاعملهاعملها
 : معانيهامعانيهامعانيهامعانيها

    ....سبحانه وتعا�سبحانه وتعا�سبحانه وتعا�سبحانه وتعا� وهذا خاص باهللاوهذا خاص باهللاوهذا خاص باهللاوهذا خاص باهللا    مستمرامستمرامستمرامستمرااالتصاف االتصاف االتصاف االتصاف وقد يكون وقد يكون وقد يكون وقد يكون وتفيد اتصاف اسمها ±�ها q الزمن ا
اÆ وتفيد اتصاف اسمها ±�ها q الزمن ا
اÆ وتفيد اتصاف اسمها ±�ها q الزمن ا
اÆ وتفيد اتصاف اسمها ±�ها q الزمن ا
اÆ :  ن ن ن ن --------
 .متصف بالسفر q الزمن ا
اÆ زيداأي أن  ،امسافرزيد  ن : +و+و+و+و

َك َك َك َك َوÀََن َوÀََن َوÀََن َوÀََن  {: و+و 		 q ا�اD وا
ستقبل، ولكن األصل q  ن أنها تفيد  مستمر q الزمن ا
اÆ وهو تصافهنا اال}  قَِديًراقَِديًراقَِديًراقَِديًرا    َربَربَربَرب		
Æا
 .اتصاف اسمها ±�ها q الزمن ا

QQQQ---- وقت ا1هار: ظلظلظلظل q وقت ا1هاروتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت ا1هاروتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت ا1هاروتفيد اتصاف اسمها ±�ها q ظلأي وقت ال    وتفيد اتصاف اسمها ±�ها. 
اسم ظل مرفوع وعالمة رفعه : �مدمتصف بالعمل q وقت ا1هار، و �مدوهو  ظليعØ االسم  ،يعمل�مد ظل : +و+و+و+و

 .ظلا�ملة q �ل نصب خ� : يعملالضمة، 
PPPP---- وقت الليل: باتباتباتبات q وقت الليلوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الليلوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الليلوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q بيت يكون �ال وتفيد اتصاف اسمها ±�ها
 .ألن ا

م، وÁنما تعØ ا�لوس وقت الليل فقد يكون جالساً أو نائماً، وتعØ اتصاف بات بمع� نا وال تعØ ،سعيًداالضيف بات : +و+و+و+و
 .الضيف بالسعادة q وقت الليل

 .ووقت الض5 بعد الصباح وتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الضوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الضوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الضوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الض5555: ضضضض5555أأأأ ----....
نصوب وعالمة نصبه خ� أض5 م: م¬ورينq �ل رفع اسم أض5،  نافعل ناسخ، واسمها : أض5 ،م¬ورين ناضحيأ: +و+و+و+و
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  .ا�اء، يعØ اتصاف اسمها ±�ها وقت الض5
  .وتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الصباوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الصباوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الصباوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت الصباحححح: أصبحأصبحأصبحأصبح ----����

 .خ�ها، أفادت اتصاف الطالب بالنشاط q وقت الصبح نشيطاو أصبح،اسم  الطالب ،نشيًطا الطالبأصبح : +و+و+و+و
  .وتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت ا
ساءوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت ا
ساءوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت ا
ساءوتفيد اتصاف اسمها ±�ها q وقت ا
ساء: أم»أم»أم»أم» ----����

خ� أم» منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهنا  نشيطااسم أم» q �ل رفع، و ا�اءفعل و: أم» ،نشيًطا ُت أمسي: +و+و+و+و
 .أفادت اتصاف االسم باq �j وقت ا
ساء

 وهذه الصفة ] خ�هاوهذه الصفة ] خ�هاوهذه الصفة ] خ�هاوهذه الصفة ] خ�هاسم من صفة إ� أخرى سم من صفة إ� أخرى سم من صفة إ� أخرى سم من صفة إ� أخرى ²ويل اال²ويل اال²ويل اال²ويل اال وتفيدوتفيدوتفيدوتفيد: صارصارصارصار ----����

    .�تهدا الطالبوصار ، زبيبا العنبوصار  اCj،ول إ� صفة ا�j وهو ² صاروهو اسم  ا�قيقهنا  ،خCًاا�قيق صار : +و+و+و+و
  وتفيد اÐ1وتفيد اÐ1وتفيد اÐ1وتفيد اÐ1: ليسليسليسليس ----¥¥¥¥

ليس خ� ليس منصوب وعالمة نصبه ا�اء، : مهملyعالمة ا�مع، وا
يم ، وليساسم : ا�اءهنا  ،مهملy تملس: +و+و+و+و
 .غشاشاً ا
ؤمن ليس ، مهمالً الطالب 

 ا�و زال     ماماماما +و+و+و+و :زالزالزالزال ----####
ً
 .خ� زال: معتدالاسم زال، و: ا�و ،معتدال

 .برحÑلة q �ل نصب خ� : يب�اسم برح، و: الو� ،يب�الو� برح     ماماماما +و+و+و+و :بَِربَِربَِربَِرحححح ----&&&&----
ئئئئ ------------ حرف نÐ ال �ل T من : ما، وفتئq �ل نصب خ� : يذاكراسم فتئ، و: الطالب، يذاكرالطالب فتئ  ماماماما +و+و+و+و :فتِفتِفتِفتِ

 .لفتحفعل ماÆ مبU Ø ا: اإلعراب، فتئ
-Q-Q-Q-Q---- الميذ انفك  ماماماما +و+و+و+و :انفكانفكانفكانفك�الميذ ،يذاكرونا�ل نصب خ� : يذاكروناسم انفك، : ا� q انفكا�ملة. 

، يعØ استمرار اتصاف االسم ))))االستمراراالستمراراالستمراراالستمرار((((تفيد تفيد تفيد تفيد ¤ا مع� واحد و]  )انفكانفكانفكانفك، ما فتفتفتفتئئئئ، ما بربربربرحححح، ما زالزالزالزالما (  هذه األفعال األربعة
، وÁذا سبقت باÐ1 ، وÁذا سبقت باÐ1 ، وÁذا سبقت باÐ1 ، وÁذا سبقت باÐ1 اÎ1 وا�>ءاÎ1 وا�>ءاÎ1 وا�>ءاÎ1 وا�>ءوهو وهو وهو وهو     اÐ1اÐ1اÐ1اÐ1    شبهشبهشبهشبهأو أو أو أو     تُسبق بنÐتُسبق بنÐتُسبق بنÐتُسبق بنÐÐ و¤ذا يشbط أن Ð و¤ذا يشbط أن Ð و¤ذا يشbط أن Ð و¤ذا يشbط أن و] q األصل تفيد ا1و] q األصل تفيد ا1و] q األصل تفيد ا1و] q األصل تفيد ا1با�j باستمرار، 
وهذه قاعدة وهذه قاعدة وهذه قاعدة وهذه قاعدة ((((نÐ اÐ1 إثبات نÐ اÐ1 إثبات نÐ اÐ1 إثبات نÐ اÐ1 إثبات وهذا ألنها تفيد اÐ1 ثم دخل عليها نÐ ووهذا ألنها تفيد اÐ1 ثم دخل عليها نÐ ووهذا ألنها تفيد اÐ1 ثم دخل عليها نÐ ووهذا ألنها تفيد اÐ1 ثم دخل عليها نÐ و    U حال معينة؛U حال معينة؛U حال معينة؛U حال معينة؛وا�وام وا�وام وا�وام وا�وام ستمرار ستمرار ستمرار ستمرار فإنها تدل U االفإنها تدل U االفإنها تدل U االفإنها تدل U اال

 .))))مهمة q ا1حومهمة q ا1حومهمة q ا1حومهمة q ا1حو
  .ذا غ� صحيحوه �مدهنا نÐ الرسالة عن  ،رسول �مد ما: مثالمثالمثالمثال

 ....فأصبح إثباتاونقضت اÐ1  إالوجاءت  ،نÐ: ما ،رسول إال�مد ما : sلك قيل
  ....فهنا اÐ1 ²ول إثبات بسبب دخول نÐ آخرفهنا اÐ1 ²ول إثبات بسبب دخول نÐ آخرفهنا اÐ1 ²ول إثبات بسبب دخول نÐ آخرفهنا اÐ1 ²ول إثبات بسبب دخول نÐ آخر بربربربرححححو مازالمازالمازالمازالأما 
-P-P-P-P---- قاء " ما"دام وتدخل عليه : ماداممادامماداممادامGقاء وتفيد اGقاء وتفيد اGقاء وتفيد اGواالستمرارواالستمرارواالستمرارواالستمراروتفيد ا    
 ....صف بالصالصف بالصالصف بالصالصف بالصالححححهنا تفيد استمرار الصحبة مادام متهنا تفيد استمرار الصحبة مادام متهنا تفيد استمرار الصحبة مادام متهنا تفيد استمرار الصحبة مادام مت، صا�ا َت أصحبك مادم: +و+و+و+و
    .، تؤول ] وما بعدها بمصدرمصدري وصولحرف م): ما( ،مهمالً  َت مادم كال أصحب: +و+و+و+و

    .... ن وأخواتها *ها أفعال تُب� U الفتح وقد تكون ماضية وقد تكون غ� ماضية ن وأخواتها *ها أفعال تُب� U الفتح وقد تكون ماضية وقد تكون غ� ماضية ن وأخواتها *ها أفعال تُب� U الفتح وقد تكون ماضية وقد تكون غ� ماضية ن وأخواتها *ها أفعال تُب� U الفتح وقد تكون ماضية وقد تكون غ� ماضية
 

 أقسام هذه األفعال من حيث �وط عملهاأقسام هذه األفعال من حيث �وط عملهاأقسام هذه األفعال من حيث �وط عملهاأقسام هذه األفعال من حيث �وط عملها
و] و] و] و] Ù اسمها، وتنصب ا�j، ويسÙ خ�ها و] ثالثة ع(ا فعال، هذه األفعال تدخل U ا
بتدأ وا�j، فbفع ا
بتدأ، ويس

 : من حيث �وط إعما¤ا العمل ا
ذكور سابقا ثالثة أقساممن حيث �وط إعما¤ا العمل ا
ذكور سابقا ثالثة أقساممن حيث �وط إعما¤ا العمل ا
ذكور سابقا ثالثة أقساممن حيث �وط إعما¤ا العمل ا
ذكور سابقا ثالثة أقسام
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تعمل هذا العمل من دون قيد وال �ط يعØ ترفع االسم : بال �ط وال قيد وهو الغالببال �ط وال قيد وهو الغالببال �ط وال قيد وهو الغالببال �ط وال قيد وهو الغالب    يعمل هذا العمليعمل هذا العمليعمل هذا العمليعمل هذا العمل    ماماماما: القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
 �jليسليسليسليس، صارصارصارصار، أم»أم»أم»أم»، أصبحأصبحأصبحأصبح، أضأضأضأض5555، باتباتباتبات، ظلظلظلظل،  ن ن ن ن: (فعالبال �ط، و] ثمانية أوتنصب ا.(  

َك َك َك َك َوÀََن َوÀََن َوÀََن َوÀََن { :+و+و+و+و 		     .خ�  نبص�ا اسم  ن و ربعملت بدون قيد، فلم تسبق بنÐ أو Þء آخر،   نهنا  }بَِصً�ابَِصً�ابَِصً�ابَِصً�ا    َربَربَربَرب		
لهما عملتا عم ليسليسليسليسو ن  ن  ن  ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة، ليس خ� : حاDاو ،ليساسم : �مد ،حاDًا �مدليس : و+وو+وو+وو+و

 .بدون أن تسبق بèء
اÎ1 هنا هو  شبههشبههشبههشبهه، وا
قصود بـبنÐ أو ِشبههبنÐ أو ِشبههبنÐ أو ِشبههبنÐ أو ِشبههويقال : د>ءد>ءد>ءد>ءأو أو أو أو     نÎنÎنÎنÎأو أو أو أو     بنÐبنÐبنÐبنÐيعمل هذا العمل ب(ط أن يسبق يعمل هذا العمل ب(ط أن يسبق يعمل هذا العمل ب(ط أن يسبق يعمل هذا العمل ب(ط أن يسبق     ماماماما: القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4

 َربôنَا َربôنَا َربôنَا َربôنَا {كنحو  ا�>ءفيه نÐ، و{ذلك  ألن اÎ1، وا�>ء
َ

 ال
َ

 ال
َ

 ال
َ

 . د>ء و´مل مع� اÐ1هنا  }تَُؤاِخْذنَاتَُؤاِخْذنَاتَُؤاِخْذنَاتَُؤاِخْذنَا    ال
ئئئئ، بَِربَِربَِربَِرحححح: لو] أربعة أفعا  يَِزيليَِزيليَِزيليَِزيل] الÃ من أخوات  ن، أما زال الÃ يكون مضارعها  )الالالالزَ زَ زَ زَ يَ يَ يَ يَ (الÃ مضارعها  زالزالزالزال، انفكانفكانفكانفك، فتِفتِفتِفتِ

تنصب مفعوال واحدا وليست من  فعل تاموهذه  ماز بمع� مّ« من ا�مي«،فمعناها  يزيليزيليزيليزيلالÃ مضارعها  زالزالزالزالأما  ،،،،يزوليزوليزوليزولأو 
ْمِسُك ُْمِسُك { :+و ومعناه انتقللكنه الزم ال ينصب مفعوال به،  مفعل تا) يزوليزوليزوليزول(زال زال زال زال أخوات  ن، وقد يأÝ مضارع  ْمِسُك ُ إِنô اهللاôَ إِنô اهللاôَ إِنô اهللاôَ إِنô اهللاôَ فففُفْمِسُك ُ

ْن 
َ
رَْض أ

َ ْ
َماَواِت َواأل ôْن الس

َ
رَْض أ

َ ْ
َماَواِت َواأل ôْن الس

َ
رَْض أ

َ ْ
َماَواِت َواأل ôْن الس

َ
رَْض أ

َ ْ
َماَواِت َواأل ôالس 

َ
 تَُزوال
َ

 تَُزوال
َ

 تَُزوال
َ

    .تنتقال عن م�نهاأي أن  }تَُزوال

    ))))-Q-Q-Q-Q((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
 بعد اÐ1 بعد اÐ1 بعد اÐ1 بعد اÐ1     )فتئ – انفك – زال – برح( أمثلة لعملأمثلة لعملأمثلة لعملأمثلة لعمل

، وال يُشbط أن يكون اÐ1 حرفاً ، )ما(وقد ُسبق بنÐ  فعل ماÆ ناسخ مبU Ø الفتح: برح األمن، أساَس  العدلبرح  ما
وÁما أن  مذكوراً واÐ1 إما أن يكون خ� برح منصوب، : أساس، )غ�(وقد يكون حرفا مثل ) ليس(قد يكون فعال مثل 

 . مقدراً يكون 

  {: +و+و+و+و
ُ
هنا،  اÐ1 مقدر ل نصب خ� تفتأ، وÑلة q �: تذكر يوسف، أنت تفتأمن أخوات  ن، واسمها  تفتأ، } تَاهللاôِ َيْفتَأ

 .وا
قدر  
ذكور، ولو لم يقدر ال ألصبح ا
ع� عكس ا
راد) ال(أي أنه مقدر بنÐ  ،تفتأ ال تاهللا: صلواأل

حرف نÐ ال : ماخ�ها و: شديداً ، اسمها: ا�ر، فعل ماÆ: انفكأي أن ا�ر مازال مستمرا، ، شديًدا ا�رما انفك : و+وو+وو+وو+و
 T من اإلعراب�ل . 

ُ  {: +و+و+و+ووووو  يََزال
َ

q  واو ا�ماعةاسم يزال ، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت ا1ون: نويزالنافية، : ال } َن Òُْتَِلِفyَ وَوال
 ).يزال هو مضارع زالو(خ� يزال منصوب وعالمة نصبه ا�اء، : Òتلفy، �ل رفع

َح َعلَيِْه َ>ِكِفyَ  {: و+وو+وو+وو+و ْن َغْ�َ
َ
فعل ناسخ مضارع : ن�ححرف نصب مبU Ø السكون ال �ل T من اإلعراب، : نل } ل

وهذه األفعال خ� ن�ح منصوب با�اء، : >كفy، +نواسمها ضم� مستb وجوبا تقديره ، منصوب وعالمة نصبه الفتحة
 .تعمل بأي صيغة، سواء جاءت بصيغة ا
اÆ أو ا
ضارع أو األمر

 : بعد اÎ1بعد اÎ1بعد اÎ1بعد اÎ1    ومن األمثلة U عملهاومن األمثلة U عملهاومن األمثلة U عملهاومن األمثلة U عملها

واسمها ضم� مستb تقديره ، وعالمة جزمه السكون ال ا1اهيةفعل مضارع �زوم ب: تزل، عشت تزل �سنًا ما ال: +و+و+و+و
 .خ�ها منصوب وعالمة نصبه الفتحة�سناً ، أنت

 : قول الشاعر: و+وو+وو+وو+و

نادى مرخم، والشعراء ´ذفون هنا م صاح و يا صاح�واألصل  انه ضالل مبyيفنس ت***تزل ذاكر ا
و صاح شمر وال
فعل مضارع �زوم وعالمة جزمه السكون، واسمها ضم� مستb تقديره : تزل، وال ناهيةا�رف األخ� وهذا يسÙ ترخيما، 
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  .بق بنÎعمل �وافر ال(ط فيه وهو أنه سُ "  ن"فعل ناسخ من أخوات  "تزل"ووجه االستشهاد أن خ�ها، : ذاكرَ ، أنت
U ومن األمثلةU ومن األمثلةU ومن األمثلةU عملها بعد ا�>ء عملها بعد ا�>ء عملها بعد ا�>ء عملها بعد ا�>ءومن األمثلة  : : : : 

: بيت، فعل ماÆ مبU Ø الفتح: زالبهذا ا�>ء الطيب، ) لزميلك مثالً (فأنت تدعو  ،كم معموًرا بطاعة اهللابيتزال  ال
 .هنا q األصل نافية، لكنها دلت U ا�>ء: الو، خ� زال منصوب: معموراً ، اسم زال مرفوع

  القطرك ئمنهال +ر> زال الو***U A اÏG دار أال يا اسل� يا: قول الشاعر ومنهومنهومنهومنه
فعل  زال، �وافر ال(ط فيها، وهو أنها سبقت بد>ء عمل  ن عملت" زالال "الشاهد فيما ²ته خط، ووجه االستشهاد أن 

وب مؤخر خ� زال منص منهالً ، منهالً  القطرُ ال زال وتقديره و) القطرُ (ماÆ مبU Ø الفتح، اسم زال مرفوع وهو مؤخر 
 ).وÉب أن ال نستعجل q اإلعراب فا�j هو ا�كم سواء تقدم أو تأخر، وا
بتدأ هو ا
حكوم عليه(

 ). ). ). ). دامدامدامدام((((، وهو فعل واحد ، وهو فعل واحد ، وهو فعل واحد ، وهو فعل واحد ا
صدرية الظرفيةا
صدرية الظرفيةا
صدرية الظرفيةا
صدرية الظرفية" " " " ماماماما""""يعمل ب(ط أن تسبقه يعمل ب(ط أن تسبقه يعمل ب(ط أن تسبقه يعمل ب(ط أن تسبقه     ماماماما: القسم ا5الثالقسم ا5الثالقسم ا5الثالقسم ا5الث

، وجاء ا�وام من ما ا
صدرية وما "اما�و"وهو  بعدها بمصدر" دامدامدامدام"والفعل تؤول وتقدر ] هذه مصدرية ألنها ) ماماماما(وسميت 
 .مدة دوامدة دوامدة دوامدة دواAAAA: أي "ا
دة"وسميت ظرفية ألنها تنوب عن الظرف، وهو دخلت عليه، 

وهو ا�وام  U ا
صدرU ا
صدرU ا
صدرU ا
صدر دلت U أمرين" ما" هنا، )مدة دوامكال أصحبك (هنا ا�قدير ، ال أصحبك ما دمت منحرفا: +و+و+و+و
وهو ا
دة، وسميت ظرفية ألنها تنوب عن الظرف وهو ا
دة أي مدة ظرف ظرف ظرف ظرف وU الوU الوU الوU ال، وما دخلت عليه ماماماما وسميت بذلك بسبب

 .دوامك
دلت U أمرين وهما ا
صدر وهو ا�وام وU الظرف  ماماماما    مدة دوامكال أصحبك : : : : هنا ا�قديرهنا ا�قديرهنا ا�قديرهنا ا�قدير    ال أصحبك ما دمت منحرفا

 .وهو ا
دة
َ ةِ َما ُدمْ  {: قوT تعا�: و+وو+وو+وو+و ôةِ َوالز

َ
ال ôوَْصا4ِ بِالص

َ
َ ةِ َما ُدمْ َوأ ôةِ َوالز

َ
ال ôوَْصا4ِ بِالص

َ
َ ةِ َما ُدمْ َوأ ôةِ َوالز

َ
ال ôوَْصا4ِ بِالص

َ
َ ةِ َما ُدمْ َوأ ôةِ َوالز

َ
ال ôوَْصا4ِ بِالص

َ
اااا    ُت ُت ُت ُت َوأ DD DDحيا حيا حيا حيا: أي}  َحيَحيَحيَحي AAAAاء، مدة دوامدة دوامدة دوامدة دوا�ل رفع اسم دام: ا� q ضم� متصل ،

 .حرف مصدري ال �ل T من اإلعراب: ماماماماخ� دام منصوب، و: حياً و
    ماذا تسÙ هذه األفعال؟ماذا تسÙ هذه األفعال؟ماذا تسÙ هذه األفعال؟ماذا تسÙ هذه األفعال؟

     ....األفعال ا1اسخةاألفعال ا1اسخةاألفعال ا1اسخةاألفعال ا1اسخةوتسÙ وتسÙ وتسÙ وتسÙ     ،،،،األفعال ا1اقصةاألفعال ا1اقصةاألفعال ا1اقصةاألفعال ا1اقصةو تسÙ و تسÙ و تسÙ و تسÙ     ،،،،وهو ا
شهوروهو ا
شهوروهو ا
شهوروهو ا
شهور     ن وأخواتها ن وأخواتها ن وأخواتها ن وأخواتها] ] ] ] 
 Ùوتس Ùوتس Ùوتس Ùاألفعال ا1اسخةاألفعال ا1اسخةاألفعال ا1اسخةاألفعال ا1اسخةوتس 
سما افا
بتدأ صار ، فتغ� االسم ا دخلت U ا
بتدأ وا�j غ�ت اإلعراب، وغ�ت التسميةألنها 

، كريما زيد  ن : فيصبح كريم زيد، والنسخ q اللغة بمع� ا�غي�، وا�غي� q العمل كأن نقول ¤ا، وا�j صار خً�ا ¤ا
  . ن باألول مرفو> وأصبح اآلن منصوبا  يما{ربعد أن  ن مرفو> باالبتداء، و كانيصبح مرفو> ب زيدف

    ؟؟؟؟األفعال ا1اقصةاألفعال ا1اقصةاألفعال ا1اقصةاألفعال ا1اقصة
اذا سميت 
اذا سميت 
اذا سميت 
اذا سميت 
yوأك_ األفعال فعل ناقص فعل ناقص فعل ناقص فعل ناقص ، فعل تامفعل تامفعل تامفعل تام: الفعل ينقسم إ� قسم�رفوع ا
امة و] تتم با
رفوع ويكتمل مع� ا�ملة بذكر ا

يتم معناها با
رفوع، بل  ألنه ال اقصةأما  ن وأخواتها فتسÙ األفعال ا1 ،أكل زيد، جلس عë، ذهب �مد: فتقول ،فقط
  .²تاج منصوبا بعد ا
رفوع �تم ا
ع�

فإن  ،±الف األفعال ا�امة، مسافًرا زيد ن : فتقول ،يتم ح© تأÝ با
نصوب ل�ن ا
ع� ناقصا، وال" زيدُ  ن : "فلو قلت
 .قرأ �مد، واء زيدج: تقولوال ²تاج إ� منصوب �كتمل،  ا
ع� معها يتم با
رفوع فقط

 أقسام هذه األفعال من حيث ا�¡ف وا�مودأقسام هذه األفعال من حيث ا�¡ف وا�مودأقسام هذه األفعال من حيث ا�¡ف وا�مودأقسام هذه األفعال من حيث ا�¡ف وا�مود

  ....يلزم صورة واحدةيلزم صورة واحدةيلزم صورة واحدةيلزم صورة واحدة    هو اsي ينتقل من حال إ� حال، الهو اsي ينتقل من حال إ� حال، الهو اsي ينتقل من حال إ� حال، الهو اsي ينتقل من حال إ� حال، ال: ت¡فت¡فت¡فت¡فا
ا
ا
ا
الفعل الفعل الفعل الفعل 
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Æا
  .كونكونكونكون: وا
صدر، ككككنننن: مرواأل ،،،،يكونيكونيكونيكون: فعل ا
ضارع ، ن ن ن ن: فا
ت¡ف يأÝ منه فعل ا
 ، فال يمكن أن يأÝ منه مضارع أو أمر أو مصدرصورةاله ينتقل عن هذ هو اsي يكون U صورة واحدة ال: ا�امدا�امدا�امدا�امد

  .فعل ماÆ جامد يلزم صورة واحدة و] صورة ا
اÆ: ليسليسليسليس :مثالمثالمثالمثال
    تنقسم هذه األفعال إ� ثالثة أقسامتنقسم هذه األفعال إ� ثالثة أقسامتنقسم هذه األفعال إ� ثالثة أقسامتنقسم هذه األفعال إ� ثالثة أقسام

  يت¡ف مطلقاً، وليس T صيغة غ� ا
اÆيت¡ف مطلقاً، وليس T صيغة غ� ا
اÆيت¡ف مطلقاً، وليس T صيغة غ� ا
اÆيت¡ف مطلقاً، وليس T صيغة غ� ا
اÆ    جامد الجامد الجامد الجامد ال :األولاألولاألولاألول القسمالقسمالقسمالقسم
  .1حويyعند كث� من ا) دامدامدامدام(و  ، عند Ñيع ا1حويy) ليسليسليسليس(وهو 

  أفعال تت¡ف ت¡فا ناقصاأفعال تت¡ف ت¡فا ناقصاأفعال تت¡ف ت¡فا ناقصاأفعال تت¡ف ت¡فا ناقصا :ا5ا4ا5ا4ا5ا4ا5ا4 القسمالقسمالقسمالقسم
 .أن يأÝ منها ماٍض، مضارع، أمر، مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول: ا�¡ف ا�ام

فإذا Ôلف أو نقص أحد أو مصدر،  فعل أمروال يأÝ منها  اسم الفاعلو ا
ضارعوا
اÆ  مثاليأÝ  :ا�¡ف ا1اقص
 .فا�صاريف يسÙ الفعل ناقص ا�¡

 .فعل أمروال يأÝ منها  اسم الفاعلو ا
ضارعوا
اÆ  منها إالال يأÝ  هذه األفعال
  )انفكانفكانفكانفك، فتفتفتفتئئئئ، بربربربرحححح، زالزالزالزال: (وهو أربعة أفعال

 : ومن �يئها بصيغة ا
ضارع
  {: قوT تعا�

َ
 َوال
َ

 َوال
َ

 َوال
َ

ُ َوال ُ يََزال ُ يََزال ُ يََزال ْن     {{{{و}  وَن Òُْتَِلِفyَ وَن Òُْتَِلِفyَ وَن Òُْتَِلِفyَ وَن Òُْتَِلِفyَ يََزال
َ
ْن قَالُوا ل
َ
ْن قَالُوا ل
َ
ْن قَالُوا ل
َ
ححححَ َ َ َ قَالُوا ل  اهللاôِ اهللاôِ اهللاôِ اهللاôِ قَالُوا تَ قَالُوا تَ قَالُوا تَ قَالُوا تَ     {{{{و}  َعلَيِْه َ>ِكِفyَ َعلَيِْه َ>ِكِفyَ َعلَيِْه َ>ِكِفyَ َعلَيِْه َ>ِكِفyَ     غغغغَْ�ََْ�ََْ�ََْ�َ

ُ
 َْفتَأ
ُ
 َْفتَأ
ُ
 َْفتَأ
ُ
  .} تَْذُكُر يُوُسَف تَْذُكُر يُوُسَف تَْذُكُر يُوُسَف تَْذُكُر يُوُسَف     ييييَْفتَأ

  ومن �يئها بصيغة اسم الفاعل
، لست فعل، ا�اء اسم ليس، بارحا خ� ليس، وبارحا اسم فاعل من برح ا�امة، وفاعلها ضم� م�4 بارحا تلس: +و+و+و+و

 .مستb تقديره هو، وم�4 مفعول به منصوب، وا�اء مضاف إ�ه
 : قول الشاعر و+وو+وو+وو+و

 )يقصد ح© يأÝ ا
وت( أحبك ح© يغمض العy مغمض زائال ت يا أسماُء أن لسق! اهللا
  .، وهذا د�ل U أنها تت¡ف لكن ت¡فها كما تقدم ناقص"زال"من الفعل  اسم الفاعل" زائال: "قال

، "زائل" ل نصب خ�q �) أحبك(، وا�ملة الفعلية "أنا"ضم� مستb تقديره " زائل"منصوب، واسم ) ليس(خ� ": زائال"و
وابن هشام حy استعرض الشواهد هنا أراد أن يبy للطالب أن كث�ا من الطالب  زال،هنا عمل عمل   زائال وتلحظونوتلحظونوتلحظونوتلحظون

وا
تعلمy يتوهم أن هذه األفعال ما تعمل إال إذا  نت U صيغة ا
اÆ، وهذا غ� صحيح، ف�ن وأخواتها تعمل U أي 
وتنصب ا�j سواء  نت U ا
اÆ أو ا
ضارع أو األمر أو اسم الفاعل أو ا
صدر فتعمل هذا صيغة تأÝ، فbفع االسم 
Ýأي صيغة تأ U العمل. 

 ))))QQQQQQQQ((((    ةةةةا�لقا�لقا�لقا�لق
� ثالثة إوعرفنا أنها تنقسم  ،فعال  ن وأخواتها من حيث ا�¡ف وا�مودعن أقسام هذه األ ةالسابق ة²دثنا q ا�لق

 أقسام
    .عند أك_ ا1حويy دامدامدامدامو ،عند Ñيع ا1حويy ليسليسليسليسو]  ،،،،من األفعال جامدة ال تت¡ف مطلقامن األفعال جامدة ال تت¡ف مطلقامن األفعال جامدة ال تت¡ف مطلقامن األفعال جامدة ال تت¡ف مطلقاقسم قسم قسم قسم : القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
و] أربعة أفعال  ،،،،فاعل ال يأÝ منها فعل أمرفاعل ال يأÝ منها فعل أمرفاعل ال يأÝ منها فعل أمرفاعل ال يأÝ منها فعل أمر    واسمواسمواسمواسمأفعال تت¡ف ت¡فا ناقصا ألنها يأÝ منها ماÆ ومضارع أفعال تت¡ف ت¡فا ناقصا ألنها يأÝ منها ماÆ ومضارع أفعال تت¡ف ت¡فا ناقصا ألنها يأÝ منها ماÆ ومضارع أفعال تت¡ف ت¡فا ناقصا ألنها يأÝ منها ماÆ ومضارع : القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4

    .منها بقية ا�صاريف األخرى وقد يأÝ هذه ال يأÝ منها فعل أمر )انفكانفكانفكانفكو     بربربربرححححو فتفتفتفتئئئئ    و زال زال زال زال (
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و]  ،وهكذا سم فاعلسم فاعلسم فاعلسم فاعلمصدر وامصدر وامصدر وامصدر وايأÝ منها ماÆ ومضارع وأمر ويأÝ منها ماÆ ومضارع وأمر ويأÝ منها ماÆ ومضارع وأمر ويأÝ منها ماÆ ومضارع وأمر و    بمع�بمع�بمع�بمع�    ،،،،أفعال تت¡ف ت¡فا تاماأفعال تت¡ف ت¡فا تاماأفعال تت¡ف ت¡فا تاماأفعال تت¡ف ت¡فا تاما: القسم ا5الث واألخ�القسم ا5الث واألخ�القسم ا5الث واألخ�القسم ا5الث واألخ�
 .هذه تأÝ منها Ñيع ا�صاريف) صارصارصارصارو أم»أم»أم»أم»و أصبحأصبحأصبحأصبحو أضأضأضأض5555و باتباتباتباتو ظلظلظلظلو ن  ن  ن  ن ( ةاGاقي ةالسبع

 .هذه صيغة ا
اÆ )قديراربك   ن ن ن نو(: كقوT تعا� صيغة ا
اÆصيغة ا
اÆصيغة ا
اÆصيغة ا
اUUUU    Æ    ةةةةاألمثلاألمثلاألمثلاألمثلمن من من من 
كُ َولَْم َولَْم َولَْم َولَْم {: كقوT تعا� صيغة ا
ضارعصيغة ا
ضارعصيغة ا
ضارعصيغة ا
ضارعU U U U     من األمثلةمن األمثلةمن األمثلةمن األمثلةوووو

َ
كُ أ
َ
كُ أ
َ
كُ أ
َ
اااا    أ DD DDبسكون  نْ وأكفدخل ا�ازم فأصبحت  أكونهنا أصلها : أك }بَِغيبَِغيبَِغيبَِغي

ثم حذفت ا1ون Ôفيفا  ،أكن ا�, ساكنان فحذفنا الساكن األول وهو الواو فأصبحتف ،ا1ون وسكون حرف الواو
فعل مضارع �زوم وعالمة جزمه السكون : أكأكأكأكإذا  ،اهللا من خصائص  ن جواز حذف نونها وسيأتينا إن شاء ،أكأكأكأكفأصبحت 

ة، الشاهد أن  ن خ�ها منصوب وعالمة نصبه الفتح: بغياو) أنا(سمها ضم� مستb تقديره او فة،ا
قدر U ا1ون ا
حذو
 ".أكن"جاءت بصيغة ا
ضارع 

 ةفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضم يص�ف ،يص�ومضارعه  ،ماض صار ،بارداا�و يص� تاء عند دخول الش :مثال آخرمثال آخرمثال آخرمثال آخر
 .خ� يص� منصوب اباردو ،سم يص� مرفوعا ا�و ،وهو فعل ناسخ

سم ا ةاعواو ا�موالواو  ،فعل أمر مبU Ø حذف ا1ون واكون فإذاً  )ِحَجاَرةً  واُكونُ : (قوT تعا� U صيغة األمرU صيغة األمرU صيغة األمرU صيغة األمر    ومن األمثلةومن األمثلةومن األمثلةومن األمثلة
 .خ� كونوا منصوب حجارةكونوا، 

 م¬ورا ،)أنت(سم أصبح ضم� مستb تقديره او ،فعل أمر مبU Ø السكون وفعل ناسخ أصبح ،م¬ورا حْ بِ أْص : : : : ومثال آخرومثال آخرومثال آخرومثال آخر
 .ةخ� أصبح منصوب وعالمة نصبه الفتح

�ء بعض هذه األفعال مصدراً ء بعض هذه األفعال مصدراً ء بعض هذه األفعال مصدراً ء بعض هذه األفعال مصدراً     األمثلةاألمثلةاألمثلةاألمثلةومن ومن ومن ومن ���سم �رور ا {ونو ،حرف جر المال ككونلهنا  ،تقيا ككونأحبك ل: U مU مU مU م
 �ختقيا و ،سم كوناq �ل رفع  ال�ف ككونوهنا إذا أردنا أن نعرب  ، ن يكون كونامصدر  {ونو ة،وعالمة جره الك¬

و{ذلك  ،�هإألنها مضاف  باإلضافة �ه q �ل جرإمضاف  ال�فهنا مضاف و {ونو ة،كون منصوب وعالمة نصبه الفتح
 .سم كوناq �ل رفع ألنها 
 إياه عليك يس�ُ  ك{ونو***ببذل وحلم ساد q قومه الف© : ومنه قول الشاعر

هنا : إياه ،q �ل جر إ�همضاف  ال�فو ،وهو مضاف ةهنا مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضم: كون: ك{ونو: q قوT الشاهد
نها أبمع�  ن،مل  عهنا عملت  كونن أ تلحظونتلحظونتلحظونتلحظونو، سم كوناq �ل رفع  ال�ف هنا كونسم او ،خ� كون q �ل نصب

 :من  ن فقالجاء با
صدر  ،خ� يس�و ،مبتدأ{ون و ،q �ل نصب خ�ها ياهإ و ،مهااسq �ل رفع  ال�فف ،رفعت ونصبت
 .ةلكن قلنا يسُ� من أجل القافي ،يفbض أن نقول يس�ٌ  كون،

 :سم الفاعلسم الفاعلسم الفاعلسم الفاعلااااU صيغة U صيغة U صيغة U صيغة ها ها ها ها �يئ�يئ�يئ�يئU هذه األفعال الÃ تت¡ف ت¡فا تاما U هذه األفعال الÃ تت¡ف ت¡فا تاما U هذه األفعال الÃ تت¡ف ت¡فا تاما U هذه األفعال الÃ تت¡ف ت¡فا تاما     ةةةةومن األمثلومن األمثلومن األمثلومن األمثل
 ،ه أحياناؤوا
نقوص ²ذف يا ألنه منقوصلكن حذفت ا�اء  ،با�اءفهو 8ø   أم»من  øٍس  ،مبتسماøٍس ا�وم  أنت

ضم� مستb  أنتسمها ضم� مستb تقديره اسمها؟ اأين ممٍس ف ،خ�øٍس مبتدأ و أنت ،سم فاعلاøٍس و، فتقول øٍس 
فهو  سم فاعل عمل عمل الفعل ا
اÆ أم»اøٍس  الفتحة، منصوب وعالمة نصبهøٍس خ�  بتسمامو ،أنتوجوبا تقديره 

 .الفعل ا
اÆ هفا�صاريف هذه تعمل العمل نفسه اsي يعمل ،øٍس 
 .أخاك إذا لم تلفه لك منجدا***   ئناW من يبدي البشاشة  ماماماماو: و+و قول الشاعر

هنا   ئنا ، ئناالشاهد q قوq . T ا�قيقة، إن لم يكن عند الشدائد مساعدا لك أي ما W من يتبسم q وجهك هو أخوك
سم ضم� مستb الا هو  ئنا ؟سمأين اال، سمهنا عملت عمل  ن رفعت اال �ئناف ، ن يكون فهو  ئن ،سم فاعل من  نا
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ألنه من األسماء  ،�هإمضاف  ال�فاف ووهو مض باأللف منصوب  ئناهنا خ�  أخاكف ،أخاكوخ�ها  ،هو  ئناتقديره 
َهَذا  َما{: كما q قوT تعا�سم وتنصب ا�j سم وتنصب ا�j سم وتنصب ا�j سم وتنصب ا�j و] الÃ ترفع االو] الÃ ترفع االو] الÃ ترفع االو] الÃ ترفع اال    ةةةةما ا�جازيما ا�جازيما ا�جازيما ا�جازي    وهذهوهذهوهذهوهذه Wُ     ماماماما ،ماماماماخ�  هو  ئناوÁعراب  ة،الست
ا  ،فاعل من  نسم الاهذا   ئناسم الفاعل من  ن قال اجاء ب ،إن شاء اهللا q هذا الفصل ةوسنتÕم عن ماء ا�جازي }بََ(ً

وبهذا ننتÎ  ،عالمة نصبه األلفومنصوب  أخاك  ئناوخ�  هو،  ئناضم� مستb تقديره  انئواسم   ،خ� ما  ئناوÁعراب 
 .من أقسام هذه األفعال من حيث ا�¡ف وا�مود

 yحكم توسط أخبار هذه األفعال بينها وب yحكم توسط أخبار هذه األفعال بينها وب yحكم توسط أخبار هذه األفعال بينها وب yسمائهاسمائهاسمائهاسمائهاأأأأحكم توسط أخبار هذه األفعال بينها وب : : : : 
َك  Àَنَ وَ {: مثل قوT تعا� ،ا�jثم يأÝ بعده  سمهاثم يأÝ بعده  فعلاليأÝ أن عندنا األصل q الbتيب  إذاً  : ومثل }قَِديًرا َرب	
 .هذا األصل q الbتيب }َلُفوًرا اهللاÀَ  ُôنَ وَ {

فتقول فتقول فتقول فتقول  ؟؟؟؟سمسمسمسمهل Éوز أن يتوسط ا�j بy الفعل ا1اسخ وبy االهل Éوز أن يتوسط ا�j بy الفعل ا1اسخ وبy االهل Éوز أن يتوسط ا�j بy الفعل ا1اسخ وبy االهل Éوز أن يتوسط ا�j بy الفعل ا1اسخ وبy اال: هذا هو األصل q الbتيب فالسؤال ،±يالزيد  ليس: تقول
الÃ  ةهذه ] ا
سأل ؟سمهاهل Éوز أن يتوسط ا�j بy الفعل ا1اسخ وبy  ؟�مد±يال  ليس    وووو زيدكريما   ن: : : : مثالمثالمثالمثال

    :سنتحدث عنها اآلن فنقول
ً ، ، ، ، يمنعيمنعيمنعيمنع    إذا لم يكن هناك ماإذا لم يكن هناك ماإذا لم يكن هناك ماإذا لم يكن هناك ما    توسط أخبار هذه األفعال بينها وبy أسمائها جائزتوسط أخبار هذه األفعال بينها وبy أسمائها جائزتوسط أخبار هذه األفعال بينها وبy أسمائها جائزتوسط أخبار هذه األفعال بينها وبy أسمائها جائز ً إذا ً إذا ً إذا ا�كم مطلق و>م أن خ� هذه األفعال ا�كم مطلق و>م أن خ� هذه األفعال ا�كم مطلق و>م أن خ� هذه األفعال ا�كم مطلق و>م أن خ� هذه األفعال     إذا

وسنوضح وسنوضح وسنوضح وسنوضح يمنع يمنع يمنع يمنع     نه إذا لم يكن هناك مانه إذا لم يكن هناك مانه إذا لم يكن هناك مانه إذا لم يكن هناك ماأأأألكن يشbط لكن يشbط لكن يشbط لكن يشbط     ،،،،ستثناءستثناءستثناءستثناءااااينها وبy أسمائها Ñ qيع هذه األفعال دون ينها وبy أسمائها Ñ qيع هذه األفعال دون ينها وبy أسمائها Ñ qيع هذه األفعال دون ينها وبy أسمائها Ñ qيع هذه األفعال دون Éوز أن يتوسط بÉوز أن يتوسط بÉوز أن يتوسط بÉوز أن يتوسط ب
 ....يمنعيمنعيمنعيمنع    مع� مامع� مامع� مامع� ما

أن ا�j توسط بy الفعل  تلحظونتلحظونتلحظونتلحظون ،هو خ�ها {ريماو ،زيدسمها افعل ناسخ و ن فهنا ، زيدكريما  ن +و : مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك
 .سمهاتوسط بy الفعل ا1اسخ و فا�j هنا ،�مد وماضمه باتوهنا ، سمهاو

ا َعلَيْنَا ا َعلَيْنَا ا َعلَيْنَا ا َعلَيْنَا     Àَنَ Àَنَ Àَنَ Àَنَ وَ وَ وَ وَ {: قوT تعا� نهنهنهنهوموموموم DD DDنَْ¡ُ نَْ¡ُ نَْ¡ُ نَْ¡ُ َحقَحقَحقَحق     َyُِمْؤِمن
ْ
ُمْؤِمنyَِ ال
ْ
ُمْؤِمنyَِ ال
ْ
ُمْؤِمنyَِ ال
ْ
ن ا�j توسط أوتلحظون  ،حقاوخ�ها  ن¡سمها او،  نالفعل ا1اسخ  }ال

 yمنهال، فالقطرمنهال +ر>ئك  زالفال : ومر بنا شاهد ،سمهااو  نب : yقطرالسمها وهو او زالخ� توسط ب. 
يَْس {: قوT تعا� ومثلومثلومثلومثل

َ
يَْس ل
َ
يَْس ل
َ
يَْس ل
َ
ô�ِ     ل

ْ
ô�ِ ال
ْ
ô�ِ ال
ْ
ô�ِ ال
ْ
واواواواال

		 ْن تَُول		
َ
ْن تَُولأ
َ
ْن تَُولأ
َ
ْن تَُولأ
َ
البد أن يكون  ليس اسموقلنا أن  ،منصوب ال� ،فعل ناسخليس هنا  }وُُجوَهُكمْ وُُجوَهُكمْ وُُجوَهُكمْ وُُجوَهُكمْ     أ

سمها هو اليس نقول  ؟ليسسم اطيب أين  ها،سما ليسو ،ليسألنه خ�  ؟
اذا هنا منصوب ال�َ  ليس
اذا قلنا  ،مرفو>

ال� ليس يعØ  ،ليس اسمبمصدر هذا ا
صدر هو  ةمقدر أن تولواال�  ليسيعØ  وما بعده ةصدريا
صدر ا
ؤول من أن ا

توسط بينها  ليسفهنا إذا الشاهد q قوT أن خ�  ال� مهكوجو تو�تكم ليسفا�قدير واهللا أعلم  وجوهكم و�تكمت
 yيع األفعال مع  ،سمهااوبÑ q يمنع ب(ط أن ال يكون هناك ما ،ن األفعالوغ�ها م ليسوهذا جائز و{ما قلنا. 

  ر ا
وت وا¤رمأذsاته ب**  ت منغصةً مادامال طيب للعيش : ومنه قول الشاعر
ألنه هو  ،دون أن يتأملالضمة سم دام مرفوع وعالمة رفعه ا منغصةسيقول أن  ةطبعا كث� من ا
عربy ا
بتدئy مبا�

سم هو ا
حكوم عليه وأن ا�j هو أن االوتعرف بد أن تتأمل وهذا خطأ ال ،سمااليعتقد أن اsي يأÝ بعد األفعال هو 
 ،هنا تاء ا�أنيث ال �ل ¤ا من اإلعراب ا�اءو ،تدامخ�  منغصةفتلحظون أن  sاته منغصة تمادامفثلك  ،ا�كم
إذا هنا شاهد U جواز توسط  ،منغصة sاتهت دام وا�قدير ما ،مرفوع وعالمة رفعه الضمه دامسم ا sاته ،دامخ�  منغصة

 yب �jداما  yاسمهاوب. 
وا�كم هو ا�j وا
حكوم عليه هو  ،حكم منغصةعندي  إذاً  ،منغصةبأنها  الثاتأ4 حكمت U  تلحظونتلحظونتلحظونتلحظونوsلك 

جائز ألنه ليس  وهذا sاتهسمها وهو اتوسط بينها وبy  منغصةوهو  دامنقول خ�  ،سم  ن أو إحدى أخواتهااا
بتدأ وهو 
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 .يمنع من ذلك هناك ما
فهنا يمنع ا�وسيط كيف  ،سمها وخ�هاايمنع من توسيط  ن بy   ن يوجد q ال�م ما نقول سواء ا
انع؟ا
انع؟ا
انع؟ا
انع؟م© يكون م© يكون م© يكون م© يكون 
 ؟يكون ذلك
 ،�صوراتذكرون أخذنا q ا
بتدأ وا�j من مواضع تأخ� ا�j وجوبا أن يكون ا�j  ،،،،إذا  ن ا�j �صوراإذا  ن ا�j �صوراإذا  ن ا�j �صوراإذا  ن ا�j �صورايكون ذلك 

وليس هناك فرق بy اq �j ا
بتدأ واq �j  ن وأخواتها إال Þ qء  ،] نفسها أح�م ا�j هنا كوأح�م ا�j هنا
إذا  ن خ�  ن وأخواتها إذا  ن خ�  ن وأخواتها إذا  ن خ�  ن وأخواتها إذا  ن خ�  ن وأخواتها فثلك  ،ال تتخلف ةأما بقية األح�م فÎ تقريبا واحد ،وهو أنه هناك مرفوع وهنا منصوب ،واحد

أن يكون خ�ها أي خ� هذه األفعال �صورا بإال أن يكون خ�ها أي خ� هذه األفعال �صورا بإال أن يكون خ�ها أي خ� هذه األفعال �صورا بإال أن يكون خ�ها أي خ� هذه األفعال �صورا بإال ومن ذلك  وÁذا وجب تأخ�ه ال Éوز توسيطهوÁذا وجب تأخ�ه ال Éوز توسيطهوÁذا وجب تأخ�ه ال Éوز توسيطهوÁذا وجب تأخ�ه ال Éوز توسيطه    ،،،،�صورا فإنه Éب تأخ�ه�صورا فإنه Éب تأخ�ه�صورا فإنه Éب تأخ�ه�صورا فإنه Éب تأخ�ه
    .ماماماماإنإنإنإن    ووووأأأأ

فهنا  ،هو ا
حصور هو ا�j وí �صور Éب تأخ�ه كريما و ،أداة ح¡ إنماإنماإنماإنمافتلحظون اآلن  ،كريما �مد  ن إنماإنماإنماإنماذلك  مثالمثالمثالمثال
لوجود ا
انع وهو فإذا هنا ال Éوز  ،ألنه �صور وا
حصور Éب تأخ�ه ،زال Éو ؟مهااسهل Éوز توسيط ا�j بينها وبy  إذاً 

 .ا�¡
ييييُُهمْ ُُهمْ ُُهمْ ُُهمْ     َ نَ َ نَ َ نَ َ نَ َوَما َوَما َوَما َوَما {: ومنه قوT تعا�

َ
َصال
َ

َصال
َ

َصال
َ

َيِْت     َصال
ْ
Gَيِْت ِعنَْد ا
ْ
Gَيِْت ِعنَْد ا
ْ
Gَيِْت ِعنَْد ا
ْ
Gِعنَْد ا 

ô
 إِال
ô

 إِال
ô

 إِال
ô

هنا أن ا�j ال Éوز  وتلحظونوتلحظونوتلحظونوتلحظون ،خ�  ن ءً م�و سم  ن،اهم صالت }ُمَ�ءً ُمَ�ءً ُمَ�ءً ُمَ�ءً إِال
 .إالإالإالإالببببا�¡  سمه لوجود ا
انع وهوانا وال Éوز توسيطه بy الفعل وبy فيجب تأخ�ه ه ،،،،إالإالإالإالببببألنه �صور  توسيطه 
اذا؟

 ؟؟؟؟ما حكم ذلكما حكم ذلكما حكم ذلكما حكم ذلك سمسمسمسمالالالالحكم تقديم أخبار هذه األفعال U الفعل واحكم تقديم أخبار هذه األفعال U الفعل واحكم تقديم أخبار هذه األفعال U الفعل واحكم تقديم أخبار هذه األفعال U الفعل وا
فهل Éوز أن يتقدم اU �j هذه  ،زيد ليس±يال : ومثلومثلومثلومثل ،سمهاتقدم U الفعل وكريما فهنا ا�j  ،�مد  نكريما : مثلمثلمثلمثل

 ؟األفعال وأسمائها
فال Éوز أن يتقدم خ�ها  "دام"فعال لكن يستث� من هذه األ ،Éوز تقديم أخبار هذه األفعال عليها وU أسمائهاهنا : نقولنقولنقولنقول
هذه مصدرية  ماو ،ال مسبوقة بماإال تأÝ  دامقالوا ألن ؟ ؟ ؟ ؟ 
اذا دام
اذا دام
اذا دام
اذا دام ن يتقدم خ�ها عليهاأأما بقية األفعال فيجوز  ،عليها

 .q الصلة U ا
وصول ءال Éوز أن يتقدم Þ نهأ ةوهناك قاعدة +وي ة،موصول
موصول هنا  )ماماماما(ذلك قالوا ألن  ؟فهذا مثال خطأ 
اذا ال يصح ،دمت ماال أصحبك منحرفا : فال يقال مثال للتوضيحمثال للتوضيحمثال للتوضيحمثال للتوضيحفإذا 

الصلة U  منوهو أ4 قدمت شيئا  اورظفهنا أكون فعلت � منحرفافلو قدمت  ،منحرفا دمتوصلته  ،موصول حر�
U ا
وصول سواء  ن ا
وصول اسميا  ةأنه ال Éوز أن يتقدم Þء q الصل: ةقاعدة +ويهذه و ،
وصول وهذا ال Éوز îالا

 .منحرفا مادمتال أصحبك : بل Éب أن يتأخر ا�j فتقول موصول حرفيا أو
جزء من صلة ا
وصول ال يتقدم U و أوصلة ا
وصول  ،ن يتأخر ا�j ألن ا�j من صلة ا
وصولأفهنا Éب كما قلنا  

 .ا
وصول
 )ماماماما( وحدها ألن دامن يتقدم إال q أحكم تقديم أخبار هذه األفعال عليها نقول Éوز  �ها إذاً إأخرى نش�  ةبû نقط

 .وهذا ال ÉوزU ا�رف ا
وصول ا
وصول  أو بعض صلةموصول ولو قدمنا ا�j ألصبحنا نقدم صلة ا
وصول 
لكن اsي  ،ختلف فيها خالف كب�ا ؟هل Éوز أن يتقدم خ�ها عليها ،ختلف فيها أيضا ا1حويyا ليس ،ليس بû نقطة

  .زيد ليس ±يال: فتقول أنه Éوز أن يتقدم خ� ليس عليهاهو  هبن هشام وأجازاسار عليه 
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 ))))QPQPQPQP((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

�jوز أن يتوسط  ،انتهينا من حكم توسط اÉ يعوعرفنا أنهÑ ن وأخواتها، أي ، ألفعالا مع  U �jتقديم ا U ثم ²دثنا
U الفعل واالسم معا، وقلنا أنه جائز مع Ñيع األفعال ولكن يستث� من ذلك دام، لوجود ما يمنع q دام، فÎ ال تعمل إال 

 : واآلن نأÝ إ�بـ ما ا
وصولة، 
�jا yحكم توسط معمول خ� هذه األفعال بينها وب�jا yحكم توسط معمول خ� هذه األفعال بينها وب�jا yحكم توسط معمول خ� هذه األفعال بينها وب�jا yحكم توسط معمول خ� هذه األفعال بينها وب    

 .عملو >ملومعمول : ، إذا عندنا ثالثة أرÀنوهو عمل العامل ،هو اsي وقع عليه العمل: ولولولولا
عما
عما
عما
عم
    ::::اjالصةاjالصةاjالصةاjالصة

 .هو ا
نصوب أو ا
رفوع أو ا
جرور أو ا
جزوم: ا
عمولا
عمولا
عمولا
عمول 
 >مل حرف ا�ر ،الفعل، اسم الفاعل وا�رف وحروف ا�ر: مثلمثلمثلمثل هو اsي أحدث الرفع أو ا1صب أو ا�ر أو ا�زم لعامللعامللعامللعاملاااا

    .تدخل U ا
ضارع >ملة ألنها أحدثت جزما لمألنه أحدث جرا، 
 ، هذه ا
صطلحات البد لطالب علم ا1حو أن يدر{ها ويفهمها،الرفع أو ا1صب أو ا�ر أو ا�زم: ا5الث هوالر{ن  والعملوالعملوالعملوالعمل

فهذا ا
عمول اsي عمل  ،جرا فقضية معمول هذه األفعال يعØ خ� هذه األفعال قد يعمل q *مة أخرى إما رفعا أو نصبا أو
هذا سؤال نعرف  ،يعØ يتقدم U ا�j ويقع بعد  ن وأخواتها هل Éوز أن يتوسط بينها وبy ا�j؟هل Éوز أن يتوسط بينها وبy ا�j؟هل Éوز أن يتوسط بينها وبy ا�j؟هل Éوز أن يتوسط بينها وبy ا�j؟فيه خ� هذه األفعال 

 .اإلجابة عليه اآلن
خامس q  ليس هناك عمل، ا�زما�زما�زما�زمأو  ا1صبا1صبا1صبا1صبأو  ا�را�را�را�رأو  الرفعالرفعالرفعالرفعهو  هو اsي وقع عليه عمل العامل والعمل ا
عمولا
عمولا
عمولا
عمولنقول 
فهذه األشياء تعمل  مثل اسم الفاعل واسم ا
فعول q العمل هو الفعل أو ا�رف أو االسم ا
شبه للفعل والعاملوالعاملوالعاملوالعامل، ا1حو
    ....ÈزمÈزمÈزمÈزمأو  ÈرÈرÈرÈرأو  تنصبتنصبتنصبتنصبأو  ترفعترفعترفعترفعبمع� 

    ::::حكم توسط معمول خ� هذه األفعال بينها وبy ا�j فيه تفصيلحكم توسط معمول خ� هذه األفعال بينها وبy ا�j فيه تفصيلحكم توسط معمول خ� هذه األفعال بينها وبy ا�j فيه تفصيلحكم توسط معمول خ� هذه األفعال بينها وبy ا�j فيه تفصيل
    ::::معمول اT �j حا�انمعمول اT �j حا�انمعمول اT �j حا�انمعمول اT �j حا�ان

ãا�الة األوãا�الة األوãا�الة األوãظرفا أن يكوأن يكوأن يكوأن يكو ا�الة األو �jظرفا ن معمول ا �jظرفا ن معمول ا �jظرفا ن معمول ا �jالفعل وخ�ه : جارا و�روراجارا و�روراجارا و�روراجارا و�روراأو أو أو أو ن معمول ا yعمول ب
و� هذه ا�الة Éوز أن يتوسط هذا ا
yيع ا1حويÑ يع  ،عندÑ خ�ه عند yالفعل وب yوز أن يتوسط بÉ ظرفا أو جارا و�رورا فهنا �jإذا  ن معمول ا

yاذا ،ا1حوي
    ؟
اذا
اذا
اذا
 ،Àن ¤ا أح�ما خاصة ليست لغ�هاو ،_ة ورودها q ال�م تساهلوا فيهاقالوا ألن الظرف وا�ار وا
جرور بسبب ك

 .ها أك_ من غ�ها بسبب ك_ة ورودها q ال�مفيفيتساهل 
 ،معتكفاوخ�  ن  ،زيد :اسم  ن ،ننتبه اآلن ونفصل ا
ثال معتكفا زيد عندكعندكعندكعندك ن : فمثال ا
عمول الظرف: مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك

 ،،،،عندكعندكعندكعندكمعتكفا  زيد ن ألن األصل  ،معمول للخ� عندكعندكعندكعندكاسم الفاعل يعمل عمل الفعل، واسم فاعل وقلنا أن  معتكفا
معمول ا�j،  عندكعندكعندكعندك إذاً ، وهو خ�  ن معتكفq هذا الظرف هو ا1صب اsي عمل  ،بمعتكفظرف متعلق  عندكعندكعندكعندكفففف

ل عندك معمول �j  ن فنقو ،ألنه ظرف 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟ وهذا جائزوهذا جائزوهذا جائزوهذا جائز    ،،،،وتلحظون أن معمول خ�  ن توسط بينه وبy الفعل  نوتلحظون أن معمول خ�  ن توسط بينه وبy الفعل  نوتلحظون أن معمول خ�  ن توسط بينه وبy الفعل  نوتلحظون أن معمول خ�  ن توسط بينه وبy الفعل  ن
    .ألن ا
عمول هنا ظرفمعتكفا وجاز هنا توسيط معمول ا�j بy الفعل  ن وخ�ه معتكفا 
و� اGيت جار  ،نائماوأين خ�ها؟  ،�مدهنا صار أين اسم صار؟  )نائما �مد q اGيتq اGيتq اGيتq اGيتصار ( مثال ا�ار وا
جرور :مثال آخرمثال آخرمثال آخرمثال آخر

إذا هما معموالن  ،نائمامتعلقان ب Ð اGيتÐ اGيتÐ اGيتÐ اGيتفففف ،فاعل وهو اsي عمل با�ار وا
جروراسم  نائماف ،نائمابـ و�رور متعلقان 
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 و
اذا جاز ا�وسط؟ ، جار و�رور معمول �j صار q اGيتq اGيتq اGيتq اGيتللخ� 
، q اGيتq اGيتq اGيتq اGيتنائما  �مدصار واألصل  ،ألن معمول ا�j جار و�رور 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟ أنه توسط بy ا�j وبy الفعل وهذا جائزأنه توسط بy ا�j وبy الفعل وهذا جائزأنه توسط بy ا�j وبy الفعل وهذا جائزأنه توسط بy ا�j وبy الفعل وهذا جائز    تلحظونتلحظونتلحظونتلحظون

إذا نقول معمول ، q اGيتq اGيتq اGيتq اGيتألن ا
عمول جار و�رور وهو  �مدبy صار واسمها وهو  نائمال جاز توسيط معمول ا�j نقو
    .و جار و�رور Éوز توسطه بy األفعال وبy ا�jأا�j إذا  ن ظرفا 

وقع خالف بy  ار و�رورغ� ج إذا  ن أي Þءف ،أن يكون معمول ا�j غ� ظرف وال جار و�رور: ا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انية    
yا1حوي. 

 .إ� أنه ال Éوز توسيط معمول اq �j هذه ا�الة ذهب اG¡يون: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول�
 ،طعامك آöً  زيدٌ  ن أصل ا
ثال  ،آö زيدٌ ك  ن طعامَ : فيجوز عندهم أن تقول ،،،،ذلكذلكذلكذلك الكوفيون أجازأجازأجازأجاز: القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا4القول ا5ا�4

هنا  آWو، Wآلهنا معمول طعام ف ، ن زيد يأكل طعامكيعØ كأنه قال  ،الفعلهنا اسم فاعل يعمل عمل  آW ،آöوخ�ها 
هذا ا
عمول ليس ظرفا وليس جارا  ؟هل هذا ا�وسط جائز أو غ� جائز ،وهنا توسط بy ا�j وبy الفعل،  نخ� 

ا�j ليس ظرفا وال جارا و�رورا فإذا  ن معمول  ،�روراويعرب هنا مفعوال به ليس ظرفا وال جارا  ،و�رورا مفعوال به
ط معمول ا�j بy الفعل وبy ا�j ألنه وسّ  ،ف�ون أن هذا ا
ثال غ� صحيح يقولون هذا øتنعيقولون هذا øتنعيقولون هذا øتنعيقولون هذا øتنع فاG¡يونفيه خالف 
 .ألن ا
عمول ليس ظرفا وال جارا و�رورا ،وهذا ال Éوز

 ،آöوخ�ه   نوقد توسط بy الفعل  ، نعمول خ� م طعامنقول ف ،وهذا مثا¤م كما سبق فقالوا هذا Éوزفقالوا هذا Éوزفقالوا هذا Éوزفقالوا هذا Éوز الكوفيونأما 
 .وهذا جائز عند الكوفيø yتنع عند اG¡يy ،آöوا
عمول هنا مفعول به للخ� 

 نقول T حا�ان معمول ا�j هل Éوز توسطه؟معمول ا�j هل Éوز توسطه؟معمول ا�j هل Éوز توسطه؟معمول ا�j هل Éوز توسطه؟    اjالصةاjالصةاjالصةاjالصةإذا إذا إذا إذا 
 .نائما زيد عندكعندكعندكعندك ن : حويy ومثاÉTوز توسطه عند Ñيع ا1 ةو� هذه ا�ال ا،و�رور ان يكون ظرفا أو جارأإما ) -(
)Q (عمول غ� ظرف وال جار و�رورأ
 ،أي Þء غ� الظرف وا�ار وا
جرور ففيه خالف بy ا1حويy ،ما إذا  ن ا

 .آö زيد طعامكطعامكطعامكطعامك ن : ومثاT ،والكوفيون يرون جواز ذلك ،فاG¡يون ال يرون جواز ذلك
    ةةةةحكم استعمال هذه األفعال تامحكم استعمال هذه األفعال تامحكم استعمال هذه األفعال تامحكم استعمال هذه األفعال تام

نها ال تكتÐ بمرفوع بل أبمع�  ،� خ�إبمع� أنها ²تاج  ة،نها ناقصأصل q  ن وأخواتها ن األ، أكما قلنا قبل هنأتعرفون 
W هذه األمثلة Ñل  ،ا�و صارو ،�مدليس و ،فا
ع� ناقص زيد ن : فلو قلت ،� منصوب بعدها يكمل ا
ع�إ²تاج 
 م© تكتمل؟م© تكتمل؟م© تكتمل؟م© تكتمل؟ناقصة 

... هذا األصل q  ن وأخواتها لكن ،معتدال ا�و±يال، صار  �مدليس ، كريما زيد ن فتقول  ،،،،تكتمل بوجود ا
نصوب
نها تكتÐ أ بمع� ة،ت بعض هذه األفعال تامءجا� أن هناك q بعض أسا�ب العرب q القرآن الكريم و� غ�ه إ ننتبهننتبهننتبهننتبه

 .با
رفوع
    .لفإنها تفيد ا�قلي q مثل هذه األسا�ب الفعل ا
ضارعإذا دخلت U  """"قدقدقدقد"""" ة،هذه األفعال تام قد تستعملقد تستعملقد تستعملقد تستعملنقول 

 ،أي ذكر ا
رفوع ،فيتم معناها بذكره فقط ،يعØ يكتÐ ال�م بذكر ا
رفوع ويتم ،أنها تستغØ با
رفوع ومع� كونها تامةومع� كونها تامةومع� كونها تامةومع� كونها تامة
ن أفمع� ذلك  ةتام "خواتها ن وأ"، يعØ إذا  نت هذه األفعال ئذ فاعالنسم ا
رفوع بعدها حيويعرب اال ،وال ²تاج خ�

� إألنها انتقلت اآلن من ا1قصان  ،مرفو> نقول فاعال ،أو اسم صار ،ا
رفوع اsي بعدها يعرب فاعال وال نقول اسم  ن
ال Éوز استعما¤ا تامة بل تستعمل ناقصة ألنه  ةثالث هذه األفعاللكن يستث� من ، ا�مام q بعض األسا�ب الÃ سنأخذها
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ها أن
اذا؟ ألنه لم يسمع  ،Ñيع األسا�بq  ةن تأÝ ناقصأبل Éب ) ليسليسليسليسوزال زال زال زال وفتفتفتفتئئئئ    ( و] ةد استعما¤ا إال ناقصلم ير
    .البد عليه أن يتقيد ويل¼م بما تكلم به العربة واsي يريد الصواب وا�حري وا�ق ،العرب دنع مةاستعملت تا

 :و+ ةستعمال هذه األفعال تاماوالشواهد U : : : : ةةةةاألمثلاألمثلاألمثلاألمثل
 ا�اء ،فعل ماÆ مبU Ø الفتح فعل تام �نف ة،ت تامءجا  نردنا أن نعرب نقول أإذا  ا�ربا�ربا�ربا�ربختلف القوم ف�نت ختلف القوم ف�نت ختلف القوم ف�نت ختلف القوم ف�نت اااا _-

ووقع فعل  ،توقعبمع�   نتهنا  االحظو ة،فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضم ا�رب ،حرف تأنيث ال �ل T من اإلعراب
 .ةألن  ن هنا تام ذا؟ذا؟ذا؟ذا؟
ا
ا
ا
ا �نسم لاهنا فاعل وليس  ا�ربو ،تام
Q_ تعا� Tِْن َ َن {: ومنه قوÁِْن َ َن َوÁِْن َ َن َوÁِْن َ َن َوÁُذوُذوُذوُذوَو        ٍٍ ةٍٍ  َميَْ¬َ

َ
نَِظَرةٌ إِ� ةَ  َميَْ¬َ
َ

نَِظَرةٌ إِ� ةَ  َميَْ¬َ
َ

نَِظَرةٌ إِ� ةَ  َميَْ¬َ
َ

ٍٍ    فففَفنَِظَرةٌ إِ� ةٍٍ ةُعْ¬َ ةُعْ¬َ ةُعْ¬َ ذو  حدثوÁن حصل ذو ع¬ة أو وÁن  ،حصلبمع�  ةهنا تام  ن }ُعْ¬َ
 .ةوعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء الست مرفوع هنا فاعلذو و ،� مي¬ةإذو ع¬ة فنظرة  وقعع¬ة أو إن 

P_ لك هللا    ناناناناأصبحأصبحأصبحأصبح(و� ا�ديث ال(يف  أصبحناإذا قلت مثال  أصبحنا+و و
هنا أصبحنا وأمسينا وأم» ) وأصبح ا
لك هللاوأصبح ا
لك هللاوأصبح ا
لك هللاوأصبح ا
إذا قلت  ،تام فعلألن ال 
اذا؟إذا قلت أصبحنا تقول مثال لزميلك أصبحنا هنا ال�م تام  ،ا
لك هللا وأضحينا وبتنا وظللنا

كتF وتم ا
ع� بذكر اوتلحظون أن ا
ع�  ة،فهنا هذه األفعال تام ،خإل.. ساءبمع� دخلنا q الصباح ودخلنا q ا
 مسيناأ
فا
رفوع  ةوهذه األفعال إذا  نت تام ة،فيه خ� 
اذا؟ ألن هذه األفعال تام q �ل رفع فاعل، أين ا�j؟ ما "نا"فـ  ،ا
رفوع

ومعانيها أصبحنا ة، وال خ� هنا ألنها أفعال تام ،ا
تÕمU y ةا�ال "نا"والفاعل هنا ، � خ�إبعدها يعرب فاعال وال ²تاج 
 .الض5 وا
بيت والظل، ودخلنا q ا
ساءأمسينا أي دخلنا q و ،أي دخلنا q الصباح

من أم» فعل  تمسون اآليةنتأمل هذه  }فَُسبَْحاَن اهللاôِ ِحyَ فَُسبَْحاَن اهللاôِ ِحyَ فَُسبَْحاَن اهللاôِ ِحyَ فَُسبَْحاَن اهللاôِ ِحyَ ييييُْمُسوَن وَِحyَ تُْصبُِحونَ ُْمُسوَن وَِحyَ تُْصبُِحونَ ُْمُسوَن وَِحyَ تُْصبُِحونَ ُْمُسوَن وَِحyَ تُْصبُِحونَ {: قوT تعا� ةو+و هذه األمثل _.
كتÐ ال�م ا تمسونف ،ألن هذا فعل تام يكتÐ با
رفوع 
اذا؟ ،فيه خ� وما ،فاعل ةوواو ا�ماعوهو هنا فعل تام  ،تمسون

فاعل  وواو ا�ماعةأيضا هنا فعل تام من أصبح فعل تام  وحy تصبحون، هنا q �ل رفع فاعل ةوواو ا�ماعبذكر ا
رفوع 
فعالن تامان  تمسون وتصبحونونقول  ة،ستعملت هنا تامانقول ألنها  ؟
اذا ،وÁنما نقول فاعلمها اسنقول  ما ،سماوليس 


اذا ألنهما تامان ةوفاعلهما واو ا�ماع �j ع� ، وال ´تاجان
فسبحان اهللا حy تدخلون q ا
ساء وحy تدخلون q وا
 ،فعل تاممع� ألنها بة تام تمسونف ،نه يكتÐ با
رفوعفعل تام أل تدخلونفعل ناقص أو تام؟ واضح أن  وتدخلون ،الصباح

 .فعل تام وهو تدخلونمع� ألنها ب ةأيضا تام وتصبحون
يَن فففِفيَها َما َداَمِت ِيَها َما َداَمِت ِيَها َما َداَمِت ِيَها َما َداَمِت {: ومنه قوT تعا� _� يَن َخاِ�ِ يَن َخاِ�ِ يَن َخاِ�ِ َمَواُت َخاِ�ِ ôَمَواُت الس ôَمَواُت الس ôَمَواُت الس ôرُْض     الس

َ ْ
رُْض َواأل
َ ْ
رُْض َواأل
َ ْ
رُْض َواأل
َ ْ
هنا فعل ماÆ  داممادامت  دامت السماوات واألرضهنا  }َواأل

والواو حرف  ة،هنا فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضم السماوات ،أنيث ال �ل T من اإلعرابحرف تا�اء مبU Ø الفتح و
بمع� بقيت  ةدام هنا تام! فيه خ� هنا واألرض ما السماواتين ا�j؟ مادامت أ، السماواتواألرض معطوف U  ،عطف

إذا هنا  ،كتفت وتمت بذكر ا
رفوع فقطاها فالسماوات فاعل فدام هنا فاعل ألن ،بقيت السماوات واألرض خا�ين فيها ما
 .بقيت السماوات خا�ين فيها مافعل تام وفاعله السماوات وا
ع� دام ف ،بûبûبûبûوهنا بمع� ، ةستعملت دام تاما
 اهللاôِ تَِصُ�  {وقال تعا� _�

َ
 إِ�

َ
ال

َ
 اهللاôِ تَِصُ� أ

َ
 إِ�

َ
ال

َ
 اهللاôِ تَِصُ� أ

َ
 إِ�

َ
ال

َ
 اهللاôِ تَِصُ� أ

َ
 إِ�

َ
ال

َ
ُمورُ أ

ُ ْ
ُمورُ األ
ُ ْ
ُمورُ األ
ُ ْ
ُمورُ األ
ُ ْ
ن تص� اآل ،هنا فعل مضارع من صار وتص� يص� صارهنا تص� فعل مضارع  } األ

عراب Áو ،وترجع فعل تام ،� اهللا ترجع األمورÁو ،وهنا بمع� ترجع ة،ستعملت تاما؟ نقول هنا ةأم ناقص ةستعملت تاما
ترجع أي  األمورتص� � خ� ألنها تكتÐ با
رفوع، وا
ع� إوال +تاج هنا  ،األمور هنا فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة

    .تعود األمورأو  األمور
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 :عن بقية أخواتهاعن بقية أخواتهاعن بقية أخواتهاعن بقية أخواتها    """" ن ن ن ن""""تص به تص به تص به تص به ÔÔÔÔ    ماماماما
خصوا  ن  خواتها؟خواتها؟خواتها؟خواتها؟أأأأو 
اذا لم يقولوا صار وو 
اذا لم يقولوا صار وو 
اذا لم يقولوا صار وو 
اذا لم يقولوا صار وأأأأ    ؟؟؟؟
اذا لم يقولوا ليس وأخواتها
اذا لم يقولوا ليس وأخواتها
اذا لم يقولوا ليس وأخواتها
اذا لم يقولوا ليس وأخواتها ،ن ا1حويون يقولون  ن وأخواتهاأطبعا تلحظون 

 ،أم و] ياوأدوات ا1داء ¤ا  ،ستفهام ¤ا أمأدوات اال ،مثال إن وأخواتها، ¤ا أم دواتول� باب من األ ،والÃ تسÙ أم اGاب
فاsي سنتحدث عنه اآلن هو ، إال ألنها Ôتص ±صائص ليست لغ�ها Èعل أماً  هذه األم ما ،ف� أدوات يكون ¤ا أم

 ". ن"خصائص 
ختصت بها نذكرها اآلن اوتفردت بأشياء ليست ألخواتها، من هذه األشياء الÃ  اختصتلم تكن أما للباب إال ألنها   ن

 نقول 
ولو  ،وليس ¤ا عمل ،ليس ¤ا إعراب ،يعØ ليس ¤ا أي أثر ،بمع� أنها تأÝ لكنها زائدة ،يادتها q اليادتها q اليادتها q اليادتها q ال����ممممجواز زجواز زجواز زجواز ز: األولاألولاألولاألول

ت البد ءبمع� أنها إذا جا ،±الف بقية أخواتها ال تستعمل زائدة، هذا مع� كونها زائدة ،ختل ا
ع�اسقطت من ال�م 
ا 
، ، ، ، سم وليس ¤ا خ�سم وليس ¤ا خ�سم وليس ¤ا خ�سم وليس ¤ا خ�اااانها ليس ¤ا نها ليس ¤ا نها ليس ¤ا نها ليس ¤ا أأأأبمع� بمع� بمع� بمع�     ة،ة،ة،ة،فقد تأq Ý بعض األسا�ب زائدفقد تأq Ý بعض األسا�ب زائدفقد تأq Ý بعض األسا�ب زائدفقد تأq Ý بعض األسا�ب زائدوأما  ن وأما  ن وأما  ن وأما  ن  ،سم ويكون ¤ا خ�اأن يكون ¤ا 

نقول ومع� : : : : لكن زيادتها q اللكن زيادتها q اللكن زيادتها q اللكن زيادتها q ال����م ال تكون إال ب(طyم ال تكون إال ب(طyم ال تكون إال ب(طyم ال تكون إال ب(طy ،فوجودها كعدمها زائدةفوجودها كعدمها زائدةفوجودها كعدمها زائدةفوجودها كعدمها زائدة    ،،،،نك لو حذفتها 
ا تأثر النك لو حذفتها 
ا تأثر النك لو حذفتها 
ا تأثر النك لو حذفتها 
ا تأثر ال����ممممأأأأوبمع� وبمع� وبمع� وبمع� 
 ةو{أنها غ� موجود ةوتعرب ا�مل ،ال�م îذفهاوأنها لو حذفت 
ا تأثر  ،سم وخ�ا� إفال ²تاج  ،زيادتها أنها ال تعمل شيئا

لو مثال مسحتها أو حذفتها فاإلعراب لن ، q ال�م ةكأن  ن هذه غ� موجود ةيعØ إذا أردنا أن نعرب ا�مل ،q ال�م
 : قال تزاد  ن ب(طy، يتغ� لكن م© تزاد  ن

بد  ال ،فال تزاد بهذه الصيغة كنأو  يكونو األمر فال تزاد مثل أما بصيغة ا
ضارع أ ، ن أن تكون بلفظ ا
اÆأن تكون بلفظ ا
اÆأن تكون بلفظ ا
اÆأن تكون بلفظ ا
اÆ: األول 
 Æا
 . نأن تكون بصيغة ا

ومثل  ،ا
بتدأ وا�jمثل  ةكث� ةواألشياء ا
تالزم أي تفصل بy شيئy متالزمyأي تفصل بy شيئy متالزمyأي تفصل بy شيئy متالزمyأي تفصل بy شيئy متالزمy    ،،،،أن تقع بy شيئy متالزمyأن تقع بy شيئy متالزمyأن تقع بy شيئy متالزمyأن تقع بy شيئy متالزمy: 5ا4ا
إذا وقعت  ن بلفظ ا
اÆ ووقعت بy شيئy  فإذاً ، تا1عت وا
نعوومثل  ،الفعل ونائب الفاعلومثل  ،الفعل والفاعل

 .أن تكون زائدة ةمتالزمy جاز q هذه ا�ال

 )))).Q.Q.Q.Q((((ة ة ة ة ا�لقا�لقا�لقا�لق
    :تزاد q التزاد q التزاد q التزاد q ال����م إال ب(طyم إال ب(طyم إال ب(طyم إال ب(طy    الالالالجواز زيادتها q الجواز زيادتها q الجواز زيادتها q الجواز زيادتها q ال����م، وم، وم، وم، و خصائص واjاصية األوã)  ن ن ن ن(لـ نأعرفنا 
    .) ن(أن تكون بصيغة ا
اÆ  :األولاألولاألولاألولال(ط ال(ط ال(ط ال(ط 

 .ا
بتدأ وا�jو وا
وصوف ةالصفو الفعل ونائب الفعلو فعل والفاعللا مثل تقع بy شيئy متالزمyأن : ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4
 .سم ا
جرورÉوز أن تزاد بy حرف ا�ر واال ال جاراً و�روراً جاراً و�روراً جاراً و�روراً جاراً و�روراً أن يكونا  ةيستث� من األشياء ا
تالزملكن 

  ن ن ن نوزيدت  ،سم �رورا ا
سومةِ ا
سومةِ ا
سومةِ ا
سومةِ     حرف جر و UUUUهنا ، ِب العرا ا
سومةِ ا
سومةِ ا
سومةِ ا
سومةِ   ن ن ن ن UUUU***  �اة بØ بكٍر تساما: قول الشاعر وشذوشذوشذوشذ

اذا 
اذا 
اذا 
اذا  ،ةبمع� Òالف للقاعد شاذشاذشاذشاذفثلك هذا اGيت  ،وقلنا أنه ال Éوز أن تزاد  ن بy ا�ار وا
جروربy ا�ار وا
جرور 

 . وهذا ال يصح وهذا شاذ ا
سومةِ ا
سومةِ ا
سومةِ ا
سومةِ وا
جرور  UUUUبy ا�ار  " ن"نقول ألنه زاد  شذ؟شذ؟شذ؟شذ؟
     ::::هد U زيادتهاهد U زيادتهاهد U زيادتهاهد U زيادتهاوشواوشواوشواوشوا    ةةةةأمثلأمثلأمثلأمثل
ا نفه ،خ� ةهنا Ñل ازيدن أحسمبتدأ و يةهنا تعجب )ماماماما( ،ليس ¤ا أي أثر q ال�م زائدة     ن ن ن نفهنا  ا،زيدن أحس     ن ن ن ن    ماماماما    ::::+و+و+و+و

وا�j  ماماماماأنها وقعت بy شيئy متالزمy ا
بتدأ واألمر ا5ا4  ،أوال بلفظ ا
اÆأنها  yزيادتها لوقوع ال(ط ت] جاز
 .زيدن سأح ةا�مل
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 فما هناك فرق،لم يوجد مثلهم  ،هنا زائدة ألنك لو حذفتها 
ا تغ� ا
ع� �ن�ن�ن�نفففف ،مثلهم  ن ن ن نلم يوجد : قول بعضهم أيضا و+وو+وو+وو+و
ونائب الفاعل يوجد أنها وقعت بy شيئy متالزمy وهما الفعل ثانيا  ت بلفظ ا
اÆءألنها جاوال أ 
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟    ،،،،زائدةزائدةزائدةزائدةهنا  �ن�ن�ن�نفففف

 .مثلهم
QQQQ....وز حذفها    ::::خصائص  نخصائص  نخصائص  نخصائص  ن    ا5ا4 منا5ا4 منا5ا4 منا5ا4 منÉ وز حذفهاأنهÉ وز حذفهاأنهÉ وز حذفهاأنهÉ أنه  

لكن ليس ¤ا أثر q  ةي قبل موجوداs، اsي قبل بعكس ،نه Éوز حذفها لكن يب, أثرها q ال�مأمن خصائص  ن 
العمل وهو أثرها q فتحذف ويب, تأث�ها q ا
ع� و ،وال يصح ا
ع� إال بتقديرها ،العمل وا
ع� هنا بû أثرها أيو ،ال�م

     .راباإلع
        ::::ةةةةأربع صور طبعا و] صور عقليأربع صور طبعا و] صور عقليأربع صور طبعا و] صور عقليأربع صور طبعا و] صور عقلي     ن ن ن ن    و�ذفو�ذفو�ذفو�ذف

ãسمها فقطسمها فقطسمها فقطسمها فقطااااأن ²ذف ] وأن ²ذف ] وأن ²ذف ] وأن ²ذف ] و الصورة ا5انية  .أن ²ذف وحدهاأن ²ذف وحدهاأن ²ذف وحدهاأن ²ذف وحدها الصورة األو. 
  ....سمها وخ�هاسمها وخ�هاسمها وخ�هاسمها وخ�هاااااأن ²ذف ] وأن ²ذف ] وأن ²ذف ] وأن ²ذف ] و ةالصورة الرابع  .أن ²ذف ] وخ�ها فقطأن ²ذف ] وخ�ها فقطأن ²ذف ] وخ�ها فقطأن ²ذف ] وخ�ها فقط الصورة ا5ا5ة

    : : : : ويكفينا من هذه الصور ثالث نأخذهاويكفينا من هذه الصور ثالث نأخذهاويكفينا من هذه الصور ثالث نأخذهاويكفينا من هذه الصور ثالث نأخذها
ãالصورة األوãالصورة األوãالصورة األوãال����مممم    اسمهااسمهااسمهااسمهاأن ²ذف مع أن ²ذف مع أن ²ذف مع أن ²ذف مع  :الصورة األو q �jال ا q �jال ا q �jال ا q �jال����مممم    ،،،،ويبويبويبويب,,,, ا q ال خ�ها مذكورا q ال خ�ها مذكورا q ال خ�ها مذكورا q ستعماالاوهذه أك_ الصور  ،أي ويبأي ويبأي ويبأي ويب,,,, خ�ها مذكورا 

Éوز حذفها مع Éوز حذفها مع Éوز حذفها مع Éوز حذفها مع ة ة ة ة ال(طيتy فهنا q هذه ا�الال(طيتy فهنا q هذه ا�الال(طيتy فهنا q هذه ا�الال(طيتy فهنا q هذه ا�ال    لولولولووووو    إنإنإنإنيعØ إذا وقعت  ن بعد يعØ إذا وقعت  ن بعد يعØ إذا وقعت  ن بعد يعØ إذا وقعت  ن بعد  ال(طيتy لولولولوو إنإنإنإنوتك_ هذه الصورة بعد 
 . سمها وبقاء خ�ها وهذا كث� q السمها وبقاء خ�ها وهذا كث� q السمها وبقاء خ�ها وهذا كث� q السمها وبقاء خ�ها وهذا كث� q ال����مممماااا

 :ل(طيةا إنإنإنإنحذفها بعد  مثالمثالمثالمثال
إن إن إن إن � م¬> : وا�قدير ،سمهاامع  ةخ� ل�ن ا
حذوف ا�قيقة] q  ،راكباهنا لو تأملنا  ،ماشيا إنإنإنإنراكبا وإن إن إن إن � م¬> 

وجاز حذفها هنا ألنها وقعت وجاز حذفها هنا ألنها وقعت وجاز حذفها هنا ألنها وقعت وجاز حذفها هنا ألنها وقعت  ،سمهااخ� ل�ن ا
حذوفة مع : راكباف ،سمها وبû ا�jافحذفت  ن و ،كنتكنتكنتكنت إنإنإنإنراكبا و كنتكنتكنتكنت
    ....ö qم العربö qم العربö qم العربö qم العرب    بعد إن ال(طية وهذا كث�بعد إن ال(طية وهذا كث�بعد إن ال(طية وهذا كث�بعد إن ال(طية وهذا كث�

 :ال(طية لولولولوحذفها بعد  :ومثالومثالومثالومثال
سمها اخ� ل�ن و :خاتماهنا؟ نقول خاتما فما إعراب ) من حديدخاتما  لولولولو�مس وا: (قول الرسول صÏ اهللا عليه وسلم

 .))))لولولولو((((وهذا كث� مع وهذا كث� مع وهذا كث� مع وهذا كث� مع وبû ا�j ، ا
لتمسا
لتمسا
لتمسا
لتمسسمها او  ن ن ن نفحذف  ،من حديدخاتما   ن ا
لتمس ن ا
لتمس ن ا
لتمس ن ا
لتمس لولولولووا
حذوفان وا�قدير 
 .آية  ن ا
قروء ن ا
قروء ن ا
قروء ن ا
قروء لولولولوو اقرأ، يعØ آية من كتاب اهللا لولولولوو اقرأ: : : : ومن ذلكومن ذلكومن ذلكومن ذلك

TومثاTومثاTومثاTو: (قول الرسول عليه الصالة والسالم ومثا Øآية لولولولوبلغوا ع ( Øبلغغغغ لولولولوويع
نه حذفت  ن مع أفهنا تلحظون  ،آية  ن ا
بل ن ا
بل ن ا
بل ن ا
 ال(طيتy  لولولولوو إنإنإنإنبعد  ةوتك_ هذه الصور ،وهذه ] أك_ الصور ،سمها وبû ا�jا

q الq الq الq ال����م م م م     ةةةةوهذه الصورة ضعيفوهذه الصورة ضعيفوهذه الصورة ضعيفوهذه الصورة ضعيفقال قال قال قال  وهذه الصورة عكس األوãوهذه الصورة عكس األوãوهذه الصورة عكس األوãوهذه الصورة عكس األوã    ،،،،سمهاسمهاسمهاسمهاااااأن ²ذف  ن مع خ�ها ويبأن ²ذف  ن مع خ�ها ويبأن ²ذف  ن مع خ�ها ويبأن ²ذف  ن مع خ�ها ويب,,,,    : الصورة ا5انيةالصورة ا5انيةالصورة ا5انيةالصورة ا5انية
أيضا هذه الصورة اsي يسوغ وقوعها إذا وقعت بعد  ال(طيتy )لولولولو ،إنإنإنإن( قال وتك_ هذه الصورة إذا وقعت  ن بعد ةةةةوقليلوقليلوقليلوقليل

 : ومن ذلك +و ،ال(طيتy لولولولو ،إنإنإنإن
 ،مع خ�ها  ن ن ن نبالرفع فيكون ا
حذوف  آيةلو قلنا ولو  )آية لولولولوبلغوا عØ و: (مثلمثلمثلمثل قبل Ãننتبه لألمثلة ال ،تمر لولولولووأال طعام 

 ،مع خ�هامع خ�هامع خ�هامع خ�ها  ن ن ن نفهنا يكون ا
حذوف فهنا يكون ا
حذوف فهنا يكون ا
حذوف فهنا يكون ا
حذوف هنا  تمرٌ فإذا رفعت  ،تمرٌ  لولولولوأال طعام وو  ،تمراً  لولولولوأال طعام و: كذلك هنا Éوز أن تقول
وÁذا نصب  ،مع خ�ها  ن ن ن نفإن ا
حذوف هو  )إنإنإنإن(وما بعد  )لولولولو(مرفوع فإذا رفع ما بعد يكون   ن ن ن نسم اسم فباõ ألن أما اال

 .سمهاامع   ن ن ن نفإن ا
حذوف هو  )إنإنإنإن(أو بعد  )لولولولو(بعد  ما
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سم وهو وبû اال ،فهنا تلحظون يكون حذفت مع ا�j وهو عندنا ،عندنا تمرٌ  يكون لولولولو وأال طعام : يكون ا�قديريكون ا�قديريكون ا�قديريكون ا�قدير    إذاً إذاً إذاً إذاً 
 .تمرٌ 

إذا  ن مرفو> فهذا يدل U أن  ،)إن(مرفوع وقع بعد خٌ� فهنا  ،خٌ� فخ�ٌ  إنإنإنإنا1اس �زيون بأعما¤م : : : : و+و قو¤مو+و قو¤مو+و قو¤مو+و قو¤م
�jحذوف  ن مع ا
إن خ�اً : وÁن قلت ،بالرفع فا
حذوف  ن مع ا�jخٌ� إن : قد وردت فإذا قلتوولو قلت إن خ�ا  ،ا

 .االسمفا
حذوف  ن مع 
وهو جار و�رور خ�  q عملهموهو  مع ا�j  ن ن ن نهنا أن ا
حذوف  فتلحظونفتلحظونفتلحظونفتلحظون ،عملهم خٌ� فخ�ٌ  q  ن ن ن ن إنإنإنإننقول ا�قدير 

 . خ�ٌ سم وهو قوT وبû اال ،q عملهموهو  ،مع خ�ها  ن ن ن نحذفت  إذاً  ،خ�ٌ سم واال ، ن ن ن ن
 ال ذلك +و ال ذلك +و ال ذلك +و ال ذلك +و مثمثمثمث، ، ، ، ا
صدرية أنأنأنأنقال ويك_ ذلك بعد  سمها وخ�هاسمها وخ�هاسمها وخ�هاسمها وخ�هاااااوحدها ويبوحدها ويبوحدها ويبوحدها ويب,,,,         ن ن ن نأن ²ذف أن ²ذف أن ²ذف أن ²ذف : ةةةةالصورة ا5ا5الصورة ا5ا5الصورة ا5ا5الصورة ا5ا5

 ôأنتموجود وهو      ن ن ن نسم ا إذاً     ،،،، ن ن ن نخ�  منطلقاو    ،،،، ن ن ن نسم اهنا  أنتنطلقا أصل م أنتتأمل هنا  ،طلقتانمنطلقا  أنتا أم، 
 ا
صدرية أنأنأنأنوقعت بعد     �ن�ن�ن�نفففف ،طلقانم كنتكنتكنتكنت أنأنأنأنأما : وا�قدير ،وحدها )))) ن ن ن ن( واsي حذفتواsي حذفتواsي حذفتواsي حذفت ،منطلقاوخ�ها أيضا موجود وهو 

وÁذا وÁذا وÁذا وÁذا  ،أنتنفصل فأصبح ا�اء اهذا الضم� ا
تصل  )))) ن ن ن ن(سمها و] ضم� متصل فلما حذفت ا عند ذلك ا�اء ،جاز حذفها
  .نطلقتاطلقا نم كنتكنتكنتكنت ننننأأأأأما : وا�قدير     حذف ا
تصل بالضم� ينفصل الضم� ويكون منفصالحذف ا
تصل بالضم� ينفصل الضم� ويكون منفصالحذف ا
تصل بالضم� ينفصل الضم� ويكون منفصالحذف ا
تصل بالضم� ينفصل الضم� ويكون منفصال

ذا  كنتكنتكنتكنت أنأنأنأنأما وأصلها  ،ذا نفر أما أنت :الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد ،تأكلهم الضبع مفإن قوA ل***  ا أنت ذا نفرٍ أبا خراشة أمô : قول الشاعر ومنهومنهومنهومنه
هنا حذفت  ن وحدها وبû  إذاً  ،ةوعالمة نصبه األلف ألنه من األسماء الست اخ�  ن منصوب ذاسم  ن وا أنتفهنا  ،نفر

ذا كنت أنت إومع� اGيت يقول ) أنأنأنأن ااااأمَ أمَ أمَ أمَ (هذه أصلها ) اأمô (، ا
صدرية أنأنأنأنألنها وقعت بعد  ،ذاوخ�ها وهو  ،أنتسمها وهو ا
فإن قوA لم تأكلهم الضبع يعØ فإن قوA موجودين ويستطيعون  ولصاحب نفر وصاحب قوم ين¡ونك ويؤيدونك يق

 ن¡@ عليك وU غ�ك 
 PPPP . . . .اصية ا5ا5ةjاصية ا5ا5ةاjاصية ا5ا5ةاjاصية ا5ا5ةاjاصي     ن ن ن نمن خصائص من خصائص من خصائص من خصائص : : : : اjاصيوهذه اjاصيوهذه اjاصيوهذه اjوز أن ²ذف المهاأأأأ] ] ] ]     ةةةةوهذه اÉ وز أن ²ذف المهانهÉ وز أن ²ذف المهانهÉ وز أن ²ذف المهانهÉ قصود بالم  : أي الم  نأي الم  نأي الم  نأي الم  ن، ، ، ، نه
]  نوا
فيجوز حذف هذه فيجوز حذف هذه فيجوز حذف هذه فيجوز حذف هذه  ،وا1ون يقابلها الالم ،واأللف يقابلها العy ،فال�ف يقابلها الفاء) لعف U وزن ن (والقياس  )ا1ون(

  :لكن ال Éوز حذفها إال ب(وط أربعةلكن ال Éوز حذفها إال ب(وط أربعةلكن ال Éوز حذفها إال ب(وط أربعةلكن ال Éوز حذفها إال ب(وط أربعة    ،،،،ا1ونا1ونا1ونا1ون
و صيغة األمر أ     ن ن ن نأما إذا  نت بصيغة ا
اÆ مثل ) تكونتكونتكونتكونو أ، أكونأكونأكونأكونو أ، يكونيكونيكونيكون(أن تكون بصيغة ا
ضارع أن تكون بصيغة ا
ضارع أن تكون بصيغة ا
ضارع أن تكون بصيغة ا
ضارع  ال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول

 .فإن ا1ون ال ²ذففإن ا1ون ال ²ذففإن ا1ون ال ²ذففإن ا1ون ال ²ذف    ككككنننن
  ....ن يكون ا
ضارع �زومان يكون ا
ضارع �زومان يكون ا
ضارع �زومان يكون ا
ضارع �زوماأأأأ ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4 

مثل  ألنه قد يكون �زوما îذف ا1ون كيف �زوما بالسكون؟كيف �زوما بالسكون؟كيف �زوما بالسكون؟كيف �زوما بالسكون؟    ،،،،السكونالسكونالسكونالسكون�زوم ب�زوم ب�زوم ب�زوم بأن يكون هذا ا
ضارع أن يكون هذا ا
ضارع أن يكون هذا ا
ضارع أن يكون هذا ا
ضارع  ال(ط ا5الثال(ط ا5الثال(ط ا5الثال(ط ا5الث
  .هنا حذف ا1ونفعالمة ا�زم  لم يكونواالفعل 

وقع فإذا ال يقع بعدها ساكن، أو ،� نصبأي أن ال يقع بعدها ضم ،،،،أن ال تتصل بضم� نصب وال بساأن ال تتصل بضم� نصب وال بساأن ال تتصل بضم� نصب وال بساأن ال تتصل بضم� نصب وال بساككككنننن :ععععال(ط الرابال(ط الرابال(ط الرابال(ط الراب    
  .إذاً إذا توافرت هذه ال(وط األربعة فإنه Éوز حذف ا1ون ،بعدها ضم� نصب أو ساكن فال Éوز حذف ا1ون
    : : : : أمثلة وشواهد حذفت فيها ا1ون �وافر هذه ال(وطأمثلة وشواهد حذفت فيها ا1ون �وافر هذه ال(وطأمثلة وشواهد حذفت فيها ا1ون �وافر هذه ال(وطأمثلة وشواهد حذفت فيها ا1ون �وافر هذه ال(وط

جتمع ساكنان فحذفنا اف ،الواوو ةنون ساكنب أكونْ فأصبحت  ،مفدخل ا�ازم ل أكونُ أصلها  أكأكأكأكهنا  ،±يال أكأكأكأكأنا لم  _-
وÉوز  ،أكأكأكأكفقلنا  ة،ثم حذفنا ا1ون ألنها توافرت فيها ال(وط األربع ة،بنون ساكن أكنْ فأصبحت  ،الساكن األول وهو الواو

زوم ا�ازمة، أنه �" لم"بـ: ، هذا ا
ضارع �زومأكون: جاءت بلفظ ا
ضارع: ، فتوفرت ال(وط األربعةأكن) أن أقول 
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 .حرف متحرك) اGاءاGاءاGاءاGاء( أكن ±يال: أنه لم يقع بعدها ضم� وال حرف ساكن، أكنْ : بالسكون
Q_ تعا� Tكُ َولَْم َولَْم َولَْم َولَْم {: ومنه قو

َ
كُ أ
َ
كُ أ
َ
كُ أ
َ
اااا    أ DD DDثال حذفت ا1ون }بَِغيبَِغيبَِغيبَِغي
 .ةبذكر ا1ون وحذفت �وافر ال(وط األربع أكنْ  q واألصل ،نفس ا

 ؟؟؟؟حذف نون  ن q ا1صوص اآلتيةحذف نون  ن q ا1صوص اآلتيةحذف نون  ن q ا1صوص اآلتيةحذف نون  ن q ا1صوص اآلتية    ال يصحال يصحال يصحال يصح    لملململم: الÃ ذكرناها يقول ةسؤال هنا يؤ{د القاعد
ارِ     تَُكونُ تَُكونُ تَُكونُ تَُكونُ فََسوَْف فََسوَْف فََسوَْف فََسوَْف ييييَْعلَُموَن َمْن َْعلَُموَن َمْن َْعلَُموَن َمْن َْعلَُموَن َمْن { -- ُ َ>قِبَُة اَ�ّ

َ
T ِار ُ َ>قِبَُة اَ�ّ
َ
T ِار ُ َ>قِبَُة اَ�ّ
َ
T ِار ُ َ>قِبَُة اَ�ّ
َ
T{ اذا ال يصح حذف ا1ون هنا؟
فعل  تكون ،قال ألن الفعل هنا غ� �زوم 
اذا ال يصح حذف ا1ون هنا؟
اذا ال يصح حذف ا1ون هنا؟
اذا ال يصح حذف ا1ون هنا؟

ونها مطلقا هنا ال Éوز حذف ن "تكون"ف ،وقلنا ال(ط ا5ا4 أن يكون الفعل ا
ضارع �زوما ،مضارع لكنه غ� �زوم
  .ألن ا
ضارع غ� �زوم

Q- تعا� Tتَُكونُواتَُكونُواتَُكونُواتَُكونُواوَ وَ وَ وَ {: قو     َyِ�َِْعِدهِ قَْوًما َصا َyِ�َِْعِدهِ قَْوًما َصا َyِ�َِْعِدهِ قَْوًما َصا َyِ�ِوز حذفها مع  تَُكونُواوَ  }ِمْن ِمْن ِمْن ِمْن ننننَْعِدهِ قَْوًما َصاÉ وز نها فعل مضارع أا1ون هنا الÉ اذا ال

اذا ال Éوز 
اذا ال Éوز 
اذا ال Éوز 
 ةاألفعال اjمس�زوم îذف نون الرفع الÃ تتصل ب تكونونوأصلها  نقول ألنه �زوم îذف ا1ون ال بالسكون؟ ؟ ؟ ؟ حذفهاحذفهاحذفهاحذفها

ن الفعل ا
ضارع هنا �زوم îذف ا1ون وال Éوز حذفها أل تكون نونهذي فÎ  ةما ا1ون ا
وجودأ ،فحذفت نون الرفع
 .وليس بالسكون

P_ وز حذف ا1ون مع  يكن ،يكنه) فلن تسلط عليه هيكنإن : (قال الرسول عليه الصالة والسالمÉ نه مضارع أهنا ال
 .صل بضم� نصب وهو ا¤اءاتألنه قال  
اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟السكون و�زوم ب ،و�زوم

		        ُكِن ُكِن ُكِن ُكِن لَْم يَ لَْم يَ لَْم يَ لَْم يَ {: قوT تعا� _.  		 َ قال ألن  و�زوم بالسكون؟ ،
اذا ال Éوز حذف ا1ون هنا مع انه مضارع و�زوم }ِ�َْغِفَر لَُهمْ ِ�َْغِفَر لَُهمْ ِ�َْغِفَر لَُهمْ ِ�َْغِفَر لَُهمْ     اهللاَاهللاَاهللاَاهللا
وهمزة الوصل ²ذف  ،زة وصلهم ههذ ةاهللا لفظ ا�الل المالساكن هو  ين هذا الساكن؟أ ساكن هاا1ون هنا وقع بعد

هذه األوã من لفظ ) الالم(فعل مضارع �زوم وعالمة جزمه السكون و يَُكِن  ،يَُكِن لَْم فإذا حذفت فيكون عندي 
  .وقع بعد ا1ون ساكن فهنا ال Éوز حذف ا1ون ألنه وقع بعدها ساكنيكون  فإذاً  ة،ساكن ةا�الل

 ))))�Q�Q�Q�Q((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
ناسخة تدخل U ا
بتدأ وا�j فbفع األول ويسÙ اسمها  وعرفنا أنها أفعاال ،ة عن  ن وأخواتهاقد ²دثنا q ا�روس ا
اضي
 .أفعال ناسخة وتعمل هذا العملهذه  ن وأخواتها و]  ،وتنصب ا5ا4 ويسÙ خ�ها

 : : : : هذه ا�روف ارتباطها من أمرينهذه ا�روف ارتباطها من أمرينهذه ا�روف ارتباطها من أمرينهذه ا�روف ارتباطها من أمرين ،¤ا ارتباط وثيق بهذه األفعال حروفحروفحروفحروفعن سنتحدث ا�وم 
فرد أsلك ابن هشام  ،بمع� أن هذه ا�روف الÃ سنتÕم عنها اآلن ] حروف وليست أفعال: : : : ألول من حيث العملألول من حيث العملألول من حيث العملألول من حيث العملااااألمر ألمر ألمر ألمر اااا

هذه ا�روف  ،حروف ،ألنها ليست أفعال ؟
اذا اخاص جعل ¤ا فصالف) نْ إ(و) الت(و ) ال(و) ما(فصل q : ¤ا فصال قال
 .فع ا
بتدأ ويسÙ اسمها وتنصب ا�j ويسÙ خ�هافb ،تعمل العمل نفسهأ�قها بكان وأخواتها ألنها 

ا�روف الÃ  ،)ليس(هذه ا�روف ¤ا ارتباط q مع� فعل واحد من األفعال السابقة وهو : من حيث ا
ع�من حيث ا
ع�من حيث ا
ع�من حيث ا
ع�    األمر ا5ا4األمر ا5ا4األمر ا5ا4األمر ا5ا4
ها اآلن تفيد ا�روف الÃ سوف نأخذأيضا هذه  ،تفيد اÐ1 ليس ؟ماذا تفيد ليس، q ا
ع�) ليس(سنأخذها اآلن ] تشبه 

Ð1ليس(فإذن هذه ا�روف تفيد مع�  ،ا (Ð1وأيضا تعمل عمل  ،وهو ا)وهو رفع االسم) ليس �jهذه ا�روف  ،ونصب ا
 .ليسليسليسليسشبهت بـ أنها ال ألإما عملت تشبيها بها، ) ليسليسليسليس(الت عمل الُمعمَ  :)إنْ إنْ إنْ إنْ (و )التالتالتالت(و )الالالال(و )ماماماما(] 

 .q ا
ع� وهو إفادة اÐ1) ليسليسليسليس(ن ا�روف تشبه الفعل وذلك أل، ا�j فbفع االسم وتنصب ليسليسليسليستعمل هذه ا�روف عمل 
ليس تعمل مطلقا بال ف ،يعØ ا�روف الÃ سوف نأخذها اآلن ،q إعما¤ا هذا العمل اول� حرف من هذه ا�روف �وط

 ؟؟؟؟
اذا
اذا
اذا
اذا ال ب(وطإال تعمل ف ما هذه ا�روفأ�ط كما عرفنا q السابق ترفع االسم وتنصب ا�j من دون قيد وال �ط، 
 .ن تتوافر فيهاأال ب(وط Éب إذن ال تعمل إفÎ  ليسقل درجة من أو ليسفرع عن  هانأل



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         

- ٩٤ - 

 

 : �ك تفصيل ذلك�ك تفصيل ذلك�ك تفصيل ذلك�ك تفصيل ذلكÁÁÁÁوووو
ال إما ترفع االسم وتنصب ا�j ) ليسليسليسليس(نها ما تعمل عمل تسÙ هكذا أل: ا1افيةا1افيةا1افيةا1افية    ))))ماماماما((((يضا أو]     ا�جازيةا�جازيةا�جازيةا�جازية) ) ) ) ماماماما(((( ولولولولا�رف األا�رف األا�رف األا�رف األ

 .ا�ميميةا�ميميةا�ميميةا�ميمية    ))))ماماماما((((تعمل وتسÙ  نها الإما q بقية اللغات مثال لغة تميم اللغة ا
شهورة فأ ،هل ا�جازأq لغة 
 .فbفع االسم وتنصب ا�j عند ا�جازيy وبلغتهم جاء القرآن) ليس( عمل) ما( تعمل
ا َهَذا َما{ يقول اهللا تعا�: مثالمثالمثالمثال نها عملت أل )ماماماما(فهنا  ،منصوب وعالمة نصبه الفتحة ماماماماخ�  ب(او ،مامامامان اسم اآل هذا }بََ(ً

 .خ�ها منصوب وعالمة نصبه الفتحة ب(او ،اسمها q �ل رفع هذارفعت االسم  ،حجازية
َهاتِِهمْ  ُهنô  َما{: خرخرخرخرآآآآمثال مثال مثال مثال  ôم

ُ
رفع االسم وتنصب ي ليسعراب مشبه بـ حرف نÐ مبU Ø السكون ال �ل T من اإل )ما( }أ

 �jا 

مضاف  )ه(وهو مضاف  ،نه Ñع مؤنث سالممنصوب وعالمة نصبه الك¬ة أل مااسم ) مهاِت أ( ،اسم ما q �ل رفع) هن(
 .�هإ
 تأث�نها تفيد اÐ1 لكن ليس ¤ا أبمع�  ،هذه ال تعمل ماماماما يقولون ،مطلقا ليسبـ  ةا
شبه )ما( فال يعملون ما بنو تميمأ

ا اَهذَ  َما{ ذا قلت مثال هناإ ؟بعدها عراب ماإطيب ماذا يكون  ،العمل عراب إماذا يكون  q لغة تميم q غ� القرآن }بََ(ً
 ؟اsي بعدها

فيكون ما بعدها عندهم مرفوعy  ،بالرفع خ� مرفوع وعالمة رفعه الضمة) ب(ٌ ( أ،مبتد) هذا( ة،تعمل شيئا نافي ال )ماماماما( قال
 Uرفعه الضمة و{ريم خ� مرفوع وعالمة ،زيد مبتدأ )كريمٌ  زيدٌ  ماماماما(فتقول  ،وخ� أنهما مبتدأ.  

yمنصوب ماماماماخ�  اً {ريمو مامامامااسم  زيدٌ ) اً كريم زيدٌ  ماماماما( نقول لكن عند ا�جازي. 
و]  -لكن ينتبه إ� أمر-) ليس(] أيضا عند ا�جازيy تعمل عمل ، عند ا�جازيy إال بأربعة �وط )ما(وال تعمل 

     ::::أربعة �وطأربعة �وطأربعة �وطأربعة �وطنها ال تعمل عندهم إال بتوفر أ
oال(ط األولال(ط األولال(ط األولال(ط األول :bأال يقbأال يقbأال يقbن اسمها بطل عملهاإف: : : : الزائدةالزائدةالزائدةالزائدة) ) ) ) إنإنإنإن((((ن اسمها بـن اسمها بـن اسمها بـن اسمها بـأال يقbي بعدها مبتدأ  ،ن اقsذا بطل عملها يكون اÁو

 .وخ�
 )حاDٌ  زيدٌ إن  ماماماما(: مثالمثالمثالمثال

 ،فكأنها غ� موجودة ،لم تعمل شيئا ؟)ماماماما(ماذا عملت  ،خ� مرفوع حاDٌ  ،مبتدأ مرفوع زيدٌ  ،إن زائدة �و{يد اÐ1 ،نافية ماماماما
 ئذوحين ،الزائدةإن ألنه اقbن اسمها بـ  ؟
اذا لم تعمل ،فاإلعراب لم يتغ� بوجودها أو îذفها) حاDٌ  زيدٌ ( لو حذفتها يب,

 .ا
قbن ال يكون اسمها وÁنما يكون مبتدأ وبعده خ�
 نتم اjزفأوال ýيف ولكن ***ذهٌب  نتمأإن  ماماماما    بØ ُغدانة: ومنه قو ل الشاعر :مثالمثالمثالمثال

نتم خزف أي من أولكن  ،ولستم من أواسط ا1اس مثل الفضة ،لهم باsهبا1اس ومثّ  أUمن ، لستم ةيهجو بØ غدان
 .أراذل ا1اس

  ذهب نتمأإن  ماماماما: الشاهد
ال �ل T  مبU Ø السكون حرف زائد إن و ،خ� ذهبو ،مبتدأ نتمأفيكون  ،الزائدة) إن(هنا لم تعمل ألن اسمها اقbن بـ ماماماما

 .ئامن اإلعراب ال تعمل شي اال �ل ¤  السكوننافية مبU Ø ماماماماو ،من اإلعراب
o4مامامامامن �وط إعمال (: : : : ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا yعند ا�جازي ( 

ô
 إالإذا دخلت ف ،تفيد نÐ ا�j) ما(فـ ،)إال(ـينتقض نÐ خ�ها ب أال
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 �jا UÐ1زال العملفإذا زال الشبه  ،"ليس"ـو] ما عملت إال لشبهها ب ،"ليس"ـفبذلك يزول شبهها ب ،انتقض ا. 
مبنية U السكون ال �ل ¤ا من  ملغاة أداة استثناء إالإالإالإالو  ،خ� حاDو ،مبتدأ �مد ،لم تعمل ماماماما ،حاD إالإالإالإال �مد ماماماما: : : : مثالمثالمثالمثال

  .ال �ل T من اإلعراب مبU Ø السكون حرف نÐ ماماماما ،اإلعراب
دٌ     َماَماَماَماوَ وَ وَ وَ     {قال تعا� : مثالمثالمثالمثال  ôدٌ ُ�َم ôدٌ ُ�َم ôدٌ ُ�َم ôُ�َم     

ô
 إِال
ô

 إِال
ô

 إِال
ô

     إِال
ٌ
 رَُسول
ٌ
 رَُسول
ٌ
 رَُسول
ٌ
 . )إالإالإالإال(ن نفيها انتقض بـألهنا ال عمل ¤ا ) ماماماما(و ،خ� رسولو ،مبتدأ مرفوع �مد } رَُسول

oن ال ن ال ن ال ن ال أأأأ    ::::ال(ط ا5الثال(ط ا5الثال(ط ا5الثال(ط ا5الث�jيتقدم ا�jيتقدم ا�jيتقدم ا�jال تعمل، ، ، ، يتقدم ا �jال تعملفإذا تقدم ا �jال تعملفإذا تقدم ا �jال تعملفإذا تقدم ا �jو] فرع والفرع  ،"ليسليسليسليس""""ــــببببعملت ألنها شبيهة ) ماماماما(ها نأل، فإذا تقدم ا
فبهذا  ،ف أضعفهاوهذا ا�¡ ،فإذا تقدم اU �j االسم فهذا فيه نوع من ا�¡ف ،وا�¡ف q الفرع �دود ،ضعيف

 .ألنها ت¡ف فيها و] حرف وليست مثل األصل ليس بطل عملها
 .�مدحاD  ماماماما: مثالمثالمثالمثال

 .�قدم ا�j�قدم ا�j�قدم ا�j�قدم ا�j ،ال عمل ¤ا ماماماماو ،خ� حاDمبتدأ و �مدفيكون  ،فلما تقدم ا�j بطل عملها حاDا �مد ماماماماأصله 
متوسطا بينها ) م8ء( وجاء ا�j ؟عتب م8ءأ ما اsيأصلها  ،م8ء اsي أعتب مامامامابمع� ، أعتب منم8ء  ماماماما    ::::مثالمثالمثالمثال

صلة ا
وصول ال  عتبأو ،مبتدأ q �ل رفع منفنقول " م8ء"ألن ا�j تقدم U االسم وهو  ،ماماماماوبy اسمها فبطل عمل 
 .1صب) اااامممم(لـولو  ن خ�ا  ،خ� ا
بتدأ مقدم مرفوع م8ءو  ،�ل ¤ا من اإلعراب

oاالسم إال إذا  ن ال يتقدم معال يتقدم معال يتقدم معال يتقدم معن ن ن ن أأأأ    ::::ال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابعال(ط الرابع U االسم إال إذا  ن مول خ�ها U االسم إال إذا  ن مول خ�ها U االسم إال إذا  ن مول خ�ها U عمول مول خ�ها
 .جارا أو �رورا أو ظرفاجارا أو �رورا أو ظرفاجارا أو �رورا أو ظرفاجارا أو �رورا أو ظرفاا
عمول ا
عمول ا
عمول ا
فما اsي عمل  ،مصاحبمعمول للخ�  األ8َق ف ،األ8َق  مصاحباً  العاقُل  مامامامااألصل  ،مصاحٌب  العاقُل  األ8َق  ماماماما :مثالمثالمثالمثال

 q صاحب وهو خ�ن ،مفعول به منصوب األ8قاسم فاعل واسم الفاعل يعمل عمل فعله ف األ8ق؟ األ8قا1صب
، صبه ا
، ليس جارا وال �رورا وال ظرفا) األ8ق(وا
عمول هنا ) مصاحب(وا�j هو ) العاقل(إذن تقدم معمول اU �j االسم 

مصاحبا  العاقل ماماماما :وأصل ا
ثال قبل تقديم ا
عمول ،مبتدأ مرفوع ومصاحب خ� مرفوع العاقلفيكون  ،مامامامافيبطل عمل 
منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ماماماماخ�  مصاحباو ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة مامامامااسم  العاقلفيكون  ،هنا >ملة ماماماما: األ8ق

 .مصاحبمفعول به السم الفاعل  األ8قو
 أما إذا  ن معمول خ� ما ظرفا أو جارا و�رورا فيجوز إعما¤ا 

اسمها q  أنتف ،جار و�رور" q ال("ا هو هن راغبا عملت ألن معمول ا�j ا
تقدم ماماماماهنا  ،راغباأنت q ال(  ماماماما    ::::مثالمثالمثالمثال
 .ا�جازية) ماماماما(جاء q  ماماماماهذا ، راغبا q ال( تأن مامامامامع أن معمول ا�j تقدم فأصلها  ،خ�ها منصوب راغباو ،�ل رفع

 )الالالال( الالالالمال إع :))))وهو رفع االسم ونصب ا�jوهو رفع االسم ونصب ا�jوهو رفع االسم ونصب ا�jوهو رفع االسم ونصب ا�j((((    العملالعملالعملالعمل� � � � وووو    ،،،،))))وهو اÐ1وهو اÐ1وهو اÐ1وهو اÐ1((((    من ا�روف ا
شبهة بليس q ا
ع�من ا�روف ا
شبهة بليس q ا
ع�من ا�روف ا
شبهة بليس q ا
ع�من ا�روف ا
شبهة بليس q ا
ع�    """"الالالال"""": : : : ا�رف ا5ا4ا�رف ا5ا4ا�رف ا5ا4ا�رف ا5ا4
 .قليل) ليسليسليسليس( عمل

 )فتنصب األول وترفع ا5ا4 إنإنإنإنالÃ تعمل عمل ( ا1افية للجنسا1افية للجنسا1افية للجنسا1افية للجنسأخرى  الالالالعندنا 
ا1افية للوحدة ال الÃ تعمل عمل ليس  الفتسÙ وفرق بينهما  ،)رفع األول وتنصب ا5ا4ت ليسليسليسليستعمل عمل ( هذه الالالالأما 

  .أي تنÐ ا�j عن فرد واحد) تنÐ الواحد(
هنا ال  الالالال    ـف ،منصوب وعالمة نصبه الفتحة الالالال خ� �ئباو ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة الالالالاسم  رجلف، �ئبا رجٌل  الالالال :مثالمثالمثالمثال

 .بل رجالن �ئباً  رجٌل  ال: تدل U نÐ ا�نس *ه فيجوز أن يقال
ا1افية للجنس  الالالاليقال q  فال Éوز أن) تÐ ا�نس *ه(فهنا تنÐ ا�ميع  �ئٌب  رجَل  ال إذا قلت ا1افية للجنسا1افية للجنسا1افية للجنسا1افية للجنس الالالال±الف 

    .ألنها نفت Ñيع هذا ا�نس واحدا أو اثنy أو أك_ ،بل رجالن �ئب رجل ال
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 اً اً اً إذإذإذإذ
يفيد نÐ  ومعناها ،خاصة q الشعر فقط ح© أن بعض العلماء جعلها ،العاملة عمل ليس عملها قليل) ) ) ) الالالال((((    ننننأأأأ    اjالصةاjالصةاjالصةاjالصة    اً

  .ترفع االسم وتنصب ا�j و] من حيث العمل، كن ال يلزم ذلكوقد تدل U الشمول ل ،فيد الشمولتوال  ،الواحد فقط
 .فتنصب ا
بتدأ وترفع اàّà �jَأنأنأنأنوتعمل عمل وتعمل عمل وتعمل عمل وتعمل عمل  ،تنÐ ا�نس *ه هافيلزم أن ا1افية للجنسا1افية للجنسا1افية للجنسا1افية للجنس الالالالأما 

 .فإنها ال تعمل إال قليال العاملة عمل ليس) ال(أما  ،كث� q الشعر وا1_ ا1افية للجنس الأن عمل  وهناك فرق آخروهناك فرق آخروهناك فرق آخروهناك فرق آخر
أال يقbن (اsي هو  ماعدا ال(ط األول ،"ما" q ويشbط إعمال ال ا1افية للواحد عمل ليس ال(وط السابقة األربعة

 .و¤ذا ال دا° ¤ذا ال(ط ،ال يقع بعدها إنأصال " ال"ن أل) اسمها بإن الزائدة
 أن يكون اسمها وخ�ها نكرتyأن يكون اسمها وخ�ها نكرتyأن يكون اسمها وخ�ها نكرتyأن يكون اسمها وخ�ها نكرتy ويضاف إ� ال(وط السابقةويضاف إ� ال(وط السابقةويضاف إ� ال(وط السابقةويضاف إ� ال(وط السابقة

 واقياواقياواقياواقياøا ق! اهللا  وزروزروزروزر الالالالو************باقياباقياباقياباقياU األرض  ÞءÞءÞءÞء الالالالففففتعزى : لشاعرقول ا ومن إعما¤اومن إعما¤اومن إعما¤اومن إعما¤ا

مرفوع وعالمة رفعه     الالالالاسم  وزر ،منصوب وعالمة نصبه الفتحة الالالالخ�  باقياباقياباقياباقيا ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة الالالالاسم  Þء
لسكون ال �ل T مبU Ø احرف ) ليس(حرف مشبه بـ) الالالال( وتعرب ،خ�ها منصوب وعالمة نصبه الفتحة واقياواقياواقياواقيا ،الضمة

 .من اإلعراب
 .واقياواقياواقياواقياو ،،،،باقياباقياباقياباقياونصبت ا�j  ،وزرو ،Þءفرفعت االسم  ،عمل ليس q ا
وضعy الالالالعملت 

    ))))�Q�Q�Q�Q((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
وهو  ،q ا
ع� وهو اÐ1 فعملت عملها تشبيها بها ليسشبهت أالÃ ) ليسليسليسليس(²دثنا q ا�لقة ا
اضية عن ا�روف ا
شبهة بـ

) الالالال( ثم ²دثنا عن ا�رف ا5ا4 وهو ا�جازيةا�جازيةا�جازيةا�جازية    )ماماماما( ول وهون ا�رف األأوهذه ا�روف ²دثنا  ،ول ونصب ا5ا4رفع األ
    .ا1افية للواحدا1افية للواحدا1افية للواحدا1افية للواحد
) الالالال( صلهاصلهاصلهاصلهاأأأأ، مفتوحة) تاءتاءتاءتاء(ضيف عليها أولكن ) الالالال(]  )التالتالتالت(نتÕم ا�وم عن ا�رف ا5الث و )التالتالتالت: (ا�رف ا5الثا�رف ا5الثا�رف ا5الثا�رف ا5الث

 ).ساعة مندم التو) (حy مناص التو( زيدت عليها ا�اء ا
فتوحة كما q قوT تعا�
 : ب(طyب(طyب(طyب(طy    ليسليسليسليسوتعمل q لغة العرب عمل وتعمل q لغة العرب عمل وتعمل q لغة العرب عمل وتعمل q لغة العرب عمل 

أي Þء يدل  اسم الزمانطبعا  ،ن يكون معموالها االسم وا�j اسم زمانأيعØ  ،ن يكون اسمها وخ�هما اس� زمانن يكون اسمها وخ�هما اس� زمانن يكون اسمها وخ�هما اس� زمانن يكون اسمها وخ�هما اس� زمانأأأأ ::::----
 .مها ال بد من هذا ال(طÞ Wء يدل U الزمان يكون خ�ها واس )ثانية، دقيقة، ساعة، حy، وقت، يوم( U الزمان

QQQQ::::    ن ´ذف االسم ون ´ذف االسم ون ´ذف االسم ون ´ذف االسم وأأأأما ما ما ما إإإإالبد من حذف واحد منهما البد من حذف واحد منهما البد من حذف واحد منهما البد من حذف واحد منهما ) ) ) ) و خ�هاو خ�هاو خ�هاو خ�هاأأأأاسمها اسمها اسمها اسمها : (: (: (: (حد معمو�هاحد معمو�هاحد معمو�هاحد معمو�هاأأأأ´ذف ´ذف ´ذف ´ذف  ننننأأأأÁÁÁÁ أأأأما ما ما ما�jن ´ذف ا�jن ´ذف ا�jن ´ذف ا�jن ´ذف ا،،،،    
َت وَ وَ وَ وَ {ن الكريم قال اهللا سبحانه وتعا� آكما ورد q القر ،ن ´ذف اسمهان ´ذف اسمهان ´ذف اسمهان ´ذف اسمهاأأأأك_ ك_ ك_ ك_ واألواألواألواأل

َ
َت ال
َ

َت ال
َ

َت ال
َ

ٍٍ        ِحyَ ِحyَ ِحyَ ِحyَ     ال نه خ� منصوب أل حyَ ف }َمنَاصَمنَاصَمنَاصَمنَاٍصٍ
 .)مناص حyَ  ا�yُ  التو(ذوف وا�قدير واالسم � ،الت

، ترفع االسم وتنصب ا�j )ليس(عراب مشبهة بـ�ل T من اإل حرف مبU Ø الفتح ال :نقول )الت( ن نعربأردنا أ اذإ
) َyقدير  الت�ه، واسم إمضاف ) مناص(، وهو مضاف ةمنصوب وعالمة نصبه الفتح تالخ�  )ح�التو�ذوف وا 

 ُyالتو(ن اسمها وخ�ها اس� زمان أون وتلحظ ا�  ُyا�  َyح(  �jاس� زماناس� زماناس� زماناس� زمانفاالسم وا. 
) َyقدي التخ�  )ح�التو رمنصوب واسمها �ذوف وا  ُyا�  َyبمع� فرار مناصن فرار أل ح. 

عراب إماذا يكون  )حyُ  التو(ذا قلنا إف حyُ برفع ) مناص حyُ  التو( نها قراءة شاذةنها قراءة شاذةنها قراءة شاذةنها قراءة شاذةإإإإية وقيل ية وقيل ية وقيل ية وقيل خرى ¤ذه اآلخرى ¤ذه اآلخرى ¤ذه اآلخرى ¤ذه اآلأأأأوفيه قراءة وفيه قراءة وفيه قراءة وفيه قراءة 
 ُyبالرفع فتكون  ح ُyالتاسم  ح ، �jا�ذوفويكون ا. 

متعلق كما قلنا اسمها وخ�ها اس�  "حيناً ¤م "خ� �ذوف طبعاً ) حيناً ¤م(فـ، حيناً ¤م مناص حyُ  التو: وا�قدير
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 .ر بزمانفا�j �ذوف يقدّ ) مناص حيناً ¤م حyُ  التو(فنقدر اسم زمان يعØ فنقول  ،زمان
سئلة ذا جاءت األإحيانا بعض الطالب أ ،وقت ت¬ع التو) اإلجابةq (أو  باإلجابةت¬عت ) الت( يضا Uأومن öمنا 

ذا خرج من إف ،شياء كث�ة وقد kطئ وقد ين»أسئلة وسهو�ها فيت¬ع فيفوته ألنه قد يفرح بايكتب ب¬عة أل أبد
) وقت ت¬ع التو(ن ن نعرب اآلأردنا أذا إف "وقت ت¬ع التو"جابة عت باإلت¬: خطاء قالاالختبار وجد عليه بعض األ

 :ن تقولأما إ
اسمها  ؟ين اسمها، أمنصوب وعالمة نصبه الفتحة التخ�  وقَت بالفتح ف وقَت  التفهنا قلنا و) وقُت (أو  )وقَت ( التو

ترفع  )ليسليسليسليس(عراب مشبهة بـل T من اإلحرف مبU Ø الفتح ال �) التو) (ت¬ٍع  وقَت  الوقُت  التو(�ذوف تقديره 
 .)ت¬ٍع  وقَت  الوقُت  التو(�ذوف وا�قدير ) التواسم (منصوب،  التخ� ) وقَت (االسم وتنصب ا�j، و

 .ا1افيةا1افيةا1افيةا1افية) إنإنإنإن: (رابعرابعرابعرابعا�رف الا�رف الا�رف الا�رف ال
ن أل اً،درقليل بل نابليس  اً،نادر) ليسليسليسليس(وعملها عمل  ا1افيةا1افيةا1افيةا1افية    إنإنإنإن) ليسليسليسليس(تعمل عمل ) ليسليسليسليس(خوات ا
شبهة بـيضا من األأ

لكنها ال تعمل  ،تستعمل q ال�م نافية كث�اً ) إنإنإنإن(ن أصل األ ا1افيةا1افيةا1افيةا1افية) إنإنإنإن(و ،قل من القليلأا1ادر  ،هناك قليل وهناك نادر
 .q لغة من لغات العرب و] لغة العا�ة لكن تعمل q ندورٍ  ،شيئا

ُ  وما واالهما� تهامة ا�نوب ومكة إيعØ ا
�ن ا
رتفع  ،] ما فوق êد: والعا�ة يعØ  ،نهم مرتفعyهل العا�ة ألأسمون ي
 ).).).).ليسليسليسليس((((ا1افية عمل ا1افية عمل ا1افية عمل ا1افية عمل ) ) ) ) إنإنإنإن((((عملون عملون عملون عملون هل العا�ة فهم اsين يُ هل العا�ة فهم اsين يُ هل العا�ة فهم اsين يُ هل العا�ة فهم اsين يُ أأأأفهم  ،نك تعلو تعلو ح© تصلهمإÝ من êد فأعندما ت

حرف مبU Ø  )إنإنإنإن(فهنا " ال بالعافيةإحٍد أمن  اً خ� حدٌ أإن ) "أي أهل العا�ة وهو قول مأثور عنهم(ومن إعما¤ا قو¤م  --
 ،مرفوع وعالمة رفعه الضمة إناسم  )حدٌ أ(، يرفع االسم وينصب ا�j) ليسليسليسليس(السكون ال �ل T من اإلعراب مشبهة بـ 

 .منصوب وعالمة نصبه الفتحة إنخ� ) اً خ�(
Q- هوإن  :عما¤ا قول الشاعرإ ومن  U ًإ****حدأمستو�ا U أالyجان
 ضعف ا

 ).خ�اً  حدٌ أما (كذلك q ا
ثال السابق ) ما هو مستو�ًا) (ما(طبعا ] بمع�  ،هو إنq قوT  الشاهد
 ،q �ل رفع إناسم  )هو(، يرفع االسم وينصب ا�j) ليسليسليسليس(حرف مبU Ø السكون ال �ل T من اإلعراب مشبهة بـ ) إن(
وهو ) مستو�ا(، وخ�ها )هو(اسمها ف) ليسليسليسليس(عمل ) إن( قول عملتن، منصوب وعالمة نصبه الفتحة إنخ� ) مستو�ًا(

 .وبهذا ننتÎ من هذه ا�روف ،أهل العا�ةأهل العا�ةأهل العا�ةأهل العا�ةمنصوب وهذا U لغة 

 �فصل q زيادة اGاءفصل q زيادة اGاءفصل q زيادة اGاءفصل q زيادة اGاء�
    ))))ليسليسليسليس((((خواتها ومتعلق بفصل ا�روف ا
شبهة بـخواتها ومتعلق بفصل ا�روف ا
شبهة بـخواتها ومتعلق بفصل ا�روف ا
شبهة بـخواتها ومتعلق بفصل ا�روف ا
شبهة بـأأأأخواتها وما بعدها يعØ متعلق بكان وخواتها وما بعدها يعØ متعلق بكان وخواتها وما بعدها يعØ متعلق بكان وخواتها وما بعدها يعØ متعلق بكان وأأأأ� فصل متعلق بباب  ن و� فصل متعلق بباب  ن و� فصل متعلق بباب  ن و� فصل متعلق بباب  ن وإإإإننتقل ننتقل ننتقل ننتقل 

لكن sلك لكن sلك لكن sلك لكن sلك     ،،،،اGاء حرف جر قد يزاد هذه اGاء �أكيد اÐ1اGاء حرف جر قد يزاد هذه اGاء �أكيد اÐ1اGاء حرف جر قد يزاد هذه اGاء �أكيد اÐ1اGاء حرف جر قد يزاد هذه اGاء �أكيد اÐ1    ،،،،د q خ� بعض هذه ا1واسخد q خ� بعض هذه ا1واسخد q خ� بعض هذه ا1واسخد q خ� بعض هذه ا1واسخيعØ اGاء تزايعØ اGاء تزايعØ اGاء تزايعØ اGاء تزا: : : :     فصل q زيادة اGاءفصل q زيادة اGاءفصل q زيادة اGاءفصل q زيادة اGاء
 : : : : ننننضوابط نعرفها اآلضوابط نعرفها اآلضوابط نعرفها اآلضوابط نعرفها اآل


اذا يدخل عليه حرف ا�ر 
اذا يدخل عليه حرف ا�ر 
اذا يدخل عليه حرف ا�ر 
اذا يدخل عليه حرف ا�ر  ،،،،و ا�رف ا1اسخ منفياً فقد يدخل عليه حرف ا�ر الزائد اGاءو ا�رف ا1اسخ منفياً فقد يدخل عليه حرف ا�ر الزائد اGاءو ا�رف ا1اسخ منفياً فقد يدخل عليه حرف ا�ر الزائد اGاءو ا�رف ا1اسخ منفياً فقد يدخل عليه حرف ا�ر الزائد اGاءأأأأذا  ن خ� الفعل ا1اسخ ذا  ن خ� الفعل ا1اسخ ذا  ن خ� الفعل ا1اسخ ذا  ن خ� الفعل ا1اسخ إإإإ
فعل ناسخ مثل  ن وأخواتها أو حرف ناسخ مثل  خ� سواء  ن ان ا�j منفيذا  إ ،قال �أكيد اÐ1 وتقويته الزائد اGاء؟الزائد اGاء؟الزائد اGاء؟الزائد اGاء؟

 .جل تو{يد اÐ1 وتقويتهأمن  ؟جل ماذاأإذا  ن منفيا فهنا Éوز أن ندخل اGاء من ) ليس(ا
شبهات بـ) الت(و )إن(و )ما(
 : حا�انحا�انحا�انحا�ان) ) ) ) أي زيادة اGاءأي زيادة اGاءأي زيادة اGاءأي زيادة اGاء((((    قال و¤ذه الزيادةقال و¤ذه الزيادةقال و¤ذه الزيادةقال و¤ذه الزيادة

ãا�الة األوãا�الة األوãا�الة األوãاء : ا�الة األوGاء أن تزاد اGاء أن تزاد اGاء أن تزاد اGخ�     ،،،،بك_ةبك_ةبك_ةبك_ةأن تزاد ا q خ� وذلك q خ� وذلك q خ� وذلك q تشبه ليس    ا�جازيةا�جازيةا�جازيةا�جازية" " " " ماماماما""""وووو" " " " ليسليسليسليس""""وذلك Ãتشبه ليسال Ãتشبه ليسال Ãتشبه ليسال Ãاء كث�اً ، ، ، ، الGاء كث�اً تزاد اGاء كث�اً تزاد اGاء كث�اً تزاد اGتزاد ا. 



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         
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مرفوع وعالمة رفعه الضمة  ليسخ� ) بمحبوب(و ،ليساسم ) الكذاب(فهنا ليس  ،)بمحبوب الكذاب ليس): (ليس( مثالمثالمثالمثال
î مة اشتغلÕآخر ال q اءGي هو اsحل ا
فنحن زدنا  ،ر{ة حرف ا�ر الزائد اGاءا
قدرة U آخره منع من ظهورها اشتغال ا

 .�رور لفظاً منصوب �الً  �بوبو ،جل تو{يد اÐ1أاGاء من 
) بسعيدٍ ( ،مضاف إ�ه) غØ( ،اسم ما مرفوع وهو مضاف) W( ،ليسعملت عمل ) ما) (غØ بسعيدٍ  W ما): (ما( مثالمثالمثالمثال    و
منع من ظهورها اشتغال ا
حل اsي  هخرآحة ا
قدرة U منصوب وعالمة نصبه الفت ماخ� ) سعيد(حرف جر زائد ) اGاء(

 .منصوب �الً  فنقول سعيد �رور لفظاً  ،îر{ة حرف ا�ر الزائد �و{يد اÐ1) ا�ال(هو آخر حرف q الÕمة 
يَْس {: ومنه قوT تعا�

َ
ل
َ
يَْس أ

َ
ل
َ
يَْس أ
َ
ل
َ
يَْس أ

َ
ل
َ
بَْدهُ     اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ     أ بَْدهُ َ بَْدهُ َ ٍٍ    قققَقبَْدهُ َ  اGاء )بكاٍف ( ةمرفوع وعالمة رفعه الضم ليسلفظ ا�اللة اسم ) اهللا(، }بَِكافبَِكافبَِكافبَِكاٍفٍ

منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ليسف�q هنا اسم �رور لفظاً منصوب �ًال فهو خ�  بكاqأصلها   ٍف حرف جر زائد 
 U قدرة
ليست ك¬ة حرف  ةوهذه الك¬  qصلها أطبعاً  ،خره منع من ظهروها اشتغال ا
حل îر{ة حرف ا�ر الزائدآا

منصوب بفتحة مقدرة منع من  ليسخ�  �فف ،U ا�اء ا
حذوفة ةالك¬ة مقدر  qها صلأن أل ،ا�ر الزائد اGاء
 حر{ة حرف ا�ر الزائد مقدرة U ا�اء ،ليست هذه حر{ة ا�ر الزائد ،ظهروها اشتغال ا
حل îر{ة حرف ا�ر الزائد

)q (.    
ٍٍ        اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ     َماَماَماَماوَ وَ وَ وَ {: و+وو+وو+وو+و    _ اGاء ) بغافٍل ( ،مرفوع وعالمة رفعه الضمةما اسم  اهللا )ا�اللةلفظ (ا�جازية ) ما( نهنا اآل }بَِغافِلبَِغافِلبَِغافِلبَِغافٍِلٍ

خره منع من ظهروها اشتغال ا
حل îر{ة حرف ا�ر الزائد وهو آمنصوب بفتحة مقدرة U ما خ� ) �فلٍ (، حرف جر زائد
يعØ ) ئدة q اللفظ ال q ا
ع�واGاء زا( مر مهممر مهممر مهممر مهمأأأأ� � � � إإإإطبعا ننتبه طبعا ننتبه طبعا ننتبه طبعا ننتبه طبعا �ل اإلعراب هو ا�رف األخ� واGاء زائدة، ، اGاء

 yقيل زائد اذإمصطلح الزيادة عند ا1حوي  Øمع� أال يع T أنه زائد ليس T ف�م اهللا سبحانه وتعا� ليس فيه  ،ثرأو ليس
يَْس { فاGاء ليست زائدة q قول اهللا تعا� ،Þء زائد

َ
ل
َ
يَْس أ

َ
ل
َ
يَْس أ
َ
ل
َ
يَْس أ

َ
ل
َ
بَْدهُ بِ بِ بِ بِ     اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ     أ بَْدهُ َ بَْدهُ َ ٍٍ    قققَقبَْدهُ َ اÐ1 فÎ ليست اÐ1 فÎ ليست اÐ1 فÎ ليست اÐ1 فÎ ليست     نه þء بها �و{يدنه þء بها �و{يدنه þء بها �و{يدنه þء بها �و{يدأأأأعرفنا ، }َكافَكافَكافَكاٍفٍ

    ....زائدةزائدةزائدةزائدة
من  ،نها زائدة من حيث الصنعة ا1حوية اإلعرابيةإ ؟؟؟؟هو هذا الèءهو هذا الèءهو هذا الèءهو هذا الèء    ماماماما، لكن مصطلح الزائد عند ا1حويy يراد به Þء

حرف ما أ ،ثر q اإلعرابأويكون T  ،ن حرف ا�ر غ� الزائد عند ا1حويy هو اsي يكون T متعلقحيث اإلعراب أل
 ....ثر كب� q اإلعرابثر كب� q اإلعرابثر كب� q اإلعرابثر كب� q اإلعرابأأأأوليس T وليس T وليس T وليس T     ،،،،فيقصدون هو الزائد اsي زيد وليس T متعلق بهفيقصدون هو الزائد اsي زيد وليس T متعلق بهفيقصدون هو الزائد اsي زيد وليس T متعلق بهفيقصدون هو الزائد اsي زيد وليس T متعلق به يyا�ر الزائد عند ا1حو

 ....ن تزاد اGاء بقلةن تزاد اGاء بقلةن تزاد اGاء بقلةن تزاد اGاء بقلةأأأأ :ا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انيةا�الة ا5انية
 Ðن
  :موضعyوتزاد اGاء بقلة q ، )ما(و )ليس(مع  اما كث�إقلنا لكم زيادة اGاء q ا�j ا1اسخ ا

يضا اقbان أو ،إال بقلة ال تعمل هذا العمل) ليس(العاملة عمل " ال"أصًال  ))))ليسليسليسليس((((العاملة عمل العاملة عمل العاملة عمل العاملة عمل " " " " الالالال""""q خ� q خ� q خ� q خ�     ::::ا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األولا
وضع األول
 .يضا قليلأخ�ها باGاء 

 بمغٍن فتيًال عن سواد بن قارب****شفاعٍة  ذو الفكن ) شفيًعا يوم : ومنه قول الشاعر

 .شاعر سواد بن قاربوهو ال ،ن يكون شفيعا T يوم ال يكون هناك شفيع يغنيهأيعØ الشاعر يريد من ا
خاطب 
مضاف " شفاعةٍ "سماء الستة وهو مضاف نه من األمرفوع وعالمة رفعه الواو أل الاسم  "ذو" ليسليسليسليسعمل " ال)" شفاعةٍ  ذو ال(

خره منع من ظهورها اشتغال ا
حل îر{ة حرف ا�ر آمنصوب وعالمة نصبه الفتحة ا
قدرة U  الخ�  مغٍن " بمغن" ،إ�ه
حر{ة حر{ة حر{ة حر{ة     ،،،،وهذه الك¬ة ليست حر{ة حرف ا�ر الزائدوهذه الك¬ة ليست حر{ة حرف ا�ر الزائدوهذه الك¬ة ليست حر{ة حرف ا�ر الزائدوهذه الك¬ة ليست حر{ة حرف ا�ر الزائد ،كما قلنا منقوص حذفت منه ا�اء" مغØ" مغٍن صل أو ،اGاءالزائد 

 .حرف ا�ر الزائد مقدرة U ا�اءحرف ا�ر الزائد مقدرة U ا�اءحرف ا�ر الزائد مقدرة U ا�اءحرف ا�ر الزائد مقدرة U ا�اء
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ماذا ماذا ماذا ماذا ن اGاء أطبعاً تلحظ هنا  وهو خ� منصوب �ًال �رور لفظاً وهو خ� منصوب �ًال �رور لفظاً وهو خ� منصوب �ًال �رور لفظاً وهو خ� منصوب �ًال �رور لفظاً ، وهذا قليلوهذا قليلوهذا قليلوهذا قليل، "بمغن" " ال"الزائدة U خ�  اGاءنقول دخلت 
 .اÐ1اÐ1اÐ1اÐ1    كيدكيدكيدكيدأأأأتتتت    دتدتدتدتفافافافاأأأأ ت؟ت؟ت؟ت؟فادفادفادفادأأأأ

 .q خ� W ناسخ منqÐ خ� W ناسخ منqÐ خ� W ناسخ منqÐ خ� W ناسخ منÐ: اsي تزاد فيه اGاء بقلة ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4ا
وضع ا5ا4
    .أي فعل ناسخ منÐ تدخله اGاء لكن هذا قليل

لم (مثل  ن تدخل اGاء q خ�ه ولكن هذا قليلأÉوز ذا نÐ إا1اسخ ) صارصارصارصار( مثلمثلمثلمثل، )لم يكن(ذا نفيت إ  ن ن ن نعندنا  مثالمثالمثالمثال
 ما( فعل ناسخ وهو منÐفعل ناسخ وهو منÐفعل ناسخ وهو منÐفعل ناسخ وهو منÐ" " " " صارصارصارصار""""ن ا1اسخ هنا منÐ ن ا1اسخ هنا منÐ ن ا1اسخ هنا منÐ ن ا1اسخ هنا منÐ ألألألأل؟ ؟ ؟ ؟ 
اذا
اذا
اذا
اذال اGاء U ا�j قليل هنا دخو) صار �مد بمهمٍل  ما(و أ) ي¡

 .قليلقليلقليلقليلq خ�ه لكن هذا q خ�ه لكن هذا q خ�ه لكن هذا q خ�ه لكن هذا     اGاءاGاءاGاءاGاءÉوز أن تدخل Éوز أن تدخل Éوز أن تدخل Éوز أن تدخل     فعل ناسخ منÐفعل ناسخ منÐفعل ناسخ منÐفعل ناسخ منÐكذلك إذاً W كذلك إذاً W كذلك إذاً W كذلك إذاً W  ،)صار �مد بمهمٍل 
ا فهو ضم� مستb أن أكنواسمها ) لملململم(فعل ناسخ منÐ بـ "  أكن" ، بأ�عهم خروجاً  أكنإذا خرج ا
صلون لم : نقول +ونقول +ونقول +ونقول +و

منصوب وعالمة نصبه الفتحة ا
قدرة  أكنخ� ) أ�ع(هنا زائدة  اGاء" أ�عهم أكنم م م م لللل"أصال ] " بأ�عهم"  ،أناتقديره 
 .U آخره منع من ظهورها اشتغال ا
حل îر{ة حرف ا�ر الزائدة

 .القوِم أعجلجشُع أبأعجلهم إذ ***أكنن مدت األيدي إ� الزاد لم Áو: ومنه قول الشاعر
 .وهذا قليلوهذا قليلوهذا قليلوهذا قليلفعل ناسخ منÐ " كن"وهو فعل ناسخ منÐ  أكنq خ�  اGاءq قوT زيدت  الشاهد

 .فلما د>4 لم Éد4 بُقعددِ ****د>4 أG واjيُل بيØ وبينه: ومن ذلك قول الشاعر
) اGاء(هنا اتصلت بـه " بُقعددِ "ن أظ ونلح ،)لم(منÐ بـ Éدفنلحظ أن ا1اسخ هنا  ،q ما ²ته خط الشاهدن أهنا تلحظون 

 .الزائدة
بضم القاف وفتح ا�ال األوã، أو ك¬ها، أو ضمها وهو ا�بان  بُقعددِ  ،طبعا مع� اGيت واضح يعØ د>4 أG إ� ا�رب

 . افيقول لم Éد4 جبانا æيم ،اللئيم
تنصب " Éد"ينبÂ أن ننبه إ� نقطة مهمة هنا أن  ولكن" Éد"اسخ وهو اq1 قوT هنا دخلت اGاء U خ�  والشاهد

ن اGاء ¤ا ن اGاء ¤ا ن اGاء ¤ا ن اGاء ¤ا أأأأقلنا قبل قليل قلنا قبل قليل قلنا قبل قليل قلنا قبل قليل و+ن  ،قعدد ا
فعول ا5ا4" بقعدد" "É4د" ياء ا
تÕمول وا
فعول األ ،ا
فعولy من أخوات ظن
 : : : : حا�انحا�انحا�انحا�ان

  .ا�جازية" ما"ومع " ليسليسليسليس"مع  ،تدخل q ا�j كث�اً تدخل q ا�j كث�اً تدخل q ا�j كث�اً تدخل q ا�j كث�اً : : : : ----
QQQQ : : : : ًقليال �jا q قليالً تدخل �jا q قليالً تدخل �jا q قليالً تدخل �jا q تدخل، q  و� ، العاملة عمل ليس" ال"خ�Ðخ� فعل ناسخ من W. 

ن ظن ن ظن ن ظن ن ظن ألألألأل    ؟؟؟؟
اذا
اذا
اذا
اذا، صل هو خ�لكنه q األ ،،،،ÉدÉدÉدÉدوÁنما مفعول ثا4 لفعل  اq ا�قيقة ليس خ�" قعدد"ن ألكن هنا نلحظ 
 وهو ا
بتدأ فيكون فتنصب األول  تدخل U ا
بتدأ وا�jتدخل U ا
بتدأ وا�jتدخل U ا
بتدأ وا�jتدخل U ا
بتدأ وا�j """"وجد""""خواتها ومنها خواتها ومنها خواتها ومنها خواتها ومنها أأأأوووو

ً
وهو ا�j ا4 وتنصب ا5، مفعول أوال

 .اثاني فيص� مفعوال
ن ا
فعول ا5ا4 أل ؟؟؟؟
اذا
اذا
اذا
اذاصل خ�، ، وهو q األ)Éد(، وهو ا
فعول ا5ا4 للفعل )بقعدد: (ذن نقول دخلت اGاء الزائدة q قوTإ

 .أصله ا�j وأخواتها )ظن(من باب 
نها ترفع االسم أهو خواتها عملها أن  ن وأ وعرفنا، )ليس(ا�روف ا
شبهة بـ من خواتها وأوبهذا ننتÎ من باب  ن و

�jشبهة بـ  ،وتنصب ا
ضا أيهذه األحرف األربعة تعمل ) إنإنإنإن(، و)التالتالتالت(، و)الالالال(، وا�جازيةا�جازيةا�جازيةا�جازية" ماماماما: "]) ليس(و{ذلك ا�روف ا
فلما  ،qÐ1 ا) ليس(شبهت أنها ألال إوما  ن ¤ا هذا العمل  ،ول وتنصب ا5ا4نها ترفع األأبمع�  ،خواتهاأعمل  ن و

 .ذكرناها وفصلنا ال�م بها ا�وط) ليس(عما¤ا عمل لكن يشbط إل ،عرابخذت حكمها q اإلأشبهتها q ا
ع� أ
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    ))))�Q�Q�Q�Q((((ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 

        ))))ليسليسليسليس((((األحرف ا
شبهة بـاألحرف ا
شبهة بـاألحرف ا
شبهة بـاألحرف ا
شبهة بـوووو    وأخواتهاوأخواتهاوأخواتهاوأخواتها    )))) ن ن ن ن((((    باببابباببابU U U U أسئلة وتدريبات أسئلة وتدريبات أسئلة وتدريبات أسئلة وتدريبات 
وÁنما فهم  ،ن ا1حو ليس فقط قاعدة ²فظأل ،وهذه األسئلة وا�دريبات خاصة ا�دريبات ] الغاية من دراسة ا1حو

الغاية ا
نشودة من تعلم  ] هوهذ ،كتابته� نه يطبقها ö qمه وإفعندما يفهم الطالب و´فظ القاعدة ويفهمها ف ،يطبق
بمع� أنها اآللة الÃ يستطيع بها طالب العلم أن يكتب ويفهم ) علم آلة(ألنه علم كما يسميه العلماء  ،هذا العلم

 : sلك حث عليه العلماء كث�اً فنبدأ ،ويستنبط ويستنتج وهكذا
 .أو إحدى أخواتها، ثم بy ما استُعمل منها ناقصاً أو تاماً، ثم استخرج اسم الفعل ا1اقص وخ�هأو إحدى أخواتها، ثم بy ما استُعمل منها ناقصاً أو تاماً، ثم استخرج اسم الفعل ا1اقص وخ�هأو إحدى أخواتها، ثم بy ما استُعمل منها ناقصاً أو تاماً، ثم استخرج اسم الفعل ا1اقص وخ�هأو إحدى أخواتها، ثم بy ما استُعمل منها ناقصاً أو تاماً، ثم استخرج اسم الفعل ا1اقص وخ�ه) ) ) )  ن ن ن ن((((عy عy عy عy  ::::السؤال األولالسؤال األولالسؤال األولالسؤال األول

بد ال فعل ا�امفعل ا�امفعل ا�امفعل ا�امالالالالوووو، اخ�ون T ، والبد أن يكاسماالبد أن يكون T  الفعل ا1اقصالفعل ا1اقصالفعل ا1اقصالفعل ا1اقصن نستخرجه أل ايعØ إذا  ن فعال ناقص
 : أن يكون T فاعال

فعل ناسخ وال أيضاً حرف  هنه ما فيألو تأملنا q هذا اللفظ êد  )بلغوا عØ ولو آية(م قال الرسول عليه الصالة والسال _    ----
إذاً هنا  ،فيه واضحاً ا
ع�  يكون ال�م ´تاج إ� تقدير ح© أحيانالكن كما قلت لكم سابقا أن  ،ناسخ q هذا ا�ديث

 أين الفعل ا1اسخ؟

 ؟الفعل ناقص أو تام ،)لو(ا
حذوفة بعد      ن ن ن نإذن " آية ا
بلغ  ن ن ن ن بلغوا عØ ولو"ا
حذوفة )  ن ن ن ن: (نقول الفعل ا1اسخ هو
 .ناقصةناقصةناقصةناقصةا
حذوفة   ن ن ن ن: نقول
من  هذه الصورة األوãهذه الصورة األوãهذه الصورة األوãهذه الصورة األوãاسمها مع      ن ن ن نإذاً نلحظ أنه هناك حذفت  ،ا
بلغُ      ن ن ن ن    بلغوا عØ ولو: �ذوف، وا�قدير:  ن ن ن ناسم 

ال(طيتy، وهنا وقعت بعد ) إن(و ) لو(ويك_ ذلك إذا وقعت بعد  ،أن ²ذف مع اسمها وهذه أك_ الصور     ن ن ن نصور حذف 
 .ال(طية) لو(

 ."آية ا
بلغ  ن ن ن ن بلغوا عØ ولو" :وا�قدير "آية": ا
حذوفة     ن ن ن نخ� 
QQQQ    _ قال الشاعر : 

 .فما اعتذارك من قوٍل إذا قيال****ن كذباً Áو قاً صدقد قيل ما قيل إن 
ما اsي ما اsي ما اsي ما اsي منصوب ) صدقاً (�طية  )إن(لكن لو تأملنا q الشطر األول êد أن  ،هنا أيضا لو تأملنا ما êد فيه فعل ناسخ

Áن و صدقاً     نننن    إن يعØ  ،ا
حذوفة مرتy)  ن ن ن ن: (قال الفعل ا1اسخ q هذا اGيت ،منصوب؛ ا1اصب هنا مقدر) كذباً (    ؟؟؟؟نصبهنصبهنصبهنصبه
 .كذباً   ن ن ن ن

فحذفت  كذباً  ا
قوُل      ن ن ن نÁن ومع اسمها،   ن ن ن نإذن حذفت  ،صدقاً  ا
قوُل      ن ن ن نإن : �ذوف، وتقديره: ، واسمهناقصناقصناقصناقصوالفعل هنا 
مع اسمها   ن ن ن نأن ²ذف  ::::الصورة األوãالصورة األوãالصورة األوãالصورة األوãوهذه كما قلت  ،ا
حذوفة  ن ن ن ن] خ�  )كذباً ، صدقاً (وبû ا�j  ،مع اسمها  ن ن ن ن

jويب, ا�،  
ً
 .)إن(ال(طيتy وهنا وقعت بعد  )إن(و) لو(بعد )  ن ن ن ن(ويك_ ذلك إذا وقعت  ،وهذه أك_ الصور استعماال

 .ةا5اني ةا
حذوف)  ن ن ن ن(خ� ) كذباً (، واألوã ةا
حذوف)  ن ن ن ن( خ�) صدقاً : ( ن خ�
PPPP    ---- قال تعا� :} 

َ
 َوقَاتِلُوُهْم َح©ô ال
َ

 َوقَاتِلُوُهْم َح©ô ال
َ

 َوقَاتِلُوُهْم َح©ô ال
َ

 }فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ     تَُكونَ تَُكونَ تَُكونَ تَُكونَ َوقَاتِلُوُهْم َح©ô ال
إ� إ� إ� إ� نقول ²تاج  وÁذا  نت تامة ماذا ²تاج؟وÁذا  نت تامة ماذا ²تاج؟وÁذا  نت تامة ماذا ²تاج؟وÁذا  نت تامة ماذا ²تاج؟هنا تامة وليست ناقصة،  تكونتكونتكونتكون، تامتامتامتام: نوعه، )تكونتكونتكونتكون: (ل الفعلنقو ن الفعل؟ن الفعل؟ن الفعل؟ن الفعل؟أيأيأيأي

 . فاعلفاعلفاعلفاعل
تلحظون أن هنا  ،)فتنةٌ  تقعتقعتقعتقع ح© ال(أو ) فتنةٌ ²دث ²دث ²دث ²دث ح© ال (بمع� ) فتنةٌ     تكونتكونتكونتكونح© ال ) (فتنةٌ : (تكونتكونتكونتكونفاعل  ؟؟؟؟أين فاعلهاأين فاعلهاأين فاعلهاأين فاعلها
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وال +تاج إ� خ� ، تكونتكونتكونتكونهنا فاعل ) فتنةٌ (فعالن تامان، و) وحدثوحدثوحدثوحدث، وقعوقعوقعوقع(الن والفع) حدثحدثحدثحدث(بمع�  وأ، )وقعوقعوقعوقع(بمع�     تكونتكونتكونتكون
 .تامة وليست ناقصة    تكونتكونتكونتكونن هنا أل

 : قال الشاعر _    ....
 ولو قّطعوا راH �يِك وأوصا)****فقلت يمyُ اِهللا أبرُح قاعدا

بمع�  ،نا أنها من األفعال الÃ تعمل عمل  نهنا ذكر )أبرحُ (قاعدا أبرُح لو تلحظون ، )أبرحُ : (الفعل ين الفعل ا1اسخ؟ين الفعل ا1اسخ؟ين الفعل ا1اسخ؟ين الفعل ا1اسخ؟أأأأهنا هنا هنا هنا 
 .هنها ترفع األول وتنصب ا5ا4 ب(ط أن تسبق بنÐ أو شبهأ

كما q قوT  ،نقول ] لم تسبق q اللفظ لكنها سبقت q ا
ع� سبقت بال ا1افية q ا�قدير! هشبهبهنا لم تسبق ال بنÐ وال 
 {تعا� 

ُ
أبرُح قال وقد سبق هذا الفعل  ،مقدرة ا1افية هنا الفأبرُح  اليمy اهللا و{ذلك هنا فقلت  ،أتفت الأي  }تَاهللاôِ َيْفتَأ

 .أبرحُ  ال: باÐ1 تقديراً، أي
 ،)أنا(ضم� مستb وجوباً تقديره : واسمه أين اسمها؟أين اسمها؟أين اسمها؟أين اسمها؟خ� ووÁذا  نت كذلك ²تاج اسم  ناقصةناقصةناقصةناقصةأبرُح طبعا ؟ أبرحُ اسم  نأي

 .اقاعدً : خ�ه، أناأبرُح  ال :أي
ا أنت صا�ًا فجالسنا: مثالمثالمثالمثال ôأم. 

ا�قيقة لو  q ، لكنلفظ ال Èدq البا1ظرة ال¬يعة  ا،ناسخ اوال حرف اناسخ ضا ال êد ال فعالأيلو تأملنا q هذه ا
ثال 
ما اsي ما اsي ما اsي ما اsي صا�ًا هنا منصوب ) أما أنت صالحٌ ( ن يكون خ�أفصالح ا
فbض  ،نت مبتدأأ ؟صا�ًاما اsي نصب ، صا�ًاقلنا 

 .ا
حذوفة  ن ن ن ننقول نصبه  نصبه؟نصبه؟نصبه؟نصبه؟
أنت،   ن ن ن ناسم  ،)أنت: (اسمه ين اسمها؟ين اسمها؟ين اسمها؟ين اسمها؟أأأأ ،� اسم وخ�إذاً ²تاج إطيب  ،وهو ناقص هنا، ا
حذوفة)  ن ن ن ن: (تقول الفعل ا1اسخ

 .)صا�ًا: (خ�ها
من صور حذف  ورة ا5ا5ةورة ا5ا5ةورة ا5ا5ةورة ا5ا5ةالصالصالصالصوهذه ]  ،وبû اسمها وخ�ها  ن ن ن نفحذفت  ،)صا�ًا كنتكنتكنتكنتأما أن ( وا�قدير طبعاً كما عرفنا

ا(فصارت  )أما أن( فأدغمت ا
صدرية )نأ(سبقت بـ) أما أن(صل ال�م أو ،ن ²ذف وحدها ويب, اسمها وخ�هاأ ، ن ن ن ن ôأم(، 
 أن أما: صل ال�مأو، )أنت(ضم� متصل فأصبح  )ت(انفصل الضم�   ن ن ن نفلما حذف الفعل ) كنتكنتكنتكنت(وا
فbض أن يكون 

 .صا�ًا فجالسنا كنتكنتكنتكنت
 : يقول الشاعر _    ����

 وجهول >لمٌ فليس سواًء ****سë إن جهلَت ا1اَس هنا وعنهمو

 .كما تعلمنا ال يكون إال ناقصا ال تأÝ تامة "ليس"طبعا  ،ناقصناقصناقصناقصوهو فعل ، )ليس: (الفعل ين الفعل ا1اسخ هنا؟ين الفعل ا1اسخ هنا؟ين الفعل ا1اسخ هنا؟ين الفعل ا1اسخ هنا؟أأأأ
 .ذاً اسمها مؤخرإ ،وجهول سواء >لمٌ يعØ تقدير فليس  )>لمٌ : (اسمها
 .وهنا تلحظون أن ا�j توسط بy الفعل ا1اسخ وبy االسموهنا تلحظون أن ا�j توسط بy الفعل ا1اسخ وبy االسموهنا تلحظون أن ا�j توسط بy الفعل ا1اسخ وبy االسموهنا تلحظون أن ا�j توسط بy الفعل ا1اسخ وبy االسم) اءسو: (خ�ها

 : يقول الشاعر _    ����
 جنوده ضاق عنها السهل وا�بُل ****ال يأمُن ا�هر ذو بÂ ولو ملً� 

 ؟؟؟؟ما اsي نصبهما اsي نصبهما اsي نصبهما اsي نصبهمنصوب  ملً� ) ولو ملً� (ملنا ألكن q ا�قيقة موجود لو ت ،q اللفظ اناسخ ملنا هنا ال êد فعالأيضا لو تأ
  ما هو؟ما هو؟ما هو؟ما هو؟ذاً ا1اصب هنا مقدر إ ،هذه ال تنصب لولولولو

 .ناقصناقصناقصناقصيضا أوهو فعل  ،ال(طية لولولولوا
حذوفة مع اسمها لوقوعها بعد )  ن ن ن ن: (الفعل
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مع اسمها   ن ن ن نفحذفت ) ملً�  اGاI  ن ن ن ن    لولولولوال يأمُن ا�هر ذو بÂ و( يعØ، ملً�  اGاI  ن ن ن ن لولولولو    و: �ذوف، وا�قدير: واسمه
�jا ûلً� م: خ�ها ،وب. 

ا َعلَيْنَا ا َعلَيْنَا ا َعلَيْنَا ا َعلَيْنَا     Àَنَ Àَنَ Àَنَ Àَنَ وَ وَ وَ وَ { _    ���� DD DDنَْ¡ُ نَْ¡ُ نَْ¡ُ نَْ¡ُ َحقَحقَحقَحق     َyُِمْؤِمن
ْ
ُمْؤِمنyَِ ال
ْ
ُمْؤِمنyَِ ال
ْ
ُمْؤِمنyَِ ال
ْ
 } ال

 ناقصناقصناقصناقصفعل      ن ن ن ن: الفعل

 .مرفوع ن¡: واسمه
�jقدير حقا :ا�حقا علينا ن¡     ن ن ن نو ،وا yؤمن
 .بy االسم والفعل ا1اسخبy االسم والفعل ا1اسخبy االسم والفعل ا1اسخبy االسم والفعل ا1اسخ    ا�jا�jا�jا�jوهنا توسط وهنا توسط وهنا توسط وهنا توسط  ،ا

 يأÝيأÝيأÝيأÝثم استخرج اسمه وخ�ه فيما ثم استخرج اسمه وخ�ه فيما ثم استخرج اسمه وخ�ه فيما ثم استخرج اسمه وخ�ه فيما ، ، ، ، ))))ليسليسليسليس((((عy ا�رف ا
شبه بـعy ا�رف ا
شبه بـعy ا�رف ا
شبه بـعy ا�رف ا
شبه بـ: السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4

ا ييييَْعَملُونَ َْعَملُونَ َْعَملُونَ َْعَملُونَ     اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ     َماَماَماَماوَ وَ وَ وَ  { _- ôم ا َ ôم ا َ ôم ا َ ôقققَقم    ٍٍ  } بَِغافِلبَِغافِلبَِغافِلبَِغافٍِلٍ
 .ليس، تعمل عمل ا�جازية) ما(

 .مرفوع وعالمة رفعه الضمة) اهللا(اسمها 
اشتغال ا
حل îر{ة حرف  منع من ظهورها منصوب �ال وعالمة نصبه الفتحة ا
قدرة U آخره�رور لفظا ) بغافل( خ�ها

 .)تفيد تأكيد اÐ1( زائدة اGاءو، ا�ر الزائد
Q_ }  َنَا    َماَماَماَماوَ وَ وَ و

َ
نَاأ
َ
نَاأ
َ
نَاأ
َ
 نَِذيرٌ     أ

ô
 نَِذيرٌ إِال
ô

 نَِذيرٌ إِال
ô

 نَِذيرٌ إِال
ô

 } إِال
 إالو] غ� >ملة النتقاض نÐ خ�ها ب )ما(ا�رف 

 .ا
بتدأ خ�: نذير ،مبتدأ: أنا
P _ غاة وGمرتع مبتغيه وخيم***مندم ساعةَ  تالندم ا ÂGوا 

 ليستعمل عمل ) تال(ا�رف ا1اسخ 

وا�j  ،وخ�ها اس� زمان أن يكون اسمها: ال تعمل إال ب(وط منها تال ،ساعة الوقُت  تالووا�قدير ، �ذوف: اسمها
َت وَ وَ وَ وَ  {كما q ، وأن ´ذف أحد معمو�ها وهنا حذف االسم، هنا اسم زمان

َ
َت ال
َ

َت ال
َ

َت ال
َ

ٍٍ        ال  .} ِحyَ َمنَاصِحyَ َمنَاصِحyَ َمنَاصِحyَ َمنَاٍصٍ
 .منصوب ساعة: خ�ها

 خذالولكن بأن يبJ عليه فيُ **بانقضاء حياته ميتاً  ا
رءُ  إنِ  _ .

 .ا1افية و{¬ت هنا 
نع ا�قاء الساكنy إن: ا�رف، مابمع� هنا نافية  إن
 .منصوب) ميتا: (اخ�ه، مرفوع) ا
رء: (ااسمه

 باب أفعال ا
قاربةباب أفعال ا
قاربةباب أفعال ا
قاربةباب أفعال ا
قاربة: : : : ا
وضوع األخ� q هذا الفصلا
وضوع األخ� q هذا الفصلا
وضوع األخ� q هذا الفصلا
وضوع األخ� q هذا الفصل

 .ن يكون Ñلةن يكون Ñلةن يكون Ñلةن يكون Ñلةأأأأن خ�ها البد ن خ�ها البد ن خ�ها البد ن خ�ها البد أأأأوأفردت بباب مستقل ألنها اشb{ت بصفة و] وأفردت بباب مستقل ألنها اشb{ت بصفة و] وأفردت بباب مستقل ألنها اشb{ت بصفة و] وأفردت بباب مستقل ألنها اشb{ت بصفة و]  وأخواتهاوأخواتهاوأخواتهاوأخواتها     ن ن ن نتعمل عمل  أفعال ا
قاربةأفعال ا
قاربةأفعال ا
قاربةأفعال ا
قاربة
َفتِْح  {:مثالمثالمثالمثال

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َفتِْح ََعَ» اهللاôُ أ

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َفتِْح ََعَ» اهللاôُ أ

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َفتِْح ََعَ» اهللاôُ أ

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
 .] خ� ع») أن يأÑ)Ýلة  } فففَفَعَ» اهللاôُ أ

 .�وعأفعال أفعال مقاربة، وأفعال رجاء، و أفعال هذا اGاب ثالثة أقسامأفعال هذا اGاب ثالثة أقسامأفعال هذا اGاب ثالثة أقسامأفعال هذا اGاب ثالثة أقسام
ل ل ل ل فأفعافأفعافأفعافأفعا ،وهذا من باب تسمية ال� باسم ا�زء ،أفعال �وعو ،أفعال رجاءهناك  مع أن 
قاربةاأفعال  س� هذا اGاب بباب

هذه أك_   د د د دوأوشك أوشك أوشك أوشك : فنجد أفعال ا
قاربة مثل ،وخصت التسمية من باب ا�غليبوخصت التسمية من باب ا�غليبوخصت التسمية من باب ا�غليبوخصت التسمية من باب ا�غليب    ،،،،ا
قاربة ] جزء من أجزاء هذا اGابا
قاربة ] جزء من أجزاء هذا اGابا
قاربة ] جزء من أجزاء هذا اGابا
قاربة ] جزء من أجزاء هذا اGاب
 .استعماال sلك غلبتاألفعال 

فعمر  ،من باب ا�غليب لسبب لفظي أ� بكر وعمرويطلق U العمران  وباب ا�غليب باب واسع q اللغة، sلك يقال
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ا1هر ويطلق U  اGحرانويقال ، �غليب ا
ذكر U ا
ؤنث األب واألموتطلق U  أبوان� بكر، ويقال أخف لفظا من أ
 .تسمية ال� باسم ا�زءو] فعال ا
قاربة هذه التسمية من باب ا�غليب أوهكذا q ، وغلب اGحر ألنه أك� حجما واGحر

 ))))¥Q¥Q¥Q¥Q((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 ناوعرف ،وتنصب ا�j ويسÙ خ�ها ،ويسÙ اسمها أفÎ ترفع ا
بتد ،خواتهاأمل  ن والÃ تعمل ع ةفعال ا
قاربأن أذكرنا 

يضا من أو ،غليبمن باب ا� ةفعال ا
قاربأسميت  ةفعال ا
قاربأن أقلنا  ةوحقيقة هذه التسمي ةفعال ا
قاربأسبب تسمية 
    .باب تسمية ال� باسم ا�زء

 : قسامقسامقسامقسامأأأأنها ثالثة نها ثالثة نها ثالثة نها ثالثة أأأأدخلنا êد دخلنا êد دخلنا êد دخلنا êد وووون ن ن ن آلآلآلآلملنا املنا املنا املنا اأأأألو تلو تلو تلو تة ة ة ة q ا�قيقq ا�قيقq ا�قيقq ا�قيق    ةةةةفأفعال ا
قاربفأفعال ا
قاربفأفعال ا
قاربفأفعال ا
قارب
 .ال(وعال(وعال(وعال(وع فعالفعالفعالفعالأأأأ ----PPPP    رجاءرجاءرجاءرجاء فعالفعالفعالفعالأأأأ ----QQQQ    ةةةةمقاربمقاربمقاربمقارب فعالفعالفعالفعالأأأأ --------

 .ةك_ استعماال q اللغأ]  ةفعال ا
قاربأن أل ،وقلنا من باب ا�غليب ةفعال ا
قاربأخصينا هذا اGاب بتسمية 
    :قسامقسامقسامقسامأأأأتنقسم ثالثة تنقسم ثالثة تنقسم ثالثة تنقسم ثالثة     ةةةةفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربأأأأ أن قسام وقلنان q هذه األاآلأ نبد

 ة؟فعال مقاربأمع�  نقول هنا ما ؟ كيف ذلكة ة ة ة فعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربأأأأ    ::::ولولولوللقسم األلقسم األلقسم األلقسم األاااا
 س�ة، فعال ا
قاربأمن   ن ا�j قريباً من الوقوع فهنا نستعمل T فعال ذاإ ،U قرب وقوع اU�j قرب وقوع اU�j قرب وقوع اU�j قرب وقوع ا�j    ةةةةوضع لتاللوضع لتاللوضع لتاللوضع لتالل    ماماماما: قال وهو

 .نه يدل U مقاربة حصول ا�jأل ةفعل مقارب
    .نها تدل U قرب وقوع ا�jأو]  ة،هذه ¤ا دالل. كربكربكربكربو أوشكأوشكأوشكأوشكو  د د د د: ثالثةثالثةثالثةثالثة    ةةةةفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربأأأأوووو

 .ن يَنتÎََِ أأوشك مقرر ا1حو : : : : ككككمثال ذلمثال ذلمثال ذلمثال ذل

اذا؟ أل ة،فعال ا
قاربأملنا فيه س� من أت لو أوشكفعل �jقرب وقوع ا U هو، نه يدل �jأ ا َÎَِفثلك قرب وقوع  ،ن يَنت

    .هذا ا�j وهو االنتهاء
ن ا�j هذه أومعناها  ة،فعال ا
قاربأمن  {ربو أوشكو  دفهنا ، ن يَنتÎََِ أكرب و أ ،ن يَنتÎََِ أد مقرر ا1حو  : كذلك تقولكذلك تقولكذلك تقولكذلك تقول

    .وتدل U قرب وقوع ا�j نتؤذ
 فعال الرجاءفعال الرجاءفعال الرجاءفعال الرجاءأأأأو] و] و] و]  القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4

يلزم يلزم يلزم يلزم     يعØ ا�j اليعØ ا�j اليعØ ا�j اليعØ ا�j ال    ،،،،ع ا�jع ا�jع ا�jع اU�j رجاء وقوU رجاء وقوU رجاء وقوU رجاء وقو    ةةةةوضع لتاللوضع لتاللوضع لتاللوضع لتالل    ماماماماقال و]  ،ن ترجو وقوع ا�jأفعال الرجاء ومعروف الرجاء يعØ أ
    .� وقوع ا��j وقوع ا��j وقوع ا��j وقوع ا�jإإإإيأمل ويطمح يأمل ويطمح يأمل ويطمح يأمل ويطمح ووووفعال تدخل لتشعر بأن ا
تÕم يرجو فعال تدخل لتشعر بأن ا
تÕم يرجو فعال تدخل لتشعر بأن ا
تÕم يرجو فعال تدخل لتشعر بأن ا
تÕم يرجو نما هذه األنما هذه األنما هذه األنما هذه األÁÁÁÁوووو    ،،،،اااابعيدً بعيدً بعيدً بعيدً     ووووأأأأ    ن يكون وقوعه قريباً ن يكون وقوعه قريباً ن يكون وقوعه قريباً ن يكون وقوعه قريباً أأأأ
    ؟؟؟؟فعال الÃ تفيد الرجاءفعال الÃ تفيد الرجاءفعال الÃ تفيد الرجاءفعال الÃ تفيد الرجاءاألاألاألاأل    اااامممم

    ).حرىحرىحرىحرىو اخلولقاخلولقاخلولقاخلولقو ع»ع»ع»ع»(: : : : فعالفعالفعالفعالأأأأ] ثالثة ] ثالثة ] ثالثة ] ثالثة 
ْن يَر8ََُْكمْ َعَ» رَ َعَ» رَ َعَ» رَ َعَ» رَ {ن الكريم تستعمل للرجاء آوتستعمل كث�ا q القر ع»ع»ع»ع»

َ
ْن يَر8ََُْكمْ ُكْم أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ ُكْم أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ ُكْم أ
َ
ُكْم أ 		 َفتِْح  {: ،}بببب		

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َعَ» اهللاôُ أ َفتِْح َ

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َعَ» اهللاôُ أ َفتِْح َ

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َعَ» اهللاôُ أ َفتِْح َ

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
 ع»ع»ع»ع» } فففَفَعَ» اهللاôُ أ

    .ن يقع ا�jأنما يرجو إهذه تدل U رجاء وقوع ا�j فا
تحدث بها . حرىحرىحرىحرىو اخلولقاخلولقاخلولقاخلولقو
 .نسانإالÃ يتمناها W  ةشياء ا
حبوبq األ خ�هاخ�هاخ�هاخ�هان أدائما Èدون ) حرىحرىحرىحرىو اخلولقاخلولقاخلولقاخلولقو ع»ع»ع»ع»(

 ن يدومأهذا ا�j  ،منرجو وقوع دوام األأ :يعØ ،دلت U رجاء وقوع ا�jع» فهنا  )ن يدومأمن األ ع»: (مثال ذلكمثال ذلكمثال ذلكمثال ذلك
 . ودلت U رجاء وقوع هذا ا�j، ع»خ� 

 :فعال ال(وعفعال ال(وعفعال ال(وعفعال ال(وعأأأأ: القسم ا5الثالقسم ا5الثالقسم ا5الثالقسم ا5الث
اGداية q عمل  يعØ ،يعمل فيه �ع q كذا بمع� دخل وبدأ ،ا�خول فيه الèء يعØ ال(وع q، يضا ال(وع معروفأ
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    .الèء
    يعØ اGدء q ا�jيعØ اGدء q ا�jيعØ اGدء q ا�jيعØ اGدء q ا�j    ،،،،تاللة U ال(وع q ا�jتاللة U ال(وع q ا�jتاللة U ال(وع q ا�jتاللة U ال(وع q ا�jللللوضع وضع وضع وضع     قال و] ماقال و] ماقال و] ماقال و] ما

ع يعØ وقع ا�j وُ� ، يدل U بداية وقوع ا�jيدل U بداية وقوع ا�jيدل U بداية وقوع ا�jيدل U بداية وقوع ا�j القسم ا5الثهنا  ،يدل U قرب وقوع ا�jيدل U قرب وقوع ا�jيدل U قرب وقوع ا�jيدل U قرب وقوع ا�j ولالقسم األأن  فتلحظونفتلحظونفتلحظونفتلحظون 
 .فيه

    .)�ع�ع�ع�عو أخذأخذأخذأخذو علقعلقعلقعلقو جعلجعلجعلجعلو طفقطفقطفقطفقو نشأنشأنشأنشأأأأأ: (منها ةفعال كث�أفعال ال(وع أ
 ،ستاذ ي(حنشأ األأ ،�ع الطالب يذاكر ،خذ �مد يكتبأ ،علق اjطيب يتÕم ،طفق اjطيب يتÕم: مثال نقول هنامثال نقول هنامثال نقول هنامثال نقول هنا

    .جعل الرجل يمè، طفق زيٌد يلعب
يب اjط أمعناها بد ،يتÕم :ا�j ،طفق اjطيب يتÕم: ذا قلتإف ،فعال دلت U اGداية q عمل ا�jن هذه األأ فتلحظونفتلحظونفتلحظونفتلحظون
 .q ال�م

    .فعال ال(وعأ: القسم ا5الث، فعال الرجاءأ القسم ا5ا4ة، فعال ا
قاربأ ولالقسم األ: ةفعال ا
قاربأذا إفعال ألهذه ا
باسم ا�زء  نه من تسميةأقلنا لكم  /ةفعال ا
قاربأب ن اGاب س�أمع  ةفعال مقاربأفعال ليست *ها ن هذه األأ وتلحظونوتلحظونوتلحظونوتلحظون

    .ومن باب ا�غليب
ذا  نت تعمل ذا  نت تعمل ذا  نت تعمل ذا  نت تعمل إإإإطيب طيب طيب طيب  ،ويسÙ خ�هاويسÙ خ�هاويسÙ خ�هاويسÙ خ�ها    وتنصب ا�jوتنصب ا�jوتنصب ا�jوتنصب ا�j    هاهاهاهاسمسمسمسما
بتدأ ويسÙ اا
بتدأ ويسÙ اا
بتدأ ويسÙ اا
بتدأ ويسÙ ا    فbفعفbفعفbفعفbفع    وأخواتها،وأخواتها،وأخواتها،وأخواتها،    تعمل عمل  نتعمل عمل  نتعمل عمل  نتعمل عمل  ن :فعالفعالفعالفعالعمل هذه األعمل هذه األعمل هذه األعمل هذه األ

 فردت q باب مستقل؟فردت q باب مستقل؟فردت q باب مستقل؟فردت q باب مستقل؟أأأأعمل  ن 
اذا عمل  ن 
اذا عمل  ن 
اذا عمل  ن 
اذا 
ننتبه ننتبه ننتبه ننتبه ----    ةةةةÑلÑلÑلÑلن يكون ن يكون ن يكون ن يكون أأأأÉب Éب Éب Éب     خ�هاخ�هاخ�هاخ�هان ن ن ن قال ألقال ألقال ألقال أل ،،،،فعال خاصفعال خاصفعال خاصفعال خاصخ� هذه األخ� هذه األخ� هذه األخ� هذه األأي أن أي أن أي أن أي أن     خاصخاصخاصخاصن خ�ها ن خ�ها ن خ�ها ن خ�ها ألألألألq باب مستقل  تفردأنقول 

 .خبار Ñلن W هذه األأالÃ سبقت تلحظون  ةمثلq األ تلحظونتلحظونتلحظونتلحظونوووو    ةةةةÑلÑلÑلÑليكون يكون يكون يكون     أنأنأنأن    فعال Éبفعال Éبفعال Éبفعال Éبهذه األهذه األهذه األهذه األ    خ�خ�خ�خ�    ----ةةةةقطقطقطقط¤ذه ا1¤ذه ا1¤ذه ا1¤ذه ا1
َفتِْح اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ اهللاôُ فففَفَعَ» ََعَ» ََعَ» ََعَ»  {:+و قوT تعا� 

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َفتِْح أ

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َفتِْح أ

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
َفتِْح أ

ْ
Ýَِ بِال

ْ
ْن يَأ

َ
 :عربنن أردنا أذا إهنا ع»  } أ

: بالفتحÝ أن يأ ة،وع وعالمة رفعه الضممرفع» اسم : اهللالفظ ا�اللة  ،فعل ماض ناقص مبU Ø الفتح ا
قدر: ع»
 ةفعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتح: Ýأي مبU Ø السكون ال �ل T من اإلعراب، حرف ناصب ومصدري: نأ

 ،ع»عليه خ�  والفعل )نأ(من  لا
ؤووا
صدر  ،جار و�رور: بالفتحو، هوÝ أي هو والفاعل ضم� مستb تقديره ة،الظاهر
 . ةن ا�j هنا وقع Ñلأ وتلحظون

    ::::فعالفعالفعالفعال�وط خ� هذه األ�وط خ� هذه األ�وط خ� هذه األ�وط خ� هذه األ
    ....ةةةةفعليفعليفعليفعلي    ةةةةÑلÑلÑلÑلخ�ها خ�ها خ�ها خ�ها ن يكون ن يكون ن يكون ن يكون أأأأ: ولولولولال(ط األال(ط األال(ط األال(ط األ

أو يكون فعلها ماضياً  ما ن يكون فعلها مضارعأÉب  ذاذاذاذاننتبه ¤ننتبه ¤ننتبه ¤ننتبه ¤، فعلها مضارعفعلها مضارعفعلها مضارعفعلها مضارع    ةةةةفعليفعليفعليفعلي    ةةةةكون Ñلكون Ñلكون Ñلكون Ñليييين ن ن ن أأأأ: ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4ال(ط ا5ا4 
 .ةالسابق ةمثلكما نلحظ و�ظنا q األ ،مراً أ
 هذا ا
هم ن يكون الفعل فيها فعالً أÉب  ةوهذه ا�مل ةفعلي ةلÑن يكون أذاً �ط إ

ً
 ةمثلوهذا ظاهر q األ، مضار>

 .ةالسابق
ْن يَر8ََُْكمْ { من ذلك _-

َ
ْن يَر8ََُْكمْ ُكْم أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ ُكْم أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ ُكْم أ
َ
ُكْم أ 		  يرحم ،فعلها مضارع ةفعلي ةن ير8كم Ñل، أ)رب(هذا الفعل واسمها ع»  ،}َعَ» َربَعَ» َربَعَ» َربَعَ» َرب		

 لمعليها هنا  دخلناألو  هنا يرحم ،السyدخول  وأعليه  لمة دخول خذتم هو صحأفعل مضارع وعالمة الفعل ا
ضارع كما 
 .�حمستقول  وأيرحم  لملصح الفعل 

 .السyالسyالسyالسyو أ لملململمن تدخل عليه أالÃ يصح  ةفعل ا
ضارع هو الÕمالف
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Q_  ْفَعلُونَ     واواواواَوَما َ دُ َوَما َ دُ َوَما َ دُ َوَما َ دُ {و+و ْفَعلُونَ َ ْفَعلُونَ َ  .}فففَفْفَعلُونَ َ
فعلها  ةفعلي ةÑل: يفعلون هنا ،q �ل رفع  داو اسم اسمها والو الواوو ،فعل ماض مبU Ø الضم وهو فعل ناقص: وا دهنا 

 . دمن الفعل والفاعل q �ل نصب خ�  ةوا�مل ،فاعل ةواو ا�ماع ويفعل  ،مضارع
P_ يطيب ا5مرُ  د : و+و. 

ه فعل مضارع مرفوع وعالمة رفع: يطيب ،مرفوع  داسم : ا5مرُ  ،ناقص حفعل ماض مبU Ø الفت:  دهنا  ونونونونظظظظفتلحفتلحفتلحفتلح
 . دمن الفعل والفاعل q �ل نصب خ�  ةوا�مل، )يطيب هو( والفاعل ضم� مستb تقديره هو ة،الضم

البد  ،يصح ما طب ا5مرُ  د  و، أطاب ا5مرُ   ديصلح نقول  ما ،فعلها مضارع ةفعلي ةفعال Ñلألن خ� هذه اأون ظذاً تلحإ
 أ

ً
 . ن يكون ا�j فعال مضار>

 مفرداً؟مفرداً؟مفرداً؟مفرداً؟    ةةةةفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربأأأأ    Ý خ�Ý خ�Ý خ�Ý خ�أأأأهل يهل يهل يهل ي :سؤالسؤالسؤالسؤال
  ةن يكون ÑلأÉب  ةفعال ا
قاربأ ن خ�أ يعØ عرفنا

ً
 اً اً اً Ý مفردÝ مفردÝ مفردÝ مفردأأأأهل يهل يهل يهل ي ،وفعلها فعًال مضار>

    ؟؟؟؟اً
فحكم عليه ا1حويون بقلته وندرته بالشذوذ ، لكنه نادر وشاذ ورد ،نادرنادرنادرنادر    ةةةةفعال مفرداً غ� Ñلفعال مفرداً غ� Ñلفعال مفرداً غ� Ñلفعال مفرداً غ� Ñلورود خ� هذه األورود خ� هذه األورود خ� هذه األورود خ� هذه األ :ا�وابا�وابا�وابا�واب


خالفته الغالب. 
 .)ساً ؤبأ الغويرُ  ع»(ومن ذلك قو¤م 
د>ء  ذافÐ ه ،صحابهأيعØ ع» الغار بؤسا Ñ،  Uع بؤس) ساً ؤبأ) (ع» الغار( ،�رطبعا تصغ�  الغويرفتلحظون هنا 

 .)ساً ؤبأ ع» الغويرُ (وهو مثل مشهور 
ن نقول أوز 1ا مثال فال É ،يقاس عليه قال العلماء هذا شاذ ال هذا؟�ال q ا ما ،مفرد منصوب هنا خ� ع» وهو ساً ؤبأف

يصلح نقول  ما، ن ير8ناأع» اهللا ، ن يدومأمن ع» األن تقول أيصح البد  ما، من  دائماً ع» األ، ع» زيٌد كريماً 
 .يقاس عليهيقاس عليهيقاس عليهيقاس عليه    فعال مفردا شاذ الفعال مفردا شاذ الفعال مفردا شاذ الفعال مفردا شاذ الألن ورود خ� هذه األألن ورود خ� هذه األألن ورود خ� هذه األألن ورود خ� هذه األيصلح  ما، را8اً 1ا وأع» اهللا ر8ًة 

 .يهيقاس عل شاذ ال) ساً ؤبأ ع» الغويرُ (ذاً إ
وقع ا�j ع» ، يقاس عليه ن جاء غ� ذلك فهو شاذ الÁو، فعلية فعلها مضارع ةً ن يكون Ñلأفعال Éب ذاً خ� هذه األإ

    .شاذ وهو) ساً ؤبأ(هنا مفرداً و] قول 
 :ةةةةفعال بأن ا
صدريفعال بأن ا
صدريفعال بأن ا
صدريفعال بأن ا
صدريحكم اقbان خ� هذه األحكم اقbان خ� هذه األحكم اقbان خ� هذه األحكم اقbان خ� هذه األ

    .فعلها فعل مضارع ةن خ�ها Ñلة فعليأيعØ عرفنا 
    :من حيث اقbان خ�ها بأنقسام قسام قسام قسام أأأأثالثة ثالثة ثالثة ثالثة إ� إ� إ� إ� فعال فعال فعال فعال øكن نقسم هذه األøكن نقسم هذه األøكن نقسم هذه األøكن نقسم هذه األ ة؟ة؟ة؟ة؟بأن ا
صدريبأن ا
صدريبأن ا
صدريبأن ا
صدري    ����ا اjا اjا اjا اjما حكم اقbان هذما حكم اقbان هذما حكم اقbان هذما حكم اقbان هذ

    .ن يتصل ±�ه أنأÉب  )اخلولقاخلولقاخلولقاخلولق،  حرىحرىحرىحرى: (وهو�ه بأن �ه بأن �ه بأن �ه بأن ±±±±قbن قbن قbن قbن تتتتن ن ن ن أأأأقسم Éب قسم Éب قسم Éب قسم Éب  --------
QQQQ----  ب عكس األول عكس األول عكس األول عكس األولÉ بÉ بÉ بÉمن أأأأ �jمن ن يتجرد ا �jمن ن يتجرد ا �jمن ن يتجرد ا �jفعال ال(وعفعال ال(وعفعال ال(وعفعال ال(وعأأأأ: وهو ننننأأأأن يتجرد ا. 
PPPP---- وز أأأأÉ وز فعالÉ وز فعالÉ وز فعالÉ وز أأأأفعالÉن وbوز ن تقÉن وbوز ن تقÉن وbوز ن تقÉن وbن ب    ن الن الن الن الأأأأن تقbن بتقbن بتقbن بتقbوشكوشكوشكوشكأأأأ،ع»ع»ع»ع»،كربكربكربكرب، د د د د( ::::ةةةةبعبعبعبعأرأرأرأرأن و] أن و] أن و] أن و] تق(....    
    :قسام ]أ إ� ثالثة ةن ا
صدريأفعال من حيث حكم اقbان خ�ها بنقول تنقسم هذه األ: هناهناهناهنا    ا�فصيالتا�فصيالتا�فصيالتا�فصيالت    خذخذخذخذأأأأنننن

    .ا
صدريةا
صدريةا
صدريةا
صدرية    ننننأأأأفعال Éب اقbان خ�ها بفعال Éب اقbان خ�ها بفعال Éب اقbان خ�ها بفعال Éب اقbان خ�ها بأأأأ :ولولولولالقسم األالقسم األالقسم األالقسم األ
 ).اخلولقاخلولقاخلولقاخلولقوحرى حرى حرى حرى الفعالن  ماوه(قالوا  األفعال؟األفعال؟األفعال؟األفعال؟هذه هذه هذه هذه     ماماماما

 ين ا�j هنا؟ين ا�j هنا؟ين ا�j هنا؟ين ا�j هنا؟أأأأ )ن تمطرَ ن تمطرَ ن تمطرَ ن تمطرَ أأأأواخلولقت السماُء ( وتقول ،)ن يأÝَِ ن يأÝَِ ن يأÝَِ ن يأÝَِ أأأأحرى زيٌد ( نقول
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 q �jثال األا
ن يقbن خ�ها أÉب حرى حرى حرى حرى ن أل؟ يصحال 
اذا ، صح هذاال ي، Ýَِ أيحرى زيٌد نقول  نأيصح  وال، ن يأÝَِ أ ولا
 .بأن

 اخلولقاخلولقاخلولقاخلولقوحرى حرى حرى حرى ذاً إف ،)تمطرلسماء اخلولقت ا(ن نقول أيصح  وال ن تمطرَ أن نقول أÉب ) ن تمطرَ أاخلولقت السماء (كذلك 
    .Éب اقbان خ�ها بأن

 .U ال(وعU ال(وعU ال(وعU ال(وع    لةلةلةلةفعال ا�افعال ا�افعال ا�افعال ا�ان و] األن و] األن و] األن و] األأأأأن يتجرد خ�ها من ن يتجرد خ�ها من ن يتجرد خ�ها من ن يتجرد خ�ها من أأأأفعال Éب فعال Éب فعال Éب فعال Éب أأأأ: القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4القسم ا5ا4
 أدفعال ال(وع بُ أو ،ن تفيد االستقبالأن q ذلك أل ةقالوا ا�كم ؟؟؟؟ننننأأأأفعال ال(وع تتجرد من فعال ال(وع تتجرد من فعال ال(وع تتجرد من فعال ال(وع تتجرد من أأأأن ن ن ن أأأأمن من من من     ةةةةا�كما�كما�كما�كم    طبعا ماطبعا ماطبعا ماطبعا ما

    .خبار الÃ وقع ال(وع فيهاألن نأÝ بأن مع اأصح فال ي ها،بالعمل في
U االستقبال فيما يستقبل  ةلتالل تن جاءأن أل ،قلت لكم ن كماأن يتجرد خ�ه من أفعل دال U ال(وع Éب  فأي

Éتمع  وال ،�jاGدء q ا q، q عمل ا�j ،ن q العملU ا�ال يعØ الوقوع اآل ةفعال ال(وع جاءت لتاللأمن الزمان، و
 .االستقبال مع ا�ال

  .)�ع�ع�ع�ع، أخذأخذأخذأخذ، علقعلقعلقعلق، جعلجعلجعلجعل، طفقطفقطفقطفق ،أنشأأنشأأنشأأنشأ( فعال ال(وعأوأقول من 
اGدء ت جعل أفاد ،)ن يمèأ جعل زيدٌ (ن نقول أيصح  وال، ن يتجرد ا�j من أنأهنا Éب  ،)يمèجعل زيٌد ( قول +ون

�jأن(بينما  ،بوقوع ا( �jاستقبال ا U أتدل ، �jستقبلن ا
 )أن(فال Éتمع الفعل اsي يدل U ال(وع مع ، سيقع q ا
 .Éتمعان تدل U ا
ستقبل ال )أن(و ،يعØ عندنا فعل يدل U ا�ال، الÃ تدل U ا
ستقبل

فعل : طفقارب ن نعأردنا أذا إ ،طفقا: فعلها مضارع ةن اÑ �jلة فعليأهنا تلحظون  }kَِْصَفانِ kَِْصَفانِ kَِْصَفانِ kَِْصَفانِ     ااااَوَطِفقَ َوَطِفقَ َوَطِفقَ َوَطِفقَ {:ومنه قوT تعا� 
فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه ثبوت : kصفان ،اسم طفق q �ل رفع ف االثنyألو ،ماض ناقص وناسخ مبU Ø الفتح

    .وا�ملة الفعلية من الفعل والفاعل q �ل نصب خ� طفق ،لف االثنy فاعلأا1ون، و
 .فعال ال(وعأنه من أل ،نأن يتجرد من أÉب  ،نأن ا�j لم يقbن بأالشاهد هنا  فتلحظونفتلحظونفتلحظونفتلحظون

 ؟؟؟؟فعالفعالفعالفعالهذه األهذه األهذه األهذه األ    ماماماما ،ننننأأأأفعال Éوز اقbان خ�ها بفعال Éوز اقbان خ�ها بفعال Éوز اقbان خ�ها بفعال Éوز اقbان خ�ها بأأأأ    :القسم ا5الثالقسم ا5الثالقسم ا5الثالقسم ا5الث
فعال Éوز q خ�ها هذه األ ،فعالأربعة أمع ) كربكربكربكرب، د د د د،وشكوشكوشكوشكأأأأ،ع»ع»ع»ع»(ة تيفعال اآلن مع األأÉوز اقbان ا�j وÈرده من : قال

 .نأن يتجرد من أو، نأن يقbن بأ
 q ان) شكشكشكشكووووأأأأ، ع»ع»ع»ع»(قال لكن الغالبbالقر ،االق q لكsدون آÈ ُكْم ُكْم ُكْم ُكْم {ن أن الكريم 		 ْن يَر8ََُْكمْ َعَ» َربَعَ» َربَعَ» َربَعَ» َرب		

َ
ْن يَر8ََُْكمْ أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ أ
َ
فففَفَعَ» اهللاôُ ََعَ» اهللاôُ ََعَ» اهللاôُ ََعَ» اهللاôُ { }أ

 َÝِ
ْ
ْن يَأ

َ
Ýَِ أ

ْ
ْن يَأ

َ
Ýَِ أ

ْ
ْن يَأ

َ
Ýَِ أ

ْ
ْن يَأ

َ
َفتِْح     أ

ْ
َفتِْح بِال
ْ
َفتِْح بِال
ْ
َفتِْح بِال
ْ
 .وهذا هو الغالب ،ن مع اq �j ع»أÝ بيأنه أ تلحظونتلحظونتلحظونتلحظون }بِال

 .وشكوشكوشكوشكأأأأوع» ع» ع» ع» q  �لب و{ث��لب و{ث��لب و{ث��لب و{ث�    وهذاوهذاوهذاوهذا ،ن U ا�jأن دخلت أ تلحظونتلحظونتلحظونتلحظون) ن ينتÎَ أوشك مقرر ا1حو أ( ،كذلك الفعل أوشك
 .الغالب q  د و{رب عدم االقbانالغالب q  د و{رب عدم االقbانالغالب q  د و{رب عدم االقbانالغالب q  د و{رب عدم االقbان )وشكوشكوشكوشكأأأأوع» ع» ع» ع» ( فÎ بعكسفÎ بعكسفÎ بعكسفÎ بعكس) كربكربكربكربو د، د، د، د،(ما أ
 � هنا نمثل نقولإرجعنا  لو ةمثلطبعا األ، مثلة والشواهد U ذلكÝ باألأن
ن أالطالب  ع»( ينجحك_ من أ ن ينجحَ ألكن قو1ا  ،)ينجحع» الطالب ( ن تقولأوÉوز لك ) ن ينجحَ أع» الطالب (

 .)ينجحَ 
    .)ينتÎوشك مقرر ا1حو أ(ن تقول أوÉوز لك  ،)ن ينتÎََِ أوشك مقرر ا1حو أ(نقول  وشكوشكوشكوشكأأأأو

 .ننننأأأأهو اقbان ا�j بهو اقbان ا�j بهو اقbان ا�j بهو اقbان ا�j ب    كث�كث�كث�كث�الالالاللكن الغالب ولكن الغالب ولكن الغالب ولكن الغالب و
 .غلب عدم االقbانغلب عدم االقbانغلب عدم االقbانغلب عدم االقbانأأأأك_ وك_ وك_ وك_ وأأأأ) يäلا
طر   د(و ،)يäلا
طر   د( وأ) ن يäلأ د ا
طر ( :قولن  د د د د� إÝ أن
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    .ك_أوعدم االقbان  ة،مثللخ من األإ) يأÝَ كرب زيٌد ( وأ) ن يأÝَ أكرب زيٌد (مثل  كربكربكربكرب وتقول
  والشواهد U القسم ا5الثوالشواهد U القسم ا5الثوالشواهد U القسم ا5الثوالشواهد U القسم ا5الث    ةةةةمثلمثلمثلمثلاألاألاألاأل

ُكْم ُكْم ُكْم ُكْم { قال تعا� 		 ْن يَر8ََُْكمْ َعَ» َربَعَ» َربَعَ» َربَعَ» َرب		
َ
ْن يَر8ََُْكمْ أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ أ
َ
  .ن وهذا هو الغالبأن ا�j خ� ع» اقbن بأهنا تلحظون  }أ

 ....يكون وراءه فرج قريب***هفي مسيتأع» الكرب اsي : قال الشاعر
، نأهنا Èرد خ� ع» من  ،يكون وراءه فرجهنا الشاهد q قوT ، مسيُت أو مسيَت أيروى : مسيُت أع» الكرب اsي 

ُكْم ُكْم ُكْم ُكْم {ول األ ثالن ا
أتلحظون ، وهذا قليلوهذا قليلوهذا قليلوهذا قليل ،يكون وراءه فرجقوT  وهو 		 ْن يَر8ََُْكمْ َعَ» َربَعَ» َربَعَ» َربَعَ» َرب		
َ
ْن يَر8ََُْكمْ أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ أ
َ
ْن يَر8ََُْكمْ أ
َ
هنا  ،وهو كث�وهو كث�وهو كث�وهو كث�ن أاقbن ب}أ

 .لع» ن وهو قليلأد من ا�j يتجر
 .)وشكوشكوشكوشكأأأأ(� الفعل ا5ا4 وهو إانتقل 

 .نأن يتجرد من أوالقليل ، نأن يقbن بأك_ األ "ع»"وشك مثل أو
 ن يملوا ويمنعواأذا قيل هاتوا إ***واسئل ا1اس الbاب ألوشك ولو: يقول الشاعر

: ؟؟؟؟ين ا�jين ا�jين ا�jين ا�jأأأأ، وشكأاسم : ةواو ا�ماعو ،ناقص فعل ناسخ مبU Ø الضم وهو فعل ماض وشكأ، وشكواأن هنا أفتلحظون 
 Tقو �jضارع و: ن يملواأا
وهذا هو الكث� وهذا هو الكث� وهذا هو الكث� وهذا هو الكث� ن أن ا�j اقbن بأوتلحظون هنا ، وشكأن q تأويل مصدر خ� أالفعل ا

    .وشكأq   الغالبالغالبالغالبالغالب
 :يقول الشاعر q عدم االقbانq عدم االقbانq عدم االقbانq عدم االقbان    وشكوشكوشكوشكألألألأليضا مثال يضا مثال يضا مثال يضا مثال أأأأ

 q بعض غراته يوافقها***فر من منيته منيوشك 

فر  ،هنا اسم موصول q �ل رفع اسم يوشك من: من ؟؟؟؟ين اسم يوشكين اسم يوشكين اسم يوشكين اسم يوشكأأأأة، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضم: يوشكهنا 
q �ل نصب خ�  ةÑلة فعلي: يوافق هنا ،يوافقـــها: قوT هو ؟؟؟؟ين ا�jين ا�jين ا�jين ا�jأأأأ ،عرابإل�ل ¤ا من ا ا
وصول الة صل: من منيته

والقليل والقليل والقليل والقليل     ،،،،ننننأأأأك_ اقbان خ�ها بك_ اقbان خ�ها بك_ اقbان خ�ها بك_ اقbان خ�ها بألألألألاااا وشكوشكوشكوشكأأأأو ،ع»ع»ع»ع»قلت لكم  4أل ،ن وهذا قليلأن بن هذا ا�j لم يقbأالشاهد هنا ، يوشك
 .ننننأأأأÈرد خ�ها من Èرد خ�ها من Èرد خ�ها من Èرد خ�ها من 

    ))))####QQQQ( ( ( ( ا�لقة ا�لقة ا�لقة ا�لقة 
والغالب عدم  ،Éوز االقbان وعدمه ،الغالب فيهما عدم االقbانالغالب فيهما عدم االقbانالغالب فيهما عدم االقbانالغالب فيهما عدم االقbان كربكربكربكربو د  د  د  د ن إوقلنا ) كربكربكربكربو  د، د، د، د،(نبدأ ا�وم q شواهد 

 .االقbان
 .ننننأأأأبببب    ان ا�jان ا�jان ا�jان ا�jفالغالب فيهما اقbفالغالب فيهما اقbفالغالب فيهما اقbفالغالب فيهما اقb أوشكأوشكأوشكأوشكوع» ع» ع» ع» ما أ
ْفَعلُونَ     واواواواَوَما َ دُ َوَما َ دُ َوَما َ دُ َوَما َ دُ { ل تعا�اق ْفَعلُونَ َ ْفَعلُونَ َ sلك ، ك_ والغالب عدم االقbانواأل ،كما قلت Éوز فيهما االقbان وعدمه كربكربكربكربو د  د  د  د هنا  }فففَفْفَعلُونَ َ

  }َفْفَعلُونَ  وافََذîَُوَها َوَما َ دُ { ،نأبدون   دورود خ�   دن الكريم آورد q القر
فعل مضارع : يفعلون،  دq �ل رفع اسم : ةواو ا�ماع ، مبU Ø الضم ناسخ ناقصفعل ماÆ:  د :ن نعربأردنا أذا إ

 . دمن الفعل والفاعل q �ل نصب خ�  ةالفعلي ةوا�مل ،فاعل ةواو ا�ماع، مرفوع وعالمة رفعه ثبوت ا1ون
 .وهو الغالب هذاو نأمن  يفعلونقوT  وهو  دÈرد خ�  الشاهد هنانقول 

 : قال الشاعر ،نأباتصال خ�ها بـ كادب ناآل أنبد
 إذ غدا حْشَو َرْيَطٍة وُبرودِ *** دِت ا1فس أن تفيض عليهِ 

يعØ يتÕم عن  ةريط حشو ،ذا صار حشو ريطةإيقول  ،Ôرج حزنا عليه أين تفيض عليه أطبعا يرK شخصا  دت ا1فس 
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ا صار داخل األ ،الكفن Øقصود بريطة ،كفانيع
 .كمام و{ذاأمن القماش الÃ يعØ ليس ¤ا  ةوالريطة قطع ،فهذا هو ا
 ،عرابنيث ال �ل T من اإلأحرف ت: ا�اء، فعل مبU Ø الفتح ناقص: �دف ،أن تفيض ا1فس دِت q قوT  هنا الشاهد

 ،ع منصوبفعل مضار: تفيضة تنصب الفعل ا
ضارع مصدري: نأ ن تفيضأ ة،مرفوع وعالمة رفعه الضم  داسم : ا1فس
 . دن والفعل q �ل نصب خ� أل من ووا
صدر ا
ؤ، )تفيض ](]  والفاعل ضم� مستb تقديره

 Tقو q ن خ�ها ب  د نّ أوالشاهدbوهو ،وهذا قليلوهذا قليلوهذا قليلوهذا قليلن أاق  Tوهذا قليل تفيض عليهقو. 
 : وعدم االقbان هو الغالبوعدم االقbان هو الغالبوعدم االقbان هو الغالبوعدم االقbان هو الغالبÉوز عدم اقbان خ�ها بأن، و ،نأب خ�ها نه Éوز اقbانإقلنا  ،كربـ ن لÝ اآلأن

  حy قال الوشاة هند غبوب***كرب القلب من جواه يذوب: قال الشاعر
 ة،مرفوع وعالمة رفعه الضمكرب اسم : القلب ،فعل ماض ناسخ مبU Ø الفتح: كربهنا  كرب القلب من جواه يذوب

وا�ملة ، )يذوب هو(هو  � مستb تقديرهوالفاعل ضم ة،هو فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضم: يذوب ةا�مل: يذوب
 .كربمن الفعل والفاعل q �ل نصب خ� 

 .وهذا هو الغالب يذوبوهو قوT  ننننأأأأمن من من من     هاهاهاهاÈرد خ�Èرد خ�Èرد خ�Èرد خ�    ،،،،كربكربكربكربالكث� والغالب q الكث� والغالب q الكث� والغالب q الكث� والغالب q وهذا هو  ،نأن اÈ �jرد من أهنا  وتلحظونوتلحظونوتلحظونوتلحظون
 اعَ ن تقطأها عناقأوقد كربت ***حالم سجال U الضماسقاها ذوو األ: قال الشاعر

 .سجل وهو ا�لو ما دام فيه ماءال سجال، السجل قال ا�لو مادام فيه ماء ،بلتكلم عن اإل
�ل T من  نيت مبU Ø السكون الأحرف ت: وا�اء، فعل ماض مبU Ø الفتح :كربهنا  ن تقطعاأعناقها أوقد كربت 

 ةوناصب ةن مصدريأ: ان تقطعَ أ، �هإمضاف  وا¤اءوهو مضاف  ةوعالمة رفعه الضممرفوع كرب اسم : عناقأ، عراباإل
 ة،فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتح: اتقطعَ  ،عراب�ل T من اإل للفعل ا
ضارع حرف مبU Ø السكون ال

 .كربن والفعل q �ل نصب خ� أل من ووا
صدر ا
ؤ ،)]ا تقطع(والفاعل ضم� مستb تقديره ] 
: كما قال الشاعر قبل قليل قال، ن يتجردأك_ األكرب ن أل ،وهذا قليل ،نأقbن خ�ها بهنا اكرب  أن تالحظ ::::    الشاهدالشاهدالشاهدالشاهد

 .نأبكرب ن يقbن خ� أليل قوال ،نأمن كرب  ن يتجرد خ�أك_ والغالب ا هو األذفه ،كرب القلب من جواه يذوب
    ؟؟؟؟مع� ا�¡ف وا�مودمع� ا�¡ف وا�مودمع� ا�¡ف وا�مودمع� ا�¡ف وا�مود    ماماماما، فعال من حيث ا�¡ف وا�مودفعال من حيث ا�¡ف وا�مودفعال من حيث ا�¡ف وا�مودفعال من حيث ا�¡ف وا�مودحكم هذه األحكم هذه األحكم هذه األحكم هذه األ

    .� اسم الفاعل وهكذا� اسم الفاعل وهكذا� اسم الفاعل وهكذا� اسم الفاعل وهكذاإإإإمر مر مر مر أأأأ� � � � إإإإ� مضارع � مضارع � مضارع � مضارع إإإإ� ماÆ � ماÆ � ماÆ � ماÆ إإإإخرى خرى خرى خرى ألألألأل    ةةةةمن صيغمن صيغمن صيغمن صيغ    ن ينتقل الفعل من حاTن ينتقل الفعل من حاTن ينتقل الفعل من حاTن ينتقل الفعل من حاTأأأأهو هو هو هو : ا�¡فا�¡فا�¡فا�¡ف
 .� غ�ها� غ�ها� غ�ها� غ�هاإإإإينتقل ينتقل ينتقل ينتقل     الالالال    ةةةةن يبن يبن يبن يب,,,, U صيغة معين U صيغة معين U صيغة معين U صيغة معينأأأأ    وهووهووهووهو :ا�مودا�مودا�مودا�مود

 ةفعال مالزمنقول هذه األ، فعالأربعة أيستث� من ذلك  ةفعال جامدأ ةفعال ا
قاربة، أنها جامدأيضا خالصتها أفعال هذه األ
Æا
 .نه جامدأيعØ هذا  ةمعين ةالفعل للصيغ ةمالزم ألن ة،نها جامدألصيغة ا
اÆ  ةمع� مالزم، لصيغة ا

فعال األ ههذ ،¡ف ت¡ف تام وت¡ف غ� تاما�ن أعرفنا  ،يضا ت¡فها غ� تامأو]  ة،فعال منها مت¡فأ ةربعإال أنقول 
فعال سمع ¤ا بعض هذه األ) جعلجعلجعلجعلو طفقطفقطفقطفقو وشكوشكوشكوشكأأأأو     د د د د( ها غ� تام وناقصك_ها ت¡فأ ،ت¡فها q الغالب غ� تامة ربعاأل

 .تام ولكن هذا ا�¡ف غ� ةفÎ مت¡ف ،ا�¡فات وليس Ñيع ا�¡فات
ما غ�ها أ ة،] ا
ت¡فة ربعفعال األذاً هذه األ، إ)جعلجعلجعلجعلو طفقطفقطفقطفقو وشكوشكوشكوشكأأأأو د  د  د  د ( فعالوالشواهد U ت¡ف هذه األ ةمثلÝ باألأن

 .و] صورة ا
اÆ ةواحد ة] تلزم صور ةاربفعال ا
قأمن 
 : ةربعفعال األوالشواهد U ت¡ف هذه األ ةمثلاأل

 :  د د د دالفعل     ::::والوالوالوالأأأأ
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ءُ َزيْتُ َزيْتُ َزيْتُ َزيْتُ يََكاُد يََكاُد يََكاُد يََكاُد {: الشواهد U ت¡فه قال تعا� -- ءُ ِ ءُ ِ  }َها يَُها يَُها يَُها يُ%%%ِ%ءُ ِ
â بقصد أفعال هذه األبت¡ف 
ا أâ  ابن هشامطبعا و ة،فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضم :يكاد: ن نعربأردنا أذا إ

هذه  ،خرىأ ةي صيغأو بأة ا
اÆ غ] تعمل بصي ، ال،صيغة ا
اÆبن تكون أيشbط q عملها  فعال الن هذه األأوهو 
 .اسم الفاعل وهكذا وأو ا
ضارع أنها ترفع االسم وتنصب ا�j سواء  ن بصيغة ا
اÆ أفعال تعمل U األ

، فعل مضارع من  د: يكادة، فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضميكاد هنا  ،ء%ي هازيتيكاد قول يكما نلحظ هنا 
 هنا q �ل نصب خ� ةا�مل: ءي%، �هإمضاف  وا¤اءوهو مضاف  ةمرفوع وعالمة رفعه الضميكاد اسم زيت : هازيت

 .فعل مضارع من  د: يكادقال  يكاد،
 .يكادالفعل ا
ضارع � إالفعل  د ت¡ف  ،ذاً الشاهد هنا q ا�¡فإ
Q- أ: قال الشاعر q أموت أ  : ديضا ًL  ñو مجايوم الرÁØي بايقيناً لرهن ***نsنا  ئدأ  
 . ئد انأsي بانØ يقينا لرهن Áو ة،يام العرب وقعت فيه معر{أيوم من  مالرجا: ميوم الرجا Lً أموت أ

، فيها شاهد ورواية  بد يعØ ما، نا  بدأباsي  خرىأ ةضا q روايي، أاسم فاعل من  د فهو  ئد:  ئدبقول  : هنا الشاهدهنا الشاهدهنا الشاهدهنا الشاهد
 .فيها شاهد هنا ذا  نت  بد فيكون ماإ

فليس  ةخرى  بد وU هذه الرواياأل ةوالرواي ، ئد � الفعل اسم الفاعل وهوإذاً هنا ت¡فت  د إ ،اسم فاعل من  د:  ئد
    .هناك شاهد

 من ت¡فاتهو ،ك يت¡فوشأ يضا، أوشكأالفعل     ::::ثانياثانياثانياثانيا
 راته يوافقهاq بعض �***من منيته يوشك من فر

وهذا ، ن يوشك جاءت بصيغة ا
ضارعأ خر وهوآيضا فيه شاهد أهنا ، اGيت وعرفنا الشاهد فيه هناك ابنا هذ مر يوافقها
 U أد�ل Æا
 .¡فا�، هذا وشكأنقول يوشك فعل مضارع من ، نه جاء منه يوشكأل ،وشك مت¡فأن الفعل ا

 العوادي Dةوتعدو دون �***تراها ن الأفإنك موشك : خرآيضا مثال أقال الشاعر 

 .تراها ن الأفإنك موشك  ،يعØ صارف ا�هر يقصد بها العوادي ،ألم اGنy ةطبعا اسم جاري Dة�
 ::::ن نعربن نعربن نعربن نعربأأأأردنا ردنا ردنا ردنا أأأأذا ذا ذا ذا إإإإ، تراها ن الأموشك q قوT :   هنا الشاهدهنا الشاهدهنا الشاهدهنا الشاهد

ين ين ين ين أأأأ    هنا موشكوة، مرفوع وعالمة رفعه الضم إن خ� :موشك، q �ل نصبال�ف ن إاسم و اسخحرف ن نإ: فإنك موشك
: خ� موشك ؟؟؟؟ين خ� موشكين خ� موشكين خ� موشكين خ� موشكأأأأ، )نتأموشك ( نتأ تقديرهاسمها �ذوف  ،وشكأاسم فاعل موشك اسم فاعل من  اسم موشك؟اسم موشك؟اسم موشك؟اسم موشك؟

 .q �ل نصب خ� موشك: تراها ن الأ، نأوقد اتصل ب تراها ن الأ
نه جاء من اسم أ ما ا��ل؟ما ا��ل؟ما ا��ل؟ما ا��ل؟ ،وشك مت¡فأذاً الفعل إ ،وشكأاسم فاعل من  موشكالشاهد q قوT  نا q قوTذاً الشاهد هإ

 .ول يوشكألوجاء منه فعل مضارع q الشاهد ا ،فاعل q الشاهد ا5ا4
يَطِفُق من باب Dَََب  َق نهم قالوا q َطفَ أخفش عن العرب ح- األ ،جاء منه فعل مضارعيضا أ و َطَفَق و َطَفَق و َطَفَق و َطَفَق أأأأَطِفَق َطِفَق َطِفَق َطِفَق الفعل     ::::ثا5اثا5اثا5اثا5ا

نهم قالوا كذلك أو ،توا بالفعل ا
ضارع من َطَفَق كَ�ََب يَِ�ُب أَطَفَق يَطِفُق يعØ  :خفش أن العرب قالواأليقول ا ،يَِ�ُب 
  .ضارعâ من الفعل ا
أذاً فعل طفق ، إâ منه الفعل ا
ضارعأنه أوهذا د�ل U ت¡ف طفق و ،َطِفَق يَطَفُق كَعِلَم يَعلَمُ 

ن جعل قد أن نعرف أطبعا البد ، جعل الفعل ا
ضارعالفعل â من أنه أيضا ح- الكسا� عن العرب ، أجعلجعلجعلجعلالفعل     ::::رابعارابعارابعارابعا
مت¡ف  نه غ�إفهنا قال  ةفعال ا
قاربأا  ن جعل من إذف ة،فعال ا
قاربأ عن حديثنا ة،فعال ا
قاربأليس من  تستعمل فعال
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 أع لكنه سمُ 
ُ
 .ل مضارعفع هو@ مننه أ

    .أفعال ا
قاربة لكن هنا الفعل جعل من باب ،خرآ هما جعل الفعل العادي من باب ظن وأخواتها فأمرأ
    ة؟ة؟ة؟ة؟فعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربأأأأن جعل من ن جعل من ن جعل من ن جعل من أأأأو{يف نعرف و{يف نعرف و{يف نعرف و{يف نعرف 

فا
ع� هو ، جعل زيد يلعب، جعل �مد يكتب، ذا  ن يدل U ال(وعذا  ن يدل U ال(وعذا  ن يدل U ال(وعذا  ن يدل U ال(وعإإإإ    ةةةةفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربأأأأن الفعل جعل من ن الفعل جعل من ن الفعل جعل من ن الفعل جعل من أأأأقال تعرف قال تعرف قال تعرف قال تعرف 
هنا  ؟جعلجعلجعلجعل ءهنا من أي Þ، جعلت الكتاب قسمy: ذا قلت مثال، إخوات ظنأمن  وأ ةفعال ا
قاربأا من اsي ´دد هل هذ

 .ص�ت الكتاب قسمyص�ت الكتاب قسمyص�ت الكتاب قسمyص�ت الكتاب قسمyبمع� ، مفعول ثا4 قسمyو ،ولأمفعول الكتاب  جعلت الكتاب ،نصبت مفعولy ،من باب ظن
عال ال(وع وهذا ا
ع� هو اsي ´دد فأهنا من ، جعلت فاطمُة تتحدث، جعل �مد يلعب، جعل زيد يكتبن هنا كل

    .ذلك
 لكن ح- الكسا�، U Ý صيغة غ� ا
اÆأال ي ،نه q الغالب جامدإ: فقال العلماء فعال ال(وعفعال ال(وعفعال ال(وعفعال ال(وعأأأأمن من من من     جعلجعلجعلجعلذا  ن فعل ذا  ن فعل ذا  ن فعل ذا  ن فعل إإإإفففف
 : نه استعمل T فعل مضارع q قوTأمع نه سُ أ
 ذا �ب ا
اء �هإÉعُل ***ح© ن اGع� �هرمإ

 .ن يتحكم با
اء q فمهأيعØ من ك�ه ال يستطيع ن اGع� إ ،بمع� لفظه �ه
 فعل ا
اÆالمضارع من فعل نه جاء مت¡ف أل ةفعال ا
قاربأفعل من  Éعلهنا ، ذا �ب ا
اء �هإÉعل : الشاهد q: قال

 .Éعل مضارع جعلجعل، 
 :و] حكم ك¬ سy ع»و] حكم ك¬ سy ع»و] حكم ك¬ سy ع»و] حكم ك¬ سy ع» ةفعال ا
قاربأq باب  ةخ�األ ةا1قط

ذا  نت استعملت بهذا ذا  نت استعملت بهذا ذا  نت استعملت بهذا ذا  نت استعملت بهذا إإإإن ع» أ -مهم نلحظ- ،ع» كما نلحظ، ةةةةصل فيها تكون السy فيها مفتوحصل فيها تكون السy فيها مفتوحصل فيها تكون السy فيها مفتوحصل فيها تكون السy فيها مفتوحاألاألاألاأل» طبعا ع
 .ن تقbن بèء Éب فتح السyن تقbن بèء Éب فتح السyن تقbن بèء Éب فتح السyن تقbن بèء Éب فتح السyأأأأبدون بدون بدون بدون 

هنا Éب  �مولم يتصل بها ض من أي Þء ةذا استعملت �ردإع» ، و هكذا ن يقومأ خا� َ» ع، ن يذهبأ �مٌد َ» ع
yاذا؟، فيها فتح الس

اذا؟
اذا؟
اذا؟ 

ن يكون ن يكون ن يكون ن يكون أأأألف البد لف البد لف البد لف البد أأأأي حرف يقع قبل ي حرف يقع قبل ي حرف يقع قبل ي حرف يقع قبل أأأأو و و و أأأألف أي *مة لف أي *مة لف أي *مة لف أي *مة أأأأخرها خرها خرها خرها آآآآن أي *مة ن أي *مة ن أي *مة ن أي *مة أأأأ : ةةةةوهذه قاعدة مهموهذه قاعدة مهموهذه قاعدة مهموهذه قاعدة مهم ،لفأخرها آن ع» أل قال
 .مفتوحاً مفتوحاً مفتوحاً مفتوحاً 

yب  ةمفتوح  فهنا السÉلفأها وقعت قبل نأل ةن تكون مفتوحأ.    
ن تك¬ سy ن تك¬ سy ن تك¬ سy ن تك¬ سy أأأأهل Éوز هل Éوز هل Éوز هل Éوز ، ، ، ، � حكم ك¬ سy ع»� حكم ك¬ سy ع»� حكم ك¬ سy ع»� حكم ك¬ سy ع»إإإإنقول ننظر نقول ننظر نقول ننظر نقول ننظر     ةةةةفهنا q هذه ا�الفهنا q هذه ا�الفهنا q هذه ا�الفهنا q هذه ا�ال    اً،اً،اً،اً،ذا دخل U ع» ضم�ذا دخل U ع» ضم�ذا دخل U ع» ضم�ذا دخل U ع» ضم�إإإإلكن لكن لكن لكن 
 ؟؟؟؟ع»ع»ع»ع»
    .سينها صل q ع» الفتح وÉوز ك¬ألقال ا

 م© Éوز ك¬ السy؟م© Éوز ك¬ السy؟م© Éوز ك¬ السy؟م© Éوز ك¬ السy؟
نون نون نون نون و أ ،ُت عِسيتاء الفاعل : مثلمثلمثلمثلة ة ة ة ا�اء ا
تحر{ا�اء ا
تحر{ا�اء ا
تحر{ا�اء ا
تحر{    إماإماإماإما    ن يكون اسم ع» ضم�ا متصال وهون يكون اسم ع» ضم�ا متصال وهون يكون اسم ع» ضم�ا متصال وهون يكون اسم ع» ضم�ا متصال وهوأأأأ: قال وÉوز ك¬ها ب(ط

 .ناعِسي+ن  الفاعلyالفاعلyالفاعلyالفاعلy    ناناناناو أ ،نـعِسيالطاGات  النسوةالنسوةالنسوةالنسوة
 .¬ السÉyوز ك ةفهنا q هذه ا�ال

) رن تسافأ يَت ِسàِعَ (بك¬ السy  يَت ِسàِعَ قول نن أوÉوز  ،صلاأل وهو َت يسَ عن نقول أهنا Éوز ، ن تسافرأ َت سيع: نقول
 .هنا ا�اءا�اءا�اءا�اء    بها وهو متصال ان اسمها ضم�قال أل جاز الك¬؟جاز الك¬؟جاز الك¬؟جاز الك¬؟    
اذا
اذا
اذا
اذا
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) ن ينجحنأ نـيسِ الطاGات ع(قول أن أ وÉوز ) ،بفتح السy نـيسَ ع )ن ينجحنأ نـيسَ ع الطاGات(ول أقن أوهنا Éوز 
yاذا؟وهذا جائز ، بك¬ الس
 .فجاز هنا ك¬ السy، متصال ان اسم ع» ضم�نقول أل 
اذا؟
اذا؟
اذا؟

وهناك ة، وا
عروف ةا
شهور ةوهذه القراء }ْم إِْن ُكتَِب ْم إِْن ُكتَِب ْم إِْن ُكتَِب ْم إِْن ُكتَِب تُ تُ تُ تُ يْ يْ يْ يْ سَ سَ سَ سَ َهْل عَ َهْل عَ َهْل عَ َهْل عَ {قراءتان  ةيq هذه اآل }ْم إِْن ُكتَِب ْم إِْن ُكتَِب ْم إِْن ُكتَِب ْم إِْن ُكتَِب تُ تُ تُ تُ يْ يْ يْ يْ سَ سَ سَ سَ َهْل عَ َهْل عَ َهْل عَ َهْل عَ {ومنه قوT تعا� 
، وا
يم عالمة ا�معة، ن اسم ع» ا�اء ا
تحر{ألوهنا جاز ك¬ السy ، بك¬ السy }ْم إِْن ُكتَِب ْم إِْن ُكتَِب ْم إِْن ُكتَِب ْم إِْن ُكتَِب تُ تُ تُ تُ يْ يْ يْ يْ سِ سِ سِ سِ َهْل عَ َهْل عَ َهْل عَ َهْل عَ {خرى أ ةقراء

 .اسم ع» فا�اءفا�اءفا�اءفا�اء
َهْل عَ {و+و  َهْل عَ َ َهْل عَ َ ْتُمْ تُ تُ تُ تُ يْ يْ يْ يْ سَ سَ سَ سَ فففَفَهْل عَ َ

ô
ْتُمْ ْم إِْن تََو�
ô
ْتُمْ ْم إِْن تََو�
ô
ْتُمْ ْم إِْن تََو�
ô
َهْل عَ {{{{خرى قراءتان األ ةييضا q هذه اآلأ }ْم إِْن تََو� َهْل عَ َ َهْل عَ َ  ،_كصل وهو األاأل بفتح السy وهو}}}}ْم ْم ْم ْم تُ تُ تُ تُ يْ يْ يْ يْ سَ سَ سَ سَ فففَفَهْل عَ َ

َهْل عَ {{{{{ذلك و َهْل عَ َ َهْل عَ َ  .ةا
تحر{ ا�اءا�اءا�اءا�اءوهو  متصال ان اسم ع» هنا ضم�ألوجاز ك¬ السy هنا } ْم ْم ْم ْم تُ تُ تُ تُ يْ يْ يْ يْ سِ سِ سِ سِ فففَفَهْل عَ َ
ة، يتy بك¬ سy ع» وطبعا نافع من القراء السبعهاتy اآل ، قرأ نافعقراءة نافع نافع طبعا ك¬ السyنافع طبعا ك¬ السyنافع طبعا ك¬ السyنافع طبعا ك¬ السy    أأأأنقول هنا قرنقول هنا قرنقول هنا قرنقول هنا قر

 q yبقية  ،شهرأوالفتح هو ) متيسَ هل ع(غ�ه بالفتح  أوقر) متيسِ ع فهل(و) متيسِ ع(قراءة نافع بك¬ الس Øوغ�ه يع
    .شهرأبفتح السy والفتح  قرؤوا القراء

 U دريبات�قرر ببعض ا
و ا�روف أخواتها أسواء  نت هذه ا1واسخ  ن و يضا ا1واسخيضا ا1واسخيضا ا1واسخيضا ا1واسخأأأأوU وU وU وU     ةةةةفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربأأأأوووو3333تم هذا ا
قرر ببعض ا�دريبات U تم هذا ا
قرر ببعض ا�دريبات U تم هذا ا
قرر ببعض ا�دريبات U تم هذا ا
حيانا طريقة أن فيها أل ،ضا لالختباراتأي ةومهم ة،جدا لbسيخ القاعد ةن ا�دريبات مهمإو{ما قلت ، )ليس(ـبة ا
شبه

ع� بها ن يُ أفعÏ الطالب ، تيكم q نهاية W فصل من هذه ا�طبيقاتأq Ý االختبارات الÃ تعرض لكم وتيأقد  ةسئلاأل
    ....ن Éتهد q فهمها و²صيلهاأو

     ::::    ةةةةفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربأأأأU U U U     ةةةةتدريبات >متدريبات >متدريبات >متدريبات >م
ثم بy ثم بy ثم بy ثم بy     ،،،،ثم تستخرج اسمه وخ�هثم تستخرج اسمه وخ�هثم تستخرج اسمه وخ�هثم تستخرج اسمه وخ�ه    بةبةبةبةيعØ تعy فعل ا
قاريعØ تعy فعل ا
قاريعØ تعy فعل ا
قاريعØ تعy فعل ا
قار، ، ، ، ثم استخرج اسم الفعل وخ�هثم استخرج اسم الفعل وخ�هثم استخرج اسم الفعل وخ�هثم استخرج اسم الفعل وخ�ه    ةةةةفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربفعال ا
قاربأأأأ    عyعyعyعy: السؤال األولالسؤال األولالسؤال األولالسؤال األول

  Éوز االقbان وهكذا؟Éوز االقbان وهكذا؟Éوز االقbان وهكذا؟Éوز االقbان وهكذا؟، ، ، ، يمتنع االقbانيمتنع االقbانيمتنع االقbانيمتنع االقbان    يعØ هل Éب االقbان،يعØ هل Éب االقbان،يعØ هل Éب االقbان،يعØ هل Éب االقbان،، ، ، ، ننننأأأأحكم اقbان خ� الفعل بحكم اقbان خ� الفعل بحكم اقbان خ� الفعل بحكم اقbان خ� الفعل ب
َِك َعَ» َعَ» َعَ» َعَ» { يقول اهللا سبحانه _-

َ
æو

ُ
َِك أ

َ
æو

ُ
َِك أ

َ
æو

ُ
َِك أ

َ
æو

ُ
ُمْهتَِدينَ     أ

ْ
ْن يَُكونُوا ِمَن ال

َ
ُمْهتَِدينَ أ

ْ
ْن يَُكونُوا ِمَن ال

َ
ُمْهتَِدينَ أ

ْ
ْن يَُكونُوا ِمَن ال

َ
ُمْهتَِدينَ أ

ْ
ْن يَُكونُوا ِمَن ال

َ
ذا إ ،q �ل رفع: وæكأاسمه ، ع»هنا  الفعل ا1اسخالفعل ا1اسخالفعل ا1اسخالفعل ا1اسخبعا ط }أ

 ،فال نقول مرفو> ا
بنياتمن  ةشارسماء اإلأوقلنا وتكلمنا U  ة،شارإنه اسم q �ل رفع أل: وæكأ ،وæكأع» قلنا 
] حرف خطاب  سم؟ا وأ] حرف  ةشارسماء اإلأن ال�ف الÃ تتصل بأا قلنا أننيضا تذكرون أو ،نما نقول q �ل رفعÁو

 .)وæكأ(وليست اسما 
هنا حرف مبU Ø السكون ناصب ن أ: ن يكونواأن نعرب أردنا أذا إف ،ن يكونواأÑلة : هاخ� ع»؟ين خ� أ

ع» هذا ا
صدر هو خ�  ،بعده بمصدرما ل هو ووه يؤنومصدري أل ،نه ينصب الفعل ا
ضارعحرف ناصب أل، ومصدري
 .عل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف ا1ونف: يكونواq �ل نصب، و

Éوز أن يقbن  جائز هو ،والغالب اقbانه بها جائزجائزجائزجائزن أنقول حكم اقbان خ�ها ب هنا؟ن أبع» حكم اقbان خ�  طيب ما
 .ن الكريمآوهذا هو اsي ورد q القر وÉوز أن ال يقbن، لكن الغالب االقbان

Q ُق     يََكادُ يََكادُ يََكادُ يََكادُ {قول اهللا سبحانه وتعا� ـ ي ْ�َ
ْ
ُق ال ْ�َ
ْ
ُق ال ْ�َ
ْ
ُق ال ْ�َ
ْ
بَْصارَُهمْ     ال

َ
بَْصارَُهمْ kََْطُف أ
َ
بَْصارَُهمْ kََْطُف أ
َ
بَْصارَُهمْ kََْطُف أ
َ
 }kََْطُف أ

ين اسم ، أوهو مضارع  د ةفعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضم: يكادن نعرب أردنا أذا ، إيكاد الفعلالفعلالفعلالفعلين الفعل؟ أهنا 
 .ةمرفوع وعالمة رفعه الضم يكاداسم  ال�ق، ال�ق: ااسمه ؟يكاد

والفاعل ضم� مستb  ة،مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمفعل : kطف ،بصارهمأkطف : Ñلة انقول خ�ه ا�j؟ أين
 .�هإمضاف  وا¤اءمضاف  بصارأو ةمفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتح: بصارأ) بصارهمأ(، )kطف هو(هو  تقديره
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 ،ن يقbن خ�ه بأنأوÉوز  ،جائزجائزجائزجائزبأن  يكادن حكم اقbان خ� أو ،ضارعا
ت¡ف جاء U  يكادن الفعل أوÈدون 
ك_ ألفصح واألفا، kطف ال�ق يكادفصح â باألأ ،فصحن الكريم أâ باألآن القرأوتلحظون  ،ن الغالب عدم االقbانلك

 .دلت U ذلك ةيآلعدم االقbان وهذه ا
P_ يقول الشاعر : 
 ذالل ا
ج�إوظلم ا�ار ***جرناأتظلم من  تراك علقأ

ا�اء هنا ضم� مبU Ø  تعلق ا�اء ،؟ نقول اسمه ضم� متصل بهعلقين اسم أ، علق الفعلالفعلالفعلالفعل؟ ين هو الفعلأهنا الفعل 
 .علقالفتح q �ل رفع اسم 

فعل مضارع : هنا تظلمكما قلت لكم  جرناأتظلم من ت راك علقأهنا  ذاً ، إq �ل نصب جرناأتظلم من : Ñلة اوخ�ه
مفعول به q �ل ) من( جرناأمن  ،مستb وجوبا )نتأتظلم ( تأنوالفاعل ضم� مستb تقديره ة، مرفوع وعالمة رفعه الضم

 .عرابإل�ل ¤ا من ا صلة ا
وصول ال: هنا أجرنا ،نصب

 ))))&&&&PPPP((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة
 : راك قول الشاعرأ: وقفنا عند قو1ا

 ذالل ا
ج�إوظلم ا�ار ***جرناأتظلم من  تراك علقأ

خ� q �ل : تظلم: جرناأتظلم من : ن خ�هأو ،الضم� ا
تصل به: ن اسمهأو ،علق: ن الفعلأتكلمنا عن هذه ا1قاط 
� اjن نقول حكم اقbان أخ� هذا الفعل ب اقbانبû حكم ، فعال ال(وع كما نعرفأطبعا علق من ، نصب خ� علق

تدل تدل تدل تدل  فعال ال(وعأوقلت لكم  ،فعال ال(وعأنه من أل: قال 
اذا يمتنع؟
اذا يمتنع؟
اذا يمتنع؟
اذا يمتنع؟ ن تظلمأ تراك علقأنقول  أن Éوز ، ماøتنعøتنعøتنعøتنعن بأ
 .فال Éتمع ا�ال واالستقبال معا تدل U االستقبالتدل U االستقبالتدل U االستقبالتدل U االستقبال نأو ،،،،U ا�الU ا�الU ا�الU ا�ال

 : خر يقول الشاعرآشاهد  _ .
 نيس وحوشا يباباخالف األ***ن تعودأنا رضأفموشكٌة 

 .فيها Þء يعØ جدباء ما صحراء ةوحوشا يبابا يعØ موحش ،نيسيعØ بعد األ
 عرابهإطبعا ، وشكأاسم فاعل من : فموشكة وشكأاسم فاعل من : ةشكمونقول هنا  وأ ين الفعل ا1اسخ؟ين الفعل ا1اسخ؟ين الفعل ا1اسخ؟ين الفعل ا1اسخ؟أأأأ، رضناأ ةفموشك

 .�ذوف وهكذا أو خ� 
بتدأ أنه مبتدألكن يظهر  ،قبلها ان الفاء îسب منه مثال مبتدأ مثال ألنقول q �ل رفع أل
 .�هإمضاف  نامضاف و وهوة مرفوع وعالمة رفعه الضم رضأ ؟ةموشكين اسم أ نارضأفموشكٌة 

، حرف ýف مصدري ونصب عراب�ل T من اإل حرف مبU Ø السكون ال: نأ ن تعودأ: ؟ نقول خ�ها Ñلة�ين اjأ
ن أوا
صدر ا
ؤول من  ،)تعود ]أن ( ]الفاعل ضم� مستb تقديره ة، فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتح: تعود

    .ن تعودأوخ�ها Ñلة  ة،موشكوالفعل q �ل نصب خ� 
bحكم اقbحكم اقbحكم اقbان: : : : ننننأأأأان خ�ها بان خ�ها بان خ�ها بان خ�ها بحكم اقbانهوشك أ ،نقول جواز اقbوز االقÉ موشك ،و موشك q ان هو الغالبbع» ( واالق

 .Éوز فيهما االقbان وعدمه واالقbان هو الغالبÉوز فيهما االقbان وعدمه واالقbان هو الغالبÉوز فيهما االقbان وعدمه واالقbان هو الغالبÉوز فيهما االقbان وعدمه واالقbان هو الغالب )وشكأو
 : خريقول الشاعر اآل

 ن تغنوا السيوف عن السلأا�رب ***�ىوا مُ ـتُ أبيتم قبول السلم منا فكد

وهو ا�اء ضم� متصل مبØ ا�اء ضم� ا
تصل ال: ول اسمها؟ أقين اسمهاأ ،كدتم  دم فكدت كدت: هنا الفعل ا1اسخ قول
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 .شباعوالواو لإل ،ا
يم عالمة ا�مع، وU الضم q �ل رفع اسم  د
ة نصبه مالفعل مضارع منصوب وع: تغنوا، صب الفعل ا
ضارعتنن أو، ن تغنواأفكدتموا  ن تغنواأين ا�j؟ نقول ا�j هو أ

 .حذف ا1ون
، Éوز االقbان وعدمه والغالب عدم االقbان) كربكربكربكربو  د د د د(، q والغالب عدم االقbان ،نقول ا�واز :حكم اقbان ا�j بأنحكم اقbان ا�j بأنحكم اقbان ا�j بأنحكم اقbان ا�j بأن 

 .نه اقbن ا�j بأنأ بالقليل وهوجاء بغ� الغالب  هنا جاء
    ::::أسئلة وتدريبات U نواسخ االبتداءأسئلة وتدريبات U نواسخ االبتداءأسئلة وتدريبات U نواسخ االبتداءأسئلة وتدريبات U نواسخ االبتداء

    .أفعال ا
قاربةأفعال ا
قاربةأفعال ا
قاربةأفعال ا
قاربةو ا�روف ا
شبهة بليسا�روف ا
شبهة بليسا�روف ا
شبهة بليسا�روف ا
شبهة بليسو هاهاهاها ن وأخوات ن وأخوات ن وأخوات ن وأخواتطبعا ا1واسخ تشمل     
 اخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝ؟اخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝ؟اخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝ؟اخb اإلجابة الصحيحة øا يأÝ؟: السؤال األولالسؤال األولالسؤال األولالسؤال األول

 هنا ماذا؟تكون ). تكون ماجٌد نبيل أنت(
 تكونلو تأملنا q  ،تكون ماجٌد نبيل أنتهذه ] اjيارات أيها الصحيح  )زائدة شذوذازائدة شذوذازائدة شذوذازائدة شذوذا - قياساقياساقياساقياسا زائدةزائدةزائدةزائدة - تامةتامةتامةتامة - ا1اقصةا1اقصةا1اقصةا1اقصة(

    .صفة 
اجد نبيلو ،خ� ماجدٌ مبتدأ و أنتنها زائدة، 
اذا زائدة؟ ألن لوجدنا أنها جامدة أل
هنا ،  نت >ملة سواء تامة أو ناقصة ل�ن ¤ا أثر لو ،لم يكن ¤ا أثر q العمل ليس ¤ا أثر q العمل أن تكون هنا تلحظونتلحظونتلحظونتلحظون

عرفنا أن     هل ] قياسا أو شذوذا؟هل ] قياسا أو شذوذا؟هل ] قياسا أو شذوذا؟هل ] قياسا أو شذوذا؟ادتها اآلن لكن زي ،] زائدة فإذاً  ،ليس ¤ا أثر ال q ا
ع� وال q اإلعراب وهو اللفظ
yن تزاد قياسا ب(ط yن تزاد قياسا ب(ط yن تزاد قياسا ب(ط yن تزاد قياسا ب(ط : 

 .أن تقع بy شيئy متالزمyأن تقع بy شيئy متالزمyأن تقع بy شيئy متالزمyأن تقع بy شيئy متالزمy: ا5ا4و أن تكون بصيغة ا
اÆأن تكون بصيغة ا
اÆأن تكون بصيغة ا
اÆأن تكون بصيغة ا
اÆ: األول
 yمتالزم yشيئ yخ�ماجد مبتدأ و أنتهنا وقعت ب،  Æا
زائدة زائدة زائدة زائدة إذا هنا  صيغة ا
ضارعبلكنها زيدت بغ� صيغة ا

    .هو الصحيح ألنها زيدت و] بلفظ ا
ضارع ال ا
اÆفاjيار الرابع ، شذوذاشذوذاشذوذاشذوذا
 ما ا
حذوف هنا؟ما ا
حذوف هنا؟ما ا
حذوف هنا؟ما ا
حذوف هنا؟ )اقرأ القرآن وÁن صفحةً ( ----
 ) ن مع اسمها وخ�ها ن مع اسمها وخ�ها ن مع اسمها وخ�ها ن مع اسمها وخ�ها- خ�هاخ�هاخ�هاخ�ها معمعمعمع  ن ن ن ن -  ن مع اسمها ن مع اسمها ن مع اسمها ن مع اسمها - وحدهاوحدهاوحدهاوحدها  ن ن ن ن(

 :قطة مهمةذه ا1به ¤تنن قلت لكم
 . ن مع االسم ن مع االسم ن مع االسم ن مع االسم فا
حذوف منصوبمنصوبمنصوبمنصوبال(طية  لولولولوال(طية أو  إنإنإنإنإذا  ن اsي بعد 

 . ن مع ا�j ن مع ا�j ن مع ا�j ن مع ا�jفا
حذوف  مرفو>مرفو>مرفو>مرفو>ال(طية  لولولولوال(طية أو  إنإنإنإنوÁذا  ن اsي بعد 
ذاً اjيار الصحيح هو ذاً اjيار الصحيح هو ذاً اjيار الصحيح هو ذاً اjيار الصحيح هو إإإإ، حذفت  ن مع اسمها إذاً  ،وا
نصوب هو خ�  ن ،إذا هنا اآلن اsي بû هو صفحة وهو منصوب

    .ا
حذوف  ن مع اسمها اjيار ا5ا4اjيار ا5ا4اjيار ا5ا4اjيار ا5ا4
 انه بأن؟انه بأن؟انه بأن؟انه بأن؟حكم اقbحكم اقbحكم اقbحكم اقb    الفعل اخلولق ماالفعل اخلولق ماالفعل اخلولق ماالفعل اخلولق ما    ::::السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4السؤال ا5ا4

 )جائز والغالب عدم االقbانجائز والغالب عدم االقbانجائز والغالب عدم االقbانجائز والغالب عدم االقbان - جائز والغالب االقbانجائز والغالب االقbانجائز والغالب االقbانجائز والغالب االقbان - øتنعøتنعøتنعøتنع - واجبواجبواجبواجب(
²تاج إ�  ،وا�قيقة أن األسئلة فيها بعض ا�قة ،االختبارات q مثل هذه الطريقةq الغالب تأq Ý هذه األسئلة :  تلحظونتلحظونتلحظونتلحظون

 ،ألن ا
سألة فيها دقة حقيقة ،ذهب عليه ا�رجاتأن يكون الطالب مستذكرا جيدا ا
ادة العلمية وفاهما أيضا ح© ال ت
ارات ا�عدد فيها صعوبة وفيه أحيانا بعض اs ء ما يدر{ه إال القليل يألن اخت ،وبعض الطالب يستهy باختبارات ا�عدد

 .لكن إن شاء اهللا با�د واالجتهاد وا
ثابرة وا�رص يتجاوز الطالب W هذه العقبات ،من الطالب
    .Éب اقbان خ�ها بأن) اخلولق وحرى(قلنا لكم  ،، اقbان خ� فعل اخلولق بأن واجبواجبواجبواجبواجب    ::::اب q ذلكاب q ذلكاب q ذلكاب q ذلكنقول ا�ونقول ا�ونقول ا�ونقول ا�و
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 ؟؟؟؟الالالالخ� خ� خ� خ� q q q q     ةةةةدخول اGاء الزائددخول اGاء الزائددخول اGاء الزائددخول اGاء الزائد: السؤال ا5الثالسؤال ا5الثالسؤال ا5الثالسؤال ا5الث
 )قليلقليلقليلقليل - كث�كث�كث�كث� - øتنعøتنعøتنعøتنع - واجبواجبواجبواجب(

    :ا�انا�انا�انا�انن اGاء الزائدة ¤ا حن اGاء الزائدة ¤ا حن اGاء الزائدة ¤ا حن اGاء الزائدة ¤ا حأأأأقلنا قلنا قلنا قلنا ، قليلقليلقليلقليل اjيار الصحيح هو أنها االختيار األخ� الرابعاjيار الصحيح هو أنها االختيار األخ� الرابعاjيار الصحيح هو أنها االختيار األخ� الرابعاjيار الصحيح هو أنها االختيار األخ� الرابعنقول ماذا 
    ....تزاد بقلةتزاد بقلةتزاد بقلةتزاد بقلةأو إما تزاد بك_ة إما تزاد بك_ة إما تزاد بك_ة إما تزاد بك_ة 

 .ا�جازية ماوخ�  ليسq خ�  تزاد بك_ةتزاد بك_ةتزاد بك_ةتزاد بك_ة
 .منW Ð فعل ناسخ خ� ال العاملة عمل ليس وخ�q  وتزاد بقلةوتزاد بقلةوتزاد بقلةوتزاد بقلة

 .هنا إذاً اjيار الصحيح هو الرابع أن اGاء الزائدة q خ� ال قليل إذاً ا�كم قليل
 . فإن الشيخ يهدمه الشتاء***إذا  ن الشتاء فأدفؤ�: يقول الشاعر _
 ؟؟؟؟اذااذااذااذامممم ن q اGيت هذا  ن  ن q اGيت هذا  ن  ن q اGيت هذا  ن  ن q اGيت هذا  ن     ذا  ن الشتاء فأدفؤ�إ
 )ةةةةزائدزائدزائدزائد - ةةةةتامتامتامتام - ةةةةناقصناقصناقصناقص(

: الشتاءو، جاءبمع� : �نف ،ذا جاء الشتاءإيعØ  ة،تام " ن"ن هنا أملنا q ا
عê Øد أهنا لو ت ؟ ن الشتاءماذا نقول فيها 
ا5ا4 هو ا5ا4 هو ا5ا4 هو ا5ا4 هو     اjياراjياراjياراjيارذا نقول إ ،ذا دخل الشتاء و جاء ودخل فعالن تامان فعالن تامانإو أ ذا جاء الشتاءإبمعØ  ةفاعل وÀن تام

 .ةةةةالصحيح  ن تامالصحيح  ن تامالصحيح  ن تامالصحيح  ن تام
 نا >رفأوما W من واM م� ***قالوا تعرفها ا
نازل من م�: قال الشاعر

تعمل عمل ليس  ةةةةييييا�جازا�جازا�جازا�جاز مامامامان أq هذا اGيت هذه تعرفون  ماماماماحكم  نا >رفأW من واM م�  ماماماماوهنا الشطر ا5ا4 
    :ماماماماحكم  حكمها q اGيت ماذا؟ "ماماماما"ن ب(وط فهذه اآل

 )ن معمول ا�j تقدم U االسمن معمول ا�j تقدم U االسمن معمول ا�j تقدم U االسمن معمول ا�j تقدم U االسملم تعمل أللم تعمل أللم تعمل أللم تعمل أل- ن ا�j تقدم U االسمن ا�j تقدم U االسمن ا�j تقدم U االسمن ا�j تقدم U االسملم تعمل أللم تعمل أللم تعمل أللم تعمل أل    ----    عملت �وافر ال(وط فيهاعملت �وافر ال(وط فيهاعملت �وافر ال(وط فيهاعملت �وافر ال(وط فيها((((
ين أ ،،،،ماماماماسم اهذا : ناأ ماماماما،  ناأ أدطبعا ا
بت أو    ماماماماهنا اسم  ،>رف ناأW من واM م�  ماماماماونقول ، ماماماما� إهذه خيارات ثالثة؟ ننظر 

نها تعمل عمل منصوبا أل ؟ذا يكون ا�jامة ة ة ة ا�جازيا�جازيا�جازيا�جازي مامامامان لو عملت أتلحظون  ذاً ، إ>رُف  ناأ ،>رف: ماماماماخ�  >رف ؟ااااممممخ� 
ا�j ن ما لم تعمل أل، ول غ� صحيحاjيار األ ذاً ، إما لم تعمل ذاً إ ،وليس ترفع االسم وتنصب ا�j فهنا ا�j مرفوع ،ليس

ن اjيار ا5الث لم تعمل أل ؟sي تقدما ما ،ال ؟؟؟؟هل تقدم خ� االسمهل تقدم خ� االسمهل تقدم خ� االسمهل تقدم خ� االسم، خ� >رف أ،مبتد ناأهنا الحظوا ، تقدم U االسم
 .WومعموT  ،خ� عارفمعمول ا�j تقدم U االسم ف

سم الفاعل المفعول به  �ف ،من واM م� W >رفنا أوما  :صلهألشاهد لانتبهوا للمثال ، W >رف أناال�م وما  أصل أي
    .عملت ل�ن منصوبا ولو ،ن >رف مرفوعأنها لم تعمل؟ أ��ل U ا ما ،ما لم تعمل هنا ذاً إخ� ما،  >رفو، >رف

وتقدم U االسم  ،غ� ظرف وغ� جار و�رور تقدم U ا�j ن معمول ا�j وهونقول أل 
اذا بطل عمل ما؟
اذا بطل عمل ما؟
اذا بطل عمل ما؟
اذا بطل عمل ما؟    ؟؟؟؟لسببلسببلسببلسبباااا    ماماماما
    .فاjيار ا5الث هو الصحيحفاjيار ا5الث هو الصحيحفاjيار ا5الث هو الصحيحفاjيار ا5الث هو الصحيح ما،ل sلك بطل عم ،يضاأ

 ؟فعال الرجاءفعال الرجاءفعال الرجاءفعال الرجاءأأأأننتقل من ننتقل من ننتقل من ننتقل من 
 ؟؟؟؟فعال الرجاء ماذافعال الرجاء ماذافعال الرجاء ماذافعال الرجاء ماذاأأأأمن من من من     )أوشكأوشكأوشكأوشك، حرىحرىحرىحرى، طفقطفقطفقطفق، كربكربكربكرب(

 .فعال الرجاء اjيار ا5الث هو الصحيحأحرى من ، حرىحرىحرىحرىاjيار الصحيح هو 
غغغَغ َ�ْمَ َ َ�ْمَ َ َ�ْمَ َ َ�ْمَ { يقول اهللا سبحانه وتعا�

بْلُ
َ
بْلُُ َح©ô أ
َ
بْلُُ َح©ô أ
َ
ُ َح©ô أ

بْلُ
َ
بَْرحححُح َح©ô أ

َ
 أ

َ
بَْرَ لَِفتَاهُ ال

َ
 أ

َ
بَْرَ لَِفتَاهُ ال

َ
 أ

َ
بَْرَ لَِفتَاهُ ال

َ
 أ

َ
َْحَريِْن َوÁِذْ قَاَل ُموَوÁِذْ قَاَل ُموَوÁِذْ قَاَل ُموَوÁِذْ قَاَل ُموLَLLL لَِفتَاهُ ال

ْ
Gَْحَريِْن َع ا
ْ
Gَْحَريِْن َع ا
ْ
Gَْحَريِْن َع ا
ْ
Gبرح هناأ؟ }َع ا:    

 .ةةةةزائدزائدزائدزائد - ةةةةتامتامتامتام - ةةةةناقصناقصناقصناقص
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 ةتستعمل زائد ال " ن"فعال غ� ما بقية األأ ،فقط " ن" الإيزاد  خواتها ماأن  ن وأل ة،خ� غ� صحيح زائدطبعا اjيار األ
 .خ� غ� صحيحاjيار األ ذاً إ ،ن هذا خاص بكان وحدهاأنا قلنا ألة، q اللغ

 ذاً ذاً ذاً إإإإ ،ذهب فعل تامأو ،ذهبأ ال :بمع� وÁذ قال موL لفتاه ال أبرح ،ا
ع� هو اsي ´دد ة؟تامأم  ةذا هل ] ناقصإ
    أبرأبرأبرأبرحححح    ذاً

 .ذهبأ ن ا
ع� الهنا، أل ةةةةتامتامتامتام
  رمدذي العائر األ *يلة***ة�لباتت T بات وو: : : : قال الشاعرقال الشاعرقال الشاعرقال الشاعر

 .ةةةةزائدزائدزائدزائد -ة ة ة ة تامتامتامتام - ةةةةناقصناقصناقصناقص: هذه نقول وãألا باتباتباتبات    
 ،و{ذا ابات بمع� استغرق الليل مبيت، q خ� ين ا�j؟ ماأ، بات هويعØ و ة،تام نها هناألوجدنا ك_ أ باتباتباتباتملنا q أت لو باتباتباتبات

 .)بات هو(هو � خ�، الفاعل ضم� مستb تقديره إ²تاج  ال ةفÎ تام
اسم بات  ةل�ويقول ، T ة�لبمع� باتت  ةنها ناقصأفبعضهم يرى  ،؟ هذه باتت اختلف فيها ا
عربونة�لباتت T وطيب 

 .ةوتكون ناقص ،خ� بات Tو
واسمها  ةنها ناقصإفيها خالف منهم من يقول  ةذا باتت ا5انيإ ،فاعل باتت ة�لو ة،تام ةيضا ا5انيأ باتن أ ،وبعضهم قال ال

 .] الفاعل ة�لو ةنها تامإومنهم من يقول  ،Tوخ�ها  ة�ل
 .ةنها تامإÑيع ا
عربy عند هذا قوال واحدا و ةوã تامذا اjيار ا5ا4 هو الصحيح بات األإ

 : يقول الشاعر
 بدت ا
رآة جبهة ضيغم أفقد ***بدت وسامةً أن لم تُك ا
رآة إف

بدت وسامة فقد أذا لم تكن ا
رآة إيعزي نفسه يقول  أفبد ،يتمتع +مال و{ذا نه الأى أور ةا
رآq ى نفسه أهذا الشاعر 
ا ر
 .نØ شجاعإعن الشجاعة يقول  ةوهذا كناي، سدأبدت ا
رآة جبهة أ

فحذفت ا1ون فحذفت ا1ون فحذفت ا1ون فحذفت ا1ون  "تكن"صلها أهنا  تُك ن أقال العلماء ا
رآة  ن لم تُك إفهنا الحظوا قال  ةشعري ةحذف نون تكن هنا Dور

اذا؟
اذا؟
اذا؟
اذا؟    يةيةيةيةشعرشعرشعرشعر    ةةةةحذف نون تكن هنا قالوا Dورحذف نون تكن هنا قالوا Dورحذف نون تكن هنا قالوا Dورحذف نون تكن هنا قالوا Dور    

 ....ااااككككننننن الفعل اتصل بسن الفعل اتصل بسن الفعل اتصل بسن الفعل اتصل بسألألألأل----    ن الفعل �زوم îذف ا1ونن الفعل �زوم îذف ا1ونن الفعل �زوم îذف ا1ونن الفعل �زوم îذف ا1ونألألألأل    ----    الفعل غ� �زومالفعل غ� �زومالفعل غ� �زومالفعل غ� �زوم    ننننألألألأل    ----
 :ةربعأنون  نت ²ذف ب(وط ن أقلنا لكم 

 ....ن يكون ا
ضارع �زومن يكون ا
ضارع �زومن يكون ا
ضارع �زومن يكون ا
ضارع �زومأأأأ -Q ن يكون بصيغة ا
ضارعن يكون بصيغة ا
ضارعن يكون بصيغة ا
ضارعن يكون بصيغة ا
ضارعأأأأ --
P-    ساساساساككككنننن    نصب والنصب والنصب والنصب وال    تتصل به ضم�تتصل به ضم�تتصل به ضم�تتصل به ضم�    الالالالأن أن أن أن  -. ن يكون �زوما وعالمة جزمه السكونن يكون �زوما وعالمة جزمه السكونن يكون �زوما وعالمة جزمه السكونن يكون �زوما وعالمة جزمه السكونأأأأ 

، طيبة، عريش ةهنا حذف ا1ون Dور sلك قال العلماء ة،ربعمن ال(وط األ �ط لوقد حذف ا1ون هنا مع اختال
 .فهو �زوملم تك  :نه �زومول غ� صحيح ألاjيار األ

ن اsي أل ،السكون تكن اوعالمة جزمه ةنها تكن �زومأل ،ن الفعل ا
جزوم îذف ا1ون اjيار هذا غ� صحيحأل
 .ةفعال اjمسألوتكن هنا من ا ة،فعال اjمسألÉزم îذف ا1ون ] ا

ل الم هذه أو ،ل هذه همزة وصل ²ذفأفهنا ا
رآة  نن لم تكُ إف ن الفعل اتصل بسان الفعل اتصل بسان الفعل اتصل بسان الفعل اتصل بساككككننننالصحيح هو اjيار ا5الث ألالصحيح هو اjيار ا5الث ألالصحيح هو اjيار ا5الث ألالصحيح هو اjيار ا5الث أل ذاً إ
ن يستقيم أجل أمن  ةالشعري ةولكنه حذف ا1ون هنا لل�ور ،هذا القياسا
رآة  نن لم تكُ إفهنا القياس  ذاً إف ة،ساكن
ن أمن العلماء يرى  الكن كث� ،Gيتواستشهد بهذا ا ،ذا وقعت قبل ساكنإن ²ذف أطبعا بعض العلماء É« ، الوزن

 ...ن الفعل اتصل بساكنأل ذاً إ ة،ذلك Dور



            ))))))))  ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4ثا4مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى مستوى ( ( ( ( ( ( ( (                                                                                                                                         ))))))))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((((((((                                                                                                                                                                                             ا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حوا1حومقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر مقرر         
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 �  خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة  �
وصيكم ونف8 بتقوى اهللا سبحانه أو ةن ينفع بهذه ا
ادأسال اهللا تعا� أوبهذا ينتÎ مقرر ا1حو ¤ذا الفصل و� اjتام 

خالص ع فيها اإلنفعمال الÃ يألا أهم منو ،سبحانه وتعا� نسان عمله خالصا لوجه اهللان Éعل اإلأو ،خالص Tوتعا� واإل
ح�م واستنباط األ ة،ا1بوي ةوقراءة السن ،ن الكريم وفهمهآالبد T من قراءة القر ةن طالب ال(يعأ ةقيقا�و ،طلب العلم

 باطها من هذه ا1صوص ماواستن ة،من الكتاب والسن ةح�م الفقهيهو استنباط األ ةيع� به طالب ال(يع هم ماأن أل ،منها
ذا تمكن منها الطالب إالÃ  ،] علم ا1حو ةلوهذه اآل ،إال بآلة تساعد U ذلك ةصحيح ةيمكن استنباطها بصور

ة ألنهم أتقنوا هذا ن و� السابق تم«وا بالعلم والفقه والفطنsلك ترون كبار العلماء اآل ،نه سيتم« عن غ�هإواستوعبها ف
 .رهالعلم وعرفوا قد

كث� من  لألسف كث� من الطالب q هذا الوقت يرى أن هذا العلم �رد عبء دراk Hت� فيه وينتÎ، وهذا خطأ، sلك
نها أنه يرى أل ة،فتاء شعروا بنقص لعدم فهم هذه ا
اد� القضاء واإلإاÈهوا Ôرجوا و 
ا ةال(يع وخاصة طالب طالبال

 .ةساسيأغ�  ةماد
ن أقول ألكن  ،�ه الطالبإوضح ا
سالك وهو ا
طلوب وهو اsي يرجع أكتاب  وهو ا
قرر كتاب أن �إنبه أq اjتام 
فعليه  ةراد ا�وضيح والزيادأذا إلكن  ،ن شاء اهللا يكفيهإن هذا إ�ح فأوما  يهعلق علأقول وأ ا
ذا استمع إالطالب 
 ليس W ما هنأ ةول نقطإ� أنبه ة، وأبر{ فيهال(ائح فهذا قلته وما علقنا عليه فيه من  لكن ما ،هذا الكتابإ� الرجوع 

 ها ترسخ القاعدة q ذهن الطالبنن يع� با�دريبات الÃ عرضت ألأثانيا U الطالب ، وضح ا
سالك مطلوبأq كتاب 
 .و{يف ²ل ةسئلاالختبارات ويعرف الطالب طريقة األ q ةسئلأ أيضا فيهاو

 
 
 
 

 


