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ب 

  داءـــــــــــــــــھإ
  إلى من وفقني اللھ بفضل دعائھا 
  إلى أحق الناس بحسن صحابتي 

  أمي الحبیبة،،، متعھا اللھ بالصحة والعافیة
  اللھ  ھإلى روح والدي العزیز رحم

   -رحمھ اللھ  –أخي الحبیب مصطفى النعیم إلى روح 
  إلى أخواني وأخواتي األعزاء 

  جالءأساتذتي األ إلى
  إلى زمیالتي وزمالئي 

  إلیھم جمیعاً ھذه القطرة في محیط العلم 
  الباحثة  



ج 

  عرفانشكر و
  

د الحمد موات واألرض الحم اطر الس وم ف ھ  للھ الذي ال إلھ إال ھو الحي القی لل
ً طی ً كثیرا ق حمدا ید الخل ى س لم عل لي وأس لطانھ، وأص یم س ھ وعظ ُ كما ینبغي لجالل با

   .)1(چ  ڄڦ  ڦ  ڄچ  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین سبحان القائل : أجمعین سیدنا محمد 
م  إلىللھ والشكر للھ سبحانھ وتعالى  أن وفقني  الحمد ن ث ث وم إتمام ھذا البح

ھ الص  أتوج دكتوربخ ان لل ل بالعرف كر والجمی ا/ الش دین مب م ال ین نج ذي  رك حس ال
ت  ھ فكان ھ وعلم ن وقت ر م تفضل بقبولھ اإلشراف على ھذه الرسالة، فقد منحني الكثی

  خیر الجزاء. يإرشاداتھ وتوجیھاتھ صادقة ومفیدة جزاه اللھ عن
ة دیر لجامع ا   كما أتوجھ بأسمى آیات الشكر والتق وم والتكنولوجی السودان للعل

دكتوراة رصة  االلتحاقأتاحت لي فالتي  دكتورة/  في مرحلة ال كر لل ل الش كر ك والش
كر  ً والش ر ا ي خی ھ عن ا الل ند جزاھ ر س ین وخی ر مع ت خی سوسن الفاضل والتي كان

راً محمدللدكتورة حربیة  ھ خی ا الل ا جزاھ ة  التي منحتني الكثیر من وقتھ كر للجن والش
ذا البح /وكذلك الشكر لألستاذ المناقشة ة ھ ام بطباع ذي ق ً صالح خضر ال را ث، وأخی

ً  شكر لكل من ساھم بتوجیھي وإرشاديال ا ي جمیع أثناء إعداد مادة ھذا البحث فلھم من
  الشكر والتقدیر . 

  الباحثة

                                     
  ).7) سورة إبراھیم، اآلیة (1(



 د 

  المستخلص
  

ات  ذه العالم ان وتفصیل ھ ع بی تناولت ھذه الدراسة مفھوم االسم وخصائصھ م
النوع وأقوال العلماء فیھ، وداللة االسم ووظیفتھ مقسمة إلى ثالثة أنواع م م ، ف ن االس

ولقب ووصف، واسم الجنس الجمعي وتناول  االسم الظاھر وأقسامھ علمتناول ل األو
اول  تتر، وتن النوع الثاني االسم المضمر وأقسامھ المتصل والمنفصل، والبارز والمس

ت النوع الثالث االسم المبھم وأنواعھ من إشارة وموصول  ة تناول ذا فالدراس االسم وب
م ودوره في تألی ف الجمل والتراكیب ثم من حیث البناء واإلعراب والصرف والمنع ث

  تقسیمھ من حیث الجنس والعدد. 
ومن أھم أھداف ھذه الدراسة مناقشة أقوال  ج الوصفيوقد اتبعت الدراسة المنھ

تقاقالنحاة  وم واالش ث المفھ ن حی ن  في االسم م زه ع ي تمی م الت ات االس ع عالم وتتب
لة االسم ووظیفتھ باختالف أنواعھ والوقوف على دور االسم غیره، والوقوف على دال

  النتائج من أھمھا:  وتألیف الجمل، وتوصلت الدراسة إلى من حیث التعریف 
م  األمثل والدقیق لالسم ھو تعریف المحدثین وھو ماأن التعریف  -1 ھ األھ جعل

كثیرة ال یمكن أن  بدأ بھ في تعلم اللغة العربیة، ولالسم عالماتفي الجملة وأولى أن ی
  یجتمع كلھا في الكلمة ، واإلسناد ھو أھم وأقوى العالمات التي تدل علیھ. 

  باتفاق العلماء.  سم الثالثة ظاھر ومضمر ومبھم أقسام اال -2
  الكالم بدونھ وال یتصور خلو الكالم منھ.  االسم ال یتصور -
ف ب -3 ن وأخ وى وأمك ا أق ا جعلھ رف مم ماء الص ي األس ل ف اع األص اجتم

  اإلعراب والتنوین فیھا. 
تعمال  -4 ھرة وشیوع االس و الش ھ ھ ذي یبین ي االسم وال ل ف و األص ذكیر ھ الت

  الوارد عند العرب والتأنیث فرع ألنھ یفتقر لعالمة تمیزه. 



ه 

Abstract 

The researched has studied the concept and characteristics a noun in 

details according to grammarians. It has also explored the significance, 

function and types of the noun.   

According to the study the noun is divided into three types. The first type 

is the apparent noun which is divided into proper, surname, nickname, 

descriptive, common and collective nouns. 

The second group is the implicit which draw attached, detached, visible 

and invisible pronouns while the third class is the unclear noun which 

includes relative and demonstrative pronouns. 

The study has investigated the role of noun in sentence structure, case 

system, diptote and declension and divided it according to gender and  

number. 

Using descriptive approach, the research aimed to underpin grammarians' 

views on nouns regarding concept, agreement and markers that 

differentiate it from parts of speech. The study has also tended to explore 

the significance and the function of the noun in sentence construction. 

The researcher has arrived at the following conclusions: 

1. definition of a noun by the modern grammarians is more precise. 

Accordingly, the noun is the most important in a sentence and the first to 

learn in Arabic language. Moreover, a noun has many markers, but the 

predicate is the most important one. These markers, however, do not 

come together in a single word.  

2. No speech without a noun, because that is improbable. 

3. Nouns are characterized by declension due to grammatical cases and 

tenween (nunnation) 

4. noun is widely used as masculine, according to Arab while feminine is 

less common because feminine marker is either absent or arbitrary 



 و 

  المقدمة
الحمد للھ الذي خلق اإلنسان وعلمھ البیان ونستعینھ ونستغفره ونعوذ باللھ من شرور أنفسنا 
وسیئات أعمالنا، والصالة والسالم على النبي األمي سیدنا  محمد بن عبداللھ خاتم األنبیاء 

  والمرسلین وعلى آلھ وصحابتھ أجمعین، وبعد
ً وھو االسم بین مفھومھ وخصائصھ وأنواعھ فقد تناولت ھذه الدراسة موض ً مھما وعا

وتمثالتھ في أقوال النحاة، وقد ركزت ھذه الدراسة على شرح مفھوم االسم من حیث الوظیفة 
والداللة والخصائص واألنواع، مع بیان دوره في بناء الجمل والتراكیب واإلشارة إلى تمثالتھ في 

  أقوال النحاة. 
  أھمیة البحث : 

  في اآلتي:  دراسةھمیة التتمثل أ
لى لنبیھ آدم علیھ السالم وذلك في ایتناول البحث دراسة االسم وھو أول ما علمھ اللھ تع - 1

  .)2(  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  قولھ تعالى :
  كون االسم أول ما نُطق بھ في اللغة.  - 2
  تناول البحث االسم برؤیة جدیدة توضح أھمیة االسم في اللغة.  ت - 3
ً وحجة ھمیة ھذا البحث لكون االسم ھو الوحید وجاءت أ - 4 الذي اختاره اللھ دلیالً وبرھنا

  دامغة على المالئكة بأن علمھ آدم علیھ السالم. 
من كونھا تفید الدارسین في مجال النحو والصرف والبالغة  دراسةال هجاءت أھمیة ھذ - 5

  وعلوم اللغة األخرى. 

                                     
  .31سورة البقرة اآلیة ) 2(



ز 

  أھداف البحث: 
  ین في االسم من حیث االشتقاق. مناقشة أقوال النحوی - 1

  تتبع عالمات االسم التي تمیزه عن غیره.  - 2

  بیان الخصائص األساسیة لالسم.  - 3

4 -  َ◌ ُ ً ألنھ أھم عناصر الجملة. فضَّ إثبات أن تعلم اللغة ي   ل أن یبدأ باالسم أوال

  اللغة. مناقشة أقوال النحاة في االسم من حیث التصریف والعدد والنوع وأثر ذلك على  - 5

  الوقوف على دور االسم في تألیف الجمل والتراكیب.  – 6

  منھج البحث : 
  .استخدمت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي 

  تساؤالت البحث: 
  لم كان االسم أول ما علمھ اللھ لنبیھ آدم علیھ السالم؟  - 1

  النحو العربي؟ مواطن االتفاق واالختالف بین النحاة في االسم وما أثر ذلك في  - 2

  ما أنواع االسم من حیث الداللة والوظیفة؟  - 3

  ما دور االسم في تألیف الجمل والتراكیب؟  - 4

  ما تمثالت االسم في أقوال النحاة؟  - 5



ح 

  :  دراسةھیكل ال
أربعة فصول ، حیث تناول الفصل  مقدمة وخاتمة وفھارس عامة و تتكون ھذه الدراسة من

والخصائص، أو مفھومھ وخصائصھ والفرق بینھ وبین الفعل وعالقة  األول االسم بین المفھوم

  االسم بالفعل والحرف. 

ھو ظاھر ومضمر  ومن حیث من حیث داللتھ ووظیفتھ ،االسم وتناول الفصل الثاني 

  ومبھم وأنواعھا. 

وتناول الفصل الثالث : دور االسم في تألیف الجمل والتراكیب من خالل مفھوم الجملة 

وأھمیة االسم فیھا، واالسم من خالل العمد والتتمات ودوره في تنمیة الجمل  وأنواعھا

  واختصارھا. 

وتناول الفصل الرابع تمثالت االسم في أقوال النحاة وأمثلتھم من حیث البناء واإلعراب 

  والصرف والمنع، والتذكیر والتأنیث واإلفراد  والتثنیة والجمع. 

  الدراسات السابقة: 
ً من البحوث تتناول على  دراسة  ةحثابالعثر تلم  یحمل ھذا العنوان ، ولكني وجدت عددا

  جوانب من موضوع الدراسة مما جعل االطالع علیھا یفیدني في دراستي ومن ھذه الدراسات: 

  .: )3(* الدراسة األولى: أسماء األفعال واألصوات في اللغة العربیة

  أھم أھدافھا: 

بناء الكلمات واألصوات من حیث عملھا وأصواتھا،  ربط علم األصوات بعلم النحو في

  وتوصلت ھذه الدراسة على عدد من النتائج أھمھا: 

  لیست أفعال.  و أ/ أسماء األفعال أسماء

  لى إبرازه كامالً. عب/ اسم الفعل أقوى من الفعل الذي بمعناه في أداء المعنى وأقدر 

  :)4(سند اإلمام أحمد بن حنبلالدراسة الثانیة: الموصوالت االسمیة والحرفیة لم

  دراسة نحویة تطبیقیة. 

  أھم أھدافھا: 

  التعرف على الموصول االسمي وأقسامھ وجمیع ما یتعلق بھ  - 1

  اإلسھام في إسراء المكتبة بدراسة نحویة مطورة .  - 2

  ومن أھم ما  توصلت إلیھ الدراسة من نتائج: 
                                     

سلوى إبراھیم الحاج، أسماء األفعال واألصوات في اللغة العربیة ، دراسة لغویة، رسالة ماجستیر غیر ) 3(
  م. 2004منشورة ، جامعة أم درمان اإلسالمیة ، كلیة اللغة العربیة ، 

محمد أحمد داؤد، الموصوالت االسمیة والحرفیة لمسند اإلمام أحمد بن حنبل، رسالة دكتوراه غیر منشورة، ) 4(
  م. 2011جامعة أم درمان اإلسالمیة، كلیة اللغة العربیة، 



ط 

ً في مسند أ/ توصلت الدراسة إلى أن الموصوالت االسمیة أك ثر الموصوالت استخداما

  اإلمام أحمد بن حنبل. 

ب/ الموصوالت االسمیة مبنیة غیر أن في بعض أحوالھا تكون في محل نصب أو رفع أو 

  جر حسب موقعھا من الجملة. 

  : )5(دراسة نحویة صرفیة –الدراسة الثالثة : المضمرات في القرآن الكریم 

  أھم أھداف ھذه الدراسة: 

بین القواعد النحویة التي استنبطھا النحاة من خالل دراستھم للغة العربیة وبیان أ/ الربط 

  اتفاقھا واختالفھا مع اآلیات القرآنیة. 

  ب/ المضمرات من أھم وسائل ربط الجمل القرآنیة . 

  : من أھمھا  النتائج إلى توصلت الدراسةو

  معرفة. أ/ ما یأتي بعد ضمیر الفعل اشترط النحاة على أن یكون اسم 

ب/ كل ضمائر النصب المتصلة عند استنادھا إلى األفعال المعتلة الصحیحة منھا والمعتلة 

  في القرآن الكریم لم تحدث في األفعال أیة تغیرات. 

الدراسة الرابعة: صیغ األسماء الرباعیة والخماسیة في القرآن الكریم، دراسة اشتقاقیة 

  :)6(داللیة

  أھم أھداف الدراسة: 

اء صیغ األسماء الرباعیة والخماسیة والمجردة والمزیدة والجامدة والمشتقة في إحص - 1

ً النسبة المئویة لھا.  ً مبینا   القرآن الكریم تحدیدا

دراسة المعاني الداللیة واإلفرادیة لألسماء وبیان اشتقاقھا ، وتطبیق الداللة التركیبیة  - 2

  في نماذج من بعض ھذه األسماء. 

األعجمیة والخماسیة واتباع أصلھا بین العربیة والتعریب واألعجمیة  إحصاء األسماء - 3

  وتطبیق الداللة التركیبیة على نماذج منھا. 

  المنھج المستخدم: 

  ھو المنھج الوصفي اإلحصائي. 

  أھم ما توصلت إلیھ ھذه الدراسة من نتائج: 

                                     
حسن منصور أحمد سوركتي، المضمرات في القرآن الكریم (دراسة نحویة) رسالة دكتوراه غیر منشورة، ) 5(

  م. 2003مان اإلسالمیة ، كلیة اللغة العربیة، جامعة أم در
ھدى الدردیري المبارك عبدالقادر، صیغ األسماء الرباعیة والخماسیة في القرآن الكریم، رسالة دكتوراه غیر ) 6(

  م. 2012منشورة، جامعة أم درمان اإلسالمیة ، كلیة اللغة العربیة، قسم الدراسات النحویة واللغویة، 



ي 

ْلل أنھ ال یوجد أثبتت الدراسة اإلحصائیة لألسماء الرباعیة المجردة التي على وز - 1 ن فَع

  اسم رباعي مجرد صحیح، أو معتل في القرآن الكریم على ھذه الصیغة إال األسماء الجامدة. 

ال توجد أسماء خماسیة مجردة صحیحة، أو معتلة في القرآن الكریم إال اسم اللھ العظیم  - 2

 . ً ً وإحصاء   الذي تفرد بعلوه على كل األسماء والصفات ورودا

  األسماء الخماسیة ھي أربعة أبنیة متفق علیھا. راسة اإلحصائیة أن أوزان أثبتت الد - 3

ما قورن باسم  اأن اسم الفاعل والمفعول من الرباعي والخماسي في القرآن الكریم إذ - 4

 .ً   الفاعل والمفعول من األسماء الثالثیة في القرآن قلیل جدا

  .)7(یمالدراسة الخامسة: عوامل نصب األسماء في القرآن الكر

  منھج ھذه الدراسة المنھج اإلحصائي والمنھج الوصفي التحلیلي. 

  أھم النتائج التي توصلت إلیھا ھذه الدراسة: 

ً بشرط أن یدل دلیل على المحذوف.  - 1 ً یعمل كذلك محذوفا   أن الفعل كما یعمل مذكورا

) وأخواتھا حروف ناسخة تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وقد عملت عمل – 2 ِ ّ األفعال  (إن

ً لمفعول قدم وفاعل آخر.    المتعدیة معكوسا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    چتدخل (ما) على إنّ وأخواتھا فتكفھا عن العمل كقول اللھ تعالى :  - 3

  .)8(  چڃ   ڃ  ڃ  چ  

ً عمل (لیس) واشترطوا في ھذا العمل أربعة شروط:  - 4   أن (ال) تعمل أیضا

  یتأخر الخبرأ/  تنكیر معمولھا.             ب/ أن 

  النفي بإال.  ینتقضال د/ أ  ج/ أال یتأخر معمول الخبر 

                                     
محجوب محمد علي ، عوامل نصب األسماء في القرآن الكریم، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عبدالمتعال ) 7(

  م. 1999جامعة أم درمان اإلسالمیة، كلیة اللغة العربیة، 
  .28سورة األنفال اآلیة ) 8(



ك 

  موازنة بین الدراسة الحالیة والدراسات السابقة: 

  الدراسة األولى: أسماء األفعال واألصوات في اللغة العربیة: 

اتفقت ھذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في أن أسماء األفعال أسماء وھي أقوى من الفعل 

  .على خالف بین البصریین والكوفییندیة المعنى ألن االسم أصل والفعل فرع عنھ. في تأ

  الدراسة الثانیة: الموصوالت االسمیة والحرفیة لمسند اإلمام أحمد بن حنبل: 

تناولت ھذه الدراسة الموصوالت االسمیة والحرفیة ، أما الدراسة الحالیة قد تم تناول 

بعض النتائج لھذه الدراسة موافقة لبعض نتائج الدراسة  الموصوالت االسمیة فقط وقد كانت

الحالیة من خالل بناء الموصوالت االسمیة وإعرابھا في حالة التثنیة على حسب موقعھا في 

  الجملة. 

  الدراسة الثالثة: المضمرات في القرآن الكریم: 

لى أنھا تناولت ھذه الدراسة المضمرات عامة، وتناولت الدراسة الحالیة المضمرات ع

ً أو كالم وال یمكن االستغناء عن واحد منھا خاصة في  أسماء تستند إلى األفعال لتكون جمال

  الجمل الفعلیة. 

  الدراسة الرابعة:  صیغ األسماء الرباعیة والخماسیة في القرآن الكریم: 

ً وفي الدراسة الحالیة تم تناول أو زان تناولت ھذه الدراسة أوزان األسماء الخماسیة إحصاء

  االسم المختلف ومقارنتھا بأوزان األفعال وانفرد االسم بالوزن الخماسي لقوتھ. 

ھا عن ثالث وال یزید عن خمسة ؤدة ال یقل بناجروفي الدراسة الحالیة أن األسماء الم

ً أما ھذه الدراسة أثبتت أنھ ال یوجد اسم خماسي مجرد صحیح أو معتل  ً یأتي خماسیا فالمجرد إذا

  لكریم إال اسم اللھ العظیم الذي تفرد بعلوه عن كل األسماء. في القرآن ا



ل 

  الدراسة الخامسة: عوامل نصب األسماء في القرآن الكریم: 

ھذه الدراسة تناولت عوامل نصب األسماء ، وأما الدراسة الحالیة تناولت االسم الذي یمثل 

ى نصبھ، وقد اتفقت كال في الجملة فتدخل ھذه العوامل على االسم فتؤدي إل اً أساسی اً ركن

  دراستین من ناحیة إعراب االسم. ال
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ول   الفصل ا

سم بين المفهوم والخصائص  ا
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  المبحث األول
  مفھوم االسم

  االسم لغة واصطالحاً:
ات ھي اِ  )9(االسم في اللغة ما ذكره الجوھري ع لغ ، واَ إذ قال: وفي االسم أرب ٌ مٌ سم ِ ُ وس م  س

 ُ ٌ".و   سُم
ُ ورقال أبو العباس تعلب: "االسم  م ُ توضع على الشيء رسٍ مة   یعرف بھ".سٍ

ن )10(قال ابن سیدة ھ بعضھ م رض لتفصل ب وھر أو الع ى الج وع عل ظ الموض ُ اللف : االسم
ً اسم ھذا كذا وإن شئت قلت: اُ  ھ. سمٌ بعض كقولك: مبتدئا ُ م ِ   ھذا كذا وكذلك سُمھ وس

م،  مھْ سْ قال اللحیائي: اِ  الن بالض یم اسمھ ف ن تم رو ب فالن كالم العرب وحكي عن بني عم
ِ وقال الضم في ق ◌ ِ ◌ ِ ا س ال اِ ضاعة كثیر، وأم ة من ق ى لغ ُ فعل ي م ف وألق رح األل ر فط ُ بالكس م س

.ً   )11( حركتھا على السین أیضا
  اشتقاق االسم:

  اختلف النحویون في اشتقاق االسم ھل ھو من السمو أم من السمة.
ال: سما یسمو  فذھب البصریون إلى أنھ مشتق من السمو ألن السمو في اللغة ھو العلو، یق

،ً ن  سموا ھ م ا تحت ى م دل عل مى، وی و المس إذ عال، ومنھ سمیت السماء سماء لعلوھا، واالسم یعل
  المعنى.

ري وكذلك قال المبرد ى )12(وھو بص ا سما االسم عل ھ فلم ى مسمى تحت ا دل عل م م : االس
  ."مسماه وعال على ما تحتھ من معناه دلّ على أنھ مشتق من السمو

ب ومنھم من تمسك بأن قال: إن أقسام ال ا ثالث مرات كلمة الثالثة االسم والفعل والحرف لھ
و  ھ وھ ر عن ھ وال یخب ر ب فمنھا ما یخبر بھ ویخبر عنھ وھو االسم نحو: "اللھ ربنا" ومنھا ما یخب
ا  ً، ومنھ ا ن كالم م یك الفعل نحو: ذھب زید فأخبرت بالفعل ولو أخبرت عنھ قلت: ذھب ضرب ول

حو: "من ولن ولم" وما أشبھ ذلك فلما كان االسم یخبر ما ال یخبر بھ وال یخبر عنھ وھو الحرف ن
بھ ویخبر عنھ، والفعل یخبر بھ وال یخبر عنھ، والحرف ال یخبر بھ وال یخبر عنھ، فقد سما االسم 

                                     
ا، ) الجوھري: إسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، مادة سما تحقیق: أحمد عبد الغفور عط9(

  .2383،ص 6م)، ج 1987 -ھـ1407( 4الناشر: دار العلم للمالیین ط 
ص، تحقیق: خلیل إبراھیم جفال، الناشر: دار إحیاء التراث أبو الحسن على بن إسماعیل، المخص) ابن سیدة: 10(

  .215ص  5م)، ج 1996 -ھـ1417( 1العربي بیروت، ط 
الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، مادة سما تحقیق  ) في لغات االسم ینظر ابن منظور، أبو الفضل جمال11(

، الخطیب التبریزي، یحیى 401ص  14م) ج 1990 -ھـ1401( 1فخر الدین قباوة، دار صابر بیروت ، ط 
، ابن 79،ص 13، ج 2بن على، تھذیب اللغة، تحقیق فخر الدین قباوة، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ط 

عبد السالم محمد ھارون، الناشر: دار المعارف  -قیق أحمد محمد شاكر، إصالح المنطق، شرح وتحتالسكی
  .134،ص 4القاھرة، ط 

) العكبري: أبو البقاء عبدا للھ بن الحسین، مسائل خالفیة في النحو، تحقیق محمد خیر الحلواني، الناشر دار 12(
  .47ص  1م)،ج 1992 -ھـ1412( 1الشرق العربي، بیروت، ط 
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على الفعل والحرف، أي عال فدل على أنھ من السمو، واألصل فیھ سمو إال أنھم حذفوا الواو من 
واو آخره وعوضوا الھمزة في أولھ، فصا ي ھي ال ھ الت ً، ووزنھ إفع ألنھ قد حذف منھ الم ر اسما

  في سمو.
ة، واال و العالم ة ھ ي اللغ م وذھب الكوفیون إلى أنھ مشتق من الوسم، ألن الوسم ف م وس س

ع  م سمة توض ب: االس ى ثعل ن یحی د ب على المسمى فصار الوسم علیھ، لذلك قال أبو العباس أحم
  على الشيء یعرف بھا.
ھ واألصل فیھ وس ي أول زة ف م، إال أنھ حذفت منھ الفاء التي ھي الواو في وسم وزیدت الھم

  )13( عوضاَ عن المحذوف ووزنھ إعل.
ً من  ابن األنباريوقد رجح  قول البصریین وقال: "ما ذھب إلیھ الكوفیون وإن كان صحیحا

  جھة المعنى إال أنھ فاسد من جھة التصریف وذلك ألربعة أوجھ:
ٌّ ول في تصغیره سُأنك تق الوجھ األول: أخوذ من السمة  مي ان م و ك نحو صنو صني، ول

ھ من السمو  ى أن ٌ دل عل ل: سمي ا قی ده فكم دة وعی لوجب أن تقول وسیم كما تقول في تصغیر ع
اء  واو ی وا ال اكن قلب ا س ابق منھم واو والس اء وال ا اجتمعت الی ھ لم میو إال أن ھ س ل فی ان األص وك

الیاء أخف،  ون حیث أنھم قلبوا الواو إلى یاء ألن الواو أثقل وجعلوھا یاء مشددة كما في سید وھی
  فلما وجب قلب إحداھما كان قلب الواو التي ھي أثقل إلى الیاء التي ھي أخف أولى.

ن السمة  الوجھ الثاني: أخوذ م أنك تقول في تكسیره أسماء نحو: صنو أصناء، ولو كان م
ت إال أ ولوجب أن تقول: أوسام، واألصل فیھ أسما دة قلب ف زائ ً وقبلھا أل نھ لما وقعت الواو طرفا

  )14( ھمزة كما قالوا: حذاء وكساء.
ت  د تحرك ا ق دروا أنھ ة ق ف فتحة الزم ل األل ة وقب ت متحرك ا كان ا لم ً ألنھ ا وقیل قلبت ألف

م انو فتح ما قبلھا، ألن األلف لما كانت خفیة زائدة ساكنة، والحرف الساكن حاجز غیر حصین، ل
ا،  دوا بھ ا ال یعت اكنان وھم ان س ة، واأللف ف منقلب دة وأل ف زائ ان، أل اجتمع ألف ً ف ا واو ألف وا ال فقلب

رب  ا أق ى، ألنھ زة أول ى الھم ا إل ان قلبھ اكنین، وك اء الس زة اللتق ة ھم ت المنقلب ان، فقلب یجتمع
  الحروف إلیھا.

ول وسمتھ،  الوجھ الثالث: ً من السمة لوجب أن تق دل أنك تقول اسمیتھ، ولو كان مأخوذا ف
ت  ة، قلب واو رابع على أنھ من السمو ال من السمة، وكان األصل فیھ: اسموت إال أنھ لما وقعت ال
یاء كما قالوا: أدعیت وأغذیت، إال أنھ لما وقعت الواو رابعة قلبت یاء وذلك حمالً على المضارع 

  نحو: یدعى ویغذي، وإنما قلبت یاء في المضارع للكسرة قبلھا.
ا حذف أنك  الوجھ الرابع: ون فیم ا تك ویض إنم زة  التع تجد في أولھ ھمزة التعویض وھم

  )15( المھ ال فاؤه.

                                     
  .151ص  1أبو البركات، أسرار العربیة الناشر: دار األرقم بن أبي األرقم، ج  ) ینظر األنباري ،13(
  .31ص  1أسرار العربیة، ج ، يابن األنبار ) 14(
  .31ص  1) ابن األنباري، أسرار العربیة، ج 15(
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ن  وبعد ذكر ابن األنباري لھذه األوجھ نرى أن األصل في اشتقاق االسم أنھ من السمو ال م
  السمة.

ة  ر مقترن ھا غی ي نفس ى ف ى معن ت عل ة دل ل كلم و ك ویین فاالسم ھ طالح النح ي اص أما ف
  بزمان.

  ت آراؤھم بید أنھا دارت حول ھذا التعریف.وقد تباین
  )16( فنجد سیبویھ قد اكتفي بالمثال لالسم فقال: االسم ھو رجل وفرس وحائط.

 ً ا ون شخص وقال ابن السراج: االسم كل لفظ دل على معنى مفرد في نفسھ وذلك المعنى یك
م.وغیر شخص نحو: رجل وفرس وحجر وأما ما كان غیر شخص فنحو: الضرب واألكل و  العل

)17(  
ان وال  ى زم ر دال عل ى غی بینما االسم عند الزجاج ھو "صوت مقطع مفھوم دل على معن

  مكان".
د  م عن ائالً: "فاالس ارس ق ن ف ھ اب م نقل ف االس ي تعری طرابھم ف ذا واض اة ھ واختالف النح
 ،ً ً المحدث عنھ، واالسم عنده ما صلح أن یكون فاعال سیبویھ رجل، وفرس واالسم عنده ھو أیضا
ث  د وحی أن كیف وعن ً، وب دا یس تحدی م ول وقد عورض سیبویھ بأن رأیھ األول مجرد تمثیل لالس
ا  ً، كم وأین اعتبرھا أسماء ولكنھ ال یتحدث عنھا وال یصلح لھا الفعل أي ال یصلح أن تكون فاعال

  أورد في رأیھ الثاني والثالث.
ً بذلك المعنى د  ونقل عن الكسائي قولھ: أن االسم ما وصف مراعیا د وق ي التحدی الوظیفي ف

 "أین"، و"كیف"عورض قولھ ھذا بأن ھناك كلمات اعتبرھا النحاة أسماء ولكنھا ال توصف مثل 
  فالبد من إخراج ھذه الكلمات من طائفة األسماء لیصلح قول الكسائي.

ً فونقل عن ال ا ً أسس دا الم معتم ف وال افة أو األل وین، أو اإلض راء قولھ: االسم ما احتمل التن
  شكلیة محضة في تحدید االسم.

وقد عورض قولھ بأن ھناك كلمات اعتبرھا النحاة أسماء، ولكنھا ال تنون، وال تضاف، وال 
ر لالم مثل: "كیف، وأین" وتحدید الفیضاف إلیھا، وال یدخلھا األلف وا ة أم راء لالسم بھذه العالم

ٌخر.سی   وغ بإخراج ما تنطبق علیھ من حیز األسماء إلى أقسام أ
ً إذا صلح لھا الفعل والصفة، وقبلت التثنیة والجمع و نقل عن األخفش: أن الكلمة تكون اسما
د عن وامتنعت ي التحدی ة ف ً شكلیة ووظیفی ً أسسا أن  ،التصریف، معتمدا ذا ب ھ ھ ورض قول د ع وق

ن  "كیف وأین وإذا" اعتبرھا النحاة أسماء، ال ینطبق علیھا ھذا التحدید، فالبد إذن من إخراجھا م
  ائفة األسماء لیصلح قول األخفش.ط

                                     
دار تحقیق عبد السالم محمد ھارون ، الكتاب ھـ 180) سیبویھ أبو البشر عمر بن عثمان بن قنبر سیبویھ ولد 16(

  .12ص  1النشر دار الجیل بیروت ج 
ھـ تحقیق د. عبد 216) ابن السراج: أبو البركات محمد بن سھل بن السراج النحوي البغدادي المتوفى سنة 17(

  .36ص  1م) ج 1996 - ھـ1417( 3الحسین الفتلي ط 
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ر  ى غی ى معن وم دال عل ونقل عن الزجاج: قد سئل عن حد االسم فقال: "صوت مقطع مفھ
ة  ا االسم، وھي الدالل ي یؤدیھ ة الت ن الوظیف اس م ً بذلك على أس دال على زمان أو مكان" مستندا

ل"  ل، وب ل "ھ أن الحرف مث ذا ب ھ ھ ورض قول د ع ع على المسمى دون الزمان، وق وت مقط ص
م  مفھوم دال على معنى غیر دال على زمان وال مكان فال یصلح إذن قول الزجاج في تحدید االس

  ألنھ یُدخل الحروف في ھذا التحدید.
ادو ا صلح أن ین و: م الوا، إن االسم ھ اة ق ض النح ذا ىذكر ابن فارس أن بع ال: إن ھ ، فق

ع  لح أن یق ن وإذا" ال یص ف وأی ً ألن "كی ا أ أیض ول خط اة الق ا النح د اعتبرھ داء، وق ا الن علیھ
  )18(أسماء".

دھم، م انتق تالفھم ث ع  غیرومن المالحظ أن ابن فارس نقل تباین آراء النحاة واخ م یض ھ ل أن
  صورة واضحة لحد االسم.

و:  مصطلح  إال أن رى أن االسم ھ ذي ی ف ال م التعری المحدثین من النحویین اعتمدوا لالس
  )19(قترن بزمان"."ما دل على معنى في نفسھ غیر م

وس،  يء محس ى ش ذاتھا عل دل ب ة ت و كلم م ھ وقد ذكر صاحب كتاب النحو الوافي أن االس
مثل: نحاس، وبیت، وجمل، أو شيء غیر محسوب، یعرف بالفعل،مثل شجاعة، مروءة، شرف، 

  )20(نُبل وھو في الحالتین ال یقترن بزمن".
ةالمحدثین أرى أن ھذا التعریف ھو الصورة الو ومن كالم الحد:  اضحة لحد االسم. ولدالل

دل  م ی ا ل ھو ما یشترط فیھ اإلطراد، واالنعكاس، نحو قولك: ما دل على معنى مفرد فھو اسم وم
اس  راد دون االنعك ا اإلط ا یشترط فیھ ة م ة عام على ذلك فلیس باسم، أما عالمة االسم أو العالم

یس نحو قولك: كل ما دخلھ األلف والالم فھو اسم وال ینعكس فیق الم فل ال: كل ما تدخلھ األلف وال
  )21( اسم مثال: المضمرات والمبھمات، وغیرھا.

                                     
لعربي من حیث ینظر فاضل مصطفى الساقي، أقسام الكالم ا 95- 8اللغة ص  فقھ ) ابن فارس الصاحبي في18(

الطبعة العالمیة ،مكتبة الخانجي بالقاھرة  :الشكل والوظیفة تقدیم األستاذ الدكتور تمام حسان الناشر
  .46-44م) ص 1977 -ھـ1397(

) ابن ھشام جمال الدین عبد اللھ بن ھشام، أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ومعھ مصباح السالك إلى 19(
ود، راجع الكتاب وصححھ ووضع فھارسھ، یوسف الشیخ محمد یوسف ھبَّ أوضح المسالك، تألیف بركات 

ھـ 1428 -ھـ1427إشراف مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  1البقاعي، ج 
 ترتحقیق عبد العزیز بن سعد الدعی ،ینظر مفاتیح العربیة على متن األجرومیة ،بیروت لبنان "م2007

  .2ص  1م، ج 2006ھـ 1427( 1میعي ط الناشر دار الص
  .36ص  1النحو الوافي الناشر دار المعارف الطبعة الخامسة عشر ج  عباس حسن )20(
  .24ص  1) ابن یعیش، شرح المفصل، ج 21(
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  المبحث الثاني
  خصائص االسم

  ھذا المبحث یتناول خصائص االسم أو عالمات االسم كما یسمیھا بعض النحویین.
يء  ً للش ل اسما م جع ى الخاص ث والخصائص جمع خصیصة وھي تأنیث التخصیص بمعن

ً علیھ وإمارة على وجوده.الذي یختص بالش   يء ویالزمھ فیكون دلیال
و  زه، ول ى الشيء لتمی ً توضع عالمة عل والعالمة مقصود بھا تمیز الشيء من قسمھ فدائما
ِمھ، ومن ھنا كانت الحاجة إلى أن یمیز االسم عن الفعل والحرف،  ّ ً لما احتجت أن تعل كان معروفا

ھو ات مش ذه العالم ات لالسم، وھ د وضعت عالم ا وق ل فیھ ِ ن بعضھم یُفصّ اء، ولك ین العلم رة ب
  فیزید، وبعضھم یختصر ویقتصر.

  ومن عالمات أو ممیزات االسم:
  أوالً: الجر:

طلح  ض مص ات، إال أن الخف طلحات مترادف ض مص ر والخف ً والج ا ض أیض مى الخف ویس
إن مصطلح ً، ف  كوفي، والجر مصطلح بصري، وألن نحو البصریین أشھر، وكتبھم أكثر انتشارا

  الجر ھو المشھور والمتداول ولك أن تسمیھ بالجر، ولك أن تسمیھ بالخفض.
  الخفض في اللغة: ضد االرتفاع.

  )22( وفي اصطالح النحویین: عبارة عن الكسرة التي یُحدثھا العامل أو ما ناب عنھا.
  فإذا رأینا كلمة مجرورة لداع من الدواعي النحویة، عرفنا أنھا اسم.

ثالث،  واختص الجر باالسم، ھ ال أعطى حركات ھ اإلعراب ف تقصألن االسم األصل فی  وان
روف  ا الح رب، أم ارع المع ي المض ا ف ع والنصب، كم وه الرف ھ، وأعط رع عن الفعل الذي ھو ف
یحكم  ا ف ع غیرھ الم م فألنھا مبنیة ال یدخلھا الجر، وال شيء من أنواع اإلعراب وال ینعقد منھا ك

  على محلھا بإعراب ذلك الموضع.
  )23( مجرور مخبر عنھ في المعنى وال یخبر إال عن االسم.فال

راد  والجر لیس المقصود بھ حرف الجر، ألنھ قد یدخل في اللفظ على ما لیس باسم، بل الم
رة أو  بھ الكسرة التي یحدثھا العامل أي عامل الجر، وھذه العالمة إما أن تكون أصلیة وھي الكس

زید أو باإلضافة "بفالجر یكون بالحرف نحو، " لمسلمینصلیتً مع ا" ي قولك: ف "كالیاء"فرعیة 
حیم"أو التبعیة، وقد اجتمعت في البسملة  "غالم زید"نحو:  ُّ ر رحمن ال ھ ال م الل رور  "بس فاسم مج

  ومن قال بالتبعیة ھو األخفش. )24(بالحرف، واللھ باإلضافة والرحمن الرحیم بالتبعیة
  وحروف الجر أو الخفض منھا:

  منھا االبتداء، نحو: سافرتُ من مكة. "من" ولھا معان

                                     
شرح  ،ھـ749توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك المتوفى المرادي المعروف بابن أم قاسم  ) 22(

  .22،ص 1، ج 2ط  ،ش القاھرة 9 -الناشر مكتبة الكلیات األزھریة ،حمن على سلیمانوتحقیق د. عبد الر
  .55ص  1) ابن یعیش، شرح المفصل، ج 23(
  .37ص  1) بركات یوسف أوضح المسالك، ج 24(



  - 7  -

  و"إلى" ومن معانیھا االنتھاء، نحو: سافرتُ إلى المدینة.
ُ السھم عن القوس.   و"عن" ومن معانیھا المجاوزة، نحو: رمیت

ُ على الجبل.   و"على" ومن معانیھا االستعالء، نحو: صعدت
  و"في" ومن معانیھا الظرفیة نحو: الماء في الكوز.

  انیھا التقلیل، نحو" ربَّ رجل كریم قابلني.و"رب" ومن مع
ا المِ مو"اال ن معانیھ و: ا" وم ك، نح ابل و: الب اص نح د، واالختص ال لمحم دار  لم لل

  نحو: الحمد للھ. حقاقواالست
دخل إال  ي ال ت واو وھ رف، األول: ال ة أح ي ثالث م وھ روف القس ومن حروف الخفض: ح

ال ھ تع و قول ھ ونح و: والل اھر نح م الظ ى االس و: )25(چں  ں  ڻ  ڻ        چ  ى:عل ٱ  ٻ  چ  ونح
  .)26(چ

و  َّ : "الثاني: الباء تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على االسم الظاھر، نح دن ھ الجتھ  " بالل
و: "بك ألضربن الكسول" :وعلى الضمیر نحو ة نح ، والثالث: التاء وال تدخل إال على لفظ الجالل

 َّ   )27( أصنامكم. تاللھ ألكیدن
  تنوین:ثانیاً: ال

ت "والتنوین في اللغة التصویت، تقول: ّ   ."نون الطائر، أي صو
اً  ھ خط ً وتفارق ا م لفظ ر االس ق آخ دة تلح اكنة زائ ون س ویین: ن طالح النح ي اص ، )28(وف

دٌ  واالستغناء عنھا بتكرار الشكلة عند اء حام ى الضبط بالقلم، نحو: ج ت إل ً، وذھب دا ت حام ، ورأی
، شاھدتُ  ٌ جمیلٌ ، طار عصفور ٍ ، وكان األصل  حامد ٍ ٍ جمیل ُ إلى عصفور ً، اسمتعت ً جمیال عصفورا

یلن،  فورن، جم ، عص ْ دَن ، حام ْ دن َ ام ِ ذا ح روض ھك اء الع ا علم ا یكتبھ باھھا، كم ب وأش أن تكت
ً خا ا دث رنین ة، تح ر الكلم ي آخ اكنة ف ون س ادة ن یلن، أي بزی ً عصفورن جم ◌ً ا د ص ً عن ا ، وتنغیم

ً للخلط بین ھذه النون الزائدة وغیرھا من النطق بھا ولكنھم عدلوا عن ھذا األصل اخ ً ومنعا تصارا
دل ا، وی ى عنھ ً یغن ً مختصرا د  -النونات األخرى الزائدة واألصلیة ووضعوا مكان النون رمزا عن

ة  -النطق رة الثانی ة، والكس ة، والفتحة الثانی على ما كانت تدل علیھ، وھذا الرمز ھو الضمة الثانی
ا  د على حسب الجمل واستغنوا عنھ ا عن زل ملحوظة ینطق لھ ا ال ت ة، ولكنھ ي الكتاب وحذفوھا ف

ذه  ة، ألن ھ ة الكلم ل بنی ن أص وصل بعض الكالم ببعض، دون الوقف وھذه النون زائدة لیست م
ً تعد كلمة كاملة، وتدخل في قسم الحرف المعنوي، المعدود من أقسام  النون وإن كانت حرفاً واحدا

ر لعطف وفائھ، وباء الجھا مثل واو االكلمة الثالثة، فمثل ر وغیرھا من حروف المعاني، تلحق آخ
.ً ً، ال خطأ وال وقفا   )29( األسماء لفظا

                                     
  ".2-1) سورة الطور، اآلیات "25(
  ".1) سورة التین، اآلیة "26(
  .22ص  1) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، ج 27(
  .23ص  1، المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، ج 31ص  1) األزھري، شرح التصریح ج 28(
  .275ص  1) المرادي، توضیح المقاصد، ج 29(
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  أنواع التنوین:
  التنوین الذي یعتبره النحاة عالمة على أن الكلمة اسم أنواع أشھرھا أربعة ھي:

ھ تنوین التمكین أو التمكن أو األمكنیة -1 ذلك ألن لحق ، ویسمى تنوین الصرف، وسمى ب
ن  ع م ل فیمن ي وال الفع رف فیبن بھ الح م یش ھ ل االسم لیدل على شدة تمكنھ في باب االسمیة، أي ان

  ب المتصرف كزید ورجل.رالصرف وھو الالحق لالسم المع
  تنوین التنكیر: -2

وھو الالحق لبعض المبنیات للداللة على التنكیر أي الفرق بین معرفتھا ونكرتھا، ویختص 
ل م الفع وت واس ول بالص یبویھ: "، تق ً، و "س ا وین إذا أردت معین ر تن ھ"بغی وین إذا  "إی ر تن بغی

یبویھٍ زداست ت: س ین قل ر مع إذا أردت غی ین، ف دیث مع ك من ح ھٍ "، وت من مخاطب التنوین،  "إی ب
   .، ومھٍ وتقول صھٍ 

ً في العلم المختوم  وت  "بویھ"فیكون قیاسا ھ واسم الص ل كإی ً في اسم الفع َ "وسماعا اف  "كف
  ) 30( صوت الغراب. لحكایة

  تنوین المقابلة: -3
ل  "،مسلمات: "وھو الالحق لنحو  ھ قاب ذلك ألن دتین، سمى ب اء مزی ألف وت ع ب أي مما جم

وین  ھ تن الوا إن ا ق م وإنم ي االس ھ إال ف ى ل لمین، وال معن النون في جمع المذكر السالم في نحو مس
  .)32(چڇ   ڇ  چ  ، إذ لو كان للتمكن لم یثبت في قولھ تعالى:)31(مقابلة

ق إال ولو كان ا ً عن المضاف إلیھ ال للترنم، فلم یب لتنكیر لم یبین في األعالم، ولیس عوضا
النون  "ھي"أن یقال  ى مناسب، ف في جمع المؤنث في مقابلة النون في جمع المذكر، ألن ھذا معن

ع في جمع المذكر قائم مقام التنوین في الواحد، وھو كونھ عالمة تمام االسم، فلذ ي جم لك النون ف
  المؤنث السالم عالمة تمام االسم.

و ي نح م  "مسلمات" :وقال الربعي وجار اللھ إن التنوین ف ا ل ھ: إنم ال جار الل رف، ق للص
ض التأنیث سقطت،  )عرفات(تسقط في  ا لمح ت فیھ ألن التأنیث فیھا ضعیف وألن التاء التي كان

ر،  ھ نظ ا قال ث، فیم ع المؤن ث والتاء فیھا عالمة لجم ة تأنی ھ عالم ا إن ث وإن قلن ات مؤن ألن عرف
ا،  الضمیر ال یعود فیھا، ال متمحضة للتأنیث، ألنھ  ً فیھ ا ات مبارك ذه عرف ول: ھ ً تق إلیھا إال مؤنثا

ً فیھ إال بتأویل بعید أن یراد من عرفات المكان أو الموضع.   )33( وال یجوز مباركا
  تنوین العوض أو التعویض: -4

  وھو ثالثة أقسام:
  ول: عوض عن حرف:األ

ذا یاوھو الذي یلحق المنقوص عوضاَ عن ال و: ھ ر، نح ع، والج ء المحذوفة في حالتي الرف
و  ي نح ٍ وف اض ررت بق ، وم ٍ اض ٍ غق وار ور واش وج یبویھ والجمھ ذھب س ذا م ھ  وھ ل فی واألص

ٌ بالضم والتنوین ، استثقلت الضمة  ود  قاضي وین لوج اكنین، وحذف التن اء الس اء اللتق فحذفت الب
                                     

  .45ص  1) الرضي، شرح الرضي على الكافیة، ج 30(
  .177ص  1) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، ج 31(
  ".198) سورة البقرة، اآلیة "32(
  .46ص  1ي، ج ) الرضي، شرح الرض33(
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ت فخ ة كالثاب ذوف لعل ً، ألن المح دیرا وع تق ي الجم یغة منتھ التنوین یص ئ ب اء فج وع الی ف رج
ً عنھا.   عوضا

  الثاني: عوض عن كلمة:
ٍ  ض"كلّ وبع "وھو الذي یلحق آخر ل إنسان ائم أي ك لٌ ق ً عن المضاف إلیھ نحو: ك عوضا

ً عنھ.   )34( قائم فحذف إنسان وأتي بالتنوین عوضا
  الثالث: عوض عن جملة:

الى: )إذ(وھو الذي یلحق  ھ تع دھا، كقول ون بع ة تك ً عن جمل أي  )35(چڄ  ڄ  ڄ  چ  عوضا
ً عنھ   )36( .احین إذ بلغت الروح الحلقوم، فحذفت بلغت الروح الحلقوم وأتي بالتنوین عوضا

ش أن  ا  )إذ(وزعم األخف راب، وردّ بمالزمتھ رة إع رتھا كس افة، وأن كس رورة باإلض مج
ي للبناء لشبھھا بالحرف  رت حیث ال یقتض ا كس ة، وبأنھ ى جمل ً إل ا ار دائم في الوضع وفي االفتق
  الجر في قول الشاعر:

    ٍ َّ عَمر ُم َ أ ِك الب ِ َ عَن ط َھَیتُك عاقِبَ    *ن ِ ٍ صَحیحُ ھ ب ِذ َ إ َنت أ َ   )37(و
مكسورایھ حذف المضاف وبقى المضاف إلفحینئذ  –ل صاآل  

وین ال ة تن یمتوزاد جماع ة تم ي لغ یس )38(رغم ف ة )39(وق وافي المطلق ق للق و الالح  )40(وھ
  كقول الشاعر:

تابا ِ الع َ لَ و ِ َ عاذ َوم ّي الل قِل َ َصابا   *    نأ َد أ َق ُ ل َصَبت ِن أ قولي إ َ   )41(نً و
د  و م رنم ھ رنم، ألن الت ل الت ف ألج ن األل ً م دال التنوین ب ئ ب ابا فج ا وأص ل العتاب واألص

  ي.والصوت مدة تجانس حرف الر
  وزاد بعضھم تنوین الغالي:

  )42( و الالحق للقوافي المقیدة.وھ
  :كقول الشاعر

   ْ ِن إ َ ي و ِ َم ل ِ یا اسْ ّ ْ بَناتُ العَم َت ِنْ     *قال إ َ ْ و َت ماً قال ِ عْد ُ قِیراً م َ َ ف   )43(كان
  والغالي من الغلو وھو الزیادة، وسمى بذلك ألنھ زیادة على الوزن.

  )44( ؤبة:وھذا القسم یشترك فیھ االسم والفعل والحرف فمثالھ في االسم قول ر
 ْ ق َ تَر ْ خ ُ ي الم ِ ِ خاو ماق َعْ ْ    *    نوقاتِم األ َق ف َ ِ الخ اع ّ َم ِ ل الم َعْ ِھ األ تَب شْ ُ   نم

                                     
 1، ج 1) ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحقیق الفاخوري، الناشر دار الجیل بیروت، ط 34(

  .15ص 
  ".84) سورة الواقعة، اآلیة "35(
)على بن محمد بن عیسى نور الدین األشموني الشافعي،  شرح األشموني على ألفیة ابن مالك الناشر: دار 36(

  .12ص  1م) ج 1998 - ھت1419( 1لبنان، ط  - یروتالكتب العلمیة ب
تحقیق ، العرب  بن عمر خزانة األدب ولب لباب لسان ) البیت ألبي ذؤیب الھذلي ینظر البغدادي عبد القادر37(

  .547ص  6م) ج 1997 -ھـ1418( 4وشرح عبد السالم محمد ھارون، الناشر: مكتبة الخانجي القاھرة ط 
  بائل مضر العدنانیة.) تمیم: قبیلة من أشھر ق38(
  ) قیس: من القبائل التي كانت بعیدة عن تیار العجمة وھي التي كتب للسانھا البقاء على سجیتھ وطبیعتھ.39(
  ) القافیة التي أخرھا حرف مد.40(
  .1/338البغدادي خزانة األدب  ،) البیت لجریر بن عطیة ینظر41(
  ) القافیة التي حرف رویھا حرف صحیح.42(
  .15ص  9سوب لرؤبة بن العجاج، البغدادي، خزانة األدب ج ) البیت من43(
) منسوب لرؤبة بن العجاج، ینظر ابن قتیبة، عبد اللھ بن مسلم، الشعر والشعراء، الناشر: دار الحدیث 44(

  .93ص  1ھـ،ج 1423القاھرة، 
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  فأصلھ المخترق فزاد التنوین وكسر الحرف الذي قبلھ اللتقاء الساكنین.
  )45( وفي الفعل قول امرئ القیس:

ر ِ م َ ّي خ َن ٍ كَأ ِ بنُ عَمرو َحار ِ ما یَأتَ     *  نأ رء َ یَعدو عَلى الم َ رو ِ   نم
  .ن وخمرن)ما یأتمر(أي 

  )46( وفي الحرف: قول الشاعر:
ا تزل برحالھا وكأن قدِ     *أزف الترحّل غیر أنّ ركابَنا    ّ   )47(لم

  .أي كأن قدن            
ائص  الي من خص رنم، والغ وین الت ي تن ك ف ن مال رى اب ش وی ھ األخف الي أثبت والتنوین الغ

د رأي االسم، ویعارضھ في ذلك ابن عقیل فھو ی رى أنھما یكونا في االسم والفعل والحرف، ویؤی
ً ابن عقیل الشاھد السابق المخترقن وال ◌ ْ ا نحفص ع اقترانھم وین م ، ألن الشاعر أدخل علیھما التن

  بأل، ولو كان ھذا التنوین مما یختص باالسم لم یلحق االسم المقترن بأل.
دل على ذا ی رنم  ال یختص  ویؤیده كذلك دخول التنوین على الحرف (قد) وھ وین الت أن تن

  )48( باالسم.
ً أي  ازا رنم مج الي والت ذین الغ ى ھ وین عل الق اسم التن أن إط راض ب دّ على ھذا االعت ُ ویر

  باالستعارة وعالقتھ المشاكلة التي ھي المشابھة في الشكل والصورة وأنكره السیرافي والزجاج.
ي ومن المالحظ أن تنوین الترنم والغالي لیسا من أنواع ا ع أل وف ا م ة، لثبوتھم لتنوین حقیق

  الفعل والحرف، وفي الخط والوقف، وحذفھما في الوصل.
   المبني على الضم كقول الشاعر: التنوین لضرورة الشعر في المنادى وقد یكون

َیھا     ٌ عَل ر َ ط َ ِ یا م َھ ُ الل ُ    *سَالم ُ السَالم ر َ ط َ َ یا م َیك َ عَل َیس ل َ   و
. ٌ   فالشاھد في مطر

  تنوین الزیادة والبعض تنوین االضطرار وھو مقید ببقاء الضم.وسماه بعضھم 
اع رورة باإلجم ي الض ي ف ادي المبن وین المن وز تن یوطي: یج ال الس ل  )49(ق ف ھ م اختل ث

  األولى بقاء الضمة أو نصبھ؟.
 ً أ ً ك ا ى األول علم ازني عل یبویھ والم ل وس ر فالخلی ن عم ى ب ودة وعیس رة مقص ن أو نك

ى ال ھ والجرمي والمبرد، عل د ثبوت ى الكسر عن رف إل ر المنص دّ غی ُ ا ر ى أصلھ كم ً عل اني، ردا ث

                                     
 7عارف بمصر، ط ) البیت المرئ القیس، ینظر ناصر الدین األسد، مصادر الشعر الجاھلي، الناشر دار الم45(

  .521،ص 1م) ج 1988(
بیروت ، الناشر: دار ومكتبة الھالل  ،البیان والتبیین ،) البیت للنابغة الذبیاني، ینظر الجاحظ محمد بن بحر46(

  .192ص  2ھـ) ج 1423(
  .70ص  1) البغدادي، خزانة األدب، ج 47(
 1حاشیة الصبان ج ، ، الصبان  41ص  1، أوضح المسالك ج  19ص  1) ابن عقیل: شرح ابن عقیل، ج 48(

  .31ص 
عبد السالم محمد ھارون،  :تحقیق وشرح ،ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامعجالل الدین السیوطي  ) 49(

م)  1987 -ھـ1407( 2الدكتور عبد العالم سالم مكرم، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بیروت ط 
  .173ص  1ج 
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ك األوا د وقت ً لق دیا ا ع رة غكقولھ: ی ي النك ب ف م والنص ي العل م ف اء الض ك بق ن مال ار اب ي" واخت
  )50( المعنیة.

الحكایة قد لحق االسم فھو یعد من وتنوین ومن المالحظ أن تنوین الضرورة وتنوین الھمز 
ل أنواع التنوین ا ھ قلی لتي تختص باالسم ولیس ھناك ما یمنع دخول ھذا التنوین على االسم، ولكن
  في االستعمال.

  ثالثاً: النداء:
ى،  ا عل د، ی ا محم ول: ی ا تق ال، حینم ب اإلقب وھو الدعاء بیاء أو إحدى أخواتھا، أو ھو طل

ى ذل در عل ادة ال یق ك إال األسماء وطلب اإلقبال ال یتصور إال ممن یمكن أن یقدر على ذلك، وع
  التي ھي في الواقع سمى بھا من یفعل.

ھ  ىفاالسم إذن من عالماتھ النداء، ألن المناد ً ألن مفعول بھ، والمفعول بھ ال یكون إال اسما
  مخبر عنھ.

اد رح التسھیل إن المن م،  ىوقیل في ش ق إال باالس ة ال تلی ى والمفعولی ي المعن ھ ف ول ب مفع
ً من جھة اللفظ وقد سبق واعترض على ھذا القول في المعن ى ألن ظاھره أنھ لیس مفعوالً صریحا

ادي  ریین أن المن أبو موسى إلى ھذه العبارة، وھذه مسألة خالف، ومذھب سیبویھ وجمھور البص
  )51( مفعول من جھة اللفظ والمعنى.

م  والنداء لیس المقصود منھ دخول حرف النداء، ألن الیاء تدخل في اللفظ على ما لیس باس
في قراءة الكسائي، فالمنادي  )53(چڦ   ڦچ  وفي قولھ تعالى: )52( چىئ  ىئ   چ  في قولھ تعالى:كما 

ل  م كالفع یس باس ا ل ى م اھر عل ي الظ ا ف داء ھن رف الن دخول ح ؤالء ف ا ھ دیره، ی ذوف تق مح
رف  اء ح ون ی ي، أو تك ً على منادي محذوف، بسبب بالغ والحرف، فإنھ یكون في الحقیقة داخال

  رف نداء.تنبیھ ولیست ح
  رابعاً: أل:

عنى بھا حرف التعریف وھو من خواص االسم، أما الموصولة فإنھا قد تدخل على الفعل ویُ 
ً كقول الشاعر: ً وعند الجمھور اضطرارا   عندا بن مالك وبعض الكوفیین اختیارا

  )54(ما أنت بالحكم الترضي حكومتھ
أل ال: "ب ن ق الم وقد اختلف في التعبیر عن حرف التعریف فمنھم م األلف وال " وبعضھم ب

  والبعض اآلخر عبر عنھ بالالم وحدھا.

                                     
، ابن عقیل، 49ص  1، الصبان حاشیة الصبان ج 282ص  1والمسالك ج  ) المرادي: توضیح المقاصد50(

  .21ص  1شرح ابن عقیل، ج 
، ابن ھشام أوضح المسالك 9ص  1، ینظر السیوطي: الھمع ج 283ص  1) المرادي، توضیح المقاصد ج 51(

  .44ص  1ج 
  ".26) سورة یس اآلیة "52(
  ".25) سورة النمل اآلیة "53(
  .32ص  1ر البغدادي، ج ) قائلھ الفرزدق ینظ54(
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  ففي ھذه األقوال ثالثة مذاھب:
لت لكثرة االستعمال، وال یحسن على المذھب إال أحدھا: أنھ ثنائي وھمزتھ ھمزة قطع وصُ 

  التعبیر بأل وھو مذھب الخلیل واختیار ابن مالك.
دة، و ل زائ زة وص ھ ھم ذھب والثاني: أنھ ثنائي وھمزت و م ا، وھ د بھ ا معت ع زیادتھ ي م ھ

و  ع وھ ي الوض ً إلى أن الھمزة المعتد بھا ف سیبویھ وعلى ھذا المذھب یجوز أن یعبر "بأل" نظرا
ھ  ي كتاب یبویھ ف د استعمل س دة وق ى أن الھمزة زائ ً إل را الم نظ األلف وال ا ب أقیس، وأن یعبر عنھ

الم العبارتین وقد تخلفھا "أم" الحمیریة، وھي حرف تعریف  ون ال ث یقلب رب، حی ض الع د بع عن
ول ً، ویعنون بھا التعریف كما في حدیث الرس ن أم في حرف التعریف میما یس م ر أمصیام ب"ل

  )55(في أمسفر".
ة، أو "أم"  رب عام ة الع ي لغ واء "أل" وھ ً، س ا ف مطلق رف التعری ود إذن ح فالمقص

  الحمیریة التي ھي لغة بعض العرب.
إلیھ ذھب أكثر المتأخرین ونسبھ بعضھم إلى سیبویھ، وال یحسن الثالث: أنھ الالم وحدھا، و

  )56( على ھذا المذھب إال التعبیر بالالم.
ث عنھ ال یكون إال دَ حَ ث عنھ، والمُ حدَّ ومن المالحظ أن التعریف اختص باالسم ألن االسم یُ 

رف  ف الح ً تعری ا ح أیض ا معرفة، والفعل خبر، وأن حقیقة الخبر أن یكون نكرة، وال یص ھ لم ألن
كان معناه في االسم والفعل صار كالجزء منھما وجزء الشيء ال یوصف بكونھ معرفة وال نكرة، 

  فلذلك كانت أداة التعریف مختصة باالسم.
  رابعاً:اإلسناد إلیھ:

ھ وم ب و المحك طالح: ھ ي االص م  ،المسند ف ز االس ھ، ویتمی وم علی و المحك ھ ھ ند إلی والمس
ي بمحكوم بھ نحو: قام زید و"ز ل ف و الفع ھ وھ وم ب ھ أي محك ند إلی الین مس ي المث ید قائم" فزید ف

  المثال األول والخبر في المثال الثاني وذلك من عالمات اسمیتھ.
م  ً إلیھا، وال یسند إال لالس ومن عالمات اسمیة الكلمة أن یوجد معھا مسند فتكون ھي مسندا

ً بھ، ألن الفعل والحرف ال یكون فاإلسناد وصف دال على أن المسند إلیھ اسم إذ كان ذلك  مختصا
م ت ھ ل ى مثل دة فمنھما إسناد، وذلك ألن الفعل خبر، وإذا أسندت الخبر إل ً، إذ الفائ یئا د المخاطب ش

ھ موضوع  رة، ألن ل نك د" والفع ام زی و "ق روف، نح ھ مع إنما تحصل بإسناد الخبر إلى مخبر عن
زء ال ھ الج رة، ألن ون نك ر أن یك ة الخب ر، وحقیق ھ للخب ن فی م یك ة ل ل معرف ان الفع و ك تفاد ول مس

  )57( للمخاطب فائدة.

                                     
المكتبة العلمیة  :الناشر ،أبو عبد اللھ السورخي إبراھیم حمدي المدیني :) الكفایة في علم الروایة تحقیق55(

  .183ص  1المدینة المنورة ج 
الرضي، شرح  25ص  1ج  ،ابن یعیش شرح المفصل 285- 284ص  1) المرادي، توضیح المقاصد ج 56(

ال الدین أبو محمد عبد اللھ بن الشیخ جمال الدین یوسف بن أحمد بن عبد جم :ینظر 44ص  1الرضي، ج 
  .145ص  1الناشر دار إحیاء الكتب ج  ن شرح شذور الذھب في معرفة كالم العرباللھ بن ھشام األنصاری

  .285ص  1) ینظر المرادي، توضیح المقاصد ج 57(
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الخبر  أتي ب م ت ت، ث ھ أن ا تعرف ھ المخاطب كم وألن حد الكالم أن تبتدئ باالسم، الذي یعرف
ھ،  ي نفس ھ ف ً شيء ألن الحرف ال معنى ل الذي ال یعلمھ لیستفیده، وال یصح أن یسند للحرف أیضا

  إلى غیره، فلذلك اختص اإلسناد إلیھ باالسم وحده.د اإلسناد إلیھ وال إسناده ففلم ی
ولھم: تسمع بالمصی ي ق ھ "أن تسمع" إذ ال دومن زعم ف ل فی راه" فاألص ر من أن ت ي خی
ً باسمیتھما.   )58( یسند للفعل والحرف إال محكوما

ة  و العالم ھ ھ م، ألن ى االس دل عل ي ت ات الت ع العالم ن أنف ناد ھو م اء: أن اإلس ال العلم وق
ادالوحیدة  ات، إذ ال یمكن أن ین ة العالم میة الضمائر، دون بقی ى اس دل عل میر وال  ىالتي ت الض

ذلك  یدخلھ التنوین، ألن الضمائر مبنیة وال یمكن أن تأتي بأل ألنھا ال تقبلھا، وال یجر الضمیر، ل
  )59( قیل أن اإلسناد ھو من أنفع العالمات التي تدل على اسمیتھ.

  سم في قولھ:فقد جمع ابن مالك عالمات اال
  )60( حصل. اً ومسند لالسم تمیز **بالجر والتنوین والنداء وأل

                                     
، األشموني  - 145ص ،  1ج ،ذور الذھب شرح ش،بن ھشام  57ص  ،1ج ،) ینظر الصبان حاشیة الصبان 58(

  .14ص  ،1شرح األشموني، ج 
  .12ص  1،) شرح قطر الندي وبل الصدي، ج 59(
  .9ص ،  1) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ج 60(
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  ولالسم عالمات أخرى غیر التي ذكرھا ابن مالك أھمھا:
م  -أ ون االس راد باإلضافة أن یك رآن" والم ً، مثل "تطرب نفسي لسماع الق أن یكون مضافا

ة التع افة الحقیقی رض من اإلض ھ، إذ الغ ً إلی افا ً ال مض افا فمض ي ( نفسي) ری ا ف ى كم ، وال معن
الى: ھ تع و قول ً نح ال ون فع د یك     ی    چ  لتعریف األفعال وال الحروف، فأما المضاف إلیھ فق

  .)61(چ 
و  -ب ذي ھ اء ال میر أي ج ن ض ي المحس ن" فف اء المحس ل ج میر، مث ھ الض ود علی أن یع
  محسن.

و -ج اء وھب د علم ً مثل: "مفاتیح الحضارة بی م أن یكون مجموعا ون االس م فك ا أنفسھم للعل
ً خاصة من خواصھ.   جمعا

سین أصغر من أخیھ الحسن. -د ً مثل: حُ   أن یكون مصغرا
األولى  -ھـ ُ ف ، حیث ُ ض ْ و ، ع ُّ ط ل ق ً لمعنى لفظ آخر ثابت االسمیة، مث أن یكون معناه موافقا

ى المكان ظرف یدل على الزمن الماضي، والثانیة ظرف یدل على الزمن المستقبل، والثالثة بمعن
ة  ود عالم ة باالسمیة إذ یصعب وج ى الكلمات الثالث م عل ن الحك ة أمك في األغلب، وبھذه العالم

  أخرى.
ً لوزن اسم آخر، ال خالف في اسمیتھ، كنزال فإنھ موافق في اللفظ  -و أن یكون لفظھ موافقا

  لوزن حزام اسم امرأة وھذا وزن ال خالف في أنھ مقصور على األسماء.
رى.ولوال ھذه ا  لعالمة لصعب الحكم على نزال باالسمیة، لصعوبة االھتداء إلى عالمة أخ

)62(  
دد  ع ع د یجتم فھذه العالمات یعرف بھا االسم، ولیس المراد بھا أنھا تأتي مجتمعة، فإنھ وق

ً ال تجتمع.   كبیر منھا، لكنھا جمیعا
إن التن الم، ف ف وال وین واألل ع التن ن أن تجتم ات التي ال یمك ن العالم ن أن وم وین ال یمك

  یجتمع مع اإلضافة، ویكفي عالمة واحدة منھا فقط في أي كلمة، لنعرف أن ھذه الكلمة اسم.

  المبحث الثالث
  شكالً ووظیفة الفرق بین االسم والفعل

ا من خالل الشكل  ر لن رق یظھ ذا الف ھذا المبحث یتحدث عن الفرق بین االسم والفعل، وھ
  والوظیفة لالسم والفعل.

د ة إذن نتح ورة اللفظی و الص كل: ھ ى الش ل، معن م والفع ین االس كلیة ب روق الش ن الف ث ع
 المنطوقة أو المكتوبة، على المستوى التحلیلي للتعبیر الكالمي، أو على مستوى التركیب الكالمي.

)63(  
  الفرق بین االسم والفعل من حیث الشكل:

                                     
  ".119) سورة المائدة، اآلیة "61(
  .41- 39ص ،  1) األزھري، شرح التصریح على التوضیح، ج 62(
  .180بي، ص أقسام الكالم العر ،) فاضل مصطفى63(
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أداة -1 ث یسبق ب ً حی ى االسم لفظا رف الجر أو الخفض، عل افة  دخول ح ر أو باإلض الج
  نحو: مررت بزید، وبأخیك، وبالرجل، وال یجوز أن تقول: مررت بیقوم، وال ذھبت إلى قام.

یص  افة تخص د باإلض افة، والقص ون باإلض ا یك ر إنم ل، ألن الج ن الفع ع م الجر امتن ف
اً  ان مبھم ذا غالم، لك ت: ھ ، المضاف، والفعل لو أضفت إلیھ لم تخص ما قبلھ، أال ترى أنك لو قل

فإذا قلت: غالم زید، اختص بملك زید، فلو قلت: جاءني غالم یقوم، لم یختص الغالم بإضافتھ إلى 
  )64( یقوم ألن القیام یكون من زید، ومن عمرو وسائر الناس فلھذا أسقط الجر من الفعل.
  وما ورد من قول األعرابي: واللھ ما ھي بنعم الولد فھو شاذ في االستعمال.

ات الفعل إذ ینفرد الفعل بعالمة الجزم ولم یجز دخولھ على االسم، ألنھ لو ال یقبل عالم -2
ى  ؤدى إل ك ی ان ذل ة، فك ھ الخف م ل ة، واالس وین والحرك ا التن دخل علیھ ألوجب حذف شیئین، ھم
ً یحتمل الحذف والتخفیف،  اإلجحاف بھ، فیسقط الجزم منھ، وأدخل في األفعال، إذ كان الفعل ثقیال

  )65( فعل فاألسماء ال تقبل عالمة السكون إال في حالة الوقف.فاستقر الجزم لل
ع  -3 ة للرف ي عالم اء" فھ ف والی واو واألل روف "ال ة الح ماء اإلعرابی ات األس ن عالم م

وع  ي والمجم ى المثن ناد إل ة اإلس ي حال والنصب والجر، وإذا دخلت ھذه الحروف على األفعال ف
ً.والمخاطبة، تعتبر عالمة على كون الفاعل مث ً أو مخاطبا   )66( ني أو مجموعا

ة  -4 ن ثالث ا ع ل بناؤھ ردة ال  یقب ماء المج رفیة أو األوزان، فاألس الفرق في الصیغة الص
  أحرف وال یزید عن خمسة وإذا وجد اسم على حرفین فھم محذوف الالم مثل: دم، وید.

ً من اسم على ثالثة أحرف ولكنھم  قد یحذفون مما یقول سیبویھ: لیس في الدنیا اسم أقل عددا
 ُّ ي ي دم دم ولھم ف ك ق ع، وذل ر والجم ي التحقی ً وھو في األصل لھ، یردونھ ف كان على ثالثة حرفا

  )67( وفي شفة شفیة، في عدة وعیده.
ي،  ل ثالث ول: أص ة أص قال ابن جني: "أعلم أن األسماء التي ال زیادة فیھا تكون على ثالث

ي ال زی ال الت ي، وأصل رباعي، وأصل خماسي، واألفع ل ثالث ى أصلین: أص ون عل ا تك ادة فیھ
  )68(وأصل رباعي وال یكون فعل على خمسة أحرف ال زیادة فیھ".

ك  ون ذل ا وال یك ادة فیھ ومن قول ابن جني نجد أن األسماء تكون على خمسة أحرف ال زی
تغناء  ا واس یلة لقوتھ ال فض ى األفع ا عل وا لھ ال فجعل ن األفع وى م ماء أق ال، ألن األس ي األفع ف

  سماء عن األفعال وحاجة األفعال إلیھا، وال یكون فعل من بنات الخمسة.األ
ً آخر یضاف لھذا القول وھو أن األفعال  وقد ذكر في كتاب المنصف أن سیبویھ قد قال قوال
اني، نحو: حروف المضارعة  ا للمع د تلزمھ ول، ألن الزوائ ا أص لم تكن على خمسة أحرف كلھ

                                     
  .45ص ، 1) علل النحو ج 64(
  .185أقسام الكالم العربي، ص ، 47ص  ،1األصول ج  ،ینظر ابن السراج 45ص ،  1) علل النحو، ج 65(
  .186) ینظر أقسام الكالم العربي ص 66(
  .62ص  ،1) سیبویھ الكتاب ج 67(
ور فخر الدین قباوة، الناشر دار الدكت:تحقیق  ،ھـ) الممتع في التصریف669- 597عصفور االشبیلي (ابن ) 68(

  .60ص  1اآلفاق الجدیدة، ج 
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ف ا دحرج وأل ي ت ة ف اء المطاوع ي أوت ون ف ل والن دلوص ى  ح ك عل ا ذل وا أن یلزمھ م، فكرھ نج
  )1( طولھا.

ي  *، وقبعتري*وعضر فوط *فإن قلت: إنھم قد قاال: عندلیب د وھ ونحوھا فألحقوھا الزوائ
  خماسیة، فإن األفعال أقعد في الزوائد من األسماء، ألنھا تنقلھا من حال إلى حال.

ل،  َ َع ُوأوزان األفعال الثالثیة المجردة "ف ، وفَع لَ ِ َوفع ل، فاَع َّ َع رف ف د بح ن المزی ، ل" وم لَ
ْ  لَ عَ فْ نومن المزید بحرفین: ا َ  لَ عَ تَ واف َّ وافع َّ فَ وتَ  ل   .لَ اعَ فَ ل، وتَ ع

  افتكر-انسلخ 
  حرج".لل، كدأما الرباعي المجرد فمن أوازنھ فعْ 

ل فِ  ُ َع ل، ف ِ ل، فَع َ َع ل وف َعْ ي "ف رة أوزان ھ ھ عش ل أما أوزان االسم فالثالثي المجرد ل َ َع ل ف عْ
ُل.لفِعِ  ُع ْل، ف َع ْل، ف ُع   ، ف

ْل ُع ، ف ُّ َل ُل، فِع ْل ُع َل، ف ل ْ ِل، فِع ل ْ َل، فِع ل ْ   .لَ والرباعي المجرد لھ ستة أوزان ھي: فَع
لَ  ِ ل ْ ".لِ والخماسي المجرد لھ أربعة أوزان ھي "فَع ِ ّ َل ْل ِل، فِع ّ ل َ ُع   )2(، ف

أصول: أصل ثالثي وأصل ومن أقوال العلماء نالحظ أن األسماء المجردة تأتي على ثالثة 
د  اعي، وق رباعي وأصل خماسي، أما األفعال فال تأتي إال من أصلین ھما أصل ثالثي وأصل رب

  تشترك األسماء واألفعال في بعض األوزان.
ل ا ا مث د علیھ رف وال یزی ر ونجد أن صیغ األسماء المزیدة قد یصل بنائھا إلى سبعة أح ح

ى نجام، بینما ال یتعدى بناء األفعال ا اء عل ا ج ك أن م ى ذل ال، ومعن ة ح رف بأی دة الستة أح لمزی
  سبعة أحرف ال یمكن أن یكون فعالً بل البد أن یكون من األسماء.

  )3( وأن األسماء المزیدة فیھا أوزان كثیرة ال ضابط لھا.
5- .ً   اإلضافة: فاالسم یقبل اإلضافة المعنویة "المحضة" إذ ال یكون المضاف إال اسما
الم یمتنع دخ -6 وف الغ ل وال س د الرج ول: ق ول قد وسوف على االسم، أال ترى أنك ال تق

  والفعل یقبل "قد وسوف" وال الناھیة ولن ولم.
ولكن قد یمتنع قد وسوف من الدخول على فعل األمر والنھي نحو: أضرب وأقتل ال یجوز 

  أن تقول قد أضرب الرجل، وال سوف اقتل األسد.

                                     
) ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني النحوي، المنصف كتاب التصریف لإلمام أبي عثمان المازني النحوي 1(

 -ھـ1373( 1البصري، تحقیق إبراھیم مصطفى، عبد اللھ األمین الناشر: دار إحیاء التراث القدیم ط 
  .85م) ص 1954

ً جمعھ عنادل. *  العندلیب طائر لھ الھزار یصوت ألوانا
 العضرفوط: العز فوط، أو ذكر الغطاء أو ھو من دواب الجن وركائبھم جمعھ عضارف وعضرفوطات.* 
ً الجمل العظیم وال*   المھزوم، ودابة تكون في البحر لصفیقبعتري: كسفرجل العظم الخلف والصعتري مقصورا

 العظیم الشدید. و
المكتبة  :الناشر، تألیف الشیخ مصطفى الغالیني ، العبقري موسوعة في ثالثة أجزاء  ،ع الدروس العربیة) جام2(

،  2م) ج 1994 -ھـ1415(29شركة أبناء شریف األنصاري للطباعة ط  - بیروت  - المكتبة العصریة صیدا
  .7ص 

ھت) حققھ وقدم 340سنة ( المتوفى ،النحو في الجمل، ) الزجاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق الزجاجي 3(
م) ص 1985 - ھـ1405( 2ط  - بیروت -دار األمل مؤسسة الرسالة :الناشر ،وقدم لھ د. على توفیق الحمد

  .191أقسام الكالم العربي ص  - فاضل مصطفى -360
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  معنى الوظیفة:
ى ال ي المعن ة أو ھ ة المكتوب ي الجمل ة ف ورة الكالمی اظ أو الص تخدام األلف ن اس ل م محص

  )1( المنطوقة على المستوى التحلیلي أو التركیبي.
  والوظیفة إما صرفیة أو نحویة:

  للمباني.ھي المعاني الصرفیة للصیغ المجردة الوظیفة الصرفیة:  -أ
يوالمعنى الصرفي لالسم ھو الداللة على المسمى ومعنى ذلك  م  أن التسمیة ھ ة االس وظیف

ى الصرفیة العامة، وھو ال یدل على زمن البت ا دل عل ھ "م اء االسم بأن رف العلم د ع ذا فق ة، ولھ
ً منھ".   مسمى ولیس للزمن جزءا

  والمعنى الصرفي العام للفعل ھو الداللة على الحدث والزمن.
ي  م ف ریف االس راد أو وقد یؤدى االسم وظیفة صرفیة فرعیة وھي في حالة تص ة اإلف حال

  التثنیة أو الجمع، والتذكیر والتأنیث، وفي التعریف والتنكیر بواسطة اللواصق والزوائد.
َ حیث ینقسم إلى ماضي ومضارع وأمر. ◌ً   ویؤدى الفعل وظیفة فرعیة أیضا

  ومن ھنا نذكر الفروق الوظیفیة بین االسم والفعل:
  االسم یدل على مسمى. -1
و  منمن الزمن، أو لزمن مجرد  یأتي االسم لمعنى مجرد -2 الحدث، حیث یكون الزمن ھ

  مسمى االسم كاللیل والنھار.
ر  -3 ك "زھی ي قول اد ف ر باالجتھ اإلسناد: وھو الحكم بشيء على شيء، كالحكم على زھی
  مجتھد".

ً إلیھ. ً والمحكوم علیھ یسمى مسندا   والمحكوم بھ یُسمى مسندا
  إلیھ ما حكمت علیھ بشيء.فالمسند ما حكمت بھ على شيء، والمسند 

ً أي بتحلیل اإلسناد  ً إلیھ أیضا ً إذا نقل إلى استعمال الصفة، ویكون مسندا فاالسم یكون مسندا
  بطرفیھ.

  )2(أما األفعال فال تقبل اإلسناد إال من طرف واحد إذ ال تقع إال مسندا.ً
  االسم یقبل التنوین. -4
  یقبل حرف النداء. -5
  یف.یقبل "أل" أداة التعر -6
  االسم یثني ویجمع. -7
  یجوز تصغیره وترخیمھ. -8
  یذكر ویؤنث. -9

                                     
  .206) فاضل مصطفى، أقسام الكالم العربي، ص 1(
  .207، أقسام الكالم العربي، ص فاضل مصطفى،  14-13ص  ،1) الغالیني، جامع الدروس العربیة، ج 2(
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ول:  -10 مره، ال تق ھ فتض ي عن ل ال یكن االسم یضمر ویكني عنھ تقول: زید ضربتھ والفع
 ُ   )1( رف.ضمر بعد أن عُ یقوم ضربتھ وال أقوم تركتھ فاالسم أ

لح -11 ال ال تص ا األفع ً أم اعال ون ف لح أن تك ي تص ي الت ماء ھ ة  األس ؤدى وظیف إال أن ت
  )2( الفاعلیة.

ل  -12 رب عاق ول یض ل، وال تق ل عاق ررت برج ول: م ل ال ینعت، تق ت والفع م ینع االس
  فیكون العامل صفة لیضرب.

كل ما صلح أن یكون معھ (یضر وینفع) فھو اسم وكل ما ال یصلح معھ (یضر وینفع)  -13
یس باس ر           فل رب یض ي والض ل ینفعن ول: الرج                                                                    م تق

  )3( ني وال تقول: یضرب ینفعني وال یقوم یضرني.
ً فقد نجد الفروق كثیرة ال تحصى وال تعد من  فھذه الفروق بین االسم والفعل لیست إحصاءا

  خالل اللغة العربیة.

                                     
  .37ص  1) ابن السراج، األصول، ج 1(
  .47ص  ،1) العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب، ج 2(
  .37ص  1) ابن السراج، األصول، ج 3(



  - 19  - 

  المبحث الرابع
  لحرفالعالقة بین االسم والفعل وا

  ھذا المبحث یتحدث عن العالقة بین االسم والفعل والحرف التي ھي أقسام الكلمة األصلیة.
  وذكر ابن مالك في ألفیتھ أقسام الكالم بقولھ:

ٌ كالُ  ُ  كاستقمْ  مفیدٌ  منا لفظ َ  اسم ِ الكَ  وفعل ثم حرف   .لم
  وقد تحدث النحویون عن الفرق بین الكلم والكالم والكلمة.

الم  فالكالم ینقسم إلى ن الك ة، وألن م الم ثالث ثالثة أقسام، ألن المعاني التي یحتاج إلیھا الك
ا ً وال یخبر عنھ وھو الفعل، ومنھ م ً ویخبر عنھ وھو االسم، ومنھ ما یكون خبرا  ال ما یكون خبرا

ً وال یخبر عنھ فھو الحرف.   یكون خبرا
ما یسمو ذا  وإنما قدم االسم على الفعل والحرف، ألن االسم مشتق من س ان ھ ع فك أي ارتف

ھ  االرتفاع لھ مزیة على النوعین اآلخرین لیدل على علوه وارتفاعھ، وألنھ األصل ویستغنى بنفس
  عن الفعل نحو قولك: زید قائم.

َ وأ ل ویُ  الفعل عن االسم ألنھ فرع منھ خر ستغنى وال یستغنى عنھ فلما كان االسم ھو األص
ً علیھ.ومفتقر إلیھ كا منھعن الفعل، والفعل فرع    ن االسم مقدما

ن خُّ یفید مع اسم واحد، نحو قام زید وأدم الفعل على الحرف ألن الفعل وإنما قُ  ر الحرف ع
م  رف بشيء، ل ق الح ر أن تعل الفعل ألنھ ال یفید مع اسم واحد، فإنك لو قلت: بزید أو لزید من غی

ع ا د م رف ال یفی د، والح ً، فلما كان الفعل یفید مع اسم واح ً یكن مفیدا دما ل مق ان الفع م واحد، ك س
  )1( علیھ.

  فالعالقة بین االسم والفعل والحرف، عالقة فرع من أصل.
.ً ً أولیا   والمراد باألصل الحروف الموضوعة على المعنى وضعا

ل  والفرع لفظ یوجد فیھ تلك الحروف مع نوع تعبیر ینضم إلیھ معنى زائد على األصل، مث
ً فإنھ اسم موضوع على ال ى الضرب مثال رب عل ً وال یدل لفظ الض حركة المعلومة المسماة ضربا

  أكثر من ذلك.
اء  فأما ضرب ویضرب وضارب ومضروب فیھا حروف األصل وھي الضاد والراء والب

  فیھا معنى الضرب ومعنى آخر زائد.
د  س، وق م أم العك ن االس تق م ل مش ل الفع ل فھ ن أص رع م تقاق ف ة اش ا عالق ة ھن والعالق

  ذلك.اختلف النحویون في 
  )2( قال الرماني: االشتقاق ھو اقتطاع فرع من أصل یدور في تصاریفھ على األصل.

                                     
  .139ص  1) محمد عبد اللھ الوراق، علل النحو، ج 1(
  .139ص  1، ج 1دار الشرق العربي، بیروت ط ) أبوا لبقاء العكبري تحقیق محمد خیر الحلواني، الناشر 2(
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ظ " وقد نص سیبویھ على اشتقاق الفعل من المصدر بقولھ:  أما األفعال فأمثلة أخذت من لف
  )1( ".أحداث األسماء وبنیت لما مضى ولما ھو كائن لم ینقطع وما سیكون

دث  احب وأحداث األسماء عبارة عن الح ره ص ویین ذك بن النح الف ی و المصدر والخ وھ
ل  ً بین البصریین والكوفیین بقولھ: "ذھب البصریون إلى أن الفع كتاب أسرار العربیة وذلك خالفا

  مشتق من المصدر واستدلوا على ذلك من سبعة أوجھ:
مى  الوجھ األول: ا س ل فلم ھ اإلب ذي تصدر عن ً والمصدر ھو الموضع ال أنھ سمى مصدرا

  دل على أنھ قد صدر عنھ الفعل. مصدراً 
ا أن  الوجھ الثاني: ین، كم ان مع ى زم دل عل ل ی ق والفع ان مطل ى زم أن المصدر یدل عل

  المطلق أصل للمقید فلذلك المصدر أصل للفعل.
ب  الوجھ الثالث: ذلك یج ین فل ل االثن أن المصدر یدل على شيء واحد، وكما أن الواحد قب

  أن یكون المصدر قبل الفعل.
ا  جھ الرابع:الو م، وم ن االس ھ م د ل ل الب ل، والفع و یستغني عن الفع م وھ أن المصدر اس

ً إلى غیره. ً مما ال یكون مفتقرا ً إلى غیره، وال یقوم بنفسھ، أولى بأن یكون فرعا   یكون مفتقرا
ل من الوجھ الخامس ي الفع ا ف ً من الفعل لوجب أن یدل على م : أن المصدر لو كان مشتقا

  الحدث والزمان.
ومعنى آخر، كما دلت أسماء الفاعلین والمفعولین على الحدث وعلى ذات الفاعل والمفعول 

ً من الفعل.   بھ، فلما لم یكن المصدر كذلك دل على أنھ لیس مشتقا
م  الوجھ السادس: ً من الفعل لوجب أن یجرى على سنن واحد ول أن المصدر لو كان مشتقا

اس دل یختلف، كما تختلف أسماء الفاعلین والمفع ولین، فلما اختلف المصدر اختالف سائر األجن
  على أن الفعل مشتق منھ.

أن الفعل یتضمن المصدر، والمصدر ال یتضمن الفعل، أال ترى أن ضرب  الوجھ السابع:
ى أن  ان دل عل رب وإذا ك یدل على ما یدل علیھ الضرب، والضرب ال یدل على ما یدل علیھ ض

رع المصدر أصل والفعل فرع، وصار ھذ ا ف ة فإنھ ن الفض ي المصنوعة م ي األوان ا كما تقول ف
. ٍ   علیھا، ومأخوذة منھا، وفیھا زیادة لیست في الفضة ألن األواني فضة، ولیست الفضة بأوان

  فدل على أن الفعل مأخوذ من المصدر، كما كانت األواني مأخوذة من الفضة.
ن الفعل، وا أخوذ م در م ى أن المص ذھبوا إل ون: ف ة وأما الكوفی ن ثالث ك م ى ذل تدلوا عل س

  أوجھ:
ل  الوجھ األول: ً، فیعت ا ول: قمت قیام حتھ، تق أن المصدر یعتل باعتالل الفعل، ویصح لص

ً، فیصح المصدر لصحة الفعل، فدل على أنھ فرع علیھ.   المصدر العتالل الفعل، وتقول: قام قواما
  قبل المعمول. أن الفعل یعمل في المصدر، وال شك أن رتبة العامل الوجھ الثاني:

                                     
  .12ص  1) سیبویھ، الكتاب، ج 1(
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ً للفعل، وال شك أن رتبة المُ  الوجھ الثالث: ِأن المصدر یذكر توكیدا ة المُ ؤك ل رتب د، ؤكَد قب
  فدل على أن المصدر مأخوذ من الفعل.

  والصحیح ما ذھب إلیھ البصریین وأما ما استدل بھ الكوفیین ففاسد.
حت ً أما قولھم: أنھ یصح لصحتھ ویعتل العتاللھ، قلنا: إنما صح لص ا ھ طلب ل العتالل ھ واعت

ى  دل عل ة، وھذا ال ی اریف الكلم رق تص ف ط ئال تختل للتشاكل لیجرى الباب على سنن واحد، ول
الوا "یاأل م ق رى أنھ رع، أال ت ل والف اء ص ین ی ا ب واو لوقوعھ ذفوا ال د فح ھ یوع ل فی د" واألص ع

ى ی لم تقع بین یاء وكسرةوكسرة وقالوا: وأعد، ونعد، وتعد فحذفوا الواو وإن  ئال حمالً عل ده، ل ع
  تختلف طرق تصاریف الكلمة.

ا أن  وأما قولھم: أن الفعل یعمل في المصدر، قلنا: ھذا ال یدل على أنھ أصل لھ، فإنا أجمعن
ً لألسماء وال لألفعال.   الحروف تعمل في األسماء واألفعال، وال شك أن الحروف لیست أصال

ً للفعل،  رى وأما قولھم: أن المصدر یذكر توكیدا ھ أال ت رع علی ھ ف ى أن دل عل ذا ال ی ا: ھ قلن
ى األول،  ً الثاني فرع عل ً، وال یدل ھذا على أن زیدا ً زیدا ُ زیدا أنك تقول: جاءني زید زید، ورأیت

  )1( فلذلك ھھنا.
ریین  ھ البص ا ذھب إلی اهومن المالحظ الصحیح م ى  -:معن ادة المعن دل زی ى ی م ال عل االس

   أما الفعل قلھ زیادة في زمن. -على معنى في نفسھیدل  -ألنھ
ً من الفعل ألدى ذلك إلى نقص المعاني.   وأن المصدر لو كان مشتقا

روع  د، والف ل واح اني، فاألص عة المع ول، وتوس یید األص د تش تقاق أن یفی ل االش وأص
ى الحدث  دل عل ا ت متعددة، والتوسعة ال تتم إال بزیادة المعنى وھذا ال یتحقق إال في األفعال، ألنھ

  لزمان، والزمان معنى زائد، فدل ذلك على أن االسم أصل، والفعل فرع عنھ.وا
أما عالقة الحرف باالسم والفعل ھي عالقة معنى ومبني، حیث تنقسم الحروف إلى حروف 

: ٍ ٍ وحروف مبان   معان
ل  تقلة، ال تتص ت مس ھا، مادام ى نفس دل إال عل ردة ال ت وز مج ي رم اني: ھ روف المب فح

  روف الھجائیة.بحرف آخر وتسمى الح
وإذا اتصل حرف بآخر كون كلمة، فتنشأ الكلمات الثنائیة، والثالثیة والرباعیة وغیرھا من 
ذا  ى وھ ى معن دل عل ذه الحروف ت ن ھ ة تكونت م ل كلم ض وك ى بع روف إل ض الح انضمام بع

  المعنى یكون جزئي أي مفرد من غیر تركیب.
ال أو  فتتكون من ھذه الحروف صیغ أي كلمات، وھذه الكلمات إما أن تكون أسماء، أو أفع

حروف، ویقصد بالحروف ھنا، التي تكونت من الحروف الھجائیة حروف المعاني، أي التي تدل 
  على معنى في غیرھا.

  وحروف المعاني ھي واحدة من أقسام الكلمة الثالثة ویسمیھا النحویون "أدوات الربط".

                                     
، 80- 73مسائل خالفیة في النحو ص  ،، ینظر العكبري165-161ص  1) ابن األنباري، أسرارا لعربیة، ج 1(

  .492ص  1شرح شذور الذھب، ج ، ینظر ابن ھشام  1ج 
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أن تدل على معنى مجرد "أي الحدوث"  ألن الكلمة إما أن تدل على ذات وھو االسم، وإما
  وھو الفعل، وإما أن تربط بین الذات والمعنى وھو الحرف.

  وحروف الربط نوعان:
ً یجلبھ معھ.   نوع یسمى حروف المعاني، ألنھ یفید معنى جدیدا

ا"  ل: "م ود، مث ى موج ونوع لیس للمعاني،، وإنما ھو زائد أو مكرر، وكالھما لتوكید معن
لباء ومن وغیرھما من الحروف الزوائد، ومثل: نعم، نعم، أو ال، ال أو غیرھما من الزائدة، وكذا ا

  )1( الحروف المكررة، إلفادة توكید المعنى القائم وھذه الحروف تسمى العاملة والمھملة.
  فحروف الربط تخالف حروف المباني في المدلول واألثر.

ى والحرف في اصطالح النحویین ھو كل كلمة ال تدل على م عنى في نفسھا، وإنما تدل عل
  معنى في غیرھا فقط داللة خالیة من الزمن".

  )2( والحرف ثالثة أنواع:
  مختص باالسم، مثل: حروف الجر، وإن وأخواتھا. -1
  مختص بالفعل، مثل: قد والسین وسوف ولم. -2
  مشترك بین االسم والفعل والحرف، مثل: ھل وما. -3

ھ، ومما سبق نعلم أن االسم وحده م ي نفس ي ف ن غیر كلمة أخرى معھ یدل على معنى جزئ
دل  ده ال ی رف وح زمن، وأن الح رن ب ى مقت داللة ال تقترن بزمن، وأن الفعل وحده یدل على معن
ة  ً، فإذا دخل جملة دل على معنى في غیره، وھذه ھي األقسام الثالث على شيء منھما مادام منفردا

  ذي یفید فائدة یحسن السكون علیھا.للكلمة، عالقتھا عالقة تكوین الكالم، ال
  كما في قولك: قد قام زید.

ِ وقد تكون كَ  ي  لم ات وھ ن كلم ة م ة مكون ذه الجمل أكثر وھ وھو ما ركب من ثالث كلمات ف
ُصلت.   ألفاظ موضوعة لمعنى مفرد إذا ف

ات  ت الكلم روف تكون ن الح ل، فم وین جم ة تك فالعالقة بین االسم والفعل والحرف، عالق
  فاظ ومن تلك األلفاظ تكونت الجمل ومن الجمل تخرج لنا التراكیب المختلفة للكالم.التي ھي أل

                                     
  .66ص  1) ینظر عباس حسن، النحو الوافي، ج 1(
  .64ص  1حاشیة الصبان ج  ،الصبان 50ص  1ینظر ابن ھشام، أوضح المسالك ج  )2(
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  الفصل الثاني

لته ووظيفته سم من حيث د  أنواع ا
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  المبحث األول
  االسم الظاھر وأنواعھ

ر  ك ظھ ن ذل روز وم وة وب ى ق دل عل د ی حیح واح ل ص راء أص اء وال اء والھ : الظ َ ر َ َھ "ظ
ً فھو ظاھر، إذ انكشف وبرز.   )1( الشيء یظھر ظھورا

ّ الشيء الخفي"."أظھرت الشيء بینتھ وا   )2(لظھور بُدُو
  حد االسم الظاھر:

ّ بلفظھ وحروفھ على معناه".   )3("ھو ما دل
والشيء أول وجوده تلزمھ األسماء العامة، ثم تعرض لھ األسماء الخاصة، كاآلدمي إذ ولد 

ً، وبعد ذلك یوضع لھ االسم والكنیة واللقب. ً، أو رضیعا ً كان أو أنثى، أو مولودا   سمى ذكرا
نس واسم الجنس فاال ف واسم الج ب والوص ة واللق م والكنی ین العل ا ب دور م اھر ی سم الظ

  الجمعي وبیان كل فیما یلي:
  العلم: -1

  العلم في اللغة مشترك لفظي بین عدة معان منھا:
  .)4(چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ             چ  بل، قال تعالى:"الج

ً للدولة والجند ومن   )5( ھا العالمة والجمع أعالم.ومنھا الرایة التي تجعل شعارا
: شيء ینصب في الفلوات  ُ   )6(دي بھ الضالة".تھوالعلم

  والعلم: یدل على أثر بالشيء یتمیز بھ عن غیره.
ً لھ لداللتھ علیھ".   أما المعنى االصطالحي للعلم ھو: الموضوع على المسمى تمییزا

ھ ال  یة، بخالفنفالعلم یعین مسماه بمجرد الوضع أو الغلبة، ال بقر غیره من المعارف، فإن
  یعینھ إال بقرینة، إما لفظیة "كال" في قولك "الرجل" فإنھ یعین مسماه بقید األلف والالم.

و" ت وھ ي "أن ھ، أي  )7(أو معنویة كالحضور والغیبة ف و معین لمدلول ة فھ م معرف ل اس فك
.ً ً یجعلھ كالمنظور إلیھ بیانا   معین لحقیقتھ تبینا

                                     
م) 1979 - ھـ1399) أحمد بن فارس بن زكریا القزویني الرازي، معجم مقاییس اللغة، مادة ظھر دار الفكر (1(

  .471ص  3عبد السالم محمد ھارون، ج  :تحقیق
دار ومكتبة الھالل، تحقیق: د. مصري  :العین، الناشر) أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي كتاب 2(

  .37ص  4المخزومي، د. إبراھیم السامرائي، ج 
) أحمد بن محمد، شھاب الدین األندلسي، الحدود في علم النحو، الناشر: الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، 3(

  .441ص  1م) ج 2001 -ھـ1421تحقیق نجاة حسن عبد اللھ نولي، طبعة (
  ".24) سورة الرحمن، اآلیة "4(
زدي، جمھرة اللغة، الناشر: دار العلم للمالیین، بیروت تحقیق رمزي ) أبو بكر محمد بن الحسن بن درید اال5(

  .948ص  2م)، ج 1987، (1بعلبكي ط  ،منیر
علمیة بیروت، ) أبو الحسن على بن إسماعیل بن سیده المرسي، المحكم والمحیط األعظم، الناشر: دار الكتب ال6(

  .176ص  2م) ج 2000 -ھـ1421( 1تحقیق: عبد الحمید ھنداوي، ط 
) محمد بن عبد اللھ، ابن مالك الطائي، أبو عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافیة الشافیة، الناشر: جامعة أم القرى 7(

، 246ص  1ج  1 مركز البحث العلمي والتراث اإلسالمي مكة المكرمة، تحقیق عبد المنعم أحمد ھریدي، ط
  .484ص  1ینظر أبو البقاء العكبري اللباب ج 
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ره، فوالعلم اسم یفھم منھ  ً إمعنى معین ال یصلح لغی ا ة یسمى علم ع معرف ان من واض ن ك
ً، كزید وعمرو، وھو یدل على فرد معین بجوھره ومادتھ، ویمكن أن نسمى ھذا العلم، علم  خاصا

  قصدي وھو ما وضع لشيء بعینھ.
ً كمحمد وحسن. وإن كان العلم من واضع ً عاما   نكرة یسمى علما

بالد، فسموا االسم العلم لم یخصوا بھ اإلنسا ن، بل لكل ما یؤلف كالخیل، واإلبل والغنم وال
  بھ الفرس والشاه والمدینة وغیرھا.

  أقسام العلم:
  ینقسم العلم باعتبار تشخص معناه وعدم تشخصھ إلى قسمین:

ة  -1 د بقرین ر مقی و غی د، وھ ین والتحدی ھ التعی ن ذات ل اسم استمد م و ك علم الشخص: وھ
ھ تكلم، أو خطاب، أو غیبة، أ ى بنفس و غن ة كالصلة، فھ ادة لفظی و إشارة حسیة أو معنویة، أو زی

  )1( عن القرینة، ألنھ علم مقصور على مسماه.
ات  راد الحیوان ى وسمیر، وأف ل: عل اس مث راد الن ین أف ویضم كل فرد مشخص بعینھ من ب

أسماء البالد األلیفة التي یكون لھا علم اخص مثل بارع علم لكلب، وأشیاء لھا صلة بحیاة الناس، ك
  )2( والقبائل وغیرھا وھي تدل على مدلوالت بعینھا.

ة وال  و معرف م اللفظي، فھ ا الحك ھ، أم خص بعین رد مش ى ف ولھ حكم معنوي ھو الداللة عل
یضاف وال یعرف بأل لعدم حاجتھ لشيء منھا، ویمنع من الصرف إن وجد مع العلمیة سبب آخر 

  )3( للمنع، كالتأنیث مثالً.
ً كأسامة، فإنھ موضوع للمعھود في الذھن.علم الج -2   )4( نس: ھو ما وضع لشيء ذھنا

ك الجنس  راد ذل ن أف وھو یدل على تلك الحقیقة مركزة في صورة یستعیدھا الخیال لفرد م
  فھي تصدق على كل فرد، فكأن ھذا العلم موضوع لكل فرد من أفراد تلك الحقیقة الذھنیة العقلیة.

  المعاني وھو على ثالثة أنواع:وعلم الجنس یكون للذوات و
ب  -أ ة للثعل رب، وثعال ل شبوه للعق ً مث ما ون اس رات، ویك باع والحش ف كالس ان ال تؤل أعی

  للذئب. "ةدأبي جع"وأبي الحصین للتعلب و"عربط للعقرب،  مویكون كنیھ كأ
ف  -ب ان تؤل ن بأعی ان ب رس ویكھی ب، وللف ین والنس ول الع و الم"ان للمجھ " اء ضأب
  وغیرھا.
حَ  -ج ُ ار"للتسبیح و "كسبحان"ة، سَّأمور معنویة، لیست م ار"للمسیرة و "یس رة  "فج للفج

  )1( ومثل: أم صبور، علم األمر الصعب الشدید.

                                     
  .250ص  1) محمد بن عبد اللھ، شرح الكافیة الشافیة، ج 1(
) أیوب بن موسى الكفوي، أبو البقاء، الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، تحقیق عدنان درویش 2(

  .63ص  1الناشر: مؤسسة الرسالة بیروت، ج  ،محمد المصري
 1ینظر: عباس حسن، النحو الوافي، ج  129ص  1) جمال الدین بن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 3(

  .287ص 
بإشراف الناشر، الناشر: دار ، ) على بن حمد بن على الجرجاني، كتاب التعریفات، تحقیق جماعة من العلماء 4(

  .157ص  1م) ج 1983 - ھـ1403( 1لبنان، ط  -دار الكتب العلمیة بیروت
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ت  ف، وال ینع رف التعری ھ ح ولھ حكم لفظي كعلم الشخص، فھو ال یضاف، وال یدخل علی
ر ن الص ع م ال، ویمن ى الح ده عل رة بع ب النك ھ، وتنص دأ ب النكرة، ویبت ر ب ر غی ع سبب آخ ف م

  )2( العلمیة كالتأنیث في أسامة، وثعالة، ووزن الفعل، والزیادة في سبحان وغیرھا.
ة  رة حقیقی و نك رة، فھ أن النك أنھ ش ین، فش ر مع وحكمھ المعنوي: ھو الداللة على واحد غی
ھ واحد دون  و ال یختص ب خص فھ م الش رى عل ھ مج ً فالعرب أجرت وأطلقت علیھ المعرفة مجازا

  .غیره
  وینقسم العلم من حیث أصالتھ في العلمیة وعدمھا إلى منقول ومرتجل:

عاد  -1 ً: كس ا ر علم المرتجل: ھو من االرتجال وھو االبتكار وھو ما استعمل من أول األم
  علم رجل. *"أذرا" علم امرأة و

ً في ش -2 ً، وإنما استعمل أوال ً مطلقا يء المنقول: ھو الذي لم یستعمل لفظھ أول األمر علما
  )3( غیر العلمیة، ثم نقل بعده إلى العلمیة.

ور د" وث ل، أو اسم عین "كأس در كفض ً إما من مص ل  "والمنقول یكون منقوال أو اسم فاع
اض كشمر"كسعید"كحارث أو اسم مفعول كمسعود أو صفة مشبھة  ان *، أو فعل م ل  *وأب أو فع

.ً   )4(مضارع كیزید ویشكر ومنھ ما كان جملة نحو: تأبط شرا
  لتنكیر.د سیبویھ، ألن األصل في األسماء األعالم كلھا منقولة عنوا

  )5( ن األصل عدم النقل.وعند الزجاج كلھا مرتجلة، أل
  وینقسم العلم من حیث اللفظ إلى علم مفرد وعلم مركب.

َّ العلم المفرد: وھو ما یُ  -1 وھي أعالم أشخاص ) وصالح  (ن من كلمة واحدة نحو "زید"كو
  ھ وضبط آخره على حسب موقعھ من الجملة.ویخضع في إعراب

  العلم المركب: ما یكون من كلمتین أو أكثر وھو ثالثة أقسام: -2
  أولھا: المركب اإلضافي، ویتركب من مضاف ومضاف إلیھ مثل عبد اللھ.

دم  ثانیھا: اإلسنادي وھو ما انضمت فیھ كلمة إلى أخرى على وجھ یفید حصول شيء أو ع
  .حصولھ، أو طلب حصولھ

                                                                                                       
ینظر: جمال الدین بن ھشام األنصاري،  116ص  1) على بن محمد نور الدین األشموني، شرح األشموني ج 1(

  .401ص  1ینظر المرادي: المعروف بابن أم قاسم، توضیح المقاصد، ج  138ص  1أوضح المسالك ج 
  .116ص  1) جمال الدین بن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 2(

 الیمن، وھو أدر بن زید بن كھالن بن سبأ بن حمیر. أبو قبیلة من* 
  .246ص  1) محمد بن عبد اللھ، شرح الكافیة، ج 3(

 علم على فرس، وھو فرس لجد الشاعر جمیل بثینة.* 
 اسم رجل.* 
، ینظر: المرادي ابن أم قاسم، توضیح 149ص  1) أبو البركات محمد بن السراج، األصول في النحو، ج 4(

  .394ص  1سالك ج المقاصد والم
  .129ص  1) خالد بن على األزھري، شرح التصریح على التوضیح، ج 5(
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وھو ما كان جملة في األصل ویتركب من جملة فعلیة، فعل وفاعل أو مع نائب فاعل، مثل 
 َّ ید ف*من رأيٍ  فتح اللھ وسُر م یسمع ، وإما من جملة اسمیة، مثل: الس ھ ل ل أن اھم اسم شخص وقی

  )1( قل من الجملة االسمیة، ولو سمى بھ لجاز.الن
قبل التسمیة فیعرب بحركات مقدرة على وال یعرب أي على ما كان علیھ  فاإلسنادي یحكى

  آخره للحكایة فتضیف صدره إلى عجزه.
ة  ة بنھای ا، حیث اتصلت الثانی ین امتزجت ن كلمت ا تركب م و م ثالثھا: المركب المزجي: ھ

  األولى حتى صارتا كالكلمة الواحدة.
م  رب ل ا، ألن الع ر منھم زج أكث ح م ین، وال یص ن كلمت ي إال م ب المزج ون المرك وال یك

  تركب ثالث كلمات.
  المركب المزجي من جھة اإلعراب والبناء:

رب وإال  د یك و مع حكم األول أن یفتح آخره كبعلبك وحضرموت إال إن كان یاء فیسكن نح
  فال.

رف للع ا ال ینص راب م ً إع را ً وج با ة نص مة والفتح رب بالض اني أن یع م الث ة وحك لمی
  )2( كسیبویھ وعمرویھ. فیبني على الكسر "ھوالتركیب إال إن كان كلمة و"ی

  ومن أنواع االسم الظاھر:
  ثانیاً: اللقب والكنیة:

  وھنا تقسیمھ من حیث داللتھ على معنى زائد على العلمیة.
ادة  ب دون زی ي األغل ة مشخصة ف ى ذات معین دل عل ذي ی م ال والعلمیة كما سبق ھي االس

ى  ة عل و مجرد الدالل د وھ عید وزی ل: س دح، أو ذم، مث ر من م رض آخ ا غ مى وتعینھ ذات المس
  وحدھا، دون غیرھا ودون إفادة شيء یتصل بھا، والداللة على المعنى الزائد.

1-  ً ودا ً مقص دح أو ذم، إشعارا ع اإلشعار بم ة مشخصة، م اللقب: اسم یدل على ذات معین
  بلفظ صریح.

ذم" العابدین  زین ك" أو قصد بھ التعظیم أو التحقیر، فما أشعر بمدح  ا أشعر ب أنف ك "وم
  .*"وعائد الكلب *الناقة

  )3( وھو الداللة على المسمى المعین، واإلشعار بمدحھ أو ذمھ.

                                     
 مدینة عراقیة قدیمة.* 
  .300ص  1ینظر عباس حسن، النحو الوافي ج  391ص  1) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك ج 1(
بن ھشام، شرح قطر الندي  ینظر: جمال الدین 131ص  1) جمال الدین عبد اللھ بن ھشام، أوضح المسالك ج 2(

  .285، ینظر جالل الدین السیوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع، ص 67ص  1ج 
 أنف الناقة: رجل تصدق بأنف ناقة فعیب بھ.* 
ً فلقب بھ.*   عائد الكلب: رجل عاد كلبا
  .603ص  1ج ، ینظر أیوب بن موسى الكفوي، الكلیات،249ص  1) محمد بن عبد اللھ، شرح الكافیة،ج 3(
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3-  ً ا ب تركیب م مرك ي اس ر، وھ م آخ مھ باس ن اس رت ع يء إذا عب ت الش ن كنی ة: م الكنی
ن،  ا اب یف إلیھ ات، أب، وأم، وأض ن الكلم ة م اف كلم و المض دره وھ ي ص ترط ف ً، ویش إضافیا

  عمة، خال، خالة.وبنت، أخ، وأخت، عم، 
  مثل: أبو بكر، أم كلثوم، ابن مریم، بنت الصدیق، أخو قیس، أخت األنصار.

  قال الرضي: الكنیة عند العرب قد یقصد بھا التعظیم، والفرق بینھا وبین اللقب في المعنى.
ّ والبعض یجعل المُ  ً إلى صفة كأبي الحسن، كنیة، وإلى "بأب وأم"ر صدّ◌ ك  مضافا غیر ذل

ً كٍ لقب   )1( .ي ترابً أبا
ا ال  ة فإنھ ً، إال الكنی ا ً أو مركب ردا ً، مف وال ً أو منق وكل قسم من ھذه األقسام قد یكون مرتجال

  تكون إال مركبة.
  ما بین االسم واللقب والكنیة:

  : یقول ابن مالك
اَ  ِ ُ صَحب ْ سواء ْ ذا إن ت َ ◌ َ ر ّ َخ َبا** وأ َق ل َ ، و ً ْیة اً أتَى ، وكُن َ اسْم َ   و

 ِ دیْن َ فر ُ َا م ْ یكون ْ  **    حَ وإن ف ِ ْ فأص دِف َ ي ر ِ ّ ِ الذ   تماً وإالَّ أتبع
إذا اجتمع اللقب مع االسم أو غیره، فالغالب أن یتأخر االسم ألنھ في الغالب منقول من اسم 
أخره،  أمون بت ك م لي، وذل راد مسماه األص وھم السامع أن الم ً، فلو قدم ت غیر إنسان، كبطة مثال

ً ألغنى وقیل أنھ أشھر من االسم ألنھ فیھ معنى  العلمیة مع شيء من معنى النعت، ولو أتي بھ أوال
 ،ً ردا دھما مف ان أح ركبین، أو ك ا م ر الصدیق، وإن  كان و بك اروق، وأب ر الف ً: عم عن االسم مثال
ً، وإما عطف بیان كقولك: ھذا عبد اللھ  ً لالسم في إعرابھ، إما بدال ً، جعل اللقب تابعا واآلخر مركبا

  أنف الناقة، حیث امتنعت اإلضافة للطول. عابد الكلب، ورأیت زیداً 
ذا  و: ھ وإن كانا مفردین، أي كان اللقب والمصاحب لھ مفردین أضیف االسم إلى اللقب نح
ً أو عطف  ً لالسم بدال سعید كرز وھذا مذھب جمھور البصریین، وأجاز الكوفیون جعل اللقب تابعا

.ً ً كرزا ً رأیت سعیدا   )2( بیان مثال
بعدم المانع، فإن كان في االسم مانع لم یضف، ولو كانا مفردین نحو  وجواز اإلضافة مقید

  )3( الحارث كرز، فإن أل تمنع اإلضافة.
أخیر  وب ت ذ وج ر حینئ ئ باللقب، فیظھ م ج ى االسم ث وإذا اجتمعت الثالثة قدمت الكنیة عل

  متنع.اللقب عن الكنیة، ألنھ یلزم من تقدیمھ علیھا حینئذ تقدیمھ على االسم نفسھ وھو م
ویجوز اجتماع الثالثة لشخص واحد، إذا قصد بكل واحد منھما ما ال یقصد باآلخرین، ففي 

  )4( ضرب من الوصفیة. بالتسمیة إیضاح، وفي الكنیة تكریم، وفي التلقی
مى  الى س بحانھ وتع ھ س رى أن الل د، أال ت خص واح ین لش وع علم وز وق د نویج ھ بمحم بی

  وأحمد.

                                     
، ینظر: أیوب بین مقري الكفوي، 482،ص 1) أبو البقاء العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب،ج 1(

  .603،ص 1الكلیات،ج 
لدین بن ھشام، شرح شذور الذھب في معرفة ا ، ینظر: جمال250ص  1) محمد بن عبد اللھ، شرح الكافیة، ج 2(

  .97ص  1دین بن ھشام، شرح قطر الندي وبل الصدى ج ، ینظر: جمال ال179ص  1كالم العرب، ج  
  .391ص  1) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، ج 3(
  .603ص  1) أیوب بن موسى الكفوي، الكلیات، ج 4(
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  وصف.االسم الظاھر ال عومن أنوا
ِ ثالثاً: الوصف:  ً، وص   فة.وھو من وصفت الشيء وصفا

وھو عند النحویین بمنزلة الصفة، وأصل الصفة "وصفة" حذفت واوھا كما حذفت في عدة 
ً عن الواو.   )1( وزنة وقیل الھاء عوضا

م  ف اس ف، ألن الوص ن الوص ص م ف، فالصفة أخ فة والوص ین الص رق ب اك ف ل ھن وقی
ً، والصفة جنس یقع على الكثیر والقلی ل، والصفة ضرب من الوصف، والوصف ال یكون إال قوال

  أجریت مجرى الھیئة وإن لم تكن بھا.
  فالوصف لفظ الواصف كقولك: ظریف، وسالم، والصفة ھي المعنى العام للموصوف.

ق  ل وأحم ل، وقصیر، وعاق و: طوی ك نح ذات وذل وال ال ض أح ى بع دال عل وھي االسم ال
  )2( وغیرھا.

أن ما ذھب إلیھ النحویون من أن الصفة والوصف بمنزلة واحدة ھو األصح،  المالحظ ومنَ 
  إذا كان من جھة اللفظ أو من جھة المعنى الذي ھو یخص الموصوف.

 َ ان والغر ة، ك ان معرف إن ك م، ف ي االس ین المشتركین ف ض والغایة من الوصف، التفرقة ب
ین یزید ونحوه كثیر، مِ سَ ى أن المُ الغرض من الوصف التخصیص، ألن االشتراك یقع فیھا، أال تر

د خصصتھ  الم، أو األدیب فق ل، أو الع فإن قیل: جاءني زید لم یعلم أیھم نرید، فإذا قیل: زید العاق
  من غیره.

اءني  ت: ج ك إذا قل أما إن كان االسم نكرة، كان الغرض من الوصف التفصیل، أال ترى أن
د ل فق ت: رجل عاق إذا قل و، ف ل ھ ذ رجل لم یعلم أي رج ھ ھ یس ل ن ل م فصلتھ عم ف، ول ا الوص

ً بعینھ، ولم یحصل ھنا. تخصھ، ألن التخصیص یعني   )3( شیئا
  وقیل إنھا تخصیص في النكرات وتوضیح في المعارف.

  والمراد بالوصف، اسم الفاعل، واسم المفعول والصفة المشبھة.
ه، وتثنیتھ، رفعھ، ونصبھ، وجره، وإفراد فيوتتبع الصفة الموصوف في عشرة أشیاء ھي: 

  وجمعھ، وتذكیره، وتأنیثھ، وتصریفھ وتنكیره.
راد  ن إف ة م ونالحظ أنھ یتبع الموصوف في اإلعراب والتعریف والتنكیر، وأما حكمھ للبقی

  وتثنیة وجمع وتذكیر وتأنیث، فإنھ یعطى منھا ما یعطى الفعل الذي یحل محلھ في الكالم.

                                     
) أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحقیق: أحمد عبد الغفور 1(

  .1438ص  4م) ج 1987 -ھـ1407( 4للمالیین بیروت ، طعطار، الناشر: دار العلم 
) أبو ھالل الحسن بن عبد اللھ بن سھل بن سعید بن یحي بن مھران العسكري، الفروق اللغویة، تحقیق: محمد 2(

، ینظر: موقف 1438ص  4ج  -إبراھیم سلیم، الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة مصر
  .149ص  1لمفصل، ج الدین بن یعیش، ا

، ینظر: أبو البقاء العكبري، 214ص  1) أبو البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري، أسرار العربیة، ج 3(
  .87ص  1ینظر أیوب بن موسى الكفوي الكلیات، ج  404ص  1اللباب، ج 
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ً لضمیر الموصوف طا في اثنین منھا، وكملت لھ حینئذ الموافقة  بقھفإن كان الوصف رافعا
  في أربعة من عشرة كما قال المعربون.

ررت  ل: م ي الفع ول ف تقول: مررت برجل قائم، وبرجلین قائمین، وبرجال قائمین، كما تق
  برجل قام ، وبرجلین قاما، وبرجال قاموا.

ً السم ظاھر فإن تذكیره وتأنیثھ على حسب ذلك االس اھر، ال وإن كان الوصف رافعا م الظ
ھ  ة أم ل قائم ررت برج ول: م ذلك، تق ون ك ھ یك ذي یحل محل ل ال ا أن الفع وف كم حسب الموص
ي  ھ، وف ي قامت أم ول: ف ك تق ً، ألن ذكرا وف م فتؤنث الصفة لتأنیث األم، وال تلتفت لكون الموص

  )1( عكسھ، مررت بامرأة قائم أبوھا.
وف مؤ ون الموص ت لك ذكر األب، وال تلتف ام فتذكر الصفة لت ل: ق ي الفع ول ف ك تق ً، ألن ا نث

  .)2(چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  چ  أبوھا قال تعالى:
النكرة،  ة ب ف المعرف م توص ذلك ل ن  ول د م ص الواح ا خ ة م ة ألن المعرف رة بالمعرف النك

ذلك یستحیل أن  وف، ل ي الموص ى ھ ي المعن ي جنسھ، والصفة ف ً ف جنسھ، والنكرة ما كان شائعا
ً، ولذلك یستحیل  لواحدالشيء ا یكون شائعاً    الواحد باالثنین واالثنین بالجمع. وصفومخصوصا

ذلك جاز أن  ى، ول ي المعن و ف ي ھ ا ھ وف ألنھ ي الموص ل ف و العام والعامل في الصفة ھ
یحذف الموصوف ویولى العامل الصفة فتقول: مررت بالظریف وال تكرر العامل فتقول: مررت 

  الظریف وھذا ھو مذھب سیبویھ.ببزید 
  ھب األخفش إلى كونھ صفة لمرفوع، أو منصوب أو مجرور أوجب لھ ذلك.وذ

  )3( والذي علیھ األكثرون مذھب سیبویھ.
  ومن أنواع االسم الظاھر:

ترجاع اسم  رابعاً: ن اس ة م ردة أي الخالی ة المج ة الذھنی ى الحقیق دل عل م ی و اس الجنس وھ
  )4( الخیال لصورة فرد منھا.

د أو ھو ما وضع للماھیة من حی ذھن كاألس ي الخارج أو ال ین ف ر أن تع ن غی ث ھي أي م
ة  اسم السبع ویسمى اسم الجنس اإلفرادي فھو ما یصدق على القلیل والكثیر من الماھیة أي الحقیق

  الذھنیة من غیر اعتبار القلة أو الكثرة مثل ھواء ضوء ودم.
ال اص ب ى وزن خ یس عل ھ، ول ن لفظ ھ م د ل وم وھناك اسم الجمع وھو ما ال واح جموع كق

ورھط، أو لھ واحد لكنھ مخالف ألوزان الجموع، كركب، وصحب، جمع صاحب وراكب، أو لھ 

                                     
  .287ص  1) أبو محمد عبد اللھ بن ھشام األنصاري، شرح قطر الندي وبل الصدي، ج 1(
  ".75سورة النساء، اآلیة " )2(
، ینظر: أبو البقاء العكبري، 214ص  1) أبو البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري، أسرار العربیة، ج 3(

  .406ص  1اللباب في علل البناء واإلعراب، ج 
  .116ص  1) على بن محمد نور الدین األشموني، شرح األشموني على ألفیة ابن مالك، ج 4(
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ع  ال، اسم الجم ى وزن رج اب عل و رك ھ، نح ي النسب إلی ھ ف ھ مساو ل ا لكن واحد وھو موافق لھ
  )1( .كابيرركوبة تقول في النسب 

  خامساً:اسم الجنس الجمعي:
ین ویفرق ن اثن رة وشجر  ھو ما یدل على أكثر م ر، وبق ول: بق اء تق ین واحده بالت ھ وب بین

  وشجرة، ومنھ كلم وكلمة.
  وقد یفرق بین الواحد والكثیر بیاء النسب نحو ترك وتركي.

ا  ي لھ وع الت س الجم ى عك ین عل والفرق بینھ وبین جموع التكسیر أنھ ال یلزم فیھ وزن مع
  زنات معینة ومعروفة، فھو ال یوافق زنة من زنات الجمع.

ي  )2( چپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  ن الضمیر في اسم الجنس الجمعي یرجع إلى مذكر كقولھ تعالى:وأ أما ف
  .)3(چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ  الجمع فإن الضمیر یعود على مؤنث كقولھ تعالى:

ي ضمیره  وز ف ا یج بط، وم ث ضمیره ك فمنھ ما یجب تذكیر ضمیره كغنم، وما یجب تأنی
 ِ   )4( .األمران كبقر وكلم

ث اسم ا اعالً وجب تأنی رده ف ع مف اء، إذا وق د بالت ین واح لجنس الجمعي الذي یفرق بینھ وب
ة  ن كنمل م یمك اه، أم ل رة وش ھ كبق ن مؤنث ذكره م ً، أي سواء أكان من الممكن تمییز م عاملھ مطلقا

  )5( فیقال: سارت بقرة، أكلت شاه، دأبت نملة على العمل.

                                     
محمد الحمالوي، شذا العرف في فن الصرف تحقیق: نصر اللھ عبد الرحمن نصر اللھ، الناشر  ) أحمد بن1(

، ینظر: على الجارم ومصطفى أمین، النحو الواضح في قواعد اللغة 68ص  1مكتبة الرشد الریاض، ج
على  ینظر محمد بن 427ص  2العربیة، الناشر: الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، ج 

  .38ص  1الصبان، حاشیة الصبان، ج 
  ".70) سورة البقرة، اآلیة "2(
  ".20) سورة الزمر، اآلیة "3(
  .15ص  1ج ظر ابن عقیل شرح ألفیة ابن مالك،ین،38ص  1مد بن على الصبان، حاشیة الصبان،ج ) مح4(
  .24ص  1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 5(
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  المبحث الثاني
  االسم المضمر وأنواعھ

ع المض اطر، والجم ل الخ ُ وداخ ر ِ ً، والضمیر: السّ ر ضمورا ُ م َضْ َ ی ر َ م مر في اللغة: من ضَ
  الضمائر.

ن  وص ب ال األح ول، وق ع والمفع مر: الموض مائر، والمض ع الض میر والجم م الض واالس
  محمد األنصاري:

َلبِ والحَشا    َ الق ر ِ ضم َ َھا في م َ تُبلى السَرائِرُ     *سَتَبقى ل ٍ یَوم ُ ودّ ة َ   )1(سَریر
 ُّ   وأضمره أخفاه. )2(وأضمرت الشيء: أخفیتھ وھو مضمر مخفي

  والمضمر في االصطالح:
  )3( اسم وضع لتعیین مسماه، بقرینة التكلم أو الخطاب أو الغیبة.

م  یس باس ھ ل ة ألن مى الكنای ري، ویس طلح بص و مص ً وھ میرا مى ض مر یس م المض واالس
  )4( صریح وھو مصطلح كوفي.
  أنواع االسم المضمر:

ا ین ذلك بم ة ك ط، وللغیب اب فق ط، وللخط تكلم فق ون لل ا یك قسم الضمیر بحسب مدلولھ إلى م
ً آخر، وھو ألف االثنین، واو الجماعة، ونون  ً وللغیبة حینا ، نحو: اكتبا ناثاإلیصلح للخطاب حینا

ا ا طالب بن ی وا، اكت ات تیا صادقان، والصادقان كتبا، اكتبوا یا صادقون، والصادقون كتب ، الطالب
  .نكتب

  )5( یقول ابن مالك:
َ وغیرهٍ  اب َ ُ لِما** غ ُّوى ُ وال ُ والواو َماَ  وألف ًاماَ واعل   كق

  المضمر ثالثة أنواع: فإذن
  ضمیر تكلم. -1
  ضمیر خطاب. -2

ت  ً وق ویسمى ضمیر المتكلم والمخاطب ضمیر حضور ألن صاحبھ البد أن یكون حاضرا
  النطق بھ.
  ضمیر الغیبة. -3

  باتفاق، واختلف في سبب بنائھا فقیل:المضمرات كلھا مبنیة 
  تشبھ الحرف وضعا، ألن أكثرھا على حرف أو حرفین وحمل الباقي على األكثر. -أ

میمة مشاھدة أو  -ب ى مسماه إال بض ھ عل تم داللت مر ال ت ً، ألن المض ارا تشبھ الحرف افتق
  غیرھا.

                                     
  .164ص  2نة األدب ولب لباب لسان العرب، ج ) عبد القادر بن عمر البغدادي، خزا1(
  .492ص  4) جمال الدین بن منظور، لسان العرب ج 2(
ص  1ینظر المرادي: توضیح المقاصد والمسالك ج  441) أحمد بن محمد األندلسي، الحدود في النحو، ص 3(

27.  
  .97ص  1) خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على التوضیح،ج 4(
  1/8عقیل ، شرح ابن عقیل،  ابن) 5(
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وه  -ج ن الوج ھ م ھ بوج ي لفظ رف ف دم التص ود، أي ع ي الجم رف ف بھ الح ي تش ى ف حت
  التصغیر وبأن یوصف أو یوصف بھ.

  )1( تختلف صیغھ باختالف معانیھ. -د
والضمیر بأنواعھ الثالثة: ال یثني وال یجمع، إنما یدل بذاتھ على المفرد المذكر أو المؤنث، 
ً فال ضمیر یختص بأحدھا دون اآلخر، أو على الجمع  أو على المثنى بنوعیھ المذكر والمؤنث معا

ً.المذكر، أو ا   )2( لمؤنث ومع داللتھ على التثنیة أو الجمع فإنھ ال یسمى مثني، وال جمعا
  الضمیر قائم مقام االسم الظاھر والغرض من اإلتیان بھ االختصار.

                                     
  .101ص  1) خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على التوضیح،ج 1(
  .218ص 1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 2(
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  أنواع االسم المضمر: النوع األول:
  االسم المضمر المتصل: -1

ا  ال ینفك عن اتصالھ بكلمة اھو م اء بأنواعھ ي:وھي الت اء بأنو (وھ تكلم، الت اء الم ا، ت اعھ
اف  وة، وك ون النس ین، ون ف االثن ة وأل ین، وواو الجماع اء المتكلم ة، وت ب والمخاطب والمخاط

ة.)الخطاب، ویاء المتكلم، وھاء الغائب، وھاء الغائبة ن  ویقع في آخر الكلم ھ، وال یمك دأ ب ، ال یبت
ى عنالنطق بھ وحده ألنھ ال یستغل بنفسھ  د إال،  عاملھ، فال یصح أن یتقدم عل ع بع ھ، وال یق عامل

  )1(إال في ضرورة الشعر كقول الشاعر: ك إالفال یقال: وما أكرمت 
  دیَّارُ  كِ ا إالَّ أالَّ یجاورنَ   وما علینا إذا ما كنت جارتنا  *

  والمضمر إما أن یتصل بالفعل من كتابي وإما أن یتصل بالحرف، كالكاف في علیك.
ا ومن الضمائر المتصلة التاء بأنواعھا  تن، فالضمیر ھن تم، وجئ ا، وجئ ، وجئتم ً ت مثل: جئ

  قیل: ھو التاء وحدھا.
الھاء المتصلة بھا میم الجمع فھما خاصتان بجمع الذكور العقالء، فال وومنھا واو الضمیر، 

  یستعمالن بجمع اإلناث وال یجمع المذكر غیر العاقل.
ل الضمیر ھنا ھو الكاف ومن الضمائر أیضاَ الكاف نحو: أكرمكما وأكرمكم وأكرمكن، فقی

  وحدھا.
  ففي نحو: أكرمھما، وأكرمھم وأكرمھن إنما ھو الھاء وحدھا.

  تضم ھا الضمیر إال إذا سبقھا كسرة أو یاء ساكنة فتكسر نحو: وأحسنت إلى أبیھم.
ي  تین حرفینفنجد المیم واأللف الالحق للضمیر حرفان ھما عالمة التثنیة، والمیم وحدھا ھ

  )2(الذكور العقالء، والنون المشددة الالحقة للضمیر ھي عالمة جمع المؤنث.حرف  عالمة جمع 
  فھنا الضمیر مكون من حرف واحد حسب أقوال بعض العلماء.

ات  ھ من العالم ا یلحق ولكن من العلماء من ینظر إلى الحال الحاضرة، فیجعل الضمیر وم
  مثال:د وھذا القول ھو األقرب للصواب نذكر كلمة واحدة بإعراب واح

  أقسام الضمیر المتصل:
  ینقسم بحسب موقعھ من اإلعراب إلى ثالثة أقسام:

  ما یختص بمحل الرفع فقط، ألنھا ال تكون إال فاعالً أو نائب فاعل وھي خمسة ضمائر:  -1
داھ ذا إح ، وك دقتُ و: ص ورة نح ة أو مكس ت أو مفتوح مومة كان ة مض اء المتحرك ا: الت

  فروعھا.

                                     
لعرب، ینظر: أبو الحسن عبد العزیز ا ) لم أعثر على قائلھ، وقد احتج بھ أبو الطیب المثني في أنھ عن1(

على محمد البجاوي،  - خصومھ، تحقیق وشرح: محمد أبو الفضل إبراھیمالجرجاني، الوساطة بین المتنبي و
  .338ص  1الناشر: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، ج 

ورد صدر البیت: فما نبالي إذا ما كنت جارتنا، ینظر في ذلك: أبو البقاء العكبري، شرح دیوان المتنبي، تحقیق: 
  .383ص  2شلبي، الناشر: دار المعرفة بیروت، ج  مصطفى السقا إبراھیم األبیاري عبد الحفیظ

  .117ص  1، جامع الدروس العربیة، ج ینى) مصطفى الغالی2(
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  و: قاما وقامتا.ثانیھا: ألف االثنین نح
  ثالثھما: الواو الدالة على جمع المذكر نحو: كتبوا.

  رابعھما: نون النسوة نحو: كتبن.
م  ھ األخفش وزع یبویھ، وخالف ول س و ق خامسھما: یاء المخاطبة بناء على أنھا ضمیر، وھ

  )1( أنھا حرف تأنیث، والفاعل ضمیر مستتر نحو: في األمر، قومي وفي المضارع تقومین.
ل:  وھذه لت باألسماء مث ا إذا اتص ال، أم الھا باألفع الحروف ال تكون ضمائر إال عند اتص

  القائمان، والقائمون، فھي حروف دالة على التثنیة والجمع.
اص -2 ل خ ر، إذ ال یوجد ضمیر متص ل الج ل النصب ومح ین مح ل  قسم یشترك ب بمح

  نھما ثالثة ضمائر ھي:الجر، وھذا القسم المشترك بی النصب، وال ضمیر متصل خاص بمحل
ِي أكرمني.   أحدھما: یاء المتكلم نحو: ربّ

  .)2( چڃ  ڃ  چ  چ  ثانیھما: كاف الخطاب بنوعیھ نحو قولھ تعالى:
الى: ھ تع و قول ھ نح ب بنوعی اء الغائ ا: ھ ت  )3(چڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ     چ  ثالثھم إذا كان ف

ً. للغائبة المفردة فیجب زیادة األلف بعدھا متصلة بھا نطقاً    وخطا
بیھ  ر ش رف ج ي ح ي ھ وال الت د ل ت بع ع إال إذا وقع ل رف ي مح ون ف مائر ال تك ذه الض فھ
ً في محل رفع مبتدأ مثل: لوالي، ولوالك، ولوالھا.  بالزائد عن سیبویھ، فما بعد لوال مجرور لفظا

)4(  
  قسم مشترك بین المحال الثالثة محل الرفع ومحل النصب ومحل الجر. -3

  )5( وتختص بشرطین اتحاد المعنى واالتصال. تكلمینجماعة الم وھو نا
ر )7(چ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائچ  وقولھ تعالى: )6(چۆ  ۆ  ۈ  چ  نحو قولھ تعالى:  فاألولى في محل ج

ول  ،چ ۆ چ ، ألنھا مضاف إلیھ، والثانیة في محل نصب چ ۆچ في  ا مفع ل  ألنھ ي مح ة ف والثالث
  .چۈ   چ رفع ألنھا فاعل كما في

                                     
، مصطفى الغالیني، جامع 100ص  1) ینظر: خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على التوضیح،ج 1(

  ..222ص  1، عباس حسن، النحو الوافي، ج17ص  1الدروس العربیة، ج 
  ".3ورة الضحى، اآلیة " ) س2(
  ".37) سورة الكھف، اآلیة "3(
) ینظر أبو الفتح عثمان بن جني، اللمع في العربیة، المحقق: فائز فارس، الناشر: دار الكتب الثقافیة، الكویت، 4(

  .222ص  1ینظر عباس حسن، النحو الوافي، ج  102ص  1ج 
، ینظر: خالد 102ني، اللمع ص جلفتح عثمان بنو ، ینظر أبو ا224،ص 1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 5(

  .10،ص 1شرح التصریح على التوضیح، ج ،ابن على األزھري 
  ".193) سورة آل عمران، اآلیة "6(
  ".286) سورة البقرة، اآلیة "7(
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  نوع الثاني: المضمر المنفصل:ال
ھ  أخر عن ل أو یت بق العام ھ، فیس ن عامل ھ ع تغل بنفس و یس ھ، فھ دأ ب ح أن یبت ا یص و م وھ

ً بفاصل، ویصح وقوعھ بعد إال نحو: أنا مجتھد وما اجتھد إال أنا.   مفصوال
   أقسام المنفصل:

  ینقسم بحسب موقعھ من اإلعراب إلى قسمین: 
  ھي اثنا عشر، منھا ما ھو للمتكلم والمخاطب والغائب.أولھا: ما یختص بمحل الرفع، و

  ضمائر المتكلم:
و  )أنا(قیل في الضمیر  )أنا ونحن (ھي ھ ھ دت  "أن"أن االسم من ا زی بإسقاط األلف، ألنھ

َّ" لبیان حركة النون واستدلوا على ذلك بأنھا في حالة   الوصل یسقط فتقول: أنال أن فھمت أي " اال
ذھب ولو كان من أصل الكلم ریین، وم ذھب البص و م ة لم تسقط في حالة الوصل، وھذا ھ

  )1( الكوفیین، أن االسم ھو مجموع األحرف الثالثة.
  :وأمثلھعدة لغات فصیحة  "أنا " ویقال في

.ً   األولى: حذف ألفھا وصالً وإثباتھا وقفا
ً وھي لغة تمیم. ً ووقفا   الثانیة: إثباتھا وصال

  الثالثة: ھنا بإبدال ھمزتھ ھا.
  ن فإنھ قلب أنا.آالھمزة ومن قال  لرابعة: "أن" بمدة بعدا

  )2(حكاھا قطرب. )كعن( "أن"الخامسة: 
  ضمائر الخطاب:

  وھي خمسة ضمائر مختصة بمحل الرفع:
 َّ ، وأنتما، وأنتم وأنتن   .وھي أنت وھو األصل وفروعھا ھي أنتِ

راء فومذھب ال والضمیر في أنت وفروعھ عند البصریین، إنما ھو أن والتاء حرف خطاب
  )3( ھي الضمیر وھي التي في فعلت. )التاء(أن أنت بمجملھا ضمیر، وذھب ابن كیسان إلى أن 

ي تم  "وف ع " أن ة جم َّ عالم تن ي أن ددة ف ون المش الء، والن ذكور العق ع ال ة جم یم عالم الم
اد، واأل ة اإلناث، والمیم واأللف في أنتما حرفان للداللة على التثنیة، أو المیم حرف عم ف عالم ل

  التثنیة.
  وضمائر الغیاب

ي  ع وھ و "أولھا: وھي خمسة ضمائر مختصة بمحل الرف ي: "ھ روع ھ ل والف و األص وھ
. َّ   ھي، وھما، وھم، وھن

                                     
  .411ص  1) محمد بن عبد اللھ الوراق، علل النحو ج 1(
  .166نظر ابن یعیش المفصل في صفة اإلعراب، ص ی 365ص  1) المرادي: توضیح المقاصد والمسالك، ج 2(
ینظر: المرادي توضیح المقاصد  104ص  1) خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على التوضیح،ج 3(

  .366ص  1والمسالك، ج 
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ى أن  ون إل ب الكوفی ي وذھ ذلك ھ میر وك ھ ض و بجملت ریین أن ھ ور البص ذھب جمھ وم
  )1( الضمیر ھو الھا فقط والواو والیاء إشباع.

  یقول ابن مالك:
 ُ َا ھُو   وذ ٍ أن ال انفِصَ َ ٍ و اع ِھُ     *و ارتفِ وعُ الَ تَشتَب ُ ُر الف َ أنتَ و َ   )2(و

  ثانیھا:
اء  ا بتشدید الی ة إی دوء بكلم ا مب ل منھ ً ك میرا ر ض ا عش ي اثن ما یختص بمحل النصب وھ
راد  ث، وإف ذكیر وتأنی ة، وت م وخطاب وغیب ن تكل ھ م راد ب ى الم دل على المعن ا ی المثناة، وھو م

  وتثنیة وجمع.
  فالمتكلم إیاي وھو األصل وفروعھ إیانا ال غیر.

اف  ر الك اك بكس ھ إی ل وفروع و األص ذكر وھ ب الم اف للمخاط تح الك اك بف اب إی وللخط
َّ وإیاكما وإیاكم، وإیاكُ    .ن

  وللغائب إیاه للمفرد الغائب وفروعھ ھي: إیاھا وإیاھما، وإیاھم وإیاھن.
ھ حر ط ولواحق ا فق م أو مذھب سیبویھ أن الضمیر ھو: إی ن تكل ھ م راد ب ى الم دل عل وف ت

ا  راد كم ى الم ى المعن دل عل ا لت خطاب أو غیبة، ألن الضمیر یدل على ذلك فأردفت الحروف بإی
  )3( أردف الفعل المسند إلى المؤنث بتاء التأنیث.

مائر  ي الض اي ھ اه، وإی اك وإی ن إی اء م اء والی اف والھ ى أن الك ون إل ب الكوفی وذھ
ال االتصال المنصوبة، وأن إیا عما ي ح ي ف ي الت د واحتجوا بأن قالوا: أن الكاف والھاء والیاء ھ

 ُ أ د ال فلما انفصلت عن العامل لم تقم بنفسھا، ف رف زائ ة ح ارت بمنزل ا، وص د علیھ ا لتعتم تي بإی
.ً ً واحدا   یحول بین العامل والمعمول، وألنھا تلحقھا التثنیة والجمع لما بعد إیا ولزومھا لفظا

إلى أن إیا ھي الضمیر وأن الكاف والھاء والیاء حروف ال محل لھا من  وذھب البصریون
  اإلعراب.

رف  ى ح ون عل وز أن یك ل ال یج ل والمنفص وقالوا أن إیا ھي الضمیر ألنھا ضمیر منفص
  )4( واحد، فوجب أن تكون ھي الضمیر.

ة ب روف الملحق ن الح ادة م اج الضمیر والزی ھ ففي إعراب الضمیر المنفصل فاألنسب إدم
  واعتبارھا كلمة واحدة لما فیھ من تخفیف واختصار.

                                     
ینظر المرادي، توضیح المقاصد  570ص  2ألنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، ج ا ) أبو البركات1(

  .104ص  1، خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على التوضیح،ج  366ص  1 والمسالك، ج
  .97ص  1) ابن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك، ج 2(
ینظر: خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على  102) ینظر: أبو الفتح عثمان بن جني، اللمع ص 3(

  .104ص  1التوضیح،ج 
 1، ینظر: ابن یعیش، شرح المفصل، ج 570ص  2نصاف في مسائل الخالف، ج ) كمال الدین األنباري، اإل4(

  .366ص  1ینظر: المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، ج  166ص 
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ارك  لة تش مائر المنفص ع الض ر، وجمی ل الج ة بمح لة مختص مائر منفص اك ض یس ھن ول
  المتصلة في الداللة على التكلم الخطاب والغیبة.

  الوصل والفصل:
  اتصال الضمیر وانفصالھ:

  إما متصل أو منفصل.یقوم الضمیر مقام االسم الظاھر، والغرض منھ االختصار وھو 
فالمتصل أخصر من المنفصل، لذلك لم یسوغوا تركھ إلى المنفصل، فالمواضع التي یمكن 

  تي فیھا بالضمیر المتصل، ال یجوز العدول عنھا إلى الضمیر المنفصل.وأن یُ 
  والمنفصل نحو: قولك أكرمتك فال یقال أكرمت إیاك.

  فھناك مواضع یتعین فیھا االنفصال منھا:
  .)1(چٿ  ٿ  چ  یؤخر عاملھ نحو قولھ تعالى: أن -1
ً نحو: أنت مجتھد أو المجتھدون أنتم. -2   أن یكون مبتدأ أو خبرا
ً بإال أو إنما كقولھ تعالى: -3   .)2(چڳ  ڱ  ڱ  ڱ      چ أن یكون محصورا
ً لمصدر مضاف إلى فاعلھ نحو: یسرني إكرام األستاذ إیاك. -4   أن یكون مفعوال
ً نحو قول الشاعر:أن یكون عامل -5   ھ محذوفا

 َ ك ُ لم َ عِ َعك َم یَنف َ ل َنت ِذا أ ون األوائِلُ    *    فانتسبإ ُ ُر َ الق َ تھدیك َّك   )3(لعل
ً لما قبلھ في اإلعراب كقولھ تعالى: -6   .)4(چٿ  ٿ      ٿچ  إذا كان تابعا

                                     
  ".5) سورة الفاتحة، اآلیة "1(
  ".23) سورة اإلسراء، اآلیة "2(
د بن ربیعة العامري، ینظر: ) ورد ھذا البیت في دیوان لبید بن ربیعة فإن لم تصدقك نفسك فانتسب، وھو للبی3(

 1لبید بن ربیعة بن مالك العامري، دیوان لبید بن ربیعة، اعتني بھ: حمدو طماس، الناشر: دار المعرفة، ط 
  .85ص  1م) ج 2004 -ھـ1425(

  ".1) سورة الممتحنة، اآلیة "4(
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  فیھ االنفصال واالتصال: جوزما ی
  یجوز فصل الضمیر ووصلھ في عدة مواضع منھا:

ً لكان أو إحدى أخواتھا نحو: كنتھ، وكنت إیاه.إ -أ   ذا كان خبرا
إذا كان ثاني ضمیرین بعامل من باب أعطى أي من األفعال التي تنصب مفعولین لیس  -ب

ر أو دأ وخب "أصلھما مبت ْ ن ول: "ظ ر تق دأ وخب لھما مبت ولین أص ي تنصب مفع ال الت أي من األفع
  )1(.سألتكھ، وسألتك إیاه، وظنتنكھ، وظننتك إیّاه

َّ "فإذا اجتمع ضمیران متصالن في باب    وجب تقدیم األخص. "كان وأعطى وظن
ن  ّ م ص ھ وضمیر المخاطب أخ رف من فضمیر المتكلم أخص من ضمیر المخاطب أي أع

  ھ.كالغائب تقول: كنتھ، وسلنیھ، وظننت
ن  وك ولك و: أعطیتھ ع االتصال نح وأجاز المبرد وكثیر من القدماء تقدیم غیر األخص، م

  نفصال عندھم أرجح.اال
دیم وز تق ال یج ي االنفص اه ا وف ك إیّ درھم أعطیت ول: ال ص فتق ر األخ دیم غی ص وتق ألخ

  وأعطیتھ إیّاك.
اني  زم انفصال الث وإذا اتحدت رتبة الضمیرین، بأن یكونا للمتكلم أو المخاطب أو الغائب ل

  )2( فتقول: ظننتني إیاي وعلمتك إیاك وحسبتھ إیاه.
  ر البارز:النوع الثالث:الضمی

  ینقسم الضمیر بحسب ظھوره في الكالم وعدم ظھوره إلى بارز ومستتر.
ة الضمائر  ة، وجمل ً وكتاب ا ب، نطق ي التركی فالضمیر البارز: ھو الذي لھ صورة ظاھرة ف

ً، وذلك ألن البارز إما متصل أو منفصل وھي على النحو اآلتي:ستون البارزة    ضمیرا
  المتصل: -1

  مرفوع ومنصوب ومجرور:: المتصل ثالثة أقسام 
َّ المتصلة نحو: قمتَ  المرفوعةَ البارزة  الضمائر  -أ ً وقمتِ قمتما، قمتم، قمتن ، قاما، ، وقمت

.اقامت ّ   ، قاما، قاموا، قمن
،  -ب ِ ك ك، أكرم ا، أكرم ي، أكرمن و: أكرمن لة نح وبة المتص ارزة المنص مائر الب الض

، أكرمھ، أكرمھا، أكرمھ .أكرمكُما، أكرمكم، أكرمكنّ َّ   ما، أكرمھم، أكرمھن
َ مائر البارزة المخفوضة المتصلة نحالض -ج َ كَ و غالمي، غالمنا، غالم ، غالمكما، ، غالم ِ ك

، غُ  ّ .مھ، غالَ الَ غالمكم، غالمكن ّ   مھما، غالمھم، غالمھن
  المنفصل: -2

  المنفصل قسمان مرفوع ومنصوب.

                                     
 1اصد والمسالك، ج ، ینظر المرادي، توضیح المق121ص  1) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، ج 1(

  .371ص 
  .876ص   1) ینظر المرجع السابق، ج 2(
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ین -أ ة ب ر موزع ا عش ي اثن لة وھ ة المنفص ارزة المرفوع مائر الب ب  الض تكلم ومخاط م
، أنتَ  ّ ، ، وغائب نحو: أنا، نحن، ھو، ھي، ھما ھم، ھن ِ .أنَت ّ   أنتما، أنتم، أنتن

ا،  -ب اي ، أیان و إی ً نح ا ً أیض میرا الضمائر البارزة المنصوبة المنفصلة وھي اثنا عشر ض
  )1( إیاكما، إیاكم، إیاكن، إیاه، إیاھما، إیاھم، إیاھن، إیاھا. ، إیاِ إیاكَ 

  الضمیر المستتر:النوع الرابع:
الم  ي الك ورة ف ھ ص ً غیر ظاھر في النطق والكتابة وھو ما لم یكن ل المستتر ما یكون خفیا
ً، وھو في حكم الموجود الملفوظ بھ، مع أنھ غیر مذكور في اللفظ  ً في الذھن ومنویا بل كان مقدرا

  أنت. المستتر في أكتب فإن التقدیر أكتب ویكون ضمیر رفع فقط وذلك كالضمیر
ونكتب، وإما للمفرد المخاطب نحو: أكتب وإما للمفرد الغائب  تبُ ویكون إما للمتكلم نحو أك

  والغائبة نحو: محمد كتب، وفاطمة كتبت.
  أقسام الضمیر المستتر:

  ینقسم إلى قسمین:
ارز  -1 میر ب ة ض ھ، وال إقام اھر مقام م الظ ة االس ا ال یصح إقام و م تتار وھ واجب االس

صح أن نقول: نجتھد التالمیذ وال ھد فالفاعل ضمیر مستتر تقدیره نحن فال یمقامھ نحو قولك: نجت
  جتھد نحن.ن

د  نحن ھي توكی ل ألن للضمیر ف ي الفاع ون ھ ل وال تك و الفاع ذي ھ تتر ال دة ال  ھالمس عم
  یجوز أن نستغني عنھ.

  وھناك مواضع یجب فیھا استتار الضمیر منھا:
ً: في الفعل المسند إلى المتكلم نحو   : أجتھد ونجتھد.أوال

ً: في المسند إلى الواحد المخاطب اجتھد   .أنت ثانیا
.ً ً: في اسم الفعل المسند للمتكلم مثل أف من الكذب بمعنى أتضجر جدا   ثالثا

ً لفعل التعجب نحو: ما أحسن الشجاعة. ً: أن یكون فاعال   رابعا
ً: أن یكون  ر، عافخامسا ً للزائ ً للمصدر النائب عن فعلھ نحو: قیاما تتر ال ل ضمیر مس الفاع

  تقدیره أنت.
ً: في أفعال االستثناء وھي خال، عدا، وحاشا، ولیس، وال یكون، مثل: جاء القوم خال  سادسا

  )2( زھیر فالضمیر فیھا مستتر تقدیره: ھو یعود على المستثني.
  المواضع التي یستتر فیھا الضمیر جوازاً:

ً أنھ یجوز أن یجعل مكانھ ا   السم الظاھر أو الضمیر المنفصل.ومعنى االستتار جوازا

                                     
، ینظر: عباس حسن، النحو 105ص  1) ینظر: خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على التوضیح،ج 1(

  .227ص  1الوافي، ج 
ص  1 ، ینظر: مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، ج230ص  1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 2(

  .364ص  1، المرادي، توضیح المقاصد والمسالك بشرح ألفیة ابن مالك، ج 123
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عید  د س ت یجتھ و وإذا قل دیره ھ ً تق وازا تتر ج فإن قلت: سعید یجتھد كان الفاعل ضمیر مس
  كان سعید ھو الفاعل.

عید  ل: س ة مث ب والواحدة الغائب ى الواحد الغائ ل المسند إل ي الفع ون ف ً یك وازا والمستتر ج
  اجتھد وفاطمة تجتھد.

  نفصل في نحو قولك:فخلفھ الظاھر والضمیر الم
د إال. ع بع میر الواق  زید قام أبوه فنجده خلفھ الظاھر وھو أبوه أو ما قام إال ھو فیخلفھ الض

)1(  
ً یكون في ضمیر المتكلم والخطاب المفرد.   فمن المالحظ أن استتار الضمیر وجوبا

ً یكون في ضمیر الغائب المفرد.   واستتاره جوازا
  ضمیر الشأن:

میر و الض ذي یتق ھ د لھال و تمھی ة وھ دأ دم الجمل ده ویعرب مبت ي بع ة الت ره الجمل ا، وتفس
والجملة بعده خبر عنھ، ویسمى ضمیر الشأن عند البصریین، ألنھ یرمز للشأن، أي الحال المراد 

  الكالم عنھا.
  عود إلیھ.ر المجھول، ألنھ لم یتقدمھ مرجع یویسمیھ الكوفیون الضمی

م وال مخاطب وال غائب، وذلك نحو قولك: ھو وھو ضمیر غیر شخصي ال یدل على متكل
  زید منطلق أي الشأن والحدیث زید منطلق.

  .)2( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :ومنھ قول اللھ 
  )3( ومنھ قول الشاعر:

  ٌ أتَم َ َم َشُغلٌ ف ُ میالدٌ ف َ الدَھر وتِ      *ھُو َ الصَ دى ذاھِب بقى الصَ َ ٌ كَما أ كر ِ ذ َ   ف

                                     
ینظر خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على  364ص  1) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، ج 1(

  .124ص  1، مصطفى الغالیني جامع الدروس، ج 105ص  1التوضیح،ج 
  ".1) سورة اإلخالص، اآلیة "2(
) أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري جار اللھ، المفصل في صنعة اإلعراب، تحقیق على بوملحم، الناشر: 3(

، الدكتور عبده الراجعي، التطبیق النحوي، الناشر: 252ص  1م) ج 1993( 1مكتبة الھالل بیروت، ط 
  .5ص  1م)، ج 1996 - ھـ1420( 1مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، ط 
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  المبحث الثالث
  ھاالسم المبھم وأنواع

َّ الجواب أي استغلق.   )1(األسماء المبھمة مأخوذة من أبھمت الباب إذا أغلقتھ واستبھم على
ف أو  ن الوص ى ضمیمة م واالسم المبھم ما دلّ على مسمى غیر معین فیحتاج في تعینھ إل

  )2( اإلضافة أو التمییز.
ى وسمیت مبھمة، لوقوعھا على كل شيء، من حیوان أو نبات، أو جماد، وعدم دالل ا عل تھ

  شيء معین یتضح بأمر خارج عن لفظھا.
  )3( وجاء في الحدود المبھم ما افتقر في الداللة على معناه إلى غیره.

  )4( ویطلقھ النحاة على أسماء اإلشارة وأسماء الموصول فھو اسم خاص بھا.
  أسماء اإلشارة:

ھ ارة إلی مى وإش ى مس م دل عل ل اس و ك ي التسھیل، )5(اسم اإلشارة ھ ع  وحده ف ا وض "م
 :وقال ابن الحاجب"ھو الموضوع لمعین في حال اإلشارة "وقال بعضھم:  "إشارة إلیھ و لمسمى

و م" ع ا ھ ھوض ار إلی ي أو  :لمش رد أو مثن ا مف ا إم ث وكل منھم ذكر أو مؤن ا م ھ إم ار إلی والمش
  )6( مجموع.

   .")7(اءأي اسم تصحبھ اإلشارة الحسیة وھي التي بأحد األعض :"وجاء في حاشیة الصبان
و ارة ھ ون اسم اإلش ا یك ن ھن ر، أو  "وم ارة حسیة للحاض ى بواسطة إش ى معن ا دل عل م

  ."معنویة إذا كان المشار إلیھ معنى أو غیر حاضر
  فھو اسم مبھم ال یزول إبھامھ إال بما یصاحب لفظھ من إشارة حسیة.

مھ، أو أر ى المتكلم اس تبھم عل ا اس ل لم ي األص ھ وھذه األسماء إنما وضعت ف و إبھام اد ھ
على بعض المخاطبین دون بعض، فاكتفي باإلشارة إلیھ، أو كانت اإلشارة إلیھ أبین من اسمھ عند 

  المخاطب.
  فالمشار إلیھ إما مفرد أو مثني، أو مجموع، وھو إما مذكر أو مؤنث.

  ما یشار بھ إلى المفرد: -1
  المفرد المذكر: -أ

                                     
ینظر أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللھ بن أحمد السھیلي، نتائج  57ص  12ر، لسان العرب، ج ) ابن منظو1(

  .177ص   1م) ج 1992 -ھـ1412( 1الفكر في النحو الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت، ط 
 97ص  1 م) ج2006 -ھـ1427( 5) تمام حسان عمر، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، الناشر عالم الكتب، ط 2(

  .338ص  1ینظر عباس حسن، النحو الوافي، ج 
  .441ص  1) شھاب الدین األندلسي، الحدود في علم النحو، ج 3(
  .82ص  1) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي، حاشیة األجرومیة، ج 4(
جمال الدین بن ھشام ینظر  142ص  1) خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على التوضیح،ج 5(

  .139ص  1األنصاري، أوضح المسالك، ج 
ینظر المرادي توضیح المقاصد  315ص  1) محمد بن عبد اللھ، ابن مالك الطائي، شرح الكافیة الشافیة، ج 6(

  .405ص  1والمسالك، ج 
  .202ص  1) محمد بن على الصبان، حاشیة الصبان على شرح األشموني، ج 7(
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حمد ذھب البصریون إلى أن ذا ثنائیة وأن األلف یشار للمفرد المذكر بـ "ذا" نحو ذا غالم م
  فیھ أصلیة.

ً، وأن ألفھ زائدة.   )1( وذھب الكوفیون إلى أنھ على حرف واحد وضعا
د  "ذائھ"بھمزة مكسورة بعد األلف، و " ذاءِ " " ذاٍ "وقیل للمفرد المذكر مع  بھا مكسورة بع

  الھمزة وذاؤه بھاء مضمومة بعد ھمزة مضمومة.
ً على التیسیویحس " ذا"األسماء  ولكن أشھر ھذه   ر واإلیضاح.ن االقتصار علیھ حرصا

  المفردة المؤنثة: -ب
اء، و ھ" بإسكان الھ ي" و"ذه" و"ت ـ "ذي" و"ت ة ب ى المؤنث ِ ذهِ "ویشار إل اء  "ھوت ر الھ بكس

  )2( مبنیة على الضم. "وتا وذات"وذھي وتھي باإلشباع 
ردة المؤنث ى المف ا إل ار بھ اظ یش رة ألف دؤة ھذه عش ذال وخمسة مب دؤة بال ي خمسة مب ة فھ

  بالتاء.
  :ما یشار بھ إلى المثنى -2
  المثني المذكر: -أ

  یشار إلیھ في حالة الرفع بـ"ذان" وفي حالة النصب والجر بـ"ذین".
  المؤنث:المثنى  -ب

  یشار إلیھ في حالة الرفع بـ"تان" وفي حالة النصب والجر ب"تین".
. یجوز تشدید النون في مثني ذا ِ ّ ِ وتین ّ   وتا سواء كان باأللف أو بالیاء فتقول: ذین

  .)4(چۈ     ۈ    ٷچ  وقولھ تعالى: )3(چہ   ہ  چ  كما في قولھ تعالى:
ي  عت لمثن اظ وض ل ألف ة ب ة حقیقی ا تثنی ین لیس ن وت ي: أن ذی ین كالفارس ذھب المحقق وم

ره، واسم اإلشارة  واستدل على ذلك بأن التثنیة وتستلزم تقدیر التنكیر، ألن العلم إذا ثني قدر تنكی
  )5( الزم التعریف ال یقبل التنكیر.

  ما یشار بھ للجمع: -3
ة أھل  ي لغ د أفصح وھ ً والم را ً وقص دا ى وأوالء م ً بـ أول ً كان أو مؤنثا یشار للجمع مذكرا

الى: ھ تع ي قول ل ف ھ التنزی ڻ  ڻ  ٹ  چ  الحجاز، والقصر لغة بني تمیم وقیل المد أفصح ألنھ جاء ب
  .)6(چ

                                     
ینظر خالد بن عبد اللھ األزھري، شرح التصریح على  405ص  1المقاصد والمسالك، ج  ) المرادي، توضیح1(

  .315ص  1ج مال الدین، شرح الكافیة الشافیة،اللھ ج، ینظر محمد بن عبد142ص  1ضیح،ج التو
 - ھـ1422( 1) محمد عبد العزیز النجار، ضیاء السالك إلى أوضح المسالك، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط 2(

، ینظر محمد بن یزید بن عبد األكبر، أبو العباس المبرد، المقتضب، تحقیق محمد 139ص  1م) ج 2001
ص  1ینظر المرادي، توضیح المقاصد، ج  271ص 4عبد الخالق عضیمة الناشر: عالم الكتب بیروت ج  

405.  
  ".32) سورة القصص ، اآلیة "3(
  ".27) سورة القصص، اآلیة "4(
 138ص  1عباس حسن، النحو الوافي، ج  405ص  1وضیح المقاصد والمسالك، ج ) ینظر: المرادي، ت5(

  .315ص  1ینظر محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافیة الشافیة، ج
  ".119) سورة آل عمران، اآلیة "6(
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 )1( چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  چ  ویشار بھ للعقالء ولغیرھم مثل قولھ تعالى:
  .)2( چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  وللعقالء نحو قولھ تعالى:

الى: ھ تع ك" كقول رھم "تل الء ویستعمل لغی ى العق ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  واألكثر أن یشار بھا إل
  .)3(چ

  مراتب المشار إلیھ:
  ن في مراتب المشار إلیھ مذھبان:للنحویی

  أحدھما: أن لھا مرتبتین قریبة وبعیدة.
  واآلخر: أن لھا ثالث مراتب قریبة وبعیدة ومتوسطة وھذا ھو المشھور.

  فجمیع ما تقدم من أسماء اإلشارة ھي للقریب. -1
  وھي من غیر زیادة شيء في آخرھا نحو: ذا، ذه، ذان، وذین، تان وتین، وأوالء.

الى:وتلح -2 ھ تع ك كقول ال: ذاك وذان ا فیق اب بأواخرھ اف الخط  )4(چہ   ہ  ھ  ھ  چ  ق ك
  وذینك وتانك، وتاك وتیك، وذیك، وتانك وتینك وأوالئك وأوالك.

ي ال -3 ة ف ً حقیقة جيء بكاف ثابت الحرفیة مسبوق بالم مبالغ د بإذا كان المشار إلیھ بعیدا ع
ین الم  وھي تسمى الم البعد، وأصل ھذه الالم السكون ا وب ً بینھ ا وكسرت اللتقاء الساكنین أو فرق

ك،  "لك -ذا"الجر في  و ذل یم نح ي تم ة بن ي لغ ھ ف ازیین، مجردة من بفتح الالم وھي في لغة الحج
 َّ   تیكن. ما، ذاكم، وتیك، وتیكما و، وذاك وذاكوتلك، وذلكم، وذلكن

ذك ن ت ھ م ي أحوال ع المخاطب ف اب م ث فتتصرف ھذه الكاف التي ھي حرف خط یر وتأنی
  )5( وتثنیة وجمع.

الى: ھ تع ي قول ا ف الى: )7(  چ       چ  و: )6( چ       چ  كم ھ تع ٱ  چ  وقول
  .)9( چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ  وقولھ: )8(  چ ٻ  ٻ

.ً ً فال یصح أن یكون اسم اإلشارة مضافا   وھذه الكاف حرف مبني، ولیس ضمیرا
  إلشارة دون بعض.ویتضح لنا أن ھذه الكاف تلحق آخر بعض أسماء ا

ارة  وتلحق آخر المفرد المذكر نحو: ذاك، والمثني نحو: ذانك، وتلحق ثالثة من أسماء اإلش
ة  ردة المؤنث ا، ذي"للمف ي، وت د، أو "ت ك، أو أوالك بم و: أولئ ا، نح ع بنوعیھ ي للجم ق الت ، وتلح

  .أوالءِ 

                                     
  ".36) سورة اإلسراء، اآلیة "1(
  ".5) سورة البقرة، اآلیة "2(
  ".140) سورة آل عمران، اآلیة "3(
  ".32) سورة القصص، اآلیة "4(
ینظر خالد بن على األزھري، شرح التصریح على  180ص  1) أبو القاسم الزمخشري جار اللھ، المفصل،ج 5(

  .142ص  1التوضیح، ج 
  ".30) سورة الذاریات، اآلیة "6(
  ".37) سورة یوسف، اآلیة "7(
  ".102) سورة األنعام، اآلیة "8(
  ".32) سورة یوسف، اآلیة "9(
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 )1( چ پ  پٻ  ٻ  ٻ   پ چ أما الكاف مع الالم تزاد في األسماء التي للمفرد نحو قولھ تعالى:
  .)2(چې  ى      ىچ  وفي آخر ثالثة للمفردة نحو قولھ تعالى:

ال  ال یق ك ف وتزاد في آخر كلمة أولى التي للجمع وھي المقصورة دون الممدودة نحو أوالل
  )3( أوالء لك.

رف التن دوء بح ي المب ً، وال ف ً كان أو مذكرا ھ وال تزاد في اسم اإلشارة الذي للمثني مؤنثا بی
  والمختوم بكاف الخطاب فال یصح ھذا لك.

ھ  ا لحقت ب وم و للقری اب فھ اف الخط ن ك رد ع ا تج ھ مم ظ أن ھ نالح ففي مراتب المشار إلی
  فھو للمتوسط، وما لحقتھ الكاف مع الالم فھو للبعید. احدھوالكاف 

ار إلیوتسب ى المش ھ المخاطب عل ھ لتنبی ئ ب ً ھا التي ھي حرف ج ھ ق أسماء اإلشارة كثیرا
  نحو: ھذا وھذه وھذان وھاتان وھؤالء.

ي  ً ف ا ك: ذا، وذاك، ووجوب ي قول ً ف وھي لیست من جملة اسم اإلشارة بدلیل سقوطھا جوازا
ى أن  اج إل رائن حال، یحت ارة ق ھ، ألن اإلش م المشار إلی ط لالس ھ فق رف تنبی قولك: ذلك، وھي ح

  ینظر إلیھا.
ھاتان، وھؤالء، والمصاحب لھا نحو: رد من الكاف نحو: ھذا وھذه، جوھي تدخل على الم

  )4( ولكن ھذا الثاني قلیل. ك وھاتیك، وھذانك وھاتانك وھؤالئك ھذا
وھا  "ھا أنا ذا"ویجوز أن یفصل بین ھا التنبیھ وبین اسم اإلشارة بضمیر المشار إلیھ نحو: 

الى"  )5(نحن ذان، وھا نحن أوالء ال تع ڻ  ڻ  ٹ  چ  :ھو أولى وأفصح وھو وارد في بلیغ الكالم ق
  )7( ."ھا إن ذا الوقت حان" :والفصل بغیره قلیل مثل )6(چٹ  ۀ  

 ً ـ  "ھنا"ومن أسماء اإلشارة أیضا ھ ب رنا إلی ً أش ا ان قریب إن ك ان، ف إال أنھ مخصوص بالمك
ً بحرف تنبیھ فیقال:  "ھنا" چ  أو ھھنا نحو قولھ تعالى: "أقم ھنا"مجردً عن كاف الخطاب ومسبوقا

  فال یشار بھ إال للمكان. )8(چٺ   ٺ  ٺ  
الى: ھ تع اك كقول و: ھن دھا نح اب بع ڳ  ڳ  ڳ    چ      وإن كان للمتوسط جيء بكاف الخط

  .)1(چ

                                     
  ".2) سورة البقرة، اآلیة "1(
  ".83) سورة القصص، اآلیة "2(
، جمال 338ص  1، ینظر عباس حسن، النحو الوافي، ج 142ص  1) عبد العزیز النجار، ضیاء السالك ج 3(

  .158ص  1الدین بن ھشام األنصاري، شرح شذور الذھب، ج 
ینظر محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح  -178ص  1) عبد اللھ بن أحمد السھیلي، نتائج الفكر في النحو، ج 4(

  .317ص  1الكافیة، ج 
ینظر مصطفى الغالیني، جامع الدروس   -122ص  1شموني، شرح األشموني، ج ) على بن محمد األ5(

  .128ص  1العربیة، ج 
  ".119) سورة آل عمران، اآلیة "6(
  .128،ص 1) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، ج 7(
  ".24ورة المائدة، اآلیة ") س8(
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ً جيء بكاف الخطاب مع الم البعد في اسم اإلشارة نحو: "ھنالك".   )2(وإن كان بعیدا
ا ك الزم اك وھنال راد بھن د ی ك وق ال ھھنال ك إذ ال یق ى ھنال ا عل ول وال تدخل الھ ھ ق ن ومن

  )3( الشاعر:
تَشابَھَت   َ َت و م َ ُ تَعاظ ُمور ِذا األ إ َ ع    *و َ فز َ َینَ الم َ أ فون ِ َ یَعتَر ناك َھُ   ف

  ومن أسماء اإلشارة للمكان: ثم.
َ  "ثم"ویشار للمكان البعید بـ  َّ و َّ ھن   .)4(چڦ  ڄ  ڄ  چ  ، أو ھنت نحو قولھ تعالى:"ا وھنا
ع كلتاھما تفید  "ھنا وثم"فأسماء اإلشارة  ذا راج رف، فھ ي ال تتص ة الت اإلشارة مع الظرفی

وظیفي  ى ال دد المعن ى تع ل با فاختصنإل ي تصلح لك ارة الت ة أسماء اإلش ان دون بقی ارة للمك اإلش
  )5( مشار إلیھ مكان أو غیر مكان.

ھ  ار إلی ى مش ور عل ارة مقص ل اسم إش ارة یناسبھ، وك م إش ھ اس ونالحظ أن لكل مشار إلی
  اإلشارة مبنیة وذلك لتضمنھا معنى حرف اإلشارة وإن لم ینطق بھ.ع أسماء یبعینھ، فجم

تح "ذي"فمثال ما بني على السكون ذا للمذكر و ي على الف ا بن ث، وم م  "للمؤن ي "ث ا بن وم
ون:  "ھؤالء"على الكسر  ؤالءُ "وما بني على الضم ما حكاه قطرب من أن بعض العرب یقول  "ھ

  )6(أو جر على حسب تصرفھا أو موقعھا من الجملة. بالضم ولكنھا كلھا في محل رفع، أو نصب
ول:  ا تق ف بھ ف ویوص ارة توص ماء اإلش ل"أس ذا الرج اءني ھ د " "ج اءني زی ذا "وج ھ

  )7( بمنزلة جاءني زید المشار إلیھ.
ره، وأسماء اإلشارة  د تنكی أسماء اإلشارة ال تضاف ألنھا ال یجوز أن یضاف االسم إال بع

. َّ   )8( معرفة ال یمكن أن تنكر
وز بعده، وھو الحسن اسم اإلشارة یفسر بما ، لقولك: ھذا الرجل، وھذا الثوب ونحوه، ویج

كأن یصغر اسم اإلشارة ألنھ أشبھ االسم الظاھر لقیام د.ھ بنفسھ، فیمكن أن یبتدأ بھ كقول ذا زی  : ھ

)9(  
اللبس  النعت أو البدل، أو عطف البیان، إلزالة إبھامھ، ومنع يءاسم اإلشارة یكثر بعده مج

ً ھو  "جاء ھذا الرجلُ " ،و"جاء ھذا الفضل"عنھ، تقول:  ً فإعرابھ نعتا ً مشتقا فإذا كان ما بعده اسما
ً، أو عطف بیان، كل ذلك ما لم یوجد مانع. ً فاألفضل إعرابھ بدال   )10( األفضل، أما إذا كان جامدا

                                                                                                       
  ".11) سورة األحزاب، اآلیة "1(
  .317ص  1) محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافیة الشافیة، ج 2(
  ) قائلھ األفوه األوذي.3(
  ".64) سورة الشعراء، اآلیة "4(
 1موني، جینظر: األشموني، شرح األش 142ص  1) جمال الدین بن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 5(

  .317ص  1، محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافیة، ج 123ص 
  .335ص  1ینظر: عباس حسن، النحو الوافي، ج  158ص  1) ابن ھشام، شرح شذور الذھب ج 6(
) محمد بن حسن بن سباع، شمس الدین المعروف بابن الصائغ، اللمحة في شرح الملحة، تحقیق إبراھیم بن 7(

م) 2004 -ھـ1424( 1، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمیة المدینة المنورة، ط سالم الصاعدي
  .729ص  2ج 

  .86ص  1) أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي، الخصائص، الناشر: الھیئة المصریة العامة للكتاب، ج 8(
  .267ص  4) إسماعیل بن سیدة المرسي، المخصص، ج 9(
  .335ص  1الوافي، ج ) عباس حسن، النحو 10(
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  میز العدد.ومن األسماء المبھمة األعداد لواحد واثنین وثالثة، وینزاح إبھامھا بت
  والموازین كأوقیة ورطل وغیرھا، ینزاح إبھامھا بالتمییز أو الوصف نحو: رطل مصري.

د، وصاع"المكاییل  ُ   یزول إبھامھا بالتمییز أو الوصف.و، "كقدح، وم
  یزیل إبھامھا بالتمییز.و، "كشبر، وباع"المقاییس: 
  )1( ویزیل إبھامھا باإلضافة. "كفوق وتحت وأمام ووراء"والجھات 
، ویزول إبھامھا باإلضافة أو الوصف نحو: وقت طیب، "كحین، ووقت، وساعة"األوقات: 
  وساعة مباركة.

ت  ى وق ة أو إل ى جھ افة إل ام باإلض ل اإلبھ واء فیزی وما یصلح للجھات واألوقات على الس
  )2( فتصیر بمعنى الجھة أو الوقت نحو: لدن، وعند وقبل، وبعد.

دد  قلتفنالحظ أن الجھات واألوقات تن عن اسمیتھا وتستعمل استعمال الظروف في قبیل تع
  المعنى الوظیفي، وھذا ال یخرجھا عن اسمیتھا.

  أسماء الموصول
صلة بالضم االتصال ُ  )3(وصل الشيء وصالً ألمھ وأوصل الشيء واتصل ولم ینقطع، والو

  وھذا یفید اإللتمام واالتصال الالزم بین شیئین.
ً ال ینفصل.بمنھ ما التحم  علیھ أن الموصول یقصد ویبنى ً وثیقا ً بھ اتصاال   )4(ھ غیره متصال

يء  ى ش ھ إل راد من ین الم االسم الموصول: ھو االسم المبھم الذي یحتاج في توضیحھ، وتع
  )5( یتصل بھ یسمى الصلة، وھي مشتملة على ضمیر یربطھا بھ یسمى العائد.

  )6(ده ابن الحاجب بقولھ: "ما ال یتم إال بصلة وعائد".وح
  )7( فلم یحتج إلى حد. وقیل ھو محصور بالعد

  ألفاظ الموصول االسمي، أو أسماء الموصول تنقسم إلى مختصة ومشتركة.
ً علیھا. ً في الداللة على بعض األنواع دون بعض، مقصورا   فالمختص: ما كان نعتا

و  الم وھ ي الك ب مقتض ث حس ذكر ویؤن ع وی ي ویجم رد ویثن ذي یف و: ال ر ھ د آخ ھ ح ول
  : ضربان

  مذكر ومؤنث.

                                     
  .97ص  1) تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ج 1(
  .97،ص1ج ) تمام حسان، المرجع السابق2(
جد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط، تحقیق مكتب التراث في مؤسسة م )3(

الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان،  الرسالة، بإشراف محمد نعیم العرقسوسي، الناشر: مؤسسة
  .1068ص  1م) ج 2005 - ھـ1426( 8ط 

  .165ص  1) محمد عبده، النحو المصفي، الناشر: مكتبة الشباب، ج 4(
، ینظر 341ص  1ینظر عباس حسن، ج  ،144ص  1) جمال الدین بن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 5(

  .113ص  2اللباب، ج ، ینظر أبو البقاء العكبري  126، ص 1األشموني شرح األشموین ج 
  .416ص 1) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، ج  6(
  .319ص  1) جالل الدین السیوطي،  ھمع الھوامع، ج 7(
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واع دون  ذه األن ض ھ ى بع ة عل ي الدالل ً ف ا ا لیست نعت أما المشتركة: تسمى العامة، فھي م
ً على بعضھا، وإنما یصلح لألنواع كلھا.   )1( بعض، ولیس مقصورا

ت ع فیش د للجمی ظ واح ون بلف ي تك ي الت ذكر رك أي ھ ع والم ي والجم رد والمثن ا المف فیھ
  والمؤنث.

  صة:أسماء الموصول المخت
  لمفرد:ا -1
و  ) ھيوالتي (وھي للمفرد المذكر، " الذي" ره نح ل وغی تعمل للعاق ة، وتس ردة المؤنث للمف

  .)3(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ  ونحو قولھ تعالى: )2(  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  قولھ تعالى:
ا  ً كم ا ً حكم ردا ً حقیقة، وأن یكون مف ول:توال فرق بین أن یكون المفرد مفردا ذي زی "ق د ال

  )4( ."الفریق الذي أعمل فیھ فریق نافع"و "یزورنا رجل كریم
ون  "الذي"في  "الیاء والالم"من العرب من یشدد یاءه، وقیل:  "الذي"و أصالن قال الكوفی

  االسم الذال وحده وما عداه زائد.
مستعمالن في كل مسمى وكل ما وقع أحدھما موقعھ علم أنھ موصول وإال  "فالذي والتي" 

ي  "فالذي والتي"، وموصولیتھما الزمة في الغالب، بخالف موصولیة غیرھما فال ل ف ا األص ھم
  أسماء الموصول.

                                     
 1ینظر مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، ج  144ص  1) ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 1(

  .342ص  1س حسن، النحو الوافي، ج ، ینظر عبا131ص 
  ".74) سورة الزمر، اآلیة "2(
  ".1) سورة المجادلة، اآلیة "3(
 1ابن عقیل: شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، ج  144، ص 1) ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 4(

  .141ص 
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  )1(بحذف الیاء، فخففوه من غیر وجھ."الذ "خفف الموصول لكثرة االستعمال فقالوا: وقد یُ 
  تھ وفي الذي أربع لغات وھي الجیدة.االستعمال والستطالة الموصول بصل وقیل لكثرة

ة حذفھا ال اء والثانی ذ"ذي بسكون الی ذال  "ال ة تسكین ال ذ"بالكسرة والثالث راء  "ال على إج
َّ "الوصل مجرى الوقف، والرابعة تشدید الیاء على المبالغة  واللغات األربع مقولة أیضاَ في  "الذي

  )2( ."التي"
  المثني: -2
اللذیان " أن یقال:  وھنا أجریا مجرى مثني المعرب وكان مقتضي األصل "اللذان واللتان"
ي  "واللتیان ة المبن ین تثنی وا ب نھم فرق اء ولك ف ی كما یقال: قاضیان بإثبات الیاء، وفتیان بقلب األل

ل عرب، فحذفوا اآلخر، ولكنھما مبنیاوالم تح قب م تف ذلك ل ك، وك ي التحری ظ ف ا ح ن لیائھ ن ولم یك
  عالمة التثنیة بل بقیت ساكنة، فحذفت اللتقاء الساكنین.

  ."اللتان سافرتا" نحو: جاء اللذان سافرا و "اللذان واللتان"حالة الرفع یقال: ففي 
ین" و ذین واللت ل  "الل ر مث ب والج ة النص ي حال دا: "ف ذین اجتھ ت الل ین "، و"أكرم اللت

ي  "واللتین تعلمتا" أحسنت إلى الذین تعلما "و "اجتھدا وھما في حالة الرفع مبنیان على األلف وف
ب وا التي النص ً، ح را ً وج با اء نص ً وبالی ا األلف رفع ربتین ب تا مع اء، ولیس ى الی ان عل ر مبنی لج

یس  ي ول ا إعراب المثن ن یعربھ اء م كالمثني، ألن األسماء الموصولة مبنیة ال معربة، ومن العلم
جرور مفنقول مرفوعة وعالمة رفعھا األلف ومنصوبة وعالمة نصبھا الیاء وببعید عن الصواب.
  .وعالمة جرھا الیاء

ٹ  ڤ  چ  یجوز تشدید النون في المثني سواء كان باأللف أم بالیاء، وقد قرئ في قولھ تعالى:
  بتشدید النون. )4(چىئ  ىئ  ىئچ  كما قرئ في قولھ تعالى: )3(چڤ  

  )5(قیل أنھ مع األلف متفق على جوازه، وأما مع الیاء فمنعھ البصریون، وأجازه الكوفیون.
  تعویض عن الیاء المحذوفة على غیر قیاس.وقیل: تشدید النون قصد بھ ال

ة  ف التثنی ین أل زم الفصل ب قال الفارسي: النون المزیدة في اللذان واللتان ھي الثانیة لئال یل
  )6( ونونھا، وقال أبو حیان: ھي األولى لئال یكثر العمل بإسكان األولى وإدغامھا.

  )7( وبعض ربیعة یحذفون نون اللذان واللتان.
  األخطل:كما في قول 

َذا     َّ الل ي َّ ِنَّ عَم َیبٍ إ بَني كُل َ َغالال  *أ َكَّكا األ ف َ َ و لوك ُ تَال الم َ   )1(ق

                                     
  .183ص  1ة اإلعراب، ج نعجار اللھ، المفصل في صالزمخشري، ) 1(
ص  1ینظر: محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافیة الشافیة، ج ،  114ص  2لعكبري، اللباب، ج ) ا2(

  .419ص1المرادي، توضیح المقاصد  والمسالك، ج   253
  ".16) سورة النساء، اآلیة "3(
  ".29) سورة فصلت، اآلیة "4(
ینظر مصطفى الغالیني، جامع الدروس 186ص  1) محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافیة الشافیة، ج 5(

  .129ص  1العربیة، ج 
  .215ص  1) محمد بن على الصبان، حاشیة الصبان، ج 6(
ص  1ینظر المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، ج  144ص  1) ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 7(

  .114ص  2ینظر العكبري اللباب في علل البناء واإلعراب، ج  422
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ً للموصول لطولھ بالصلة لكونھا كالشيء الواحد.   فالحذف تقصیرا
و  دید، وھ ن دون تش ات م ات: اإلثب ول ثالث لغ ون الموص ي ن ى أن ف ص إل ا نخل ن ھن وم

بعض األكثر، نحو اللذان، واللتان، والتشدی ة ل ذف وھي لغ ّ وبالح ان ّ واللت د وھو كثیر نحو: اللذان
  العرب نحو: اللذا، واللتا.

  الجمع: -3
ن  "الذین"لجمع المذكر  وھي تستعمل للعاقل، فیاء األصل محذوفة من أجل یاء الجمع، وم

ل "الذین"والجر والنصب بالیاء  "الذون"العرب من یجعلھا في الرفع بالواو  ً ب ا  ولیس ذلك إعراب
  تشبیھ لھ بالمعرب.

                                                                                                       
  .387الدیوان، ص  )1(
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ذكور  ل فیشبھونھ بصفات ال ا ھزی ل، وأم ر ھزی د غی ي عن و مبن ل فھ ن یعق ھ م فإذا أرید ب
  )1(."نصر الذون ھدوا على الذین ضلعا"العقالء، فیعبرونھ، ویقولون: 

ً  "الذي"ومن جموع  ین"أیضا ذیل تع ،"الالئ ا أعربت وھ ھ كم ذین"رب ون  "ال ن " فیقول لع
  )2( فیبنونھ. "لعن الالئین كفروا"ل غیرھم: ویقو "الالءون كفروا
، وقد یستعمل في "جاءني األلي فعلوا"للعاقل وغیره نحو:  "الذین"بمعنى  "األلى"یستعمل 
  )3( جمع المؤنث.

  وقد اجتمع األمران في قول أبي ذؤیب الھذلي:
َ عَلى األولى   ُولى یَستَلئِمون تُبلى األ َ ِ كَا    *و وع َ َ الر َّ یَوم ِ تَراھُن ُبل ِ الق إ دَ ِ   لح

  إذا تضمنت معنى الجزاء أو مقصود الجنس. " الذین"في موضع  "الذي"وقد تقع 
الى: ھ تع زاء قول ى الج منھا معن ي تض  )4( چٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  فف

ً. )5(چٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ  ومثال مقصود الجنس قولھ تعالى:   فھذان النوعان یستعمالن كثیرا
  وفیھ لغتان: إثبات الیاء وحذفھا." الالتي "ولجمع المؤنث 

ً إثبات الیاء وحذفھا.   واللالئي وفیھ لغتان أیضا
ا  رى منھ وع أخ اك جم واتي " وھن ذفھا و" الل اء وح ات الی واء" بإثب اللواء  "الل د وب بالم

ً على الكسر و" الالء ِ"بالقصر، و  ویقال ھذه لیست جموع حقیقیة وإنما،  "اللواتي" بالقصر، مبنیا
  )6( ھي أسماء جموع.

                                     
ص  8ینظر ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ج  114، ص 2) العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب، ج  1(

  .258ص  1محمد بن عبد اللھ جمال الدین شرح الكافیة، ج  114
  .114ص  2ینظر العكبري اللباب، ج  ،422ص  1) المرادي: توضیح المقاصد والمسالك، ج 2(
 1، محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافیة الشافیة، ج 142ص  1، شرح ابن عقیل، ج ) ابن عقیل3(

  .149ص  1، ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 258ص
  ".23) سورة الزمر، اآلیة "4(
  ".17) سورة البقرة، اآلیة "5(
 183ص 1مفصل، ج  لي، ا، ینظر الزمخشر260ص  1) محمد بن عبد اللھ جمال الدین،شرح الكافیة، ج 6(

 1، ینظر األشموني، شرح األشموني، ج 319ص  1ینظر جالل الدین السیوطي، ھمع الھوامع، ج 
  .136ص
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  )1( مكان الالتي. )األلي(وقد تستعمل 
  ":ىكما في قول الشاعر "قیس بن الملوح مجنون لیل

َھا     بل َ لى كُنَّ ق ُ َّ األ ب بُّھا حُ حا حُ َ َبلُ   *م ن ق ِ لَّ م َم یَكُن حُ كاناً ل َ َّت م ل حَ َ   )2(و
  ي الالتي كن قبلھا.حأي 

  أسماء الموصول المشترك:
ض، ویسمى بالموصول  واع دون بع ً في الداللة على بعض ھذه األن العام وھو ما لیس نعتا

ً على بعضھا، وإنما یصلح لألنواع كلھا.   )3( ولیس مقصورا
  والجمع والمذكر والمؤنث. لجمیع فیشترك فیھا المفرد والمثنىوھي التي تكون بلفظ واحد ل

 َ ْ ألفاظ الموصول المشترك أشھرھا ستة "م َ ن   ، أل".ا، وأي، وذو، وذا، م
 َ   :نْ م

  .)4(چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  أكثر استعمالھا في العقالء فھي تكون للعالم نحو قولھ تعالى:
  وقد تستعمل من لغیر العقالء وذلك في ثالث مسائل:

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    چ  األولى: أن ینزل غیر العاقل منزلة العاقل، كقولھ تعالى:
  )6( ومنھ قول الشاعر: )5(چۈئ   ۈئ  

ھُ    ناحَ ٍ جَ عیر ُ ن م ِ َطا ھَل م َ الق رب ِ َس َطیرُ     *أ ُ أ َد ھَویت َن ق ِلى م ّي إ َعَل   ل
الى: ھ تع م واحد، كقول ي حك ل ف ع العاق ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    چ  الثانیة: أن یندمج غیر العاقل م

  .)7(چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
  فالسجود یشمل العاقل وغیره.

ل بالعا ر العاق رن غی ة: أن یقت الى:الثالث ھ تع ن كقول ل بم وم مفص ي عم ل ف                                   ق
  .)8( چ ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ  ٿڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿچ 

  )9( فالدابة تعم أصناف كثیرة على وجھ األرض.

                                     
  .149ص  1) ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 1(
) ینظر جعفر بن أحمد بن الحسین السراج القاري البغدادي، أبو محمد مصارع العشاق، الناشر: دار صادر، 2(

  .48ص  2روت، ج بی
  .342ص  1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 3(
  ".43) سورة الرعد، اآلیة "4(
  ".5) سورة األحقاف، اآلیة "5(
الي، غالي ونشره أحمد بن یحیى تعلب، ینظر أبو على الغ) قیل ھو للعباس بن األحنف، وذكر في أمالي ال6(

مد بن سلیمان، األمالي، الناشر: دار الكتب إسماعیل بن القاسم بن عبدون بن ھارون بن عیسى بن مح
  .140ص  1م) ج 1926 -ھـ1344( 2المصریة، ط 

  ".18) سورة الحج، اآلیة "7(
  ".45) سورة النور، اآلیة "8(
ینظر مصطفى الغالیني، جامع  277ص ،  1) محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافیة الشافیة، ج 9(

ینظر ،  102ص ،  1نظر: ابن ھشام األنصاري أوضح المسالك، ج ، ی132ص  1الدروس العربیة، ج 
  .135ص  1األشموني، شرح األشموني، ج 
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  "ما":
ن  )1(چ ڃ  ڃ  ڃچ  وتستعمل لما ال یعقل نحو قولھ تعالى: ون صالحة للصنفین ولك وقد تك

  )2( األولى لمن ال یعقل.
الى: ھ تع ل قول ن  )3(چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ  ومن وقوعھا على من یعق وھي لصفة م

  یعقل.
اك  ا ھن ي م و: أخبرن وقد تكون للمبھم أمره والمشكوك فیھ لبعده ھل ھو إنسان أو غیره نح

  .)4(چہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ      چ ومن حیث أنھ ذكر أم أنثي، نحو قولھ تعالى:
ـ"من"  ونالحظ أنھ إذا اختلط صنف من یعقل بصنف ما ال یعقل جاز أن یعبر عن الجمیع ب

الى: ً لألفضل كقولھ تع ا  )5(چڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈچ  تغلیبا ـ"ما" ألنھ ھ ب ر عن ویعب
  .)6( چ ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅچ  عامة في األصل نحو قولھ تعالى:

  "أي":
  تكون بلفظ واحد للمذكر، والمؤنث، والمفرد والمثنى والجمع وتستعمل للعاقل وغیره.

  األسماء الموصولة كلھا مبنیة، إال أي فھي معربة بالحركات الثالث.
ل، أو  يوتعرب إذا كملت صلتھا، أو حذف ما تضاف إلیھ نحو: أوص ً ھو أفض من بنیك أیّا

  أیا أفضل.
ولضم إذا أضویجوز أن تبني على ا الضمیر  یفت وحذف صدر صلتھا وصدر الصلة ھ

ا الى: )7( الذي ھو جزء منھا وواقع في صدرھا أي أولھ ھ تع و قول چ  چ  ڇ  ڇ               چ               نح
الف في موص )8(چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ        ذھب سیبویھ، وخ و م م، وھ م ھ ب،  "أي لیة "أي أیھ ثعل

ً البن منظور، وال یعمل فیھا إال مستقبل متقدم نحو قولھ تعالى:وقیل ال تضاف لنكرة خال چ    چ فا
ال:   )9(چڇ  ڇ    ڇ ام فق م ق ي أیھ وز: أعجبن م ال یج ائي ل ً للبصریین، وسئل الكس ذا " خالفا أي ك

  )10( ." خلقت
َّ  "من ھنا یتضح لنا أن   لھا عدة أحوال: " أیا

  یھم ھو قائم.أحدھا: أن تضاف ویذكر صدر صلتھا نحو: یعجبني أ

                                     
  ".96) سورة النحل، اآلیة "1(
  .277ص 1) محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافیة الشافیة، ج 2(
  ".3) سورة النساء، اآلیة "3(
  ".35) سورة آل عمران، اآلیة "4(
  ".41، اآلیة ") سورة النور5(
  ".1) سورة الحدید، اآلیة "6(
 156ص  1ینظر ابن ھشام أوضح المسالك، ج ،   182ص  1) الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب، ج 7(

  .135ص  1ینظر مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، ج 
  ".69) سورة مریم، اآلیة "8(
  ".69) سورة مریم، اآلیة "9(
  .156ص  1اري، أوضح المسالك، ج ) ابن ھشام األنص10(
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 َّ   تضاف ویذكر صدر صلتھا نحو یعجبني أي ھو قائم. ثانیھما: أال
ا: أ َّ ثالثھم و:  ال لتھا نح در ص ذكر ص اف وال ی ائم"تض ي أي ق وال  "یعجبن ذه األح ي ھ فف

  معربة.
ي "رابعھما: أن تضاف ویحذف صدر صلتھا، ففي ھذه الحالة تبني على الضم نحو:  یعجبن

  ."أیھم قائم
ً وإن أضیفت وحذف صدر صلتھا. ب أعربت أیَّاوأن بعض العر   )1( مطلقا

  "ذو":
ن  ي م اسم موصول بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وذلك في لغة ط

  )2( العرب، ولذلك یسمونھا ذو الطائیة.
  تقول: جاء ذو فعل، وذو فعلت، وذو فعال، وذو فعلتا، وذو فعلوا، وذو فعلن.

  )3( ."الذي والتي"في لغة طي یستعمل بمعنى  "ذو"  وحكي األزھري أن
  )4( ومن مجیئھا بمعنى الذي قول الشاعر:

سَھْم یرمي فدائي بأ  *  و یًواصلنيذذاك خلیلي و ْ   ھَ سلمِ وأمْ م
  )5( ومن مجیئھا بمعنى التي قول الشاعر:

ِ   *  ي وجديبأ ماءَ  فإن الماءَ    وذو طویتُ  ي ذو حفرتُ وبئر
  رب.والمشھور بناؤھا وقد تع

  )6( وذكر ابن جني في المحتسب، أن بعضھم یعربھا كما في قول الشاعر:
  فحسبي من ذي عندھم ما كفانیارام مؤسرون آتیتھم * وإما ك

  )7( في النصب والجر." ذوي "وذوو في الرفع، و ا"ذو"نھا ویجمعھا فیقول: یومنھم من یث
اء  "الالتي"رادت معنى إذا أ"التي" "وذوات" إذا أرادت معنى  "ذات "وإن طي تقول: بالبن

  )8( على األصل. "ذو" تقول  "الالتي" و "التي" على الضم فیھا، وإذا أراد غیر 
  "ذا":

                                     
  .161ص 1، ینظر: ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ج  152ص 1) األشموني، شرح األشموني، ج  1(
، ینظر الزمخشري، المفصل في صنعة 136ص  1ني، جامع الدروس العربیة، ج ب) مصطفى الغالی2(

  .182ص  1اإلعراب، ج 
ینظر األشموني شرح األشموني، ج   213ص 1ة الشافیة، ج  ) محمد بن عبد اللھ جمال الدین، شرح الكافی3(

  .143ص1
  بن غنمة الطائي، وقیل ألبي عبید القاسم بن سالم.بخیر  ) ینسب إلى4(
كر في یحیى بن على بن محمد التبریزي، أبو زكریا، شرح دیوان الحماسة، ) لسنان بن الفحل الطائي، وذُ 5(

  .231ص 1الناشر: دار القلم بیروت، ج 
) ینسب إلى منظور بن سجیم بن القوسي ینظر في ذلك أبو على أحمد بن محمد بن حسن المرزوقي األصفھاني 6(

 1)، ج 2003 -ھـ1424( 1شرح دیوان الحماسة تحقیق غرید السبح الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت، ط 
  .813ص 

  .150ص  1) ابن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك، ج 7(
  .438ص  1ح المقاصد والمسالك،  ج ) المرادي، توضی8(
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د ع بع رط أن تق ول إال بش م موص ا  "ال تكون ذا اس ن وم َّ " االستفھامیتین، وأم ا  ال راد بھ ی
  كلمة واحدة لالستفھام. "من أو ما"اإلشارة وال تجعل مع 

  أي من ھذا القائم. "من ذا القائم "سم اإلشارة نحو:فإن أرید بھا ا
  وإن جعلت لالستفھام لماذا أتیت كانت مع ما قبلھا اسم استفھام.

ار، " ماذا أنفقت؟ "وإن جعلت ذا موصولیة قلت:  ُ أم دین م ا" أدرھ ى  "فم استفھام وذا بمعن
  .)2(چ ۈئ  ېئ  ېئچ  ومنھ قولھ تعالى: )1(الذي فعلى ھذا یكون الجواب مرفوعاً 

فیظھر أثر ذا الموصولیة في التابع ففي حالة إنھا كلمة واحدة لالستفھام تقول: ماذا أنفقت؟ 
ً بالنصب. ً أم دینارا   أدرھما

اذا  ول: م ً، فتق ا ي أو مجموع ان أو مثن ً ك ردا ث مف ذكر والمؤن د للم ظ واح تعمل ذا بلف وتس
ً أو غیره ً أو مذكرا   .عندك؟ من ذا عندك؟ سواء كان ما عنده مفردا

  "أل":
ى  ت عل ول إال إذا دخل م موص ً أو غیر مفرد، وھي ال تكون اس تكون للعاقل وغیره، مفردا

ولھم:  ي ق ذي ف ى ال ي بمعن ول وھ د " الصفة الصریحة واسم الفاعل واسم المفع اه زی ارب إی الض
  والمضروب." أي الذي ضرب إیاه "

  )3( .أما الداخلة على الصفة المشبھة ففیھا خالف، نحو: الحسن الوجھ
ا  ى أنھ ازني إل ول، وذھب الم وقد اختلف في اسمیة "أل" فمذھب الجمھور أنھا اسم موص

  )4( حرف موصول واألخفش إلى أنھا حرف تعریف.
  وجاء الدلیل على اسمیتھا على النحو التالي:

  عود الضمیر علیھا نحو: قد أفلح المتقي ربھ. -أ
  وقال المازني عائد على موصوف محذوف.

خلو الصفة معھا عن الموصوف، نحو: جاء الكریم فلوال أنھا اسم موصول  استحسان -ب
  قد اعتمدت الصفة علیھ كما تعتمد على الموصوف لقبح خلوھا عن الموصوف.

إعمال اسم الفاعل معھا بمعنى المضي، فلو أنھا موصولة واسم الفاعل في تأویل الفعل  -ج
  ا.لكان منع اسم الفاعل حینئذ معھا أحق منھ بدونھ

  )5(دخولھا على الفعل نحو: ما أنت بالحكم التُرضي حكومتھ والمعرفة مختصة باالسم. -د

                                     
، ینظر الزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب، 134ص  1) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، ج 1(

ینظر جالل الدین السیوطي، ھمع  163ص  1، ابن ھشام األنصاري أوضح المسالك، ج 183ص  1ج 
  .146ص 1، األشموني، شرح األشموني، ج  327ص  1الھوامع، ج 

  ".215) سورة البقرة اآلیة "2(
 1ینظر محمد بن على الصبان، حاشیة الصبان، ج  158ص  1) ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 3(

  .164ص 
  .146ص  1ینظر ابن عقیل، شرح ألفیة ابن مالك، ج  139ص 1) األشموني، شرح األشموني، ج 4(
  .139ص 1) األشموني، شرح األشموني، ج 5(
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  صلة الموصول:
يء  ى ش دل عل دلول، ال ت تفتقر كل الموصوالت إلى صلة ألنھا مبھمة المعنى، غامضة الم

 ،ً ما ھ اس ي تمام ھ ف نمعین فالبد لھا من شيء یعرفھا، ویزیل إبھامھا وغموضھا، فالبد ل ة ج م مل
  )1( تسمى جملة الصلة، ویسمیھا سیبویھ الحشو.

ول، وتُ  دلول الموص ین م ي تع ي الت لة ھ َفالص ِ ل مُ فص َج ل مل ى كام ح المعن ھ واض ھ وتجعل
ف الموصول االسمي. ِ ّ   اإلفادة، فھذه الصلة ھي التي تعر

  شروط جملة الصلة:
  صلة الموصول أو جملة الموصول تكون على نوعین جملة وشبھ جملة.

  األول:النوع 
ا إال  رض منھ ق الغ ة ال یتحق ذه الجمل ل وھ ي األص ة وھ میة أو فعلی میھا: اس ة بقس الجمل

  بشروط أھمھا:
ً ومعنى نحو:  -1 ون  " أقرأ الكتاب الذي یفیدك" تكون جملة خبریة لفظا وھذه الجملة ال تك

ولما في  ،یةألن جملة التعجب في رأي كثیر من النحاة إنشائ ؛جاء الذي ما أحسنھ" للتعجب نحو: 
  التعجب من إبھام.

  فالجملة وحدھا ھي التي تزیل اإلبھام فتحقق الغرض من الصلة.
اب،  ل الخط وم للمخاطب قب ب أن یكون مضمونھا معل ا یج ة ألنھ ا خبری ي أنھ ویشترط ف

  )2( والجمل اإلنشائیة لیست كذلك ألن مضمونھا ال یعلم إال بعد إیراد صیغتھا.
و:  ھوداً عأن یكون معناھا م -2 ھ نح ً ل ا الً للمخاطب أي معروف ك " مفص ذي قابل ت ال أكرم
  )3( ." صباحاً 

أن تكون مشتملة على ضمیر یعود على اسم الموصول، ویطابقھ، إما في اللفظ والمعنى  -3
ول  ى الموص ود عل ھ یع رابط، ألن د أو ال میر یسمى العائ ذا الض ط، وھ دھما فق ي أح ا ف اً، وإم مع

  )4( ال في الموصوالت االسمیة دون الحرفیة.ویربطھ بالصلة، وال یكون إ
ً نحو:  ر " فالضمیر العائد إما أن یكون بارزا میر " ال تعاشر الذین یحسنون لك المنك فالض

  ."یحسنون"ھو الواو في 
ً نحو:  ً مستترا و  "صاحب من یدلك على الخیر"وإما أن یكون ضمیرا فالضمیر في یدل وھ

  )5( ضمیر الفاعل.

                                     
، المرادي، 189ص  1ینظر ابن جني اللمع ج  183ص  1لزمخشري، المفصل في صنعة اإلعراب، ج ) ا1(

  .440ص 1لمقاصد والمسالك، ج ا توضیح
ص  1ینظر ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج  334ص  1) جالل الدین السیوطي، ھمع الھوامع، ج 2(

168.  
ینظر ابن ھشام  189ص 1ینظر ابن جني، اللمع ج  117ج  ص ) العكبري، اللباب في علل البناء واإلعراب، 3(

  .154ص  1، ینظر ابن عقیل شرح ابن عقیل، ج  168ص  1األنصاري، أوضح المسالك، ج 
ّ وما و" ) الموصوالت الحرفیة ھي: 4( ٍ كأن وأن ً  ى ٍ  ولو ◌ َ ینظر في ذلك محمد بن عبد " إذا حسن في موضعھا أن

  .302ص  1شافیة، ج اللھ جمال الدین، شرح الكافیة ال
  .237ص  1) محمد بن على الصبان، حاشیة الصبان، ج 5(
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ي أما المطابقة فتك ة ف تم المطابق ث ت ً، حی ول مختصا ان الموص ى إذا ك ون في اللفظ والمعن
، والذین " أكرم الذي كتب والتي كتبت "اإلفراد والتأنیث وفروعھما بأن تكون المطابقة تامة نحو:

  ." كتبوا
ً نحو ً مشتركا ة  " من وما "أما إذا كان الموصول عاما فال یجب في الضمیر مطابقتھ مطابق

ة، ألن لف ع تام ى أو الجم ھ المثن راد ب د ی ى ق ن المعن ً، ولك ا ذكر دائم رد م ام مف ول الع ظ الموص
  بنوعیھما.

  لذلك یجوز في العائد عند أمن اللبس وجھان:
ۇ  ۇ  ۆ  چ  مراعاة لفظ الموصول فتفرده وتذكره مع الجمیع وھو األكثر نحو قولھ تعالى: -أ

  .)1(چۆ   
ة -ب ً وتثنی رادا ھ إف اه فیطابق اة معن و:  مراع ً نح ا ً وتأنیث ذكیرا ً وت ا َّ" وجمع ذبك رك ن ھ م م

ذبك" للجمیع إن راعیت لفظ الموصول، وتقول:  ن ھ ذ ، كرم م ن ھ ذبتوم ن ھ ن اكِ باك، وم ، وم
  )2( ھذبوك،  إن راعیت معناه.

وإن عاد علیھ ضمیران جاز في األول اعتبار اللفظ، وفي اآلخر اعتبار المعنى، وھو كثیر 
الى: ھ تع و قول ي  )3( چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ   ڤ چ  نح میر ف اد الض " فأع

ً ثم أعاد علیھ الضمیر في قولھ:  "من" على  "یقول ً."وما ھم بمؤمنین "مفردا   )4( جمعا
  )5(عن الضمیر في الربط بسبب بالغي، أو نحوه اسم ظاھر بمعنى الموصول. يوقد یغن

  )6( كما في قول الشاعر:
 َّ ٍ لیلي أن فیا رب ِ موطن   وأنت الذي في رحمة اللھ أطمع*   ت في كلّ

  أي في رحمتھ أطمع.
  )7( ومنھ قول الشاعر:

  وإعراضھا عنك استمر وزادا  سعادا بُ سعادً التي أضناك حُ 
  شبھ الجملة: النوع الثاني:

  والمقصود بشبھ الجملة في الموصول، الظرف والجار والمجرور والصفة الصریحة.
دة ویشترط في الظرف والج ھ فائ ار والمجرور أن یكونا تامین، أي أن یكون في الوصل ب

و ا، نح ذكر متعلقھ ر حاجة ل ن غی اه م ول، وتوضح معن ام الموص ذي عندك" :تزیل إبھ اء ال  "ج
دیره  "الذي في الدار"و ً تق ا ذوف وجوب ل مح ، "استقر"  فالبد أن یتعلق كل منھما بفعل وھذا الفع

                                     
  ".16) سورة محمد، اآلیة "1(
  .136ص ، 1ینظر الغالیني جامع الدروس العربیة ج ،441ص 1المرادي توضیح المقاصد والمسالك،ج) 2(
  ".8) سورة البقرة، اآلیة "3(
  .136ص  1غالیني جامع الدروس العربیة، ج ینظر ال 377ص  1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 4(
ابن  127ص  1األشموني، شرح األشموني، ج  168ص  1) ینظر ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك ج 5(

  .153ص 1عقیل شرح ابن عقیل، ج 
  ) لم أعثر على قائلھ.6(
  ) لم أعثر على قائلھ.7(
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ول: وفاعلھ ضمیر مستتر یعود على اسم ا وز أن تق ال یج " لموصول، ویربط بینھ وبین الصلة، ف
  )1( ، ألنھ لم یكونا تامین، ولھذا لم یجز الوصل بھما.  "جاء الذي الیوم"وال " جاء الذي بك

 ً بھا رد والحدوث، ش ي التج ل، أي تشبھھ ف ى الفع أما الصفة الصریحة ھي اسم مشتق بمعن
عھ واسم المفعول مع مرفوعھ، فكالھما یشبھ الفعل والمقصود بھا اسم الفاعل مع مرفو )2(صریحاً 

ً بالجملة.   في المعنى وفي االحتیاج إلى مرفوعھ بعده ولھذا سمي شبیھا
ارئ  وم وق اھم ومفھ و ف میة الخالصة نح ھ االس ب علی م تغل ویمكن أن یحل الفعل محلھ، ول

   ومقروء.
  حذف العائد من الصلة وأحوالھ:

ً وجب أن تشتمل صلتھ على رابط، ھو الضمیر  البد لكل موصول من صلة، فإن كان اسمیا
ً، مثل: ھو في نحو ن  : "أو ما یقوم مقامھ وھذا الضمیر الرابط قد یكون مرفوعا خیر األصدقاء م

ً مثل "ھو عون في الشدائد دماؤنا "نحو: " في  " ما :"ھاأو منصوبا ا ق ما أعجب اآلثار التي تركھ
ً مثل: "    یت إلى الناصحین الذین أصغیت إلیھم.في نحو: أصغ" ھم "أو مجرورا

والرابط في كل ھذه الصور یجوز ذكره في الصلة كما یجوز حذفھ، بعد تحقیق شرط عام، 
ھ  د حذف اقي بع ون الب بس أال یك ن الل اھر أم م مظ ھو وضوح المعنى بدونھ، وأمن اللبس، ومن أھ

ً صلة.   صالحا
ف  ھ، تختل ل حذف ق قب ً خاصة یجب أن تتحق واء ابوھناك شروطا وع الضمیر، س ختالف ن

  أم غیرھا أھمھا:" أي  "كان اسم الموصول ھو
ة  -أ لة جمل ون الص رطین، أن تك ھ إال بش ز حذف م یج ً، ل ا رابط مرفوع میر ال ان الض إن ك

الى: ھ تع ً، نحو قول ردا و  )3( چڇ  ڍ   چ  اسمیة، والمبتدأ فیھا ھو الرابط، وان یكون خبره مف ونح
ي السماء "أي ھو )4(چھ       ہ  ہ  ہ  ہ  چ  قولھ تعالى: ا، وال وال یحذف " إلھ ف ود فیھ ، أي معب

و:  "جاء اللذان قاما"في نحو:  ي نح دأ، وال ف ر مبت دار"ألنھ غی ي ال و ف ذي ھ اء ال ر  "ج ألن الخب
  إال إذا طالت الصلة. "أي"غیر مفرد، وال یكثر الحذف في صلة 

واء والكوفیون یجیزون حذف العائد المرفوع باالبتداء م رت، س ً، طالت الصلة أم قص طلقا
  )5( كان الموصول أیا أم غیرھا، ویوافقھم البصریون في أي أما غیرھا فیشترطون طول الصلة.

ً لم یجز حذفھ إال بثالثة شروط خاصة بھ ھي: -ب ً منصوبا   إن كان الرابط ضمیرا
ً، و ا ً تام فا ً، أو وص ا ً تام ال بھ فع ون ناص الً، وأن یك ً متص میرا ون ض ذا أن یك ون ھ أن یك

الوصف لغیر صلة أل التي یعود علیھا الضمیر نحو: ركبت القطار الذي ركبت أي الذي ركبتھ إذ 
  لم یجز حذفھ نحو: عرفت الذي كأنھ أسد ألنھ نصب بكأن.

                                     
  .387ص  1باس حسن النحو الوافي ج ینظر ع 168ص  1) ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 1(
  .387ص  1) عباس حسن النحو الوافي، ج 2(
  ".69) سورة مریم، اآلیة "3(
  ".84) سورة الزخرف، اآلیة "4(
  .171ص  1) ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك، ج 5(
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اه  ت إی ذي أن ي ال ً وال ف ال ولم یجز حذفھ في نحو قولھ: عرفت الذي إیاه أكرمت ألنھ منفص
  )1( مكرم.

ا ً ج ال ان متص الى:وإن ك ھ تع اؤه كقول ھ وإبق ت  )2(چ ٹ  ٹ  ۀچ  ز حذف ھم [عمل رأ بعض وق
  أیدیھم].
ھ إن  -ج وز حذف افة، ویج ً باإلض ً، فإما أن یكون مجرورا ً مجرورا وإن كان الرابط ضمیرا

تقبال  ال أو االس ً غیر ماض مثل: اسم الفاعل واسم المفعول وكالھما للح كان ھذا المضاف وصفا
  أي مكرمھ. "اآلن أو غداً  یفرح الذي أنا مكرم "مثل

ً بحرف یشبھ ذلك  وأما المجرور بالحرف فیجوز حذفھ بشرط أن یكون الموصول مجرورا
  الحرف في لفظھ ومعناه ومتعلقھ.

ل ره، مث ذي یج ذي سلمت : "وإذا حذفت الرابط، حذف معھ الحرف ال ى ال أي  "سلمت عل
  )3( سلمت علیھ.

ألن االسم  )4(چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  قولھ تعالى: ومن المالحظ أنھ یجوز حذف المنصوب كما في
  طال الجتماعھ من أربعة أشیاء الذي والفعل والفاعل والمفعول.

  ال یجوز حذف المرفوع ألنھ الفاعل، والفاعل ال یحذف ألنھ عمدة.
ً.یحذف وال یجوز حذف المجرور ألنھ كالجزء من الجار ولذلك لم    إال متصال

لة ة، والص در الكلم ول كص لة  والموص ع ص ب أن تق ال ویج ا أن یتص ا فحقھم كعجزھ
الموصول بعده، فال یجوز تقدیمھا علیھ، وكذلك ال یجوز تقدیم شيء منھا علیھ، ألنھا كبعضھ فال 

 ً دا ون غ م ّ دوا یكر ذین اجتھ وم ال ال: الی ال" یق ل یق داً : " اب ن غ ّ و وم یكرم دوا الی ذین اجتھ ألن  "ل
  )5( تكون في صلتھا ما یرجع إلیھا.الظرف ھنا من متممات الصلة والبد من أن 

  محل الموصول من اإلعراب:
ض  ا بع ذلك بنیت ألنھ ھ، ول ل ب ا توص تم بم سمیت الموصوالت بھذا االسم ألنھا نقواص ت

  الكلمة أو كالحرف الذي یفتقر إلى جملة.
  فأسماء الموصول معرفة وتعرفت بالصالت ألن الصالت تخصصھا.

                                     
، األشموني 126ص  2ینظر العكبري اللباب في علل البناء واإلعراب، ج  190ص  1) ابن جني، اللمع، ج 1(

  .367ص  1عباس حسن النحو الوافي، ج  156ص  1شرح األشموني ج 
  ".35) سورة یس اآلیة "2(
ینظر  171ص  1ینظر ابن ھشام األنصاري، أوضح المسالك ج ،  40ص  1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 3(

 1اللمع ج  ، يابن جن 125ص  2ینظر العكبري اللباب ج  ، 160ص  1ج ، األشموني، شرح األشموني
  .173ص  1، ابن عقیل، شرح ابن عقیل ج 190ص 

  ".41) سورة الفرقان، اآلیة "4(
ینظر الصبان  340ص ،  1ینظر جالل السیوطي، ھمع الھوامع ج  123، ص  2) ابن السراج، األصول ج 5(

 ، 1ج  ، ابن جني، اللمع141ص  1المرادي، توضیح المقاصد والمسالك، ج  234ص 1حاشیة الصبان ج  
  .138ص  1، مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، ج 189ص 
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ة، إال االسمین ففي حالة اإلعراب جمیع األسماء  ربین لالموصولة المختصة مبنی ي مع لمثن
  من الجملة. اوفیھما خالف، فتعرب على حسب موقعھ" اللذان واللتان " ھما 

ي  "أي"وجمیع األسماء الموصولة العامة أي المشتركة مبنیة كذلك إال  ة ف ون مبنی فإنھا تك
  حالة وتكون معربة في غیرھا.

ة النصب مثل الموصول یكون على حسب موقعھ في ب  ببحال أ : الكالم ففي حال ن یح م
  في موضع نصب ألنھا مفعول بھ. "من"الخیر 

د بما توفي حالة الجر مثل:    )1( في موضع جر بالیاء. " ما"جدُ " جُ
یة  ات أساس ھ مكون وافرت فی ً إال إذا ت ا ومن المالحظ أن الموصول ال یمكن أن یتحقق نحوی

  لتحقیقھ وھي:
  ون كلمة منطوقة من نوع االسم.اسم الموصول یك -أ

  أن تتصل بھ صلة تبین المقصود منھ وتحدد معناه. :صلة الموصول -ب
ربط  :العائد على الموصول -ج أن تشتمل الصلة على ضمیر عائد على اسم الموصول، وی

  جملة الصلة.
  

                                     
  .137ص  1) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، ج 1(
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  المبحث الرابع
  العالقة بین الظاھر والمضمر والمبھم

ن االسم الظاھر والمضمر والمبھم ، كلھا معارف ولكن جاء الخالف في أنھ أیھما أعرف م
  اآلخر.

  ذھب الكوفیون إلى أن االسم المبھم اسم اإلشارة أعرف من االسم العلم نحو زید وعمرو.
  وحجتھم أن المبھم یعرف بشیئین:

ون  ي أن یك یئین ینبغ ا یعرف بش بالعین والقلب، وأما العلم فال یعرف إال بالقلب وحده، وم
  ا یعرف بشيء واحد.أعرف مم

ول ك تق رى أن ر، أال ت ل التنكی م یقب م العل ك أن االس ى ذل دل عل ذي ی د  :  "وال ررت بزی م
ر د آخ ف وزی ر" "الظری رو اآلخ ل وعم رو العاق ررت بعم م أو  "وم م العل ت االس ذلك إذا ثنی وك

ي التث الم ف ف وال ھ األل دخل علی دون، فت دون والزی دان وزی دان والزی و زی ھ، نح ھ نكرت ة جمعت نی
والجمع، وال تدخالن إال على النكرة، فدل على أنھ یقبل التنكیر، بخالف االسم المبھم، فإنھ ال یقبل 
التنكیر، ألنك ال تصفھ بنكرة في حال من األحوال وال تنكره في التثنیة والجمع فتدخل علیھ األلف 

تنكیر أعرف مما یقبل التنكیر، فدل على أنھ ال یقبل التنكیر، وما ال یقبل ال "الھاذان"والالم فتقول: 
  فتنزل منزلة المضمر، كما أن المضمر أعرف من االسم العلم فكذلك المبھم.

ب  ي مرات اختلفوا ف بھم، ف م الم ن االس رف م م أع م العل ى أن االس ریون إل ب البص وذھ
د عرف،  مر إال وق ھ ال یض المعارف، فذھب سیبویھ إلى أن أعرف المعارف االسم المضمر، ألن

ال یفتقر إلى أن یوصف كغیره من المعارف، ثم االسم العلم، ألن األصل فیھ أن یوضع على  ولھذا
شيء ال یقع على غیره من نوعھ، ثم االسم المبھم، ألنھ یعرف بالعین والقلب، ثم ما عرف باأللف 
ره  ن غی ھ م ارف، ألن تعریف ذه المع د ھ ى أح یف إل ا أض م م ط، ث ب فق رف بالقل ھ یع الم، ألن وال

  فھ على قدر ما یضاف إلیھ.وتعری
ھ  ا فی وذھب أبو بكر السراج إلى أن أعرف المعارف االسم المبھم ثم المضمر ثم العلم ثم م

  األلف والالم ثم ما أضیف إلى أحد ھذه المعارف.
م  بھم، ث م الم وذھب أبو سعید  السیرافي إلى أن أعرف المعارف االسم العلم، ثم المضمر ث

  م ما أضیف إلى أحد ھذه المعارف.ما عرف باأللف والالم، ث
ع لشيء  م أن یوض م العل ي االس ل ف وحجة البصریین أن العلم أعرف من المبھم ألن األص
بعینھ ال یقع على غیره من نوعھ، وإذا كان األصل فیھ أن ال یكون لھ مشارك أشبھ ضمیر المتكلم 

  وكما أن ضمیر المتكلم أعرف من المبھم فكذلك ما أشبھھ.
ارف، ال وقیل إن ا ع المع ذا یشمل جمی ھ، وھ م أن یوضع لشيء بعین م العل ي االس ألصل ف

  على االسم العلم دون غیره.
فاالسم العلم حصل فیھ اإلشراك، وزال عن أصل وصفھ، فھو یفتقر إلى الوصف، ولو كان 
ھ  ا جاز فی ف، فلم ارف أن ال توص ً على األصل لما افتقر إلى الوصف، ألن األصل في المع باقیا
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وصف دل على زوال األصل، فال یجوز أن یحمل على المضمر الذي ال یزول عن األصل وال ال
ى  )1(یفتقر إلى الوصف في أنھ أعرف  من المبھم رب إل ون أق ھ الكوفی ا ذھب إلی ظ أن م والمالح

  الصواب.
  إقامة االسم الظاھر مكان الضمیر:

ان الضمیر وا میر إذا ك ان الض اھر مك م الظ ة االس ة ال یصح إقام تتار، وال إقام جب االس
ك:  و قول ھ، نح ارز مقام د"الضمیر الب دیره  "نجتھ ل ضمیر مستتر تق ن"فالفاع ح  "نح ال یص " ف

ذ د التالمی د " وال  "نجتھ ن"نجتھ ن"ألن  "نح د ل "نح ل، وال لضمتوكی و الفاع ذي ھ تتر ال یر المس
  )2(تكون ھي الفاعل ألن الفاعل عمدة ال یجوز أن یستغنى عنھ.

ا ا إذا ك میر أم اھر أو الض م الظ ھ االس ل مكان وز أن یح تتار فیج ائز االس میر ج ن الض
ت:  إن قل ل ف عید"المنفص دیره  "س ً تق وازا تتر ج میر مس ل ض ان الفاع د ك و"یجتھ ت:  "ھ وإذا قل

  ھو الفاعل. "سعید"كان  "یجتھد سعید"
ً یكون في الفعل المسند للواحد الغائب والواحدة الغائبة مثل   "عید اجتھدس"واالستتار جوازا

دت " و ة اجتھ و" فاطم اھر نح ھ الظ وه :" فیخلف ام أب د ق وه أو "زی ھ أب ام إال ھو "فخلف ھ  "ق فیخلف
  )3( الضمیر الواقع بعد إال.

  من حیث التعریف والتنكیر:
ھ  دخل علی ع، فت ة والجم ف أو التثنی ة الوص ي حال ر ف ل التنكی ھ یقب ة ولكن م معرف االسم العل

ا األلف والالم، وال تدخالن  ع، إنم ي وال یجم ة: ال یثن ھ الثالث میر بأنواع ا الض إال على النكرة، أم
ع  ة والجم ى التثنی ھ عل ع داللت ھ وم ي بنوعی یدل بذاتھ على المفرد المذكر أو المؤنث أو على المثن

.ً   )4( فإنھ ال یسمى مثني، وال جمعا
ائ ان والق ل القائم روف فالضمائر تتصل باألفعال، أما إذا اتصلت باألسماء مث ي ح مون فھ

  )5( دالة على التثنیة والجمع.
  الفرق بین المضمر والمبھم:

بما قبلھ في الغالب، وھو االسم الظاھر الذي یعود علیھ  یبیناالسم المضمر كضمیر الغائب 
  ."محمد مررت بھ "المضمر، نحو قولك:

                                     
ینظر  1/26ابن السراج، األصول  2/582ألنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف ا ) ینظر في ذك أبو البركات1(

محمد بن على الصبان حاشیة  1/358لمقاصد ینظر المرادي توضیح ا 1/220السیوطي ھمع الھوامع 
ینظر فتح رب البریة في شرح نظم األجرومیة محمد بن عمر بن مساعد الحاربي الناشر:  1/159الصبان 

  .427م) الجزء األول،ص 2010 -ھـ1431( 1مكتبة األسدي، مكة المكرمة، ط 
  .153ص  1روس العربیة، ج مصطفى الغالیني، جامع الد 530ص  1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 2(
ص  1شرح التصریح على التوضیح، ج  :األزھري 364ص  1) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك ج 3(

  .124ص  1مصطفى الغالیني جامع الدروس ج  239ص  1عباس حسن النحو الوافي ج  102
  .218ص  1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 4(
ینظر مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة،   ،100ص  1ضیح، ج ) األزھري، شرح التصریح على التو5(

  .222ص  1عباس حسن، النحو الوافي، ج  17ص  1ج 
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ذا "، "جلھذا الر"أما المبھم الذي ھو اسم اإلشارة یفسر بما بعده، وھو الجنس كقولك:  وھ
ص "الثوب اد وال تخص ات وجم وان ونب ن حی ، ونحوه والمعنى باإلبھام وقوعھا على كل شيء م

  ن المراد بھ التنكیر ألن األسماء المبھمة معارف.ى، ھذا معنى اإلبھام فیھا، ألمسمى دون مسم
ا بم ارف فبیانھ ي أسماء مع والت فھ ا الموص ینأم ارة تب د أسماء اإلش دھا، فنج م  ا بع باس

  لجنس، والموصوالت تبین بالجمل بعدھا أو أشباه الجمل.ا
ع  ي م د، فھ فالموصوالت ھي المجمل الذي ال تفصیل فیھ وال استغالل وال تعیین وال تحدی

  )6( أسماء اإلشارة تقع على كل شيء.
عن الضمیر في الربط اسم ظاھر بمعنى الموصول وھذا یكون بسبب بالغي أو  يوقد یغن

  عر:غیره نحو قول الشا
  وإعراضھا عنك استمر وزادا    سعادا أضناك حبھاسعادً التي 

  وقول الشاعر:
ِ موطن   اللھ أطمع توأنت الذي في رحم  فیا رب لیلي أنت في كلّ

  من حیث اإلضافة:
و  ا، نح راد عنھ افة واإلف الحة لإلض الء  "غالم: "الغالب في األسماء أن تكون ص ن العق م

ى  "ثوب"و افان إل ارة یض ول: من غیرھم فت مر فتق اھر والمض ھ"الظ د وثوب الم زی ارة ال  "غ وت
ً للخلیل في نحو فإنھ یقول إنھما ضمیران أضیف أحدھما إلى  "إیاك :"یضافان كالمضمرات خالفا

  )7( اآلخر وتبعھ الناظم.
ا  ذلك أم ارات ك ي اإلش ك" وف ھ،  " ذل اف إلی م مض اب ال اس رف خط اف ح ھ فالك وإخوان

الحرف  "أي"شتركة وإنما أضیفت من الموصوالت الم "أي"وكغیر  بھ ب ع لضعف الش ي الجمی ف
  )8( بما عارضھ في شدة افتقارھا إلى مفرد مضاف إلیھ.

  اإلشراك بین الظاھر والمضمر في العمل:
  في العطف: -أ

" جاء زید وعمرو و"یجوز عطف الظاھر على الظاھر والمضمر على المضمر وعكسھا 
  )9( ."، وجاء زید وأنت"كرمتك وزیدأ"، و"فقني اللھ وإیاك"و" أنا وأنت 

ك:  ك قول وب، وذل ً "قیل أن ما یحسن أن یشرك المظھر فھو المضمر المنص دا ك وزی رأیت
ً منطلقان" ھ ال ی "وإنك وزیدا ف ألن ي العط ركتھ المنصوب ف ر فحسنت ش ھ غی ن حال ھ ع ل فی الفع

                                     
  .344-340ص  1) عباس حسن، النحو الوافي، ج 6(
  .144ص 1) ابن مالك شرح تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ج  7(
  .192ص  1) األزھري، شرحا لتصریح على التوضیح، ج 8(
مرعي بن یوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي الحنبلي، دلیل الطالبین لكالم النحویین الناشر: إدارة  )9(

ینظر عبد الرحمن  51م) الجزء األول، ص 2009 -ھـ1430المخطوطات والمكتبات اإلسالمیة، الكویت، (
  .88ص  1بن محمد بن قاسم الحنبلي النجدي، حاشیة األجرومیة ج 
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ً عندھم بمنزلة  المظھر، إذ كان الفعل التي كان علیھا قبل أن یضمر فأشبھ المظھر وصار منفصال
  ال یتغیر عن حالھ قبل أن یضمر فیھ.

ة ھ   فعالم ھ فإن ن حال ا ع ل فیھ ا عم ر م ل وال تتغی ن الفع ون منفصلة م ي تك مار الت اإلض
  ."والكریم وأنت وعبد اللھ"، وأنت "أنت وعبد اللھ ذاھبان"یشركھا المظھر نحو قولك: 

فھو  "وأفعل وعبد اللھ" ت وعبد اللھ فعل" وقبح أن یشرك المظھر المضمر في نحو قولك: 
  إشراك الظاھر والمضمر على المرفوع.

تقبحوا أن  ل، فاس ھ الفع ي علی ذا اإلضمار یبن ل أن ھ ن قب بح م ا ق ذا إنم ل أن ھ وزعم الخلی
 ً   غیر الفعل عن حالھ.ییشرك المظھر مضمرا

وا "فعلت"ففي  الم فكرھ ھ ال ار، أسكنت فی ي اإلظھ ھ ف ن حال رك  فإنھم قد غیروه ع أن یش
ا  ي كلمة ال یفارقھ يء ف ھ ش ار كأن ى ص ً یبني لھ الفعل غیر بنائھ في اإلظھار حت المظھر مضمرا

  )10( ."أعطیت" كألف 
ھ"فقبیح أن تقول:  َ وعبد الل ھ"و "ذھبت د الل ُ وعب ت ا" ، و"ذھب تم وأن ة "ذھب ا بمنزل ، ألن أن

  )11( المظھر، فالعطف على الضمیر المرفوع ضعیف.
  الشعر نحو:إال أن یأتي في 

  )12(لعامر میناوانت بِ لَ دعوا یا لكَ فلما التقینا والجیادُ عشیة  *  
ألن ضمیر الرفع المتصل جعلتھ العرب بمنزلة  "التقینا نحن والجیاد"الوجھ أن یقال:  فكأن

  الجزء من الفعل فقبح ھنا العطف على الضمیر المتصل من غیر تأكید وال طول یقوم مقامھ.
" كھ المظھر عالمة المضمر المجرور، وذلك قولك: ومررت بك وزید وومما یقبح أن یشر

ً داخالً فیما قبلھ، ألن ھذه العالمة الداخلة " ھذا أبوك وعمروا ، وكرھوا أن یشرك المظھر مضمرا
ارت معتمدة فیما قبلھا جمعت أنھا یتكلم بھا إال  التنوین، فص ظ ب ن اللف دل م ا ب ا، وأنھ على ما قبلھ

ة ال دھم بمنزل ا عن ً أن یتبعھ ا ز أیض م یج م ول ا االس وا أن یتبعوھ دھم كرھ ا ضعفت عن وین، فلم تن
رور " إیاه" ى المج اھر والمضمر عل ین الظ رك ب ي الشعر أن تش وز ف  )13(وإن وصفوا، وقد یج

  ومنھ قول الشاعر:
نا     ُ بتَ تھجونا وتَشتُم َّ َ قر ِ من عَجَبِ    *فالیوم یام َ َ واأل   )14(فاذھب فما بك

ً لھ بالعطف على الظفالعطف ھنا ع ھر الى ضمیر الخفض من غیر إعادة الخافض، تشبیھا
  ."باألیام" یرید و

  الوصف:

                                     
  .51ص  1ینظر مرعي بن یوسف دلیل الطالبین، ج  2/377ھ، الكتاب، ) سیبوی10(
ینظر عبد الرحمن النجدي حاشیة  692ص  1شرح التصریح ج  ،األزھري 380ص 2) سیبویھ، الكتاب ج  11(

  .88ص  1األجرومیة، ج 
عروف بابن ي، أبو الحسن المل) لم أعثر على قائلھ، ینظر في ذلك على بن مؤمن بن محمد الحضرمي األشبی12(

 1األندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ط  دارعصفور، ضرائر الشعر، تحقیق السید إبراھیم محمد، الناشر" 
  .181م) الجزء األول، ص 1980(

) محمد بن یزید المبرد، أبو العباس الكامل في اللغة واألدب، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم، الناش{: دار 13(
  .30م) الجزء الثالث،  1997 - ھـ1417( 3ط الفكر العربي القاھرة 

  .147ص  1الشعر، ج  ضرائر) لم أعثر على قائلھ ینظر ابن عصفور،14(
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أما في حالة الوصف حسن أن یشرك المضمر المظھر، وذلك قولك: ذھبت أنت وزید ومنھ 
ھ  الى: )15(چڀ   ڀ  ڀ  چ :قول ھ تع الم لوذ )16( چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  وقول ن الك ھ حس ا نعت ك لم ك أن

  لھ وأكده.حیث طو
و:  د" وقیل جاز فیھا أضمرت في الفعل نح زل "قمت أنت وزی د أن ان ق ك وإن ك ، ألن ذل

احبھ  ا بص د منھم منزلة آخر الفعل، فلیس من الفعل وال من تمامھ، وھما حرفان یستغني كل واح
مر كالمبتدأ والمبني علیھ وھذا یكون من تمام االسم فھو بدل من الزیادة فإن وأخواتھا تقوي المض

ً في السكون والتعبیر.   وتصیر عوضا
ولت ومما ھو قبیح أن یح أن تق ھ قب ك أن ا أشبھھ، وذل ك وم ل بنفس ي الفع  :صف المضمر ف

ت: "فعلت أنت نفسك "إال أن تقول: "فعلت نفسك" ون"، وإن قل تم أجمع م  "فعل ذا یع ن، ألن ھ حس
ل ة و تحمیتكلم بھا مبتدأ نفسك" ترید أن تؤكد الفاعل ، ولما كانت " فإنما " نفسك" بھ، وإذا قلت: 

ك:  ك قول رك المضمر، وذل ا یش نفس"على ما یجر وینصب ویرفع، شبھوھا بم ت ب ل،  "نزل الحی
  ونحو ذلك. نيل مقابلبونفس الج

ا  ة أجمعین ألن معناھ ون بمنزل د تك وأما األجمعون فال یكون في الكالم إال صفة، وكلھم ق
  مجراھا. يأجمعین فھي تجر

ك " :وتقول "أجمعین"  :، ألن أحد وجھیھا، مثل"بھم كلھممررت  "فتقول: ك نفس ررت ب م
ً على األسماء." فعلتم "فیھا ما یجوز في  أجزتكما    )17( مما یكون معطوفا

  البدل:
ن  ر، والمضمر م أما في البدل فیجوز أن تبدل المظھر من المضمر، والمضمر من المظھ

  .ظھرالمضمر، والمظھر من الم
  )18( المضمر قول الشاعر:فمثال المظھر من 

  بالماء حاتم على جوده لضنَّ    *  على حالھ لو أن في القوم حاتم
ً ألنھ بدل من الھا في جوده.   جر حاتما

ً إیاه"ومثال المضمر من المظھر قولك:  ك: "رأیت زیدا ، ومثال المضمر من المضمر قول
ً أ "، ومثال المظھر من المظھر نحو قولك:"رأیتھ إیاه"   )19( ".خاكرأیت زیدا

                                     
  ".24) سورة المائدة اآلیة "15(
  ".35) سورة البقرة، االیة "16(
  .382ص  2) سیبویھ، الكتاب ج 17(
ي محاسن الشعر وآدابھ، تحقیق ینظر أبو الحسن بن رشیق القیرواني األزدي، العمدة ف ،) قائلھ الفرزدق18(

  .360ص  1م) ج 1981 - ھـ1401( 5محمد محي الدین عبد الحمید، الناشر: دار الجیل، ط 
  .88-87ص  1) ابن جني، اللمع ج 19(
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  الفصل الثالث

سم في تأليف الجمل والتراكيب   دور ا
  مفھوم الجملة وأنواعھا

  ركنا الجملة وأھمیة االسم فیھا
  االسم بین العمد والتتمات

 السم في تنمیة الجمل واقتصارھادور ا
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  المبحث األول
  مفھوم الجملة وأنواعھا

  الجملة في اللغة:
ُجمل. ً فھو م ل، یُجمل إجماال َ م َ   ج

رق، وقیل جمع وجمل الشيء  ن تف تح ال ،جمعھ ع ة بضم الجیم وف یموالجمل ل  م جماعة ك
ول جشيء بكمالھ وأجمل الكالم ساقھ من غیر تفصیل وم وجز، مل الق ر م ھ  )20(مختص ھ قول ومن

  .)21(چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    چ  ى:تعال
  أما في االصطالح:

  )22( ."كل كالم اشتمل على مسند ومسند إلیھ"  : عند البالغیین والنحویین
  )23( م لم یفد.والجملة مركب إسنادي أفاد أ

ك:  "زید قائم"أفاد كقولك:  د كقول ي"أو لم یف يءإن یكرمن د مج د  إال بع ة ال تفی ھ جمل  " فإن
  جوابھ.

ُام زید"وغیر مفید نحو:  "كقام زید "ركب اإلسنادي یكون مفیداً إن اللفظ الم   ."إن ق
 َّ ة  وإن دة، ویسمى جمل ود الفائ ً لوج ا د یسمى كالم ط، وأن المفی ة فق مى جمل د یس ر المفی غی

  لوجود التركیب اإلسنادي.
 ً ففسر النحاة في بحث الكالم، المفید ما یحسن السكوت علیھ بحیث ال یصیر السامع منتظرا

  )24( ء آخر.لشي
وبین الجملة والكالم عموم وخصوص مطلق وذلك أن الجملة أعم من الكالم لصدقھا بدونھ 
ً، أي لیس  ً لغویا وعدم صدقھ بدونھا، فكل كالم جملة لوجود التركیب اإلسنادي، وال ینعكس عكسا

و: ً ألنھ یعتبر فیھ اإلفادة بخالفھا، ألن جملة الشرط نح د "كل جملة كالما ام زی ن  "ق ك: م إن "قول
ھ ال ی "قام زید قام عمرو ً ألن ا د ییسمى جملة الشتمالھا على المسند والمسند إلیھ، وال تسمى كالم

ر الجواب،  جتھأخرمعنى یحسن السكوت علیھ، ألن إن الشرطیة  امع ینتظ عن صالحیتھ ألن الس
.ً   وكذلك جملة الجواب ومن ھنا تسمى جملة وال تسمى كالما

  ن:االجواب أمرویتضح في جملة الشرط و
  أحدھما ثبوتي وھو التسمیة بالجملة.

                                     
 1م) ج 2008 - ھـ1429( 1) أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة، الناشر: عالم الكتب ط 20(

  .1/128لسان العرب فصل الجیم ینظر ابن منظور  397ص
  ".32) سورة الفرقان اآلیة "21(
  .1/36حكم والمحیط األعظم، مبن إسماعیل، ال ي) أبو الحسن عل22(
، مصطفى 1/474، أحمد بن محمد األندلسي، الحدود في النحو 1/18بن محمد الجرجاني، التعریفات  ) علي23(

  .3/284الغالیني، جامع الدروس العربیة 
  .3/284، مصطفى الغالیني، جامع الدروس 10/31بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب ) خالد 24(
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و  الم وھ ة والك رادف الجمل واآلخر: سلبي وھو عدم التسمیة بالكالم وھذا دلیل على عدم ت
ر واب الش ة ج ة  طرد على من قال بترادفھما كالزمخشري وعلى من قال: جمل الف جمل كالم بخ

  )25( الشرط كالرضي.
ناد فإذن الجملة ھي أعم من الكالم عل ا تضمن اإلس ى االصطالح المشھور، ألن الكالم م

ً وال  ا ً، فالمصدر والصفات المسندة إلى فاعلھا لیست كالم ً لذاتھ أوال األصلي، سواء كان مقصودا
.ً   )26( جملة ألن إسنادھا لیس أصال

ي  ویین ھ ى "إذن الجملة في تعریف النح ھ معن ر ول ین أو أكث ن كلمت ب م ذي یترت الكالم ال
  )27( ."مفید مستقل

  أنواع الجمل:
رب ون الع ع النحوی ات قد وض ر  نظری اول أن نحص ة ونح وم الجمل ى مفھ دل عل ة ت مختلف

  ییم الجملة.سنظریاتھم في تق
ً بحسب ما تبتدئ بھ من أسماء أو أفعال حیث قسمت  یمستقنظر النحویون إلى  الجملة نحویا

  إلى جملة اسمیة وفعلیة:
  الجملة االسمیة: -1

ً كزید  )28("ھي ما صدرت باسم :"میةالجملة االس حد ً صریحا وھذا االسم إما أن یكون اسما
ً نحو قولھ تعالى:   أي صومكم خیر لكم. )29(چ ک  ک  ک   گچ  قائم أو مؤوال

  عند من جوزه وھو األخفش والكوفیون. "أقائم الزیدان"أو بوصف رافع لمكتف بھ نحو: 
  ."ھیھات الضعیف"أو اسم فعل نحو: 

 "إن زیداً  :"ھا حرف، فال یغیر التسمیة سواء غیر اإلعراب دون المعنى نحووإذا دخل علی
ً نحو:  "ُھل زیدُ قائم"قائم أم غیر المعنى دون اإلعراب نحو:  م  "ما زید قائماً "أم غیرھما معا أم ل

ً منھما نحو:  ُ ئلزیدٌ قا"یغیر واحدا   )30( ."م
ا الجملة االسمیة بأصل وضعتھا تفید الدوام والثبات في ا ان خبرھ لحكم بقرینة المقام، إذا ك

ً أو جملة اسمیة نحو:    )31( ." محمد كریم وعلى أبوه جواد"مفردا
دد وال استمرار، وإذا  ى تج ة عل ال دالل ھ ب فھي موضوعة لإلخبار بثبوت المسند للمسند إلی

ً یقصد بھ الدوام واالستمرار الثبوتي بمعونة القرائن.   كان خبرھا اسما

                                     
  .10/31) خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب 25(
  .1/341ینظر الكفوي الكلیات  1/397) أحمد مختار عبد الحمید، معجم اللغة العربیة المعاصرة 26(
  .1/86) عبده الراجحي، التطبیق النحوي، 27(
  .1/174أحمد بن محمد األندلسي، الحدود في النحو ) 28(
  ".184) سورة البقرة، اآلیة "29(
، ینظر مصطفى 32-10/31خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب  1/492) ابن ھشام، مغنى اللبیب 30(

  .3/284الغالیني، جامع الدروس العربیة، 
  .1/56) أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة، 31(
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ة، أو وھذه القرائن قد  دح أو ذم أو حكم رض م ي مع ون ف أن یك ن سیاق الكالم ك تستفاد م
الى: ھ تع تمرار كقول دوام واالس د ال ك، فتفی و ذل ي  )32(چڱ  ڱ     ڱ  ںچ  نح دیث ف یاق الح فس

  )33( معرض مدح حال على إفادة الدوام واالستمرار.
د ً تجدی ً فقد یفید استمرارا د داع إیإذا كان خبرھا مضارعا م یوج ً إذا ل ل ا یس ك دوام فل ى ال ل

  )34( تفید تجدد القیام ال دوامھ، الجملة الظرفیة تحتملھا. "زید قائم"جملة اسمیة مفیدة للدوام فإن 
  الجملة الفعلیة: -2

دَّرت بفعل"حد الجملة الفعلیة ھي    )35( ."ما صُ
،ً دا ً أم جام رفا ل متص ان الفع واء ك ً، س را ً أم أم ً أم مضارعا ان ماضیا واء ك  وھذا الفعل س

ل ً للفاع ا ان مبنی واء ك ول، أم مبنی وس ً للمفع د" ا ام زی رو" "كق رب عم داً "، "ویض رب زی  "وأض
ا"، و"نعم العبد"و و: "ًكان زیدُ قائم ً أو  )36(چٺ  ٺ  چ  ونح ذكورا ون م ل أن یك ي الفع رق ف وال ف

و:  رف أو ال، نح ھ ح دم علی ھ أو ال، تق ھ علی دم معمول ً، تق ذوفا ده"مح ام زی ل ق و:  "ھ د "ونح زی
ً وعبد اللھ منصوبان بفعل محذوف، ألن التقدیر في األول: "ضربتھ ضربت "، ویا عبد اللھ، فزیدا

ً ضربتھ و  "ضربت"، فحذف "زیدا ره وھ ربتھ"لوجود مفس اني: "ض ي الث ھ"، وف د الل و عب  "أدع
ً عنھ ونحو قولھ تعالى: "أدعو"فحذف  أخیر فریقف )37(چۅ  ۉچ  ألن حرف النداء نائبا ن ت دم م ً مق ا

ً.صل، كذبتم فراأل   )38( یقا
ال یستفاد  ار، ف ع االختص والجملة الفعلیة تدل بأصل وضعھا على التجدد في زمن معین م

ً للشمس في زمن معین. "طلعت الشمس"من نحو:    إال إثبات الطلوع فعال
د  و أح زمن ھ ذا ال ھ، وھ ة عن ة خارج ھ ال بقرین ة بذات ة الثالث ى أحد األزمن دل عل ل ی فالفع

  .في الخارج بل تنصرم وتنقضي شیئا فشیئا ال تجتمع أجزاؤه مدلولیھ الذي
ً تجدد الحدث  د أیضا زمن یفی ھ ال أما مدلولھ الثاني ھو الحدث، لذلك نجد أن الفعل مع إفادت
أن  رى ك ة أخ زمن المعین بقرین ى ال دل عل ا ی ھ إنم الف االسم، فإن م یكن، بخ د أن ل وحصولھ بع

ً.مس "أ "یقال:   أو اآلن أو غدا
ً بمعونة القرائید االستمرار اوقد تف ً فشیئا ي لتجددي شیئا ك ف ً، وذل ن إذا كان الفعل مضارعا
  .)39(چٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  قولھ تعالى:

ً بعد حال.حدوث التسبیح من الجبال آنا إثر آفالقصد الداللة على    )40( ن وحاال
                                     

  ".4ة القلم اآلیة ") سور32(
  .1/56) أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة 33(
  .1/341) الكفوي، الكلیات 34(
  .1/474) أحمد بن محمد األندلسي، الحدود في النحو 35(
  ".10) سورة الذاریات، اآلیة "36(
  ".87) سورة البقرة، اآلیة "37(
مصطفى الغالیني  1/390شام مغنى اللبیب ینظر ابن ھ 1/33) خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب 38(

  .3/284جامع الدروس العربیة 
  ".18) سورة ص، اآلیة "39(
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ن  ميوم ى قس ً إل ما اف قس ن أض ویین م ة الظرف النح و الجمل ة وھ اف الجمل ة، وأض ی
  الزمخشري وغیره الجملة الشرطیة.

و:  رط، نح أداة الش درة ب ي المص رطیة ھ دنا"فالش دتم ع ي  "إن ع ة، وھ ا الظرفی وثانیھ
  ."عندك مال"المصدرة بالظرف نحو: 

دِ   "إن قام زید قمت"رت بحرف شرط، فھي فعلیة، نحو: نقول في ذلك إن الشرطیة فإن صُ
و: درت باسم فھي اسمیة إن كان وإن صُ  ھ نح ً إلی ھ"االسم مسندا م مع م أق ن یق ة  "م وإال فھي فعلی

  ."عصنع أصنما ت"نحو: 
ً بفعل فھي فعلیة وإال فھي اسمیة.   أما الظرفیة فإن قدرت فیھا الظرف متعلقا

  جاز فیھ إعرابان:" أعندك مال "فإذا قلت: 
ً بمحذوف خبر مقدم، ومال مبتدأ مؤخر، وا ً متعلقا لجملة على ھذا أولھا: أن یكون عند ظرفا

  اإلعراب اسمیة.
راب  ذا اإلع ى ھ ً بفعل محذوف ومال: فاعل والجملة عل ً متعلقا وثانیھا: أن یكون عند ظرفا

  )41( فعلیة.
  أقسام الجملة بالنسبة للوصفیة:

  ھذا ھو القسم الثاني للجملة وتنقسم إلى نوعین:
  جملة صغرى: -1

ً لمبتدأ "وحدھا ي الحال أي ھي المخبر ب )42("ما وقعت خبرا ي األصل أو ف دأ ف ن مبت ھا ع
  )43( صغرى ألنھا خبر عن زید. "قام أبوه"فجملة  "زید قام أبوه :"اسمیة كانت أو فعلیة نحو

  جملة كبرى: -2
 "زید قام أبوه :"وھي االسمیة التي خبرھا جملة، نحو )44("ما وقع الخبر فیھا جملة"حدھا: 

ائم" وه ق د أب ة  "وزی غرى"فجمل وه ص ام أب ا وجم "ق دأ فیھ ر المبت رى ألن خب وه كب ام أب د ق ة زی ل
  )45(جملة.

  وتنقسم الكبرى إلى ذات وجھ وذات وجھین.
  ."زید یقوم أبوه"ذات الوجھین: ھي اسمیة الصدر فعلیة العجز نحو: 

  ."زید أبوه قائم "وذات الوجھ نحو:
و: -3 ارین نح ق "وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتب ھ منطل وه غالم د أب  "دفزی" "زی

ھ"خبر المبتدأ الثالث وھو  "منطلق"مبتدأ ثالث، و "غالمھ"مبتدأ أول، وأبوه مبتدأ ثان، و ، "غالم
ا "غالمھ منطلق"والمبتدأ الثالث وخبره وھما  ا الھ رابط بینھم وه وال و أب اني، وھ ، خبر المبتدأ الث

                                                                                                       
  .1/341ینظر الكفوي الكلیات  1/56) أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة 40(
  .198م ص 1951) محمد محي الدین عبد الحمید، تنقیح األزھریة، القاھرة، 41(
  .1/474دود في النحو ) أحمد بن محمد األندلسي، الح42(
  .1/33) خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب 43(
  .1/474) أحمد بن محمد األندلسي، الحدود في النحو، 44(
ینظر الدكتور  1/475ینظر أحمد بن محمد األندلسي، الحدود في النحو  1/497اللبیب،  ) ابن ھشام، مغني45(

  .1/14م) 2007( 1النشر للجامعات، القاھرة، ط إبراھیم إبراھیم بركات، النحو العربي، دار 
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ا  ره وھم ق "من غالمھ، والمبتدأ الثاني وخب ھ منطل وه غالم دأ األ" أب ر المبت وخب د " ول وھ  "زی
وه"والرابط بینھما الھاء من  و "أب وع وھ د"، ویسمى المجم رى  "زی ة كب ا جمل ا بینھم ق وم منطل

منطلق أیضاَ جملة صغرى بالنسبة  "أبوه غالمھ"منطلق وتسمى جملة  "غالمھ"بالنسبة إلى جملة 
ً عنھ والمعنى  "زید "إلى   )46( ."زید منطلق"أي  "غالم"لكونھا وقعت خبرا

وع  ر، وفمجم رى ال غی ة كب الم جمل ذا الك ق"ھ ھ منطل ر  "غالم ا خب ر ألنھ صغرى ال غی
  وصغرى باعتبار جملة الكالم." غالمھ منطلق "كبرى باعتبار " أبوه غالمھ منطلق "

  تقسیم الجمل بحسب األداء النحوي:
  وھو تقسیم بحسب اإلعراب أو الموقع اإلعرابي وتنقسم إلى نوعین:

  ن اإلعراب:الجمل التي لھا محل م -1
  )47(الجملة من حیث ھي جملة مستقلة بإفادة فائدة ھي النسبة التامة بین طرفیھا.

فھي تكون مستقلة ال تتعدد بمفرد، وال تقع موقعھ وما كان من الجمل لھ محل من اإلعراب 
ا،  ا قبلھ ً لم زءا رد ج ع المف ة موق فإنما ذلك لوقوعھ موقع المفرد وسد مسده، فتصیر الجملة الواقع

  )48( تحكم على موضعھا بما یستحقھ المفرد الواقع في ذلك.ف
ر،  ع أو النصب أو الج راب، الرف ا محل من اإلع ان لھ رد، ك والجملة إن صح تأویلھا بمف
و:  ع نح كالمفرد الذي تؤول بھ ویكون إعرابھا كإعرابھ، فإن أولت بمفرد مرفوع كان محلھا الرف

ُ  ، فإن التأویل خالد عامل"خالد یعمل الخیر" بمفرد منصوب، كان محلھا النصب  ولتَّ الخیر، فإن أ
فإن التأویل كان خالد عامالً للخیر وإن أولت بمفرد مجرور، كانت " كان خالد یعمل الخیر "نحو: 

   فإن التأویل مررت برجل عامل للخیر. " مررت برجل یعمل الخیر"في محل جر، نحو: 
  لمشھور:والجمل التي لھا محل من اإلعراب ھي سبع على ا

ً لمبتدأ في األصل أو الحال. -1   الجملة الواقعة خبرا
  في موضع رفع خبر زید." قام أبوه "جملة  "زید قام أبوه"فاألول نحو: 
ً أبوه قائم"والثاني: نحو    في موضع رفع خبر إن. "أبوه قائم"فجملة  "إن زیدا

                                     
  .1/34، خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب 1/497) ابن ھشام، مغنى اللبیب، 46(
  .1/341) الكفوي، الكلیات 47(
  .3/284) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، 48(
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  والفرق بینھما من وجوه:
  المبتدأ وعلى الثاني إن.أحدھما: إن العامل في الخبر على األول 

  كم وفي الثاني منسوخ.حْ ثانیھما: إن الخبر في األول مُ 
ى ثالثھما: إن الخبر في األول یُ  ى إل اني یلق ھ والث ردد فی م والت لقى إلى خالي الذھن من الحك

  الشاك أو المنكر في أول درجاتھ.
و: األول نح ع نصب ف ي موض ر ف ة  )49(چ ۆئ       ۈئ  ۈئ چ  وفي بابي كان وكاد الخب جمل

  ن.امن الفعل والفاعل في موضع نصب خبر لك "یظلمون"
  فجملة یفعلون في موضع نصب خبر كاد. )50(چچ  چ  چچ  والثاني: نحو قولھ تعالى:

  والفرق بینھما من وجوه:
ا  -أ ة فعلھ ون إال فعلی اد ال تك ر ك ة خب ة وجمل أن جملة خبر كان تكون جملة اسمیة أو فعلی

  مضارع.
  ن مختلف في نصبھ على ثالثة أقوال:أن خبر كا -ب

  أحدھما: أنھ خبر مشبھ بالمفعول عند البصریین.
  والثاني: أنھ مشبھ بالحال عند الغراء.
  والثالث: أنھ حال عند بقیة الكوفیین.

  )51( بخالف خبر كان فإنھ منصوب بھا بال خالف.

                                     
  ".57) سورة البقرة، اآلیة "49(
  ".71) سورة البقرة، اآلیة "50(
 3/285ینظر مصطفى الغالیني جامع الدروس العربیة  1/37) خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب 51(

ینظر على الجارم ومصطفى أمین النحو الواضح في قواعد اللغة العربیة الناشر: الدار المصریة السعودیة 
  .2/481للطباعة والنشر (د. ت) 
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  الجملة الواقعة حاالً: -2
  ر فقط، أو بالضمیر والواو.وھي تكون مرتبطة بالواو فقط، أو بالضمی

الى: ھ تع ي  )52(چٿ   ٿ  ٹ  ٹ       چ  فاألولى نحو قول ل ف ل والفاع ن الفع ون م ة یبك فجمل
  محل نصب على حال من الواو، وعشاء منصوب على الظرفیة.

ن  "یده على رأسھ" فجملة "جاء زید یده على رأسھ" :والثانیة: نحو ال م في محل نصب ح
  زید.

في  "ھم ألوف"فجملة  )53(چڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ  چ  لھ تعالى:والثالثة: نحو قو
  )54( ."خرجوا"محل نصب على الحال من 

رى  رت مج ى ذي الحال، ج د إل میر عائ ا ض ن فیھ ً ولم یك والجملة االسمیة إذا وقعت حاال
ون مبینة لھیئنیبالظرف، وال تكون مُ  دور الة الفاعل أو المفعول بل تك ان ص ة زم ن ة لھیئ ل ع فع

  )55( ."لقیتك والجیش قادم"الفاعل ووقوعھ على المفعول نحو: 
  الجملة الواقعة مفعوالً: -3

  وھي تقع في أربعة مواضع:
 "إني عبد اللھ"فجملة  )56(چڈ  ژ     ژ  ڑ  چ  األول: أن تقع محكیة بالقول نحو قولھ تعالى:

د حكیة بي موضع نصب على المفعولیة محكیة بقال، والدلیل على أنھا مف زة إن یع ر ھم ال، كس ق
  دخول قال.

َّ "باب في  الثاني: أن تقع تالیة للمفعول األول  رأ"نحو: " ظن ً یق ةف "ظننت زیدا رأ "جمل  "یق
  من الفعل وفاعلھ المستتر فیھ في موضع نصب على أنھا المفعول الثاني لظن.

اب  ي ب م"الثالث: أن تقع تالیة للمفعول الثاني ف و:  "أعل ائمأعلمت زی"نح وه ق ً أب را ً عم  "دا
ث  "أبوه قائم"فجملة  ول الثال ا المفع ى أنھ م"في موضع نصب عل ة للمفعول  "ألعل ع تالی ا تق وإنم

  األول في باب أعلم ألن مفعولھ الثاني مبتدأ في األصل والمبتدأ ال یكون جملة.
 ً ً وإبقاؤه محال ً عنھا العامل والتعلیق إبطال العمل لفظا لمجئ مالھ صدر الرابع: أن تقع معلقا

  الكالم سواء كان العامل من باب علم أم من غیره.
الى: ھ تع زبین " )57( چہ  ھ  ھ   ھ  چ  فاألول نحو قول أي الح ھ، و "ف اف إلی دأ ومض " مبت

ي  "أحصى ره ف خبره وھو فعل ماض السم تفضیل من اإلحصاء على األصح وجملة المبتدأ وخب
  ."نعلم"موضع نصب سد مسد مفعولي 

                                     
  ".16) سورة یوسف ، اآلیة "52(
  ".243رة، اآلیة ") سورة البق53(
  .99) محمد محي الدین عبد الحمید، تنقیح األزھري، ص 54(
  .1/341، الكفوي، الكلیات، 1/37، موصل الطالب ة) خالد بن عبد اللھ األزھری55(
  ".30) سورة مریم، اآلیة "56(
  ".12) سورة الكھف، اآلیة "57(
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ى"فأیھا مبتدأ ومضاف إلیھ و"  )58(چې  ې  ې   ې  چ  نحو قولھ تعالى: والثاني ره  "أزك خب
ً تمییز، وجملة المبتدأ وخبره في موضع نصب ساده مسد مفعول ینظر المقید بالجار، قال  وطعاما

لق باالستفھام عن الوصول في اللفظ إلى ولكنھ ھنا عُ فیھ "  یھ نظر المصنف في المغنى ألنھ یقال:
ق المفع ھ ال یعل ن عصفور أن ول وھو من حیث المعنى طالب لھ على معنى ذلك الحرف وزعم اب

  )59( حتى یتضمن معناھما وعلى ھذا تكون ھذه الجملة سادة مسد مفعولین."علم وظن "فعل غیر 
  الجملة المضاف إلیھا: -4

  ومحلھا الجر فعلیة كانت أو اسمیة، ویكون المضاف إلیھا اسم زمان أو مكان.
 "ینفع الصادقین صدقھم "فجملة )60(چ     ی  ی    چ  ملة الفعلیة نحو قولھ تعالى:فالج

  في محل جر بإضافة یوم إلیھا.
" من المبتدأ والخبر، في ھم بارزون" فجملة )61( چ ەئ  وئ  وئچ  واالسمیة نحو قولھ تعالى:

  ل جر بإضافة یوم إلیھا والدلیل على أن یوم فیھما مضاف عدم تنوینھ.مح
الى:  )62( چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  نھ قولھ تعالى:وم ھ تع ھ قول ا  )63(چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ومن وھن

فتضاف  "زید جالس"أو حیث " جلست حیث جلس زید "إذا تختص بالفعلیة على األصح ومنھا: 
  )64( للجملتین وإضافتھما للفعلیة أكثر.

وز ، واوقد اتفق النحاة على جواز إضافة كل ظروف الزمان إلى الجملة ھ یج ى أن وا عل تفق
  )65( وحده من بین ظروف المكان إلى الجملة، واختلفوا فیما عدا ذلك. إضافة حیث

  الجملة الواقعة جواباً لشرط جازم: -5
ة "إن الشرطیة وأخواتھا" وھو  ال المقرون ة، ومث إذا الفجائی اء، أو ب ، إذا كانت مقترنة بالف

 چ         چ فجملة      )66(چ                 چ  بالفاء في قولھ تعالى:
  محلھا الجزم ألنھا جواب ما الشرطیة.

الى: ھ تع و قول ة نح إذا الفجائی ة ب ال المقرون  )67( چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ  چ  ومث
  محلھا الجزم، ألنھا جواب إن الشرطیة.  چڌ    ڌ  ڎ  چ فجملة

بریة أو إنشائیة، مقرونة بالفاء أو إذا الفجائیة والجملة الجوابیة ھنا تكون اسمیة أو فعلیة، خ
  )68( والمقرونة بإذا الفجائیة ال تكون إال اسمیة واألداة إن خاصة.

                                     
  ".19) سورة الكھف، اآلیة "58(
  .1/41وصل الطالب ) خالد بن عبد اللھ األزھري، م59(
  ".119) سورة المائدة، اآلیة "60(
  ".16) سورة غافر، اآلیة "61(
  ".26) سورة األنفال، اآلیة "62(
  ".1) سورة النصر، اآلیة "63(
ینظر على  3/286مصطفى الغالیني جامع الدروس العربیة  1/122) المرادي، توضیح المقاصد والمسالك 64(

  .2/481الجارم مصطفى أمین النحو الواضح 
  .199) محمد محي الدین، تنقیح األزھریة ص 65(
  ".215) سورة البقرة، اآلیة "66(
  ".36) سورة الروم، اآلیة "67(
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  الجملة التابعة لمفرد: -6
ي  ي ف ً فھ ا ا مرفوع ان منعوتھ إن ك ا، ف وھي كالجملة المنعوت لھا، ومحلھا بحسب منعوتھ

  چڳ  ڳ  ڳ  چ فجملة )69( چڳ   ڳ  ڳ  ڳگ  گ  گ  گ  چ  موضع رفع وذلك نحو قولھ تعالى:
  من اسم ال وخبرھا في محل رفع على أنھا نعت لیوم.

ېئ  ىئ  ىئ  چ  وإن كان منعوتھا منصوباً فھي في موضع نصب كالواقعة في نحو قولھ تعالى:
ً. "ترجعون "فجملة )70( چ ىئ  ی     ی   في موضع نصب على أنھا نعت لیوما

ً فھي ف              چ  ي موضع جر في نحو قولھ تعالى:وإن كان منعوتھا مجرورا
  )72( في موضع جر ألنھا نعت لیوم.  چ       چ   فجملة )71( چ

ً، وقولھم النعت  والجملة لیست معرفة وال نكرة، ألنھا من عوارض الذات، وھي لم تكن ذاتا
از نع ا ج رد، وإنم ر، یختص بالنعت للمف ف والتنكی ا دون یوافق المنعوت في التعری رة بھ ت النك

ا  النكرة، كم ا ب ح تأویلھ ث یص ن حی رة م بتھا للنك رة لمناس ة وال نك ن معرف المعرفة مع إنھا لم تك
  )73( ."كائن زید"بمعنى  "مررت برجل أبوه زید"تقول: 

                                                                                                       
النحو الواضح ، ینظر على الجارم ومصطفى أمین  3/284) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 68(

  .1/55ألزھري، موصل الطالب ، خالد بن عبد اللھ ا200محمد محي الدین تنقیح األزھریة ص  2/481
  ".254) سورة البقرة اآلیة "69(
  ".281) سورة البقرة، اآلیة "70(
  ".9) سورة آل عمران، اآلیة "71(
ینظر على الجارم، ومصطفى أمین النحو الواضح  1/55) خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب 72(

2/381.  
  .1/342) الكفوي الكلیات 73(
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  الجملة التابعة لجملة لھا محل من اإلعراب: -7
  وھي تكون في بابي النسق والبدل.

دأ،  "قعد أخوهزید قام أبوه و "فاألول نحو: ر المبت ا خب ع ألنھ فجملة قام أبوه في موضع رف
وكذلك جملة وقعد أخوه في موضع رفع أیضاَ ألنھا معطوفة على جملة قام أبوه التي ھي خبر عن 

وه" زید فإن كانت معطوفة على الجملة الكبرى بأسرھا  ة  "زید قام أب ا معطوف ا ألنھ ل لھ ال مح ف
ة أو االسمیة حینئذ على جملة ابتدائیة، واأل ي الفعلی اطفتین ف ین المتع ول أولى، ألن تناسب الجملت

  أولى من تخالفھما.
  والثاني: البدل نحو قولھ:

ِ تقِ  الَ  أقولُ لھ أرحلْ  ◌ِ ر مُ   *  ناندْ عِ  نَ مَ ي ِ ِ والجھّ ّ ر ِ ُ في السّ   )74(المِ سْ وإال فكُن
دنا"فجملة  یمن عن ن  "ال تق ة م ى البدلی ع نصب عل ي موض رطھ أن "أرحل"ف ون ، وش تك

ن  ا أراده م ى م ة عل ة الثانی إن دالل ا ف ا ھن ى كم ن األول الجمل الثانیة أوفي بتأدیة المعنى المراد م
  )75( إظھار الكراھیة إلقامتھ أولى، ألنھا تدل علیھ بالمطابقة، واألولى تدل علیھ بااللتزام.

  الجملة التي ال محل لھا من اإلعراب:
  عراب: الجمل التي ال یكون لھا محل من اإل بیان

ون بیَّ  ن فیھا ابن أم قاسم أن أصل الجملة أال یكون لھا محل من اإلعراب ألن أصلھا أن تك
  مستقلة ال تتعدد بمفرد، وال تقع موقعھ.

  والجمل التي ال محل لھا من اإلعراب سبع جمل ھي:

                                     
معاھد التنصیص على شواھد ، لھ انظر عبد الرحیم بن عبد الرحمن، أبو الفتح العباسي ) لم أعثر على قائ74(

  .1/278التلخیص، تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید، الناشر: عالم الكتب بیروت 
، 203ینظر محمد محي الدین، تنقیح األزھریة ص  1/14) خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب 75(

  .2/481على الجارم ومصطفى أمین، النحو الواضح  3/284جامع الدروس العربیة،  مصطفى الغالیني
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  االبتدائیة -1
ة أتوھي التي تأتي في صدر الكالم، أي التي تكون في مفت الم، حقیق دخل ح الك ً، وی ا و حكم

ڎ    ڎ  ڈ  چ                           في ھذا النوع كلَّ جملة منقطعة عما قبلھا وذلك نحو قولھ تعالى:
  .)77(چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ  وقولھ تعالى: )76(چ

  الواقعة صلة الموصول االسمي: -2
ة  )78(چۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  وذلك نحو قولھ تعالى: زل "فجمل ذي، فصلة صل" أن ة ال

  چ  الموصول االسمي تحتاج إلى رابط، وصلة الحرفي ال تحتاج إلى رابط كما في قولھ تعالى:
  )79( .چ      

  الجملة المعترضة: -3
ون  ي تك ین وھ ة، أو جملت وھي التي تعترض بین شیئین متالزمین مفردین، أو مفرد وجمل

  )80( سین الكالم.إلفادة الكالم تقویة أو تبیین وھو التوضیح أو تح
  وللجملة المعترضة مواضع نذكر منھا:

  التي بین المبتدأ والخبر كقول الشاعر: -أ
 ْ ُ تَعث َیام األ َ نَّ و ِ فیھ َ َتى    نَ رو الف ِ َوائِحُ  نوادبُ     *ب ن َ َھُ و َلن   )81(ال یَمل

                                     
  ".1) سورة الكوثر، اآلیة "76(
  ".62) سورة یونس، اآلیة "77(
  ".1) سورة ص، اآلیة "78(
، على 1/54خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب  99) محمد محي الدین، تنقیح األزھریة، ص 79(

  .481/ 2ن، النحو الواضح، الجارم ومصطفى أمی
  .200تنقیح األزھریة، ص ، محمد محي الدین  3/287) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، 80(
 -ھـ1244( 2الناشر: دار الكتب المصریة، ط  ،األمالي ،) البیت لمعن بن أوس، انظر أبو على الغالي81(

  .2/190م) 1926
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  بین الفعل ومرفوعھ نحو قول الشاعر: -ب
ُ جَ  َّ وقد أدركتني والحوادث ُ م َّ   *  ة   )82(وال عُزلُ  افٍ ضعال  ة قومٍ أسن

  بین الفعل ومنصوبھ نحو قول الشاعر: -ج
 ِ ُ ذو تَبَدُّل الدَھر َ َت و ل ِ ّ ُد ب َ ِ   *   و َل الشَمأ َ با و الصَ ِ   )83(ھَیَفا دَبوراً ب

  .)84(چ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  ی  چ  التي بین الشرط والجواب كقولھ تعالى: -د
ّ احبالتي بین الحال وصا -ھـ ً.ھا نحو: سعیت ورب   لكعبة مجتھدا
  .)85( چ               چ  التي بین الصفة والموصوف نحو قولھ تعالى: -و
  التي بین حرف الجر ومتعلقھ نحو: اعتصم أصلحك اللھ بالفضیلة". -ز
  التي بین القسم وجوابھ نحو قول الشاعر: -ح

   ٍ ِن ّ ھَی ِ َّ ب َي ما عُمري عَل َ َعَمري و َت بُطالً عَ     *ل ق َ َط َد ن َق عُ ل ِ َقار َّ األ َي   )86(ل
  الجملة التفسیریة: -4

  وتسمى المفسرة وھي الكاشفة لحقیقة ما تلیھ من مفردو مركب ولیست عمدة.
ففي تعریفھا یخرج عنھا صلة الموصول فإنھا وإن كانت كاشفة وموضحة للموصول لكنھا 

  ال توضح حقیقة بل تشیر إلیھا بحال من أحوالھا.
اق  "زید قائم "ن نحو: ھووالجملة المفسرة لضمیر الشأ راب باالتف ن اإلع ا محل م ي لھ فھ

ن  ا محل م ألنھا خبر والخبر عمدة في الكالم كالمبتدأ ال یصح االستغناء عنھا فوجب أن یكون لھ
  اإلعراب وھي من حیث كونھا خبر حالة محل المفرد ألن األصل في الخبر اإلفراد.

  والتفسیریة ثالثة أقسام:
الى:مجردة من حرف الت -أ ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ  فسیر نحو قولھ تع

  .)87(چھ  ھ  ھ  
  مقرونة بأي نحو أشرت إلیھ أي أذھب. -ب
  )88( مقرونة بأن نحو: كتبت إلیھ أن وافنا. -ج

ھ  ره ل ا تفس ان م وقال أبو على الشلوبیني إن الجملة المفسرة تكون بحسب ما تفسره، فإن ك
  )89( تفسره محل فال محل لھا.فھي لھا محل كذلك، وإال یكن لما  رابمحل من اإلع

ً للقسم: -5   الجملة الواقعة جوابا
                                     

عكبري، شرح دیوان المتنبي، تحقیق مصطفى السقا بد اللھ بن الحسین الأبو البقاء عینظر ، ) البیت للمتنبي 82(
  .1/296إبراھیم األنباري عبد الحفیظ شلبي، الناشر: دار المعرفة بیروت 

  .1/415) البیت ألبي النجم ینظر أبو على المرزوقي شرح دیوان الحماسة 83(
  ".24) سورة البقرة، اآلیة "84(
  ."76) سورة الواقعة، اآلیة "85(
  .3/31) البیت للنابغة الذبیاني، الكامل في اللغة 86(
  ".11- 10) سورة الصف، اآلیات "87(
  .3/289مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة  ،200) محمد محي الدین، تنقیح األزھریة ، ص 88(
  .1/64) خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب 89(
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ع  واب متوق ا، والج ي جوابھ ي ھ ا الت م علیھ ة المقس د الجمل ا إال لتأكی ؤتي بھ ي ال ی وھ
  للمخاطب عند سماع القسم.

م ط أو ل م  وجملة الجواب سواء ذكر فیھا فعل القسم وحرفھ أم الحرف فق و: أقس ذكروا نح ی
چ  بعد قولھ تعالى: )91( چ          چ  وقولھ: )90(چڦ  ڄ  ڄ  چ  باللھ ألفعلن وقولھ تعالى:

  واألیمان جمع یمین بمعنى القسم. )92(چ              
قال أحمد بن یحیى تعلب: الجملة الواقعة جواب القسم ال محل لھا من اإلعراب، إذ ال یجوز 

راب أن یقال: زی د لیقومن على أن لیقومن خبر عن زید، ألن الجملة المخبر بھا لھا محل من اإلع
  وجواب القسم ال محل لھ فیتنافیان.

ھ  ا منع واب نوقد ورد عن ابن مالك في شرح التسھیل، السماع بم ل ج وع جم ن وق ب م عل
ً واستشھد بقولھ تعالى: ب القسم وھي خبر جوا  چژ  چ فجملة )93( چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  القسم خبرا

  الذین، والجواب عما قال ابن مالك إن التقدیر والذین أمنوا وعملوا الصالحات أقسم باللھ لنبوئھم.
  جملة جواب الشرط غیر الجازم: -6

و: واب إذا الشرطیة نح ً، لج ا ً لشرط غیر جازم مطلق اء  "وھي كل جملة وقعت جوابا إذا ج
و: " اء زید ألكرمتك لو ج"وجواب لو الشرطیة نحو:  "زید أكرمتك رطیة نح وال الش " وجواب ل

  )94( فجملة جواب الثالثة ال محل لھا من اإلعراب." لوال زید ألكرمتك 
د  اء زی و: إن ج ة نح اء وال إذا الفجائی رن بالف م تقت أما الجملة الواقعة جواباَ لشرط جازم ول

  أكرمتھ فجملة أكرمتھ وقعت جواب لشرط جازم ولم تقترن بالفاء.
  )95( بإذا الفجائیة فال محل لھا فإن اقترنت بأحدھما كان في محل جزم كما تقدم.وال 

  الجملة التابعة لجملة ال محل لھا من اإلعراب: -7
و ي نح رو :"وھ د عم د وقع ام زی ة "ق رو "فجمل د عم ا  "قع راب ألنھ ن اإلع ا م ال محل لھ

ة معطوفة على جملة قام زید، وھي ابتدائیة ال محل لھا من اإلعراب،  واو الداخل درت ال ا إذا ق أم
  )96( على قعد للحال كانت قعد مقدرة والجملة بعدھا محلھا النصب على الحال من زید.

  * فمن المالحظ أن الجمل تستعمل استعمال المفرد وال یعكس.
  * والضابط في الجمل التي لھا محل من اإلعراب ھي التي تقع موقع المفرد.

  إلعراب ھي ال تقع موقع المفرد.* الجمل التي لیس لھا محل من ا

                                     
  ".3) سورة یس، االیة "90(
  ".39، اآلیة ") سورة القلم91(
  ".39) سورة القلم، اآلیة "92(
  .58) سورة العنكبوت، اآلیة 93(
  .1/65 موصل الطالب ، خالد بن عبد اللھ األزھري،1/343) الكفوي، الكلیات 94(
  .1/69)خالد بن عبد اللھ األزھري، موصل الطالب 95(
  .200األزھریة ص  محمد محي الدین، تنقیح 3/289) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 96(
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رط  ً لش ا ت جواب ة، إذا كان اء وإذا الفجائی د الف ة بع ة الواقع ا الجمل ب فیھ ر األغل * ومن غی
ً وال محالً  ل  ،جازم، فإنھا ال تقع موقع مفرد یقبل الجزم أصالً ال لفظا ون ال مح فكان ینبغي أن تك

  لھا، مع أن محلھا الجزم.
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  المبحث الثاني
  وأھمیة االسم فیھماركنا الجملة 

د  ى مفی ھ معن ر ول ین أو أكث ن كلمت ب م ذي یترت الم ال ي: الك و ھ ف النح ي تعری ة ف الجمل
  )97( مستقل.

ربوھذه الجملة البد أن یكون ف دتان ی ن یھا ركنان أساسیان أو عم و م ناد وھ ا اإلس ط بینھم
  أھم المصطلحات النحویة.

ة  اإلسناد المراد بھ المسند والمسند إلیھ إن وقیل  ارات مختلف ا عب ة وفیھم ا الجمل وھما ركن
وع ر، والموض دأ والخب ھ، والمبت وم علی ھ والمحك وم ب ھ، والمحك ند إلی ند والمس ا المس  *منھ

اختالف *والمحمول ن االختالف ب د، ولك ة، ولكن مصدقھا واح ي الجمل ، وھذه أربعة ألفاظ لركن
اة، ومحك "زید قائم زید"الفنون، ففي مثال:  د النح وع مبتدأ عن ولیین، وموض د األص ھ عن وم علی

انین د البی ھ عن ائم  و" عند المناطقة، ومسند إلی د األصولیین، " ق ھ عن وم ب اة، محك د النح ر عن خب
  )98( محمول عند المناطقة، مسند عند البیانیین.

  تعریف المسند والمسند إلیھ:
م ی -1 ع، أو ل ل ووق ذي حص يء ال و الش ى شيء أو ھ ھ عل ع، أو المسند: ھو ما حكمت ب ق

لب حصولھ. ُ   ط
يء  -2 ل ش ى صاحبھ فع المسند إلیھ ھو: ما حكمت علیھ بشيء، أو ھو اللفظ الذي نسب إل

 ُ   )99( لب منھ ذلك.أو عدمھ أو ط
  والمسند والمسند إلیھ ھما ركنا الجملة سواء كانت جملة اسمیة أو فعلیة.

  ."مقام زید، وزید قائ "وھو مركب إسنادي تألف من مسند ومسند إلیھ نحو:
ن  ال م ھ بح والمسند والمسند إلیھ، یسمى كل منھما عمدة، ألنھ ركن الكالم، فال یستغني عن

  ."الصدق أمانة"األحوال، وال تتم الجملة بدونھ، ومثالھما، 
  أنواع المسند والمسند إلیھ:

ي  رف الت ر األح اقص، وخب ل الن المسند: ھو الفعل أو اسم الفعل، وخبر المبتدأ، وخبر الفع
  مل لیس وخبر إن وأخواتھا.تعمل ع

                                     
  .1/174) أحمد بن محمد األندلسي، الحدود في النحو 97(

 الموضوع: مصطلح منطقي یراد بھ المسند إلیھ.* 
المحمول: مصطلح منطقي وھو أحد أجزاء القضیة الجملیة، وھي ثالثة أجزاء، المجھول والموضوع والنسبة * 

 فالمحمول المسند.
ائض فتح المتعال على القصیدة ینظر محمد بن محمد الر 4/15حازمي لشرح ألفیة ابن مالك ل ،) الحازمي98(

المسامة بالمیة األفعال الناشر: مجلة الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة تحقیق إبراھیم بن سلمان، 
  .1/17ھـ) 1418- ھـ1417ط(

  .1/13مصطفى الغالیني جامع الدروس العربیة  1/38) عباس حسن، النحو الوافي، 99(



  - 82  - 

ً مثل قولھ تعالى: ل  )100(چٱ  ٻ  ٻ  چ  وھو یكون فعال ل مث ن الفع تقة م ق"وصفة مش  الح
ً یتضمن معنى الصفة المشتقة مثلابلج" ً جامدا ور :"واسما د" "الحق ن ائم أس ق  "والق ل الح والتأوی

  )101( مضيء كالنور والقائم شجاع كاألسد.
ً متجدد الحدث.ومن المالحظ أن المسند في الجم   لة االسمیة ال تجدد فیھ، أو فعال

  أما المسند إلیھ:
م  ھو الفاعل ونائبھ والمبتدأ، واسم الفعل الناقص، واسم األحرف التي تعمل عمل لیس واس

  إن وأخواتھا، واسم ال النافیة للجنس.
ر مفتاح الصب "المبتدأ مثل"اب الطائعون وثونائب الفاعل مثل: یُ " جاء الحق "فالفاعل مثل 

ل  )102( چژ    ڑ  ڑ  کچ  واسم الفعل الناقص مثل قولھ تعالى: " الفرج ي تعم رف الت واسم األح
ُ كسوالً : " عمل لیس  ً وو "مثل ما زھیر ا يء على األرض باقی دم، "تعز فال ش اعة من إن "الت س

 )103(چٷ    ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  چ  واسم إن مثل قولھ تعالى: "أحد خیر من أحد إال بالعلم والعمل الصالح

  )104( ."ال إلھ إال اللھ"واسم ال النافیة للجنس مثل: 
  المناسبة بین المسند والمسند إلیھ:

ك:  ن مال ال اب ذلك ق ھ ول ند إلی ند والمس الم "یشترط بعض النحاة المناسبة بین المس اب الك ب
اع ا "وما یتركب منھ": "ولم یقل "وما یتألف منھ ن ألنھ إذ لم تكن مناسبة وھي إمكان إیق لمسند م

ھذا مركب ومؤلف،  "قام زید"المسند إلیھ، فحینئذ ینتفي الكالم ولو وجد المسند والمسند إلیھ مثل: 
ل والفا بن الفع بة ی د إذا تمت المناس ل، ألن القیام صفة وزید موصوف فیمكن أن یقوم القیام بزی ع

یس طار الجدار، مركب من فعل وفاعل، على مذقام الجدار"، أو " لكن لو قلت:  ك ل ن مال ھب اب
بكالم، ألنھ وإن وجد المسند والمسند إلیھ إال أنھ لیس بینھما مناسبة، فال یمكن أن یطیر الجدار أما 

  على الظاھر وقلنا الجملة فعلیة مركبة من فعل وفاعل وأسندنا فھو كالم.
ً، فھو   )105( ."ما تركب من كلمتین فأكثر حقیقة أو حكماً  "أما المركب اصطالحا

  لمسند والمسند إلیھ في الكالم:أھمیة ا
ً ا را امع منتظ ون الس تكلم، بحیث ال یك كوت الم ن س و أن یحس ویین ھ د النح د عن ظ المفی للف

 ً ون الكالم مشتمال ى أن یك دة، عل ام الفائ ر تم يء المنتظ ذا الش ل بھ لشيء آخر من المتكلم، تحص
تكلم  ي الم ا أت ى م ھ، مت ند إلی ھ، أو على ركني اإلسناد وھو المسند والمس ھ أو نائب ع فاعل بالفعل م

ول:  م، نق د ت الم ق ى أن الك م عل ذ نحك ره فحینئ ع خب د"المبتدأ م ام زی ر  "ق ل ینتظ ل، ھ فعل وفاع
ً آخر ال لكون الكالم قد تم.   السامع شیئا

                                     
  ".1سورة المؤمنون اآلیة " )100(
  .1/13) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 101(
  ".17) سورة النساء اآلیة "102(
  ".119) سورة آل عمران، اآلیة "103(
  ,1/148) الجوھري، شرح شذور الذھب، 104(
  .1/33) أحمد بن محمد بن مساعد الحازمي، فتح البریة في شرح نظم األجرومیة، 105(
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ة، " ضربت  "أما في قولك: دة تام ادت فائ د أف ة ق ذه الجمل عند النحویین في اصطالحھم ھ
ظ "ضربت زید "من "ضربت"ائدة في مثل: لوجود الفعل والفاعل، فالف ، زید ھذا لم یذكر في اللف

ھ،  ع فاعل ل م ود الفع ل بوج ة تحص دة التام ي االصطالح أن الفائ مع كون السامع ینتظره ولكن ف
د  ھ زی ول ب ویین أن المفع د النح فبالرغم من تعلق نفس المستمع بأن یعرف المضروب، ولذلك عن

أن یحذف، والفاعل عمدة ال یجوز حذفھ، فمتى ما ذكر الفعل  من الفضالت التي في الجملة یجوز
مع فاعلھ فحینئذ نحكم على أن الكالم قد تم، وأن الجملة قد استوفت ركنیھا، أما تعلق نفس السامع 
ؤثر  ق ال ی ذا التعل ز فھ ال، والتمیی رف، والح رور، والظ ار والمج ھ، والج للفضالت، كالمفعول ب

  )106( على الكالم لكونھ قد تم.
  إعراب المسند والمسند إلیھ:

  وھما ركنا الجملة وھذه الجملة إما فعلیة مكونة من فعل وفاعل أو اسمیة من مبتدأ أو خبر.
ل  ة االسمیة، والفع كال الجمل ة، وبعض أش ة الفعلی اء الجمل ي بن م ف فنجد أن الفعل ركن مھ

ألیف الجم ي ت د اللموقع رئیسي ف ة وشدة اتصالھ باالسم، ولكن نج وا باالسم ة عام ویین اھتم نح
خاصة، وجعلوا الجملة االسمیة محل عنایتھم ومحور بحثھم ودراستھم، وتولوا أمر اإلعراب فیھا 

ك أن عِ  ة، ذل ة الفعلی ي الجمل راب ف ھ دون اإلع ار إلی ا أش راب، كم و اإلع ان ھ دیھم ك و ل م النح ل
  )107( الزمخشري في المفصل.

راب میة جانبی  واإلع ة االس ي الجمل اول ف واء یتن ى الس ھ عل ند إلی ند والمس ً، المس ا ا غالب ھ
ل،  ھ، أي الفاع ند إلی و المس ا، وھ د جانبیھ لتغییر األثر فیھما، حیث ال یتناول الجملة الفعلیة إال أح
د  راب، وق ر آخره بعوامل اإلع ال یتغی ھ، ف م أحوال ي معظ اء ف ھ البن ل فیحكم أما المسند وھو الفع

  )108( في صیغھ المختلفة لیعبر عن متباین داللتھ.تركوا لعلم الصرف أمر تصریف الفعل، 

                                     
  .1/12شرح الدرة الیتیمة ، لھ أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي ) أبو عبد ال106(
  .1/43) الزمخشري، المفصل 107(
  .1/282لدین الزعبالوي، دراسات في النحو، موقع اتحاد كتاب العرب، ا ) صالح108(
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  إعراب المسند إلیھ: -1
ً، حیثما وقع، إذا وقع فاعل نحو  ً وحكمھ أن یكون مرفوعا فاز "المسند إلیھ ال یكون إال اسما

ً لألفعال الناقصة  "الحق منتصر"أو مبتدأ نحو "ضُرب زید "المجتھد أو نائب فاعل نحو:  أو اسما
ُ كسوالً " سم األحرف التي تعمل عمل لیس نحو:أو ا "عادالً كان عمر  :"نحو إال إن وقع  "ما زھیر

َ :" بعد إن أو إحدى أخواتھا فحكمھ حینئذ أنھ منصوب نحو    )109( ."عادلُ  إن عمر
  إعراب المسند: -2

ً، مثل ك:  :المسند یكون اسما افع"نافع من قول م ن ل "العل زار :"واسم فعل، مث ات الم  "ھیھ
ً مثل   ."جاء الحق :"وفعال

ل  ً، مث ا ً أیض ا ون مرفوع ً أن یك ر : "أما حكمھ إن كان اسما ائز" الخب ك السابق  "ف ن قول م
ك:  ي قول ر إن ف ي خب ائز وف بُ "ف ق غال ھ  "إن الح ا، فحكم ان أو إحدى أخواتھ د ك ع بع إال إن وق

ُّ باب مدینة العلم"النصب مثل:    ."كان على
  تي:وإن كان المسند فعالً فیعرب على النحو اآل

ي  -أ ة، فیبن ھ واو الجماع ً كانتصر إال إذا لحقت ً فھو مبني على الفتح أبدا ً ماضیا إن كان فعال
رتم"و "كانتصرتً "أو ضمیر رفع متحرك، فیبني على السكون  "كانتصروا" على الضم   "انتص

  ."انتصرنا"و
، إال إذا سبقھ ناص -ب ُ ً كینتصر ً، فھو مرفوع أبدا ب، فینصب إن كان المسند فعالً مضارعا

د :"نحو الى: "لن تبلغ المجد إال بالج ھ تع و قول زم، نح ازم فیج وإن  )110(چپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ ، أو ج
دنّ إحدى نوني التو اتصلت بھ تح، لیجھ ى الف ي عل د، یبن ى  كی ي عل ون النسوة فیبن ، أو ن َ دَن ویجتھ

  ."كالفتیات یجتھدن"السكون 
إال إن كان معتل اآلخر،  "كأكتب" بداً إن كان المسند فعل أمر، فھو مبني على السكون أ -ج

ره  ذف آخ ى ح ي عل ع وأدع"فیبن اء "كاس ة أو ی ین أو واو الجماع ألف االثن ً ب ال ان متص ، أو ك
ً بإحدى نوني التوكید، " كاكتبا واكتبوا واكتبي " المخاطبة، فیبني على حذف النون  أو كان متصال

  )111( ."بَ واكتَ  كاكتبَّ  "فیبني على الفتح
  یم المسند والمسند إلیھ:تأخیر وتقد

و:  ت اسمیة نح ة إذا كان ا الجمل ا ركن ھ ھم ؤمن " المسند والمسند إلی ا م ھأو فعل" أن و:  ی نح
ففي ھذین المثالین ورد المسند والمسند إلیھ، إذ ال فرق بین تأخیر المسند إلیھ وتقدمھ، وال "قمت "

ین أن یكون دأ، وال ب ً أو مبت ً، ف بین أن یكون المسند إلیھ فاعال ً أو وصفا ال ند فع وى كالمس ا تحت لھ
و:  ي نح ي ف ر واللفظ ا م وي كم ناد المعن ین اإلس رق ب ث ال ف ناد حی ى اإلس ي" عل د ثالث ، " زی

ً باسمیتھما." ومن حرف جر"وضرب فعل ماض،    ، إذ ال یسند الفعل والحرف إال محكوما

                                     
  .1/13) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 109(
  ".3) سورة اإلخالص، اآلیة "110(
  .30- 1/29ع الدروس العربیة، ) مصطفى الغالیني، جام111(
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  وجاء في الكافیة:
  )112(ا اسماً علھَ وأجْ  أو أعربْ  فاحكِ   *  حكماً  ت ألداةٍ وإن نسب

ة أو سكون، وعلى ن حرك ا       فعلى الحكایة تبقیھا على ما كانت علیھ م راب ترفعھ اإلع
  على االبتداء.

  أھمیة االسم في ركني الجملة:
ن  ً، فم دا ھ ب تكلم من المسند والمسند إلیھ ھما ما ال یغنى واحد منھما عن اآلخر، وال یجد الم

ذلك یذھب  :"ومثل "ھذا أخوك"و "عبد اللھ أخوك"قولك:  ذلك االسم المبتدأ أو المبني علیھ، وھو
  فالبد للفعل من االسم، كما لم یكن لالسم األول بد من اآلخر في االبتداء. "عبد اللھ

یبویھ:  ول س ى " یق ار عل ع والج ب والراف دخل الناص ا ی داء، وإنم ھ االبت م أول أحوال االس
ى المبتدأ، أال ترى أن ما كان مبتدأ قد تدخل علیھ  ھذه األشیاء حتى یكون غیر مبتدأ، وال تصل إل

ك إال أن ت ره ل ا ذك ع م ادام م ھ االبتداء م ت: دع ك إذا قل ك أن ق"، وذل ھ منطل د الل ، إن شئت " عب
ت:  اً "أدخلت رأیت علیھ فقل ھ منطلق د الل اً "، أو "رأیت عب ھ منطلق د الل ررت بعب دأ أول  ،"م فالمبت

  )113( رة قبل المعرفة.جزء، كما كان الواحد أول العدد، والنك
ا  فمن المالحظ من كالم سیبویھ أن األصل في االسم االبتداء، وأنھ البد للفعل من االسم كم

  لم یكن لالسم األول بد من اآلخر في االبتداء.
من فعلین، وال حرفین،  اسمین أو من اسم وفعل، فال یتأتى إال من ونجد أن الكالم ال یتأتى
ھ وال اسم وحرف، وال فعل وح د ل رف وال كلمة واحدة، ألن اإلفادة إنما تحصل باإلسناد وھو الب
  من طرفین مسند ومسند إلیھ.

ً ال  ھ مسندا ل لكون ھ، والفع ً إلی ً ومسندا ندا ون مس ع یصلح أن یك ب الوض م بحس ونجد االس
ً إلیھ والحرف ال یصلح ألحدھما.   مسندا

ً واآلخر مسند دھما مسندا ً لكون أح ل فاالسمان یكونان كالما ع الفع م م ذلك االس ھ، وك ً إلی ا
ع  م م ا، واالس ھ فیھم ً إلیھ، والفعالن والفعل والحرف ال مسند إلی ً واالسم مسندا لكون الفعل مسندا
ة ال  ند والكلم ا وال مس ھ فیھم الحرف إما أن یفقد منھ المسند أو المسند إلیھ، والحرفان ال مسند إلی

  إسناد فیھا بالكلیة.
ً إذا قامت مقام الكالم ك "نعم" و"ال" في بن طلحة إن الكلما وزعم ة الواحدة قد تكون كالما

  الجواب، وردّ بأن قال: الكالم ھو الجملة المقدرة بعدھا.
ً في النداء نحو یا زید وأجاب بأن  وزعم أبو على الفارسي أن االسم مع الحرف یكون كالما

  یاء سدت مسد الفعل وھو أدعو أو أنادي.

                                     
  .1/33) األزھري، شرح التصریح على التوضیح 112(
  .24- 1/23) سیبویھ، الكتاب 113(
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ل  ى أن الضمیر وزعم بعضھم أن الفع اء عل ام بن ا ق و: م ي نح ً ف ا ون كالم ع الحرف یك م
  )114( المستتر ال یعد كلمة.

ناد إذ  ي اإلس ة ف داء إولكن من المالحظ أن االسم أخذ الصدارة واألھمی ي االبت ھ األول ف ن
ً، وعند وروده مع الفعل یحتاج الفعل إلیھ. ً تاما   ویتكون منھ المسند والمسند إلیھ فیكون كالما

ي فنجد  ل أو ف ي األص ھ ف ر عن ً إلیھ، ألن المسند إلیھ مخب إن من خواص االسم كونھ مسندا
 ،ً الحال، وال یخبر إال عن لفظ دال على ذات في نفسھ مطابقة، والفعل ال یدل على الذات إال ضمنا
ى  دل عل رف ال ی ى الفاعل، والح ً عل داللة الفعل على فاعلھ داللة تضمینیة، ألن الفعل یدل ضمنا

  )115( في نفسھ. معنى
ع  ل م ھ، ویمث ند إلی ل المسند والمس ن أن یمث ھ یمك فلالسم أھمیة كبیرة في ركني الجملة ألن
م  ھ أضعف من االس ة إال أن ي ركني الجمل وده ف الفعل المسند إلیھ فنجد الفعل على الرغم من وج

ن المصدر، فالف ل مشتق م و أن الفع ھ ضعف لفظي، وھ ي أن ل وھذا الضعف یمكن أن یتمثل ف ع
  فرع واالسم أصلھ، والفرع أضعف من األصل.

ذلك  یس ك ناد ول ي اإلس م ف ى االس ً إل ا اج دائم ل محت و أن الفع وي، وھ عف المعن ا الض وأم
ة  ل لقل ل أثق تعمالھ والفع رة اس ف لكث م أخ ان االس ذا ك ھ، ولھ م مثل ى اس ند إل د یس ھ ق م، فإن االس

  )116( استعمالھ.

                                     
  .1/52) جالل الدین السیوطي، ھمع الھوامع 114(
  .1/148) الجوھري، شرح شذور الذھب 115(
  .4/204) عباس حسن، النحو الوافي 116(
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  المبحث الثالث
  اتاالسم بین العمد والتتم

دَة بالضم ما یعتمد علیھ واعتمد على الشيء أتكأ. ْ ُم   )117( الع
  )118( ."خالف الفضلة وھو ما ال یصح حذفھ من الكالم" وفي اصطالح النحاة: 

ھ، وا الم بدون ح الك ى ال یص ھ یعن الم والعمدة ما ال یستغنى عن و الك ور خل ا ال یتص د م لعم
  )119( .منھ

ً إلیھ.والكالم البد لھ من إسناد واإلسناد یقتض ً ومسندا   ي مسندا
ن  ة م ة اسمیة أو فعلی و جمل وأقل ما یتألف منھ الكالم اسمان أو اسم وفعل، فال یتصور خل

ك:  وع، فقول ظ مرف ھ لف د فی طالحي ال یوج د كالم اص وع، وال یوج ائم" مرف د ق دأ "زی د مبت ، زی
د "ب زیدوضُر"فاعل مرفوع، وقام فعل،  ،، زید"قام زید "مرفوع وقائم خبر مرفوع، وفي ، زی

.ً   نائب فاعل، إذ ال یتصور أن یوجد كالم وال مرفوع فیھ أبدا
  یقول ابن مالك:

ُ   *  أقلُ ما منھ الكالم ركبوا   كأركبوا وفعلُ  اسمان أو اسم
  فحینئذ صار المرفوع عمدة، فالرفع مختص بالعمد.

  والرفع في اللغة: العلو واالرتفاع.
، وعلى مذھب " فس الضمة وما ناب عنھان "وفي االصطالح: على مذھب البصریین وھو

  ."تغییر مخصوص عالمتھ الضمة وما ناب عنھا"الكوفیین ھو 
ي  ل إذ ھ ا أق فالرفع ھو إعراب العمد ووجھ التخصیص أن الرفع أثقل فخص بھ العمد ألنھ

  )120( راجعة إلى الفاعل والمبتدأ والخبر وما شابھھما.
ً في اإلسناد، أي األرك ھ، فالعمد ما كان ركنا ند إلی ة وھي المسند والمس یة للجمل ان األساس

  كالمبتدأ والخبر في الجملة االسمیة والفعل والفاعل في الجملة الفعلیة.
ح أن  ذلك ص ھ، فل ً إلی ندا ً ومس ندا ون مس واإلسناد ال یتأتي بدون مسند ومسند إلیھ فاالسم یك

  یتألف الكالم من اسمین دون فعل وال حرف.
  وھي تسعة: المرفوعات عمدة الكالم

رف خبره، واسم الفعل الناقص، واسم االفاعل، ونائبھ، والمبتدأ، و ر األح حرف لیس، وخب
  المشبھة بالفعل، وخبر ال النافیة للجنس والتابع للمرفوع.

  الفاعل: -1
و بھھ، نح وم أو ش ام معل ل ت د فع ھ بع د :"ھو المسند إلی از المجتھ ائز "ف ھ ف ابق فرس  "والس

و التام المعلوم، وھو فافعل فالمجتھد أسند إلى ال وم، وھ ز، والفرس أسند إلى شبھ الفعل التام المعل
  )121( السابق فكالھما فاعل لما أسند إلیھ.
                                     

في الرازي، مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد لدین أبو عبد اللھ محمد بن أبي بكر الحنا ) زین117(
  .1/218م) 1999-ھـ1420( 5الناشر: المكتبة المصریة بیروت صیدا ط 

  .2/626المعجم الوسیط، باب العین ، ) مجمع اللغة العربیة بالقاھرة 118(
  .2/205ینظر محمد على عبد العزیز النجار، ضیاء السالك  2/155) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 119(
  .1/81) جالل الدین السیوطي، ھمع الھوامع 120(
  .1/230شرح شذور الذھب ، ینظر الجوھري  2/233) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، 121(
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  نائب الفاعل: -2
لقھ ممدوح. ُ المجتھد والمحمود خُ   ھو المسند إلیھ بعد الفعل المجھول أو شبھھ، نحو یُكرم

و فالمجتھد أسند إلى  الفعل المجھول، وھو یُكرم و ول وھ ل المجھ ى شبھ الفع ند إل خلقھ أس
  المحمود كالھما نائب فاعل لما أسند إلیھ.

  )122( ونائب الفاعل قائم مقام الفاعل بعد حذفھ ونائب منابھ.
  المبتدأ: -3

  فالحق مبتدأ." الحق منتصر  : "ھو المخبر عنھ وھو المسند إلیھ، الذي لم یسبقھ عامل نحو
ریح، نو ام: ص ة أقس دأ ثالث و المبت وب : " ح ریم محب و: " الك ل نح میر منفص ت "وض أن

  ."مجتھد
  )123( .چ ک  ک  ک   گچ  مؤول نحو قولھ:و
  الخبر: -4

ھو المخبر بھ، وھو ما أسند إلى المبتدأ، وھو الذي تتم بھ مع المبتدأ فائدة، والجملة المؤلفة 
  )124( ."زید قائم"من المبتدأ والخبر تدعى جملة اسمیة نحو: 

  الناقص:اسم الفعل  -5
ل،  ھ بالفاع ً ل ع األول تشبیھا ر فیرف دأ والخب ى المبت والمقصود بالفعل الناقص، ما یدخل عل
ً لھ بالمفعول بھ، وسمیت ناقصة، ألنھا ال یتم بھا مع مرفوعھا كالم تام، بل  وینصب اآلخر تشبیھا

  البد من ذكر المنصوب لیتم الكالم.
ا  ان وأخواتھ م ك ي اس ا ف اقص كم ل الن ال واسم الفع مى أفع ي تس ي الت ا وھ اد وأخواتھ وك

  المقاربة.
وكان وأخواتھا ھي: كان وأمسى وأصبح، وأضحى وظل، وبات، وصار، ولیس، ومازال، 

ً "وما أنفك، ما فتي، وما برح، ومادام، وذلك نحو:  ُ عادال   )125( اسم كان مرفوع. "فعمر"كان عمر
 وقد سميیس كلھا تفید المقاربة، وكاد وأخواتھا أو أفعال المقاربة، وھي تعمل عمل كان ول

ً لنوع من أنواع ھذا الباب على غیره لشھرتھ وكثرة استعمالھ.   مجموعھا بذلك تغلیبا
  وكاد وأخواتھا ثالثة أقسام:

ل -أ اد  :"أفعال المقاربة وھي ما تدل على قرب وقوع الخبر وھي كاد وأوشك وكرب مث ك
  ."المطر یھطل

و ىرجاء وقوع الخبر وھي: عسى وحرأفعال الرجاء وھي ما تدل على  -ب  :وأخلوق نح
  ."عسى اللھ أن یأتي بالفتح" 

ق،  -ج ا: أنشا، وعل رة منھ ي كثی ي العمل، وھ أفعال الشروع وھي ما تدل على الشروع ف
  )126( ."أنشأ خلیل یكتب" "، وبدأ وابتدأ وجعل وقام وانبري  نحووطفق، وآخر وھبَّ 

                                     
  .2/246) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 122(
  .1/352شرح شذور الذھب ، الجوھري ،  254) المرجع السابق ص 123(
  .1/360شرح شذور الذھب  ،ینظر الجوھري - 2/255جامع الدروس العربیة یني، ) مصطفى الغال124(
  .360شرح شذور الذھب ص  ، الجوھري - 1/285یني، جامع الدروس العربیة ) مصطفى الغال125(
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  األحرف المشبھة بلیس في العمل: -6
ؤديوھ ا، وت ة: ي أحرف نفي تعمل عملھ ا وھي أربع ا، وال، والت، وإن "معناھ و  "م نح

  .)127(چٿ  ٹ  ٹ  چ  قولھ تعالى:
  األحرف المشبھة بالفعل: -7

، ولیت، ولعل "وھي ستة: ّ ، ولكن ، وكانُ ّ ، وأن ّ ر  "إن دأ والخب وحكمھا أنھا تدخل على المبت
، كأن العلم نور " إن اللھ رحیمٌ " ا نحو: فتنصب األول ویسمى اسمھا وترفع الخبر ویسمى خبرھ

  فبخرھا اسم مرفوع وھو عمدة ال یجوز حذفھ.
  ال النافیة للجنس: -8

ا  راد بھ بیل االستغراق أي ی ى س ھي التي تدل على نفي الخبر عن الجنس الواقع بعدھا عل
ن الجنس یست ر ع ي الخب ال، ونف ً، ال على سبیل االحتم ھ نفیھ عن جمیع أفراد الجنس نصا لزم نفی

  )128( ." ال رجل أفضل من زید" عن جمیع أفراده، نحو: 
  التابع للمرفوع: -9

  فھو كل اسم تابع لمرفوع قبلھ.
ً في الفاعل ال  ناد، فمثال و ركن اإلس ھ ھ ھ ألن وز حذف ھ ال یج یس بفضلة، وأن ا ل فالعمدة م

  عمدة الفاعل.یجوز حذفھ ألنھ عمدة، ھذا على مذھب البصریین، وأجاز الكسائي جواز حذف ال
  وأما عند ابن مالك فھو یرى عدم جواز حذف الفاعل ویظھر ذلك في قولھ:

 ٍ ِ  وبعد فعل   )129(وإال ضمیراً استتر*   ھرْ فإن ظَ  فاعل
 ،ً ً أو مستترا ً، فدل على أنھ البد منھ، إما ظاھرا فنجد ابن مالك في ھذا لم یقل أتركھ محذوفا

ھ  إذ ال یجوز حذفھ البتة عنده إال في المسائل و قول ره نح ى ذك المستثناة، مثل إذا علم فال حاجة إل
  )131( وإما للجھل بھ. )130(چٿ  ٹ  ٹ  چ  تعالى:

  واألصل في العمدة أنھ ال یجوز حذفھ.
  التتمیم:

  )132( لة مقیدة في كالم ال یوھم خالف المراد.ضھو اإلتیان بف
  )133( والتتمیم ھو زیادة فضلة.

                                                                                                       
  .2/286) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 126(
  ".3) سورة ص، االیة "127(
  .2/330) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 128(
  .1/368) ابن عقیل، شرح األلفیة 129(
  ".28) سورة النساء اآلیة "130(
  .1/369ابن عقیل شرح األلفیة  - 52/8) الحازمي، شرح ألفیة ابن مالك 131(
 17مكتبة اآلداب ط  :الناشر ،) عبدا لمتعال الصعیدي، بغیة اإلیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البالغة132(

  .1/51بن محمد الجرجاني التعریفات، باب التاء ینظر على  -2/88م) 2005-ھـ1426(
) أحمد بن إبراھیم مصطفى الھاشمي، جواھر البالغة في المعاني والبیان والبدیع ضبط وتوثیق یوسف 133(

  .1/205العجیلي، الناشر المكتبة العصریة بیروت 
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ھ إذا أكم ي مصطلحوالتتمیم: ھو من قولھم: تمم ھ، وھو ف د ل ن تقیی ارة ع ان عب الم  البی الك
  )134(لفضلة لقصد المبالغة، أو للصیانة عن احتمال الخطأ أو لتقویم الوزن.

  وھي عند أھل العربیة بما یقابل العمدة. )135(والفضلة ھي البقیة من كل شيء
  فالفضلة والتتمیم بما یقابل العمدة، وھو المشھور عند النحاة أي خالف العمدة.

  )136( وقیل: الفضلة ما یمكن أن یستغنى عنھ في األغلب.

                                     
 ،الناشر ،ق اإلعجاز) یحیى بن حمزة بن على بن إبراھیم الحسین، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائ134(

  .3/57ھـ) 1423( 1المكتبة العصریة بیروت ط 
تاج ، ینظر الزبیدي- 8/5202) نشوان بن سعید الحمیري، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم 135(

ینظر محمد بن على بن القاضي، كشاف اصطالحات الفنون، حرف األلف،  20/172باب فضل  ، العروس
2/1278.  

  .2/263، النحو الوافي ) عباس حسن136(
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ً في اإلسناد   وإن كانت الزمة لصحة المعنى. )137(وقیل: ھي ما لیس ركنا
ھ  ند والمسند إلی ا: المس اس"فالفضلة اسم یذكر لتتمیم معنى الجملة، ولیس أحد ركنیھ  " كالن

ً  فأرشد مسند، واألنبیاء مسند "رشد األنبیاء الناس"من قولك:  إلیھ، والناس فضلة، ألنھ لیس مسندا
ً إلیھ، وإن ند  ما أتىوال مسندا ن المسند والمس دة ع ا زائ بھ لتتمیم معنى الجملة، وسمیت فضلة ألنھ

  إلیھ.
ادة ي  )138(والفضل في اللغة الزی ة أي ھ ر األساسیة في الجمل ر غی ا العناص ود بھ والمقص

  نھا األساسیة فھي عكس العمدة.العنصر الذي یأتي بعد تمام الجملة واستیفاء أركا
  حكم الفضلة:

ً حیثما وقعت مثل:    ."ًأحسنت إحسانا" "یحترم الناس العلماء"حكمھا أنھا منصوبة دائما
  والنصب لغة: االستقامة واالستواء.

وفیین  ذھب الك ً: على مذھب البصریین ھو نفس الفتحة وما ناب عنھا، وعلى م واصطالحا
  )139( ."تحة وما ناب عنھاتغییر مخصوص عالمتھ الف "ھو

والذي یقتضي نصب الفضالت أي وجھ التخصیص بالنصب، أن الفضالت كثیرة، إذ ھي: 
ذلك  ة، وك ین وثالث ھ إلى اثن ول ب دد المفع د یتع المفاعیل الخمسة والمستثني والحال، والتمییز، وق

و  ھ وھ ى ب األخف أول و المستثني، والحال إلى ما ال نھایة لھ، وما كثر تداولھ، ف ذي ھ النصب، ال
 أخف من الرفع الذي اختصت بھ العمد وھو أثقل إذ أنھ یتوسع في الفضلة ما ال یتوسع في العمدة.

)140(  
  الفضالت:

  وھي كثیرة منھا المفعوالت وھي:
  المفعول بھ: -1

  ."ضربت زیداً  "ھو ما وقع علیھ فعل الفاعل نحو:
  المفعول المطلق: -2

" وفزت ضربت ضرباً  :"أو المبین لنوعھ، أو عدده نحوھو المصدر الفضلة المؤكد لعاملھ 
ً باھ ً فوزا   .)141(چڃ  ڃ  چ  چ  وقولھ تعالى:" را
  المفعول فیھ: -3

دیر  ى تق ً وھو اسم ینتصب عل ي"وھو المسمى ظرفا ھ  "ف ل أو مكان ان الفع ان زم ذكر لبی ی
ً "  :نحو   )142( ." وجلست أمام المنبر" سافرت لیال

                                     
  .2/249) جمال الدین بن ھشام األنصاري، أوضح المسالك 137(
  .1/24) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 138(
  .1/105) أحمد بن عمر الحازمي، فتح رب البریة 139(
  .1/366ینظر الصبان حاشیة الصبان  1/81) السیوطي، ھمع الھوامع 140(
  ."14) سورة الحاقة، اآلیة "141(
  .3/48) مصطفى الغالیني، جامع العروس العربیة 142(
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  المفعول معھ: -4
و:  ھو االسم ھ نح اه وحروف ھ معن ا فی ل أو م ً بفع بوقا ُ " الفضلة التالي واو المعیة مس رت س

  )143( ."أنا سائر والنیل"و"   والنیل
  المفعول لھ: -5

و:  لْ علَ وھو المصدر الفضلة المُ  ك" لحدث مشاركة في الزمان والفاعل نح ً ل الال  "قمت إج
  )144( ویقال لھ المفعول ألجلھ ومن أجلھ.

ً.ومن الفضالت أیض   ا
  الحال: -6

وھو وصف فضلة مسوق لبیان ھیئة صاحبھ أو تأكید عاملھ، أو مضمون الجملة قبلھ، نحو 
  .)145(چٹ  ۀ  چ  قولھ تعالى:

     چ  وقولھ تعالى: )147(چٹ  ٹچ  وقولھ تعالى: )146( چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ  وقولھ:
  )149(.)148(چ 

  التمییز: -7
م أو إجم ام اس وھو اسم نكرة فضلة رفع إبھ بة نح اً  :" ال نس دي شبر أرض ت "، و"عن طب

  )150(." نفساً 
  المستثني: -8

  )151( ."قام القوم إال زیداً  :"ھو االسم الواقع بعد إال الواقعة بعد جملة مثبتة نحو
رت  ومن المنصوبات ما شابھ الفضلة حیث أنھا عمد في األصل إال أنھا شابھت الفضلة فج

  مجراھا وھي:
  خبر كان وأخواتھا: -9
  ."كان زیدُ عالماً  :"خبر ھو المسند إلى اسمھا بعد دخولھا نحوفال

ّ وأخواتھا: -10   اسم إن
ّ اللھ رحیم: "نحو    ."إن
  ل واسم ال  النافیة للجنس.عولي ظومف

  حذف الفضلة:

                                     
  .2/197، ینظر الصبان حاشیة الصبان 1/184) الرضي، شرح الكافیة 143(
  .2/428، الجوھري، شرح شذور الذھب 1/55) مرعي بن یوسف الحنبلي، دلیل الطالبین 144(
  ".18) سورة القصص اآلیة "145(
  ".99) سورة یونس، اآلیة "146(
  ".19اآلیة ") سورة النمل 147(
  ".79) سورة النساء، اآلیة "148(
  .1/45) محمد عید، النحو المصفي 149(
  .2/463ینظر الجوھري شرح الشذور  - 1/509) ابن عقیل شرح اللفیة 150(
  .1/460) ابن عقیل شرح األلفیة 151(
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ول:  ال تق دة، ف یس بعم و ل لة، وھ و الفض نجد أنھ یمكن أن یخلو الكالم من منصوب الذي ھ
بل الفضلة ما لیس بعمدة، ألنھ الذي  ،شتھر عند كثیر من المتأخرینالفضلة ما یستغنى عنھ، وقد ا

 "یصح أن تقول: " ضربت زیداً  :"یستغنى عنھ ھو الذي یصح حذفھ، ویصح التركیب بدونھ نحو
ول  "ضربت ب المفع وتحذف المفعول بھ، ویصح اإلخبار بإحداث الضرب ونسبتھ إلیھ فیقفل جان

  بھ إذا عُلم.
ً الفضلة ما لیس ا  فإذا ھ وم ً في اإلسناد، ألن ھذا التعریف یشمل ما یمكن االستغناء عن ركنا

الى: ،ال یمكن ھ تع و قول ي نح ة كالحال ف ا البت ح االستغناء عنھ ض الفضالت ال یص     چ  أن بع
ي  "فمرحاً " )152(چ        ش ف ال: وال تم ح أن یق ال یص حال ال یمكن االستغناء عنھا، ف

اق لو حذفت الحا "ألن"األرض  ن اتف رغم م ل صار النھي في عموم المشي فھو ال یجوز على ال
  )153( النحاة على أن الحال فضلة.

  وقال ابن مالك في ذلك:
َ  وحذفِ  ِ  ةٍ ضلْ ف ِ جواباً أو حُ  قَ یما سِ  كحذفِ   *  ضرُ یَ  إن لمْ  زْ أج ◌ ْ   )154(صر

ً بحذف  یجوز حذف الفضلة إن لم یضر، كقول:" ف الى:"زید"ضربت زیدا ھ تع ھ قول  ، ومن
ر  )156(چگ  گ  گ  چ  وقولھ تعالى: )155(چہ  ہ  ہ  ھ   چ إن ض ة ف وكم الجزی ى یعط والتقدیر حت

من ضربك؟ "حذف الفضلة لم یجز حذفھا، كما إذا وقع المفعول في جواب سؤال، نحو: أن یقال: 
ً "أو وقع محصوراً نحو:  "زیداً "فتقول:    فال یجوز حذف زید في الموضعین." ما ضربت إال زیدا

)157(  
ّ ھذا الحذف.فم   ن المالحظ من كالم ابن مالك أنھ ال یجوز حذف الفضلة إال إذا ضر

و  اف وھ ً بالق ارا لة اقتص ذف الفض وز ح ً فیج ارا ً أو اختص ارا ون إال اقتص ذف ال یك فالح
 ً ا ذف مطلق وز الح ً یج إذا دلیل ف ون إال ب ذف االختصار ال یك الحذف بال دلیل، أي بال قرینة أما ح

 ً ھ سواء كان اقتصارا امع ألن ھ الس م یعلم ذكر ول م ی و ل ى ول ھ حت ً فمثالً في المفعول ب أو اختصارا
  )158( ."ضربت "فضلة ولیست عمدة في األصل فتقول:

ع  ك للتوس وخالصة الموضوع أن العمد اختصت بالرفع والفضالت اختصت بالنصب وذل
  في الفضالت والحصر في العمد.

یجوز فیھ الرفع والنصب وذلك كالمستثني وأن ھناك ما یجوز أن یكون عمدة وفضلة، فھذا 
ً أو سعیدُ " في كالم منفي ذكر فیھ المستثني منھ، نحو:    ."ما جاء أحدُ إال سعیدا

                                     
  ".37) سورة اإلسراء اآلیة "152(
  .2/98د العزیز النحار، ضیاء السالك ینظر محمد عب 1/157) أحمد بن عمر الحازمي، فتح رب البریة، 153(
  .1/423) ابن عقیل، شرح األلفیة 154(
  ".5) سورة اللیل، اآلیة "155(
  ".9) سورة التوبة، اآلیة "156(
  .1/423) ابن عقیل، شرح األلفیة 157(
  .2/627) المرادي، توضیح المقاصد 158(
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دُ  ھ أح ند إلی ئ إن أس ود اإلسناد، ألن عدم المج د إال لوج ا بع ى رفعت م ت المعن فإن راعی
ظ فضلة ي اللف ھ ف ظ نصبتھ ألن ت اللف ھ، وإن راعی ت ل ند  مسند إلى سعید ثاب ة المس تیفاء جمل الس

  والمسند إلیھ.
ى،  ً ومعن ا ھ فضلة لفظ ً، ألن ا د إال حتم ا بع الم مثبت، نصب م ھ والك تثني من فإذا ذكر المس

  ."جاء القوم إال سعیداً  "نحو:
اء إال سعیدٌ " وإن حذفت المستثني منھ من الكالم، رفعت في مثل:  ا ج ھ "م ند إلی ھ مس ، ألن

ً ألنھ فضلةما رأیت إال " ونصبت في مثل:    )159( ."سعیدا

                                     
  .1/240) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 159(
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  المبحث الرابع
  دور االسم في تنمیة الجمل واقتصارھا

  تنمیة الجملة العربیة:
ن  ركن األول م ان أساسیان ال ا ركن ل منھ ة، ولك تتنوع الجملة العربیة بین االسمیة والفعلی

ی وع ب ن االسمیة یتن اني م ركن الث ً، وال ون اسما ة یجب أن یك ن الفعلی اني م م االسمیة والث ن االس
ً أو ما یعمل عملھ، من اسم الفعل والصفات  والفعل والحرف، أما األول من الفعلیة فإنھ یكون فعال

  المشبھة.
د  ا نری ل م ففي كثیر من الحاالت ال یكفى التعبیر بالركنین األساسیین في الجملة فقط عن ك

  التعبیر عنھ.
  )160( جدیدة للمعنى األساسي.لذا فقد تكون ھناك لواحق للركنین األساسیین تضیف معاني 

ن أ ة ویمك الت الجمل افة واحد من مكم ل محددة بإض ة جم ون فیمكن أن تستخدم تنمی ن تك
ً توابع المسند إلیھ ومنھا:تنمیة ا   لجملة بأكثر من واحد من المكمالت ومن المكمالت مثال

  الوصف: -1
الى: ھ تع و قول ھ نح ند إلی ي المس ً ف ا ون تبین و یك ذین  )161(چٺ  ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ  وھ فال

.ً ً عن معناه، فأضاف معنى جدیدا ً لھ كاشفا   وصف للمتقین مفسرا
و:  ف نح دح بالوص ادة الم دح، أي إف الم"ویمكن أن یكون الوصف للم د الع اء زی ھ  "ج ومن

الى: ھ تع ة  )162(چپ  پ  پ  پ  چ  قول ون الجمل ادة تك ة فبإضافة الزی ي الجمل ى ركن ادة عل ھ زی فی
  منماة.

  ."زید التاجر عندنا" تخصیص أي تخصیص المسند إلیھ نحو: ویكون الوصف لل
و:  رات نح ي النك ون ف ح فالمخصص یك ا موض ص وإم ا مخص فعند النحویین الوصف إم

  ھذا تخصیص."جاء رجل عظیم "
  فیكون في المعارف نحو: جاء زید التاجر فھذا توضیح. أما الموضح 

ویی د النح یص عن ن التخص م م انین أع د البی یص عن ل فالتخص ویین تقلی د النح ھ عن ن ألن
  االشتراك فقط وعند البیانین تقلیل االشتراك ورفع االحتمال.

عند النحویین التوضیح تقلیل االشتراك الحاصل في النكرات، نحو: جاء رجل عالم، فرجل 
ً من ھو العال" عالم" :فإذا قلت " الجاھل والعالم" یشمل  ً أ، قللت االشتراك، فإذا ً أو عمرا و م، زیدا

ً بقي   ."جاء رجل"االشتراك غیر أن تقول  خالدا
عبارة عن رفع االحتمال الحاصل في المعارف نحو: زید التاجر  :والتوضیح عند النحویین

  )163( عندنا فإن وصفتھ بالتاجر یرفع احتمال غیره." 
                                     

  .19بركات، النحو العربي ص  ) إبراھیم إبراھیم160(
  ".3- 2) سورة البقرة، اآلیات "161(
  ".2) سورة الفاتحة، اآلیة "162(
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مة واحد تدل على التعیین ألن ما فكل "جاءني رجل واحد "وقد یكون الوصف للتعیین نحو:
المنطوق لیدلّ ع د"ھ ب ا دلَّ  "واح وة م ي ق یس ف ي  ل المفھوم ف ھ ب ل دل"علی د  "رج ى الواح عل

  بالمفھوم.
  یقول الناظم فیما تقدم
 ُ ِ خصْ والتَ   *  للتبین والمدحُ  والوصف ◌ ِ ◌ِ ُ ي   )164(ینُ والتعیْ  ص

  ومن أنواع المكمالت التي تضیف معنى:
  الحال: -2

ال في ة، وا وقد تذكر الح ا المعنوی ؤدى مھمتھ ة لت ول لجمل ل أو المفع ة الفاع ان ھیئ ھي بی
و:  ً، و"نح احكا ي ض ل أخ جة"أقب ة ناض ت الفاكھ الى:"أكل ھ تع ا قول ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  چ  ، ومنھ

ھ: )165(چڍ ة  )166(چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  وقول ین" فكلم الي والعب ى ذ "كس ف عل ا توق كرھ
  المعنى. المعنى المراد وإذا حذفت فسد

  الظرف: -3
  ." سافرت أو وصلت المدینة صباحاً " جمل نحو قولك: وھو من مكمالت ال

  التوابع العطف والبدل والتوكید: -4
ً جاء القوم كلھم : " ففي التأكید  فكلھم أفادت دفع توھم عدم إرادة الشمول بالمسند إلیھ " مثال

  وھو القوم.
  العطف:

ھورة نح روف المش د الح ره بأح ھ غی ً علی ا ھ معطوف ند إلی ل المس ھ إذا جع د وفی اء زی و: ج
ا " وعمرو  ً فھن ا ا مع ین كان من غیر داللة على تفصیل الفعل، فالفعل واحد ھو المسند وأن المجیئ

  )167( الواو المطلق للجمع ولثبوت الحكم للتابع والمتبوع.
  البدل:

ا ینحو: "جاءني زید أخوك ففیھ تقر ً لم ً أي تقریرا را ھ تقری ند إلی د المس ھ یزی ال، أي أن ر ق ی
السامع ففیھ نوع تقویة وتوكید ألنھ فیھ نسبة تكرار العامل، فاإلبدال من المسند إلیھ  األمر في نفس

الى:  لزیادة التقریب وفائدتھ المبالغة، وسبب التقریر ھنا تأكید المعنى لتكریر العامل، ففي قولھ تع

                                                                                                       
ینظر أبو عبد اللھ أحمد بن محمد بن مساعد الحازمي،  -1/99تعال الصعیدي، بغیة اإلیضاح ) عبدا لم163(

  .5/7شرح مائة المعاني والبیان 
  .6/8ني والبیان شرح مائة المعا، ) ینظر أبو عبد اللھ الخازمي 164(
  ".142) سورة النساء، اآلیة "165(
  ".16) سورة األنبیاء، اآلیة "166(
  .1/105ینظر عبد العال الصعیدي بغیة اإلیضاح  2/48) عباس حسن، النحو الوافي 167(
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اً  ففیھ زیادة تقریر ألنھ إذا طرق )168(چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  ً مبھم ب  السمع أوال م عُق ث
  )169( بالتفسیر تمكن عنده.

میة في الجمل ھي تسمى بالجمل الممتدة وھي ما تجاوزت الركنین األساسین بمكمالت نوالت
ً بنورھا الساطع :" متنوعة زادت في معناھا نحو  فجملة أشرقت الشمس " أشرقت الشمس صباحا

  ھي األساس والبقیة مكمالت فیھا.
  اقتصار الجمل:

  )170( لدلیل.نحویین ھو الحذف ال لغة ھو: عند التعریف االقتصار 
ً والفرق بینھما أن حذف االقتصار بالقاف ھو  ً واختصارا والحذف في الجمل یكون اقتصارا

  علیھا شيء. یدلحذف بال دلیل، بال قرینة، تحذف الكلمة وال
ً بین النوعین. ً فرقا   )171( واالختصار بالخاء ھو حذف بدلیل إذا

ً.وھن ً أو اختصارا   ا نتحدث عن الحذف عامة سواء كان اقتصارا
ن  ً م ا ة ركن ذه الكلم ون ھ د تك ة، وق اء الجمل ة من بن و إسقاط كلم والحذف یراد بھ في النح
ل  أركانھا، كالمبتدأ أو الخبر، أو الفعل، ویؤدى ھذا الحذف إلى زیادة رونقھا وصیانتھا من الترھ

ند والثقل الذي یحدثھا ذكر المعلوم لل ن المس ون م ى من دون مكمالت تتك ة المعن قرینة، فھي تام
  والمسند إلیھ نحو: أشرقت الشمس.

واألصل في الكالم العربي أن یكون المسند والمسند إلیھ مذكورین، وال یصح الحذف، ألن 
ر  ى ذك الحذف ضد األصل، والذكر ھو األصل، والحذف فرع عنھ، ألن الذكر ال تشوق النفس إل

  )172(ف حذفھ، ألنھ األصل ولكن لو حذف قیل: لم حذف؟الموجب بخال
الم  یاق الك الم إذا دل س ن الك ب ع والحذف قد یكون في المبتدأ أو الخبر، فكل منھما قد یغی
ذھني الموجود  ل ال ً، لیكمل ھذا العم وظروفھ على الغائب دون وجوده، فیعتبر كأنھ موجود ذھنیا

ً، ومن ذلك قولھ تعالى:الباقي منھما فتتم الجملة بالطرف المنطوق  ڀ  چ  فعالً، والطرف المقدر ذھنا
  أي دائم. )173(چ ٺ  ٺ

د ب ولكن ق وه  ینقل دة وج ً لع ا ذوف إطالق ق بالمح ن النط ال یمك ً ف ا ً الزم را ذف أم ذا الح ھ
  ویشمل كل من المبتدأ والخبر.

كلم عنھا ففي حذف المسند إلیھ وھو المبتدأ فال یحذف إال إذا كانت ھناك فائدة، وھي التي یت
ً یجوز حذفھ، كما قال الناظم:   أھل البیان والنحاة، بأن المسند إلیھ إذا كان معلوما

                                     
  ".7-6) سورة الفاتحة، اآلیات "168(
  .12/104) عبد العال الصعیدي، بغیة اإلیضاح 169(
  .3/194یضاح في علوم البالغة ) جالل الدین القزویني، اإل170(
  .52/10) الحازمي، شرح ألفیة ابن مالك للحامي، 171(
  .1/203) محمد عید، النحو المصفي 172(
  ".35) سورة الرعد، اآلیة "173(
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 ُ   )174(كمادَ نْ عِ  نْ تقول زید بعد مَ   *  جائرٌ  علمُ ما یُ  وحذف
اب  ي ب ة ف ذوف، ألن القاعدة العام م بالمح ون للعل ھ یك ند إلی ذف المس ان ح ول أھل البی فیق

  ذكرھا في باب المبتدأ لكنھا عامة في المبتدأ وغیره. النحو أن ما ال یعلم ال یجوز حذفھ،
ً بالمسند إلیھ المحذوف لوجود القرائن، كجواب  فالحذف یكون للعلم بأن یكون السامع عارفا
و  دأ وھ و المبت ً: أین زید؟ في الدار ففي الدار جار ومجرور خبر متعلق بمحذوف وھ السؤال مثال

  )175( في جواب سؤال.زید، حذف للعلم بھ وقرینتھ كونھ واقع 
و لصومن وجوه حذف المسند إلیھ، حذف ل ھ فھ ً ل ا انك تعظیم ون، أي صوتھ عن ذكره بلس

  أعلى من أن تذكره كما في قول الشاعر:
 ُ َّ  سماءَ  نجوم   )176(إلیھ كواكبُ  تأوى دأ كوكبُ بَ   *  كوكبٌ  كلما أنقض

ھ "ھم نجوم سماء"أي  ھ، ومن و المسند إلی رب السموات  "، فھي خبر لمبتدأ محذوف، وھ
  أي ھو رب السموات واألرض." واألرض 

ً لھ، وذلك نحو قولك:  ً، فتصون لسانك أنت عن ذكره تحقیرا ویمكن أن یكون العكس تحقیرا
  وتحذف المسند إلیھ. "زید فاسق"  : ، یعنى" فاجر"فاسق"، " 

الم "وقد یحذف لإلنكار، إذا احتجت أن تنكر ذلك تقول:  اجر ظ ي شخص" ف ، إذا طعنت ف
  ، لقامت البینة علیك."زید فاسق "فلك أن تنكر، تقول: ما قصدتھ لم تسمھ فلو قلت:

تكلم  راز عن ال اھر، أي االحت ى الظ اء عل ث بن ً وھو االحتراز عن العب وقد یحذف احترازا
ین  ً ب ا ھ معروف ھ، ألن ند إلی م بالمس ة العل ي حال ھ، ف ة علی ة القرین اھر بدالل ي الظ ھ ف دة فی بما ال فائ

ولالمتكل د؟ فتق ن زی ك: أی ا سبق في قول الم، كم ن الك ً م وا ره یكون لغ ي  :م والمخاطب ألن ذك ف
  فالحذف ھنا یكون ألجل االحتراز عن العبث. "الدار

ر  :"أم ال؟ نحو ینتبھوقد یحذف ألجل اختبار حال السامع ھل  ذا خب حیح فھ أول جامع للص
  )177( مبتدأه محذوف وھو البخاري.

  یقول الناظم في ذلك:
ُ وا ِ للصَّ  لحذف ِ  ون ِ واالْ   *  واإلنكار ِ ح ِ  تراز ِ◌َ واالخ ِ تب   ار

وفي مسألة التقدیم والتأخیر في المبتدأ أو الخبر قد یكون ھناك اقتصار في الجملة وذلك في 
ي  روف الكالم الت استخدام الفصحى، حیث یوجد ترتیب مطلق یمیز المبتدأ من الخبر وذلك في ظ

أخر، لمحكوم علیھ من الحكم حیث األا تعین دم أم ت ر تق اني الخب أخر والث دم أم ت دأ تق و المبت ول ھ
ً بتحدید موضع المبتدأ والخبر على التفصیل.   فھذا اإلطالق بین االثنین یصیر مقیدا

                                     
  .1/243) ابن عقیل، شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، 174(
ینظر ابن ھشام أوضح  -  1/485ینظر المرادي، توضیح المقاصد والمسالك  1/30) ابن جني اللمع 175(

  .1/214المسالك 
المنھاج الواضح للبالغة، الناشر: المكتبة األزھریة للتراث،  ، انظر حامد عوني، ) لم أعثر على قائلھ 176(

  .2/24(د.ت) 
  .50/5) أبو عبد اللھ أحمد بن عمر الحازمي، شرح مائة المعاني والبیان 177(
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ففي حالة وجود تقدم المبتدأ وتأخر الخبر یكون الترتیب ھو الوسیلة الوحیدة لمعرفة المبتدأ 
ة االسمیة، أو أو الخبر، فإن الخبر لو تقدم ألدى إلى ا ي الجمل ات ف رتباك في تحدید وظائف الكلم

ول:  ة تق میة بالفعلی تالط االس ون" اخ دقاء المخلص ول " األص ول الرس ة"  ویق دین المعامل "ال
ر ال " المخلصون والمعاملة" ن و" مبتدااألصدقاء والدین" فالكلمتان  دم الخب  ختلطخبران ولو تق

ً للجملة ال ت   تعداه.األمر فھذا یكون تقیدا
ة  ي جمل ر"وف ق ینتص دحر"و "الح ل ین ا:  "الباط ر فقلن دم الخب و تق ق"إذ ل ر الح ، "ینتص

  ألدى الختالط االسمیة بالفعلیة والمتكلم یقصد األولى. "ویندحر الباطل
ب  ومن الترتیب بین المبتدأ والخبر أن یوجد دلیل لفظي یحدد موضع المبتدأ والخبر، فموج

ً، نحو ھذا الدلیل أن یأتي المبتد ً أو أن یتأخر الخبر أخیرا ر : "أ أوال ان الخی ي بی ما غرض الدین ف
ا "والشر ، فوجد أن أسماء االستفھام ومنھا الشرط تأتي في بدایة الكالم فإن كان المبتدأ واحدة منھ

  )178( وجب تقدمھ.
ً إذا كان الترتیب وحده ھو الذي یھدین ا في وخالصة ذلك أن یتقدم المبتدأ ویتأخر الخبر حتما

.ً ً والخبر أخیرا   التعرف علیھما، أو كان في الجملة داللة لفظیة تحدد موضع المبتدأ أوال
  حذف الفاعل:

ل ً مث ذكورا ون م ھ أن یك ل فی ل، إذ األص ذف الفاع ل ح ي الجم ار ف ع االقتص  : ومن مواض
ع "طال اللیل" ي مواض وع إال ف الرأي المشھور ممن ھ ب ب  ، وسھر المتعبون أما حذف وق كت وتس

رب " في حذف الفاعل:  النحو حدیث الرسول ؤمن، وال یش و م ي وھ ي حین یزن ي الزان ال یزن
ؤمن" و م ن أن إذ یُ  )179(الخمر حین یشربھا وھ ذوف إذ ال یمك رب مح ل یش شعر الحدیث أن فاع

 ً ھ ضمیرا ھ، والمشھور أن فاعل اختلف فی ر ذاك، ف ذا غی ي، ألن ھ ى الزان ود عل ً یع یكون ضمیرا
ً یعود عل   )180( ى الشارب، من مضمون الكالم.مستترا

ویجب حذف الفاعل أن یقام مقامھ اسم مرفوع النائب عنھ فوجوب الحذف یقتضي أن الفعل 
ال یخلو من فاعل، فلما حذف الفاعل على الحقیقة، استقبح أن یخلو من لفظ الفاعل، فلھذا وجب أن 

ً، أال ترى أنھم قالوا: ً مرفوعا ً و "یقیم مقامھ اسما دارمات زیدا ذه األسماء، " سقط الج وا ھ ، فرفع
وإن لم تكن فاعلة في الحقیقة، وإن شئنا فعلینا الرفع في المفعول الذي قام مقام الفاعل لعلة أخرى 
ذكر  ال ت دي ف ل المتع ي الفع ى الفاعل وحده ف وھو جملة على الفاعل، أال ترى أنك قد تقتصر عل

ُ " "ضربت"المفعول كقولك  إذا جاز إسقاط "أكرمتو يء ف ة ش ر إقام ن غی ع م ذا الموض ي ھ ھ ف
ول یصبح  ول أن المفع ھ فتق ره مقام یم غی ب أن تق م یج ام الفاعل ل یم مق ً إذا أق ا مقامھ، فلذلك أیض

                                     
  .1/203) محمد عید، النحو المصفي 178(
 ظر محمد بن إسماعیل أبو عبد اللھ البخاري، الجامع المسند الصحیح المختصر على أمور رسول اللھ) ین179(

  ھـ).1422( 1تحقیق: محمد زھیر بن ناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط 
  .1/399) محمد عید، النحو المصفي 180(
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ً للفعل، وقد قام مقام الفاعل، فلھذا وجب تغییر الفعل، وإنما غیر أولھ بالضم، ألن الضم من  فاعال
ً على فاعلھ.وكان ھذا الفع "ضُرب زید"عالمات الفاعل نحو:    )181( ل داال

  ومنھ حذف الفاعل للعلم بھ كما في قول الشاعر:
تُھا عرضاً وعُلقتُ رجالً  ْ ِق ّ ل لو غیري   *  عُ جُ َّ   )182(عُلق أخرى غیرھا الر

ك  بنى الى، وذل ھ تع و الل ھ وھ م ب الشاعر األفعال الثالثة للمجھول بعد أن حذف الفاعل للعل
ي "لقصد تصبح النظم، ألنھ لو قال:  ك علقن رى ذل ھ أخ ق الل ري وعل ً غی ا رجال ا وعلقھ ھ إیاھ الل

  )183( الرجل، لطال الكالم ولما استقام الوزن.
ود  ون لوج ب ویك ذف أو الترتی ن الح رق م دة ط أتي بع ل ی ار الجم ظ أن اقتص فمن المالح

  قرینة أو استقامة وزن وغیرھا.

                                     
بن ھشام، أوضح المسالك ، ا1/157، ینظر العكبري، اللباب 1/277) محمد بن عبد اللھ، علل النحو 181(

2/119.  
) البیت لعنترة بن عمر بن شداد العبسي، ینظر: الجندي، تاریخ األدب الجاھلي، الناشر: مكتبة دار التراث، 182(

  .1/312م) مطبعة دار التراث األول 1991ھـ1412ط (
مع الدروس ، مصطفى الغالیني، جا2/111، ابن عقیل شرح األلفیة 2/119) ابن ھشام، أوضح المسالك 183(

  .2/147العربیة 
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  المبحث األول
  االسم بین البناء واإلعراب

  تعریف اإلعراب:
  )184( اإلعراب لغة: البیان والتغییر والتحسین.

ً: على أنھ لفظي  ا  ھو أثر ظاھر أو مقدر یجلبھ العامل: "  واصطالحا ة أو م في آخر الكلم
ھ  زل منزلت و ن وي: ھ ھ معن ى أن ل "وعل ا الختالف العوام زل منزلتھ ا ن م أو م ر الكل ر أواخ تغیی

ً، وقیل ھو ما اختل ً أو تقدیرا   )185(ف آخره باختالف العوامل.الداخلة علیھا لفظا
  وھذا التعریف علیھ كثیر من المتأخرین.

ون  راب أن یك ي اإلع ل ف اه، واألص من معن رف، وال یتض ابھ الح م یش ا ل و م رب ھ والمع
رب  م یع و ل ة واإلضافة فل ة والمفعولی و الفاعلی ة، نح اني مختلف لألسماء ألن األسماء تتضمن مع

واللتبست ھذه المعاني بعضھا ببعض، ید ك نح ى ذل داً " :ل عل ن زی ا أحس و  !"م ً، ول ا ت متعجب كن
د ُ زی ن ا أحس ي م ا ف ً، وأم ا ت نافی دُ لكن ن زی ا أحس ت: م ذ اً قل ي ھ رب ف م تع و ل ً فل ت مستفھما  هكن

  شتبھت المعاني ببعضھا وإزالة االلتباس واجب.االمواضع اللتبس التعجب باالستفھام والنفي، و
  أنواع إعراب االسم:

ة أو أنواع اإلعراب رف ا حرك ع ونصب وجر، والجزم خاص بالفعل، وعالمة اإلعراب إم
  حرف واألصل في االسم أن یعرب بالحركات.

  المعرب بالحركات من األسماء: -1
ع  الم، وجم ث الس ع المؤن رد، وجم م المف واع: االس المعرب بالحركات من األسماء ثالثة أن

  التكسیر.
ر ر بالكس مة وتج ع بالض ة وترف ب بالفتح ي تنص ث وھ ع المؤن ل جم ى األص رج عل ة وخ

  )186( السالم، فینصب بالكسرة بدل الفتحة.
  النوع األول:

االسم المفرد: إذا كان صحیح اآلخر، تكون حركات اإلعراب ظاھرة على آخره، من ضمة 
و:  رة، نح ة وكس ٌ "وفتح ور ق منص ل  "الح تكلم، أو معت اء الم ى ی اف إل ر مض ون غی على أن یك

  خر، كما في:اآلخر، فإذا كان معتل اآل
ِ  -أ ا ورمالمقصور: وھو ما وقعت في آخر ھ  ىه ألف الزمة قبلھا فتحة نحو: عص در فی فتق

ذه  و: ھ اكنة، نح ون إال س ف ال تك ً واألل ا ره ألف ي آخ جمیع الحركات من رفع ونصب وجر ألن ف
ً ومررت بعصا بلفظ واحد وھو    ا یعرف باإلعراب التقدیري.معصا ورأیت عصا

                                     
  .1/143) الكوفي، الكلیات 184(
  .1/221ینظر الجرجاني في التعریفات  1/143) المرجع السابق 185(
  .1/132) مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة، 186(
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ھ أن المنقوص: وھو  -ب داعي وحكم ي وال و القاض ا نح ا قبلھ ور م اء مكس ي آخره ی ا ف م
رة  در فیھ الرفع والجر لثقلھما على الیاء وھذه الیاء ال تدخلھا ضمة والیظھر فیھ النصب، وقُ  كس

ص ھ نق ً، ألن ا ذلك سمي منقوص اء  ل دھا حذفت اللتق اكن بع ا س اء إن لقیھ ر، وھذه الی ع والج الرف
ٍ و ٍ فحذفت وبقیت الكسرة قبلھا تدل علیھا.الساكنین نحو: ھذا قاض   مررت بقاض

  ."رأیت قاضیاً  :" أما في حالة النصب فیجرى مجرى الصحیح فتلحقھ الفتحة نحو
و اء نح ذف الی ر، تح ع والج ي الرف ف ف ة الوق ي حال ٍ " :فف اض ذا ق ٍ " "ھ اض ررت بق  "وم

  )187( ویجوز أن تقف بالیاء نحو ھذا قاضي ومررت بقاضي.
  النوع الثاني:

ْ ندْ◌َ مع المؤنث السالم: وھو ما جمع بألف وتاء مزیدتین كـ"ھِ ج ◌ َ   دات".ات وسج
و  مة نح ع بالض و یرف داتُ : " فھ ؤالء الھن و: " ھ الجر نح رة، ف ر بالكس ب ویج ، وینص

  .مررت بالھندات والنصب نحو: رأیت الھنداتِ "
ل م ان األص لمات وك و: مسلمة، مس لمتان، فإن كان فیھ تاء التأنیث حذفتھا في الجمع نح س

  )188(فحذفت التاء األولى لئال تجتمع في االسم الواحد عالمتا تأنیث.
  یقول ابن مالك:

ْ  وما بتاءٍ  َ  وألف ِ في الجْ  سرُ یكُ   *  اعَ مِ جُ  دْ ق   )189(عاً مَ  صبِ نْ وفي الَ  ر
ع ال و أوالتوھناك ما یلحق جم ھ: نح ي إعراب الم ف ث الس ً،  مؤن ا رب بالضمة رفع فھي تع

و ً نح را ً وج با رة نص و: وبالكس الى: ونح ھ تع ات  أوالتُ  )190( قول ة محبوب الق الطیب "وأرج األخ
  الحیاء والصالح. ر من أوالتِ الخی

ً ما سمى بھ من ھذا الجمع نحو: أذرعات وعرفات، نحو: ط ھذه أذرعات ورأیت ومنھ أیضا
  .)191(چچ  چ  ڇ   ڇ  چ  وسافرت إلى عرفات، ومنھ قولھ تعالى: أذرعات

راب م رب إع ھ أن یع وز فی ب ویج مة وینص ع بالض ث فیرف ة والتأنی رف، للعلمی ا ال ینص
  ."مررت بعرفاتُ " و ورأیت عرفاتَ  "ھذه عرفاتویجر بالفتحة، ویمتنع حینئذ من التنوین نحو: 

ً أن یرفع بالضمة، وینصب ویجر بالكسرة، كجمع المؤنث السالم، غیر أنھ  ویجوز فیھ أیضا
  ."عرجت على أذرعاتِ "و " أذرعاتِ دخلتُ "و یزال عنھ التنوین، نحو: ھذه أذرعاتُ 

  )192( فھي باألوجھ الثالثة كسر التاء منونة، وكسرھا بال تنوین، وفتحھا غیر منونة.

                                     
ن مصطفى الغالیني، جامع الدروس العربیة 1/32ابن عقیل، شرح ابن عقیل  16- 1/14) ابن جني، اللمع 187(

  .1/47األنباري، أسرار العربیة  ،2/210
  .1/21) اللمع، 188(
  .1/63) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 189(
  .6) سورة الطالق اآلیة 190(
  .198) سورة البقرة اآلیة 191(
  .1/23دلیل الطالبین،  ، ، المقدسي2/231) مصطفى الغالییني، جامع الدروس 192(
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  النوع الثالث:
ا ا ؤه جمع التكسیر: وھو كل جمع تغیر فیھ نظم الواحد وین ى آخره كم ار عل ھ ج ، وإعراب

. يیجر ٍ ً ومررت بدور ٌ ورأیت دورا   )193( على الواحد، نحو: ھذه دور
  یقول ابن مالك في المعرب بالحركات:

 َ ْ ماء مَ رب األسْ عْ مُ و َ  رفِ حْ الَ  ھِ بَ شَ  نْ مِ      * ماَ لِ د سَ ــا ق ْ كأ ٍ ر ُ  ض   *ماسَ و
   َ َّ سَ و ْ    *ا  مَ  ءِ اَ ــماألسْ  نْ الً مِ تَ عْ مُ  م   رماَ اَ كى والمرتقب حكما ومَ فَ طَ صُ مْ كال

ِ عراُ اإلْ  فاألولُ  ◌ ِ ◌ِ ِ دَّ ه قُ ب في َ   *   میعھراً ج َّ ـــــھَ و َ و الذ ُص دْ ي ق   ارـــق
 َّ تَقيمُ لاني والث ْ ُ  ر ْ ظھَ  قد ھبُ صْ نَ و َ  *    ر ُنْ  ھُ فعْ رَ و َ ی َ كَ  وى ْ ذ ُّ یضَ ا أ ُجر   )194( .اً ی

  المعرب بالحروف من األسماء: -2
وا ا ال وب عنھ د تن ن ق ات، ولك ون بالحرك راب أن یك ي اإلع ل ف ع،  واألص ة الرف ي حال ف

  )195( لجر، وھو ما یعرف باإلعراب باإلنابة.واأللف في حالة النصب، والیاء في حالة ا
ماء  الم، واألس ذكر الس ع الم ي وجم واع، المثن ة أن ماء ثالث ن األس الحروف م رب ب والمع

  الخمسة.
  النوع األول:

ى والمثن األلف، نح ع ب د:" : یرف ح المجتھ ا،  "ناأفل ا قبلھ وح م اء المفت ر بالی ب ویج وینص
ِ " المكسور ما بعدھا نحو:  ُ إلى المجتھدَ  "أكرمتُ المجتھدین ِ وأحسنت   .ین

و: ومن العرب من یلزم المثنى ن كعب، نح ً وھم بنو الحارث ب ً وجرا ً ونصبا ، األلف، رفعا
ُ الرجالن، ومررت بالرجالن.   جاء الرجالن، ورأیت

                                     
  .1/21) ابن جني، اللمع، 193(

 ل، وأرض: مثال للصحیح.عتمثال للمسما: لغة في االسم، وھي * 
  .1/32سابق،  ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، مصدر194(
  .1/104) عباس حسن، النحو الوافي، 195(
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  ومنھ قول الشاعر:
َ   *  ا ھَ اَ ا أبَ وأبَ  ھاَ أباَ  إنَّ    )196( اھاتَیَ اغَ  جدِ ي المَ فِ  اَ لغَ بَ  دْ ق

الى: وحملوا على ھذه ھ تع ي قول رأ ف ن ق رئ  )197( چوئ  وئ  ۇئ  چ  اللغة قراءة م إن "وق
ىفإن أضیف  "ھذین والمثن افة، نح ھ لإلض د :"، أسقطت نون ا زی ام غالم ي "، و"ق ررت بغالم م
  )198( ورأیت غالمي زید وكان األصل أن یقال غالمان وغالمین. "زید

ا ىویلحق بالمثن ا كال وكلت م یكن ص ورةالمثنى ول ى ص اء عل ا ج ة م ن عالم د م ً للتجدی لحا
ى الضمیر  ا مضافین إل ل: كال كلت ى  مث ھ إذا أضیفا إل ان إعراب ا یعرب ال وكلت ان فك ان واثنت واثن

ا  ت كلتیھم ا ورأی اءتني كلتاھم ا وج ا ومررت بكلیھم ت كلیھم ا ورأی اءني كالھم و: ج مضمر نح
ً وجظااسم  إن أضیفا إلى ومررت بكلتیھما فْ  ً ونصبا ا األلف رفع ا ب ال "، زاً ھر كان اءني ك و ج نح

رأتین، ا الم رجلین، وكلت ا  "ال رجلین، وكلت ال ال ررت بك رأتین وم ا الم رجلین وكلت ال ال ت ك ورأی
  )199( المرأتین.

  النوع الثاني:
ا  ا قبلھ ور م اء المكس ر بالی الواو، وینصب ویج ع ب و یرف الم: فھ ذكر الس ع الم راب جم إع

دِ  : " ن والنصب نحوقد أفلح المجتھدو"المفتوح ما بعدھا، الرفع نحو:  ر نّ یْ أكرمت المجتھ ، والج
  ."أحسنت إلى المجتھدین"نحو: 

وفتحت النون لسكونھا وسكون الواو قبلھا، فإذا أضیف ھذا الجمع سقطت نونھ، نحو ھؤالء 
  )200( معلمو زید، ومررت بمعلمي زید ورأیت معلمي زید.

  یقول ابن مالك في ذلك:
ْ رْ وا ِ ف رُ  بواوٍ  ع ِ مْ جَ  اً سالم بْ صُ نْ وا  *  رْ وبیا أجْ ◌ٌ ْ ر ومُ ع عام   )201( .بْ نِ ذ

  أما ما یعرب إعرابھ وھو الملحق بھ منھ.
ھ  -أ رب إعراب و یع ا أشبھھا فھ نین وم ین وس و: بن اس نح ر قی ى غی ما جمع ھذا الجمع عل
َّ نحو:  الى:" ، و"، واغتربت سنیننسنی "مرت علي ھ تع ھ قول ې  چ أنجزت ھذا العمل في سنین ومن

  .)202( چى    ى  ائ  
ً وبالفتحة  ویجوز أن تلزمھ الیاء مع التنوین إن تجرد من أل واإلضافة فیعرب بالضمة رفعا

.ً ُ سنینا ّ سنین ومكثت ً نحو: مرت على ً وبالكسرة جرا   نصبا
و:  -ب ھ نح رب إعراب ع فیع ذا الجم دون طما سمى بھ من ھ دون وزی اء عاب ت " " ج ورأی
ات ی"  ویجوز فیھ أن یلزم الومررت بعابدین" عابدین  راب بالحرك وین، واإلع اء والنون مع التن

ً ومررت بزیدون.   الثالث نحو: جاء زیدونُ ورأیت زیدونا

                                     
  نوھوألي النجم الفضل بن قدامة.1/45ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ،) 196(
  .63) سورة طھ اآلیة 197(
  .1/19) ابن جني، اللمع، مرجع سابق، 198(
  .1/50عقیل، ) ابن عقیل، شرح ابن 199(
  .2/225، مصطفى الغالییني، جامع الدروس، 1/20) ابن جني، اللمع، 200(
  .1/51) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 201(
  .149) سورة الصافات اآلیة 202(
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بھ  ة وش رف، للعلمی ا ال ینص راب م رب إع وین، ویع ال تن ون ب واو والن زم ال وز أن یل ویج
راه، فیجري "ھارون : اسم"العجمة، نحو دون "مج اء عاب و ج دون " نح ررت " "ورأیت عاب وم

  )203( ذه األسماء وإن لم تكن أعجمیة فإنھا أشبھت األعجمي في لفظھا.وھ "نوبعابد
  إعراب األسماء الخمسة: -3

، وفوه ُ ، وحم ، وأخُ ُ ن ،األسماء الخمسة ھي أب ا الھ د أضیفت إلیھ تة  *وذو مال، وق د س فتع
  یقول ابن مالك: أسماء.

نھُ  ِ ُ م یم ِ ُ الم یْث َ َ ح ◌ ُ قَم ْ باناَ* وال َ بھ أ حُ ُو" : إن صُ "ذ َ ْ ذاك ن ِ   )204(باَنا م
اك  رم أب و الفضل وأك اء أب و ج فھذه األسماء ترفع بالواو وتنصب باأللف، وتجر بالیاء نح

  وعامل الصدیق معاملة أخیك.
ح واأل اء، ولكن األص ا عوالبعض یعربھا بحركات مقدرة على الواو واأللف والی م إعرابھ

ذھب سیبویھ وجمھور بالحروف، فعلى األول مذھب الزجاجي، وبعض من البصریین، والثاني م
ً منھا:   البصریین وقد وضع النحویون إلعراب ھذه األسماء بالحروف شروطا

و:  -أ وك"أن تضاف إلى غیر یاء المتكلم نح ذا أب ت  "ھ تكلم أعرب اء الم ى ی إن أضیفت إل ف
  ."، ومررت بأبي"ھذا أبي، ورأیت أبي" بحركات مقدرة نحو: 

ُ "الحركات الظاھرة نحو: تعرب ب صخرةأن تكون مكبرة، فإن كانت م -ب ذا أ َّ بُھ د ي ، "زی
 ُ َّ ورأیت أ ُ  بي َّ زید، ومررت بأ   زید. بي
و:  -ج ع نح ي والجم راب المثن رب إع ة، فتع اة أو مجموع ت مثن ردة وإن كان ون مف أن تك

  ."اعتصم بذوي األخالق الحسنة" واقتد بصاع آبائك و"  " أكرم أبویك"
 ُ ◌ ٍ ي أبٍ وإخ ول ف رب من یق ذا أ ومن الع ، ھ ٍ م كَ ح ت أب ك ورأی ِبُ ررت بأب ات ، وم ك بحرك

  ظاھرة وھو نادر ومنھ قول الشاعر:
َب ْ  ھِ بَأ َ تدَ اق َّ دَ عَ  ى ِ شاَ یُ  نْ ومَ *   رمْ لكَ ي اْ فِ  ي َبُ  ھْ ب ً أ   )205لمْ ما ظً ھ ف

ف  ى األل درة عل ات مق ور بحرك رب إعراب المقص ف، ویع زم األل االت تل وفي بعض الح
ً ورأیت أبسواء أوصف أ ررت بأبم لم یوصف نحو: ھذا أیا ً وم و: ا ً ونح اھ"ا ت اآلب ا، رأی  ذا األب
  ومررت باألبا.

ً، وھذه العصا، ألن األصل  ً  "أبو"باعتبار أنھ اسم مقصور، نحو: ھذه عصا قلبت الواو ألفا
  )206( ل في عصا أصلھا عصو.یلتحركھا وانفتاح ما قبلھا كما ق

احب مال، وفي "  أي صجاءني ذو مال"أن تكون بمعنى صاحب نحو:  "ذو" ویشترط في 
  ورأیت فاه، ونظرت إلى فیھ.أبي فمھ م زوال المیم نحو ھذا فوه ف

                                     
  .1/53، ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 2/229) مصطفى الغالییني، 203(

ً، ویكون بھ عما یستقبح التصریح بذ  كره.* معناه في األصل الشيء مطلقا
  .1/40ابن عقیل، شرح این عقیل ،) 204(
) أحمد بن إبراھیم بن مصطفى الھاشمي، السحر الحالل في الحكم واألمثال، الناشر: دار الكتب العلمیة، 205(

  .1/98بیروت، 
  .1/18) مصطفى الغالییني، جامع الدروس العربیة، ابن جني، اللمع، 206(
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ُ زید، ورأیتُ ھنَ ب بالحركات وھو األفصح نحو: ھذا ھوفي ھذه تعر ِ  ن  زید، ومررت بھن
  )207( زید حیث نقصت حروف العلة.

  المبني من األسماء:
  تعریف البناء:

  )208( ا الثبوت.البناء لغة: وضع شيء على شيء على صفة یراد بھ
ً: على أنھ لفظي یس  :" واصطالحا راب ول ن شبھ اإلع ل م ما جئ بھ ال بیان مقتضي العام

ً من ساكنین ً أو تخلصا ً أو نقال   ."حكایة أو إتباعا
وي  ل وال  :"وعلى أنھ معن ر عام ة لغی ة واحدة من سكون أو حرك ة حال ر الكلم زوم آخ ل

  )209( ."اعتالل
ً ھو ضد المعرب، وھو ما لم   یتغیر آخره بتغییر العامل فیھ. فإذا

ذا  ا وھ واألصل في األسماء اإلعراب، وإنما بنیت ألنھا أشبھت الحروف وتضمنت معناھ
ى  ار أو االستعمال فھي عل ى أو االفتق ع أو المعن ي الوض ة أضرب شبھ ف الشبھ یكون على أربع

  النحو اآلتي:
  ي:ضعالشبھ الو -1

ً على حرف واحد، ى حرفین،  "كتبتُ "في  "كالتاء "بان یكون االسم موضوعا ا"أو عل  "كن
فھذه أسماء ضمائر أشبھت الحرف، ألن أكثرھا موضوع على حرف أو حرفین، وما  "كتبنا" من 

و بُ  ر فھ ى أكث ً عل َّ كان موضوعا ي الً  ن ھ؛ حم ى أخوات ا یبُ  عل ل م ك ألن أق ىوذل ة  ن ھ االسم ثالث من
و: أحرف، وما ورد من األسماء على أقل من ذلك، كان مب ً لشبھھ الحرف في الوضع، وأما نح نیا

  )210( ویدي.ب ألنھ في األصل ثالثة أحرف، دمو فھو معر" دم، وید " 
  الشبھ المعنوي: -2

  وھو أن یُشبھ االسم الحرف في معناه، وھو نوعین:
ً، كأسماء الشرط واالستفھام. -أ ً موجودا   ما أشبھ حرفا

یوضع كأسماء اإلشارة ألن اإلشارة من  ما أشبھ حرفاً غیر موجودة حقھ أن یوضع فلم -ب
ت  ي لی ا وضعوا للتمن ا، كم عوا حرف لھ م یض م ل ر أنھ الحرف غی ؤدى ب المعاني التي حقھا أن ت

 َّ   )211( ل، ولالستفھام الھمزة، وھل، وللشرط إن.وللترجي، لع

                                     
، مصطفى الغالیین، جامع الدروس، 1/23دلیل الطالبین، ، المقدسي، 1/43) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 207(

2/226.  
  .1/144) الكفوي، الكلیات 208(
  .1/144) المرجع نفسھ، 209(
. محمد عید، النحو 2/205، مصطفى الغالییني، جامع الدروس العربیة، 1/79) العكبري، اللباب، 210(

  .1/29، ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 1/99المصفى، 
. ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 1/21، المقدسي، دلیل الطالبین، 2/206یني، جامع الدروس، ) مصطفى الغالی211(

1/21.  
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  الشبھ االفتقاري المالزم: -3
ً، لیت ً، أي الزما ً دائما ولة وھو ما یحتاج إلى ما بعده احتیاجا ك كاألسماء الموص م معناه وذل

ر ھو ده لیظھ ا بع ى م ر الحرف إل ا یفتق ا كم تم معناھ ي تفتقر في جمیع أحوالھا إلى الصلة التي ت
  معناه.

ى الجم ً الظروف المالزمة لإلضافة إل ة : "وأیضا ث ل ذ"أو " حی ا  "إذا ومن رفیتین وإنم الظ
ً كالحرف    )212( إلى ما بعده.بنیت الفتقارھا إلى جملة تضاف إلیھا افتقارا

  الشبھ االستعمالي: -4
  وھو نوعان:

ر  -أ ؤثرة غی تعمل م ي تس ال، فھ ماء األفع تعمال كأس ي االس ل ف رف العام بھ الح وع یش ن
متأثرة، ألنھا تعمل عمل الفعل، وال یعمل فیھا غیرھا، فھي كحروف الجر، وغیرھا من الحروف 

  العوامل.
ھ ال من حیثنوع یشبھ الحرف غیر العامل في االستعم -ب أثر، كأسماء  أن ؤثر وال یت ال ی

ي  ل ف ل، ال تعم ن الحروف العوام األصوات فھي كحرف االستفھام، وحروف التنبیھ، وغیرھا م
  )213( غیرھا وال یعمل غیرھا فیھا.

  یقول ابن مالك:
ْ السوا ُ ـــ ْھُ م ن ِ دنْ  الحروفِ  نْ شبھ مِ لِ   *  بنيومَ  ربٌ ـعْ مُ  م ُ   يم

َ  بھِ كالشَّ  ِ مي اسْ ي فِ ضعالو ْ  * نا تئْ ي ج   انَ وفي ھُ  ىتوي في مَ نَ معْ وال
 َ ِ عَ  كنیا بھو ٍ تِ وكافِ  * ل بال تأثرــــعِ الفِ  ن ُ  قار َ أ ◌ ّ ِ   )214( الً.ص

  وقف وھو السكون. ووعالمات البناء أربعة ضم وفتح وكسر
و:  م نح ثُ "فالض ُ وحی ن و:  "نح تح نح ف"والف ن وكی و:  "أی ر نح ؤالءِ "والكس س ھ ، "وأم

  ."وكیف منْ  "والوقف نحو:
  أنواع األسماء المبنیة:

  األسماء المبنیة على نوعین:
  المالزمة للبناء: -1

ً على حرف ھجائي واحد، أ ى الضمائر: سواء كان الضمیر موضوعا رفین أم عل ى ح م عل
ن )215("بك معجبون نحنُ "، و"ففرحنا تصرتُ أكثر، نحو: "ان ى الضم ونح ة عل ، فتاء المتكلم مبنی

.ً   أیضا

                                     
، مصطفى الغالییني، جامع الدروس، 1/30، ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 1/22) المقدسي، دلیل الطالبین، 212(

2/206.  
  .2/206) مصطفى الغالییني، جامع الدروس، 213(
  .1/28) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 214(
  .1/80. العكبري، اللباب، 1/7) عباس حسن، النحو الوافي، 215(
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چ  ت منفصلة أو متصلة مثل: أنا وأنت أو متصلة نحو قولھ تعالى:وھذه الضمائر سواء كان
  .)216( چڱ  ڱ     ڱ  ں  

  أسماء اإلشارة:
و:  ریم "أسماء اإلشارة التي لیست مثناة، نح ذا ك نة" و" ھ ك محس و  "تل ي فھ بخالف المثن

  )217( ."ھاتان محسنتان"و "ھذان كریمان"معرب إعراب المثني نحو: 
  :أسماء الشرط واالستفھام

و:  ً لمعرب، نح ن"بشرط أال یكون أحدھما مضافا ك" "أی و:  "توجد أكرم ن أراك؟ "ونح أی
الف تح بخ ى الف ان عل ا مبنی ك "فھم ھ ینف ر تعمل ُّ خی ھ؟(أو " أي افر فی وم تس ُّ ی افة أي  )ي إلض

ا ال  ة أنھ ي األسماء المبنی الشرطیة أو االستفھامیة في المثالین لمفرد فھما معربتان، ألن الغالب ف
  .)218(ضافت

َ  "فنجد أن ◌ ْ َ  كم ب بنیا على السكون ألنھ األصل في البناء، ولم یُ " نْ وم عرض فیھما ما یوج
  بناءھا على حركة فبنیا على األصل.

ا وكیف" بنیا على الفتح وھي حركة إل أین" و لتقاء الساكنین وإنما كانت الحركة فتحة ألنھ
  )219( أخف الحركات.

  أسماء الموصول:
ن  "سافر الذي عندك"و"جاءني الذي یقول الحق "لمثناة نحو: على أن تكون غیر ا وھي م

ام  د تم دة إال بع ل الفائ ا وتحص تم معناھ م ی ي ل دھا فھ ة بع ى الجمل ً إل ا اج وجوب األسماء التي تحت
  الجمل.

ى و  والمثن حیح نح ى الص رب عل ا مع ا: "منھ ذان غاب اء الل ان "و "ج رت اللت حض
  )220(."سافرتا

  أسماء األفعال:
ؤثر وھي الت ل ت ا عوام دخل علیھ ھ، وال ت ھ، وزمن ي عمل اه، وف ي معن ي تنوب عن الفعل ف

و  ا، نح ات :" فیھ و" ھیھ ي نح ى الماض ي بمعن ر "وھ ات القم ى  "ھیھ داً "بمعن د ج ُ ا بع " ، ومنھ
ل: "بمعنى أتضجر نحو  بمعنى المضارع مثل أف ر  "أف من المھم ى األم ون بمعن ا یك ا م ومنھ

ؤثر ف" أسكت "بمعنى :"  صھ"نحو ل ی ا عام دخل علیھ ي ال یمكن أن ی ع أو نصب أو فھ ا برف یھ
  )221( جر.

                                     
  .4) سورة القلم اآلیة 216(
  .1/77. عباس حسن، النحو الوافي 1/99. أحمد عید، النحو المصفى، 1/47) ابن األنباري، أسرار العربیة 217(
  .1/80، العكبري، اللباب، 1/77) عباس حسن، النحو الوافي 218(
  .1/47سرار العربیة )ابن األنباري، أ219(
  .1/80. العكبري، اللباب، 1/77) عباس حسن، النحو الوافي، 220(
  .1/80، العكبري، اللباب 1/77) عباس حسن، النحو الوافي، 221(
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  األسماء المركبة:
ا عدا،  فإنھا ویقصد بھا األعداد من أحد عشر إلى تسع عشرة،  زأین م تح الج ى ف ي عل تبن

 ً را ً وج اء نصبا ً، وبالی اثني عشر، واثنتي عشرة، فجزؤه األول یعرب إعراب المثني باأللف رفعا
ً، وال محل لھ من اإلعراب فھو بمنزلة النون من المثني.وجزؤه الث   )222( اني مبني على الفتح أبدا

  بعض متفرقات:
أتیك "منھا المركب من الظروف وھو أن تركب كلمتان تدالن على الزمان، أو المكان نحو 

  ، فھو مبني على فتح الجزأین."صباح مساء
  .)بیت بیت (فالن جاري:الحال نحووالمركب من األحوال: أن تركب كلمتان دالتین على 

ھ ف ة بوی و: یباألعالم المختوم ر، نح ى الكس اني عل تح والث ى الف زؤه األول عل ي ج اء "ن ج
  ."ومررت بسیبویھ"، "سیبویھ وعمرویھ

ً لھا" مثل حزفعال " األعالم المؤنثة على وزن  )ویا كذاب )ثخباا( كیا یام ورقاش أو شتما
ً لھ  ا فھو مبني على الكسر تشبیھا بما كان على ھذا الوزن من أسماء األفعال، كنزال  وحذار وكم

ة عن  وزنأشبھھ في الوزن أشبھھ في ال ذاب معدول ة وك ً فخباث معدولة عن خبیث ة"أیضا ، "كاذب
  .)أحذر(معدولة عن  )حذار(و )نزل(زال معدولة عن كما أن ن

  ."لدى ولدن واآلن وأمس وقط وعوض :"وبعض الظروف نحو
وض "زمان الماضي على سبیل االستغراق وظرف لل "قط"  تقبل " ع ان المس رف للزم ظ

ً نحو ً." ال فعلھ عوض " ما فعلتھ قط و : " فھي بمعنى أبدا   أي ال أفعلھ أبدا
  ، وإن جعال ظرفین."كحیث، وإذا ومذ، ومنذ" ومنھا ما یالزم اإلضافة إلى الجملة، 

ىمال "فحیث"  إن أت ة، ف ى الجمل افة إل دھا  زمة لإلض ّ بع وي دأ ون ھ مبت ى أن ع عل رد رف مف
  موجود. "ال تجلس إال حیث العلم أي حیث العلم: " خبره، نحو 

 :وأما جمیعھا نحو " ما رأیتك مذ یوم الجمعة : "دة، نحومعناھما إما ابتداء المُ  "مذ ومنذ"و
م مذ كان یو"واالسم بعدھا موضوع على أنھ فاعل لفعل محذوف والتقدیر  "ما رأیتك منذ یومان"

  ."ومنذ كان یومان "الجمعة
ً للجمل،  )إذا (من الزمان و ظرف لما مضى "إذا"و ظرف للمستقبل منھ وھما مضافان أبدا
  )223( وإذا ال تضاف إال إلى الجملة الفعلیة. "ال تضاف إلى كلتا الجملتین "إذ"إال أن 

  ما ال یالزم البناء من األسماء. -2
ن الظ ارض فم اء الع مى بالبن ا یس و م ىرووھ و یبن اء، فھ الزم البن ا ال ی ض  ف م ي بع ف

، وبعدُ، ودون، وأول" األحوال ویعرب في بعض، وذلك نحو:   ، والجھات الست"."قبلُ
ً بنیا على الضم، واألصل فیھما أن یستعمال مضافین  ً ال تقدیرا فإذا قطعت عن اإلضافة لفظا

زال  ة واحدة تن ض إلى ما بعدھما، والمضاف والمضاف إلیھ بمنزلة كلم ة وبع ض الكلم ة بع منزل

                                     
  .2/185، علي الجارم، مصطفى أمین، النحو الواضح 2/207) مصطفى الغالییني، جامع الدروس، 222(
، علي الجارم ومصطفى 2/32، ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 2/207) مصطفى الغالییني، جامع الدروس، 223(

  .2/185أمین، النحو الواضح 
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الى: ھ تع و قول ة، ألن  )224( چ  ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ  الكلمة مبني نح ى حرك ا عل ا بنی وإنم

َّ كل واحد منھما كان لھ حالة إعراب قبل البناء، فوجب أن یُبنیا على حركة  ً لھا على ما بني ، تمیزا
ركة، اللتقاء الساكنین والصحیح وقیل: إنما بنیا على ح" كم ومن :" ولیس لھ حالة إعراب، نحو 

ات وھي  وى الحرك ى أق ا عل ھ بنی اف إلی ا حذف المض ھ لم ة ضمة، ألن على األول فكانت الحرك
مة،  اً الض ر  تعویض ب والج م ألن النص ى الض ا عل ا بنوھم ا، أو إنم ة لھم ذوف، وتقوی ن المح ع

ُ قبلَ  ِ یدخلھما نحو: جئت وك ومن قب ة، فل تح والكسر  لك، وأما الرفع ال یدخلھما البت ى الف ا عل بنوھم
  )225( حركة البناء فبنوھما على حركة ال تدخلھما.باللتبست حركة اإلعراب 

ً، أعرب، نحو:  ُ قبلَ " فإذا أضیف منھا لفظا َ  طبت   المنبر. ذلك وجلستُ أمام
ھ ال ی ھ ألن اف إلی ي المض ث یُنس ً بحی دیرا ً وتق ا افة لفظ ن اإلض ا ع ري منھ ا عُ ھ وم ق ب تعل

  .، وفعلت ذلك من بعدٍ "قبالً  نحو: " جئتُ  غرض مخصوص أعرب
و افة، نح ن اإلض ھ ع ن قطع الظرف حسب ع ق ب ذا حسبُ  : "ویلح ى " ھ أي حسبي بمعن

ً للفظ نحو   ."الكتاب سمیري فحسب : "یكفیني وقد تزاد الفاء علیھ تزیینا
  أي: ھو یكفیني عن غیره، وھو مبني على الضم.

البصریین قد فصلوا بین حركات اإلعراب،  ونجد أن بعض النحویین كسیبویھ وجماعة من
وا  ً، فجعل دا ً واح وسكونھ، وبین ألقاب حركات البناء وسكونھ، وإن كانت في الصورة واللفظ شیئا

ً للمبني على الضم، وكذلك الكسر والوقف. ً للمبني على الفتح، والضم لقبا   الفتح المطلق لقبا
ع ذلك الرف ل، وك وح بعام ً للمفت ن وجعلوا النصب لقبا يء م ال لش زم، وال یق ر، والج ، والج

ً، أو مفتوح، أو مكسور أو ساكن.   ذلك مضموم مطلقا
  فالبد من تقیید لئال یدخل المعرب حیز المبنیات.

ل وأرادوا بالمخالفة بین ألقابھا إبانة الفرق بینھما، فإذا  م أنھ بعام ِ قالوا ھذا االسم مرفوع عُل
عملھ، فكان في ذلك فائدة وإیجاز، ألن القول بأنھ  ھ، وحدوث عامل آخر یُحدث خالفیجوز زوال

ض  ك بع الف ذل ا خ زول أو ضمة بعامل وربم ھ: مضموم ضمة ت ال ل ن أن یق ي ع مرفوع، یكف
ً وكذلك الفتح والكسر والوقف.   )226( النحاة، وسمى ضمة البناء رفعا

                                     
  .4) سورة الروم اآلیة 224(
  .2/209، مصطفى الغالییني، جامع الدروس، 1/47) ابن األنباري، أسرار العربیة 225(
  .1/104، عباس حسن، النحو الوافي 1/14) ابن یعیش، شرح المفصل 226(
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  المبحث الثاني
  االسم من حیث الصرف والمنع

وین و التن و )227(الصرف: ھ وین ن ا والتن ار إلیھ ا یش ب وإنم ر االسم ال تكت ي آخ دة ف ن زائ
  بعالمات التنوین وھي الضمتین والفتحتین والكسرتین.

  یقول ابن مالك:
 ُ ِ  وینٌ تنَ  الصرف ً   *  نایَ بْ مُ  أتى   )228(ناكَ م امْ سُ االْ  یكونُ  بھِ  معنى

ن  وى وأمك م أق فوجود التنوین دلیل على االسم ألنھ ال یدخل الفعل وال الحرف فصار االس
.ً   باجتماع اإلعراب والتنوین وصار أخف نطقا

  أقسام االسم من حیث اإلعراب:
  ینقسم إلى نوعین:

مى  -أ وین ویس راب، والتن ات اإلع ع حرك ره جمی ى آخ ر عل ذي تظھ و ال رف: ھ المنص
  )229( المتمكن األمكن.

ل  -ب رب ال یقب و مع رة أو ھ وین وال كس ھ تن وز أن یلحق ا ال یج و م رف: ھ ر المنص غی
  وتكون عالمة جره الفتحة نیابة عن الكسرة.التنوین 

  )230( فإذا ھو االسم الذي ال ینون، وعالمة رفعھ الضمة وعالمة نصبھ وجره الفتحة.
  ة أي سلبیة.یدموعالمة االسم الذي ال ینصرف وجودیة وعالمة المعرب المنصرف ع

ل، فسبب منع الصرف إنھ شابھ الفعل، وامتنع التنوین لوجود علل فیھ، فامتنع ال اع الفع متن
ى  ي المعن ة ف در وفرعی ن المص تقاقھ م ظ وھي اش ي اللف م ف وذلك ألن في الفعل فرعیة على االس
ً فاالسم حینئذ أصل الفعل، فمتى وافق  وھي احتیاجھ الفاعل ونسبتھ إلیھ، والفاعل ال یكون إال أسما

  )231( ألنھما ال یدخالن الفعل.جر االسم الفعل في لزوم علل امتنع التنوین وال
  )232( واألصل في األسماء الصرف وھذا قول الزجاج وابن السراج والسیرافي.

رف والصفة  وع من الص وقد قسم علماء النحو االسم الممنوع من الصرف إلى العلم الممن
  الممنوعة، واألسماء.

ً أم أنثى ویمنع من الصرف لعدة علل:: العلم    ھو االسم الدال على كل إنسان ذكرا
ً.ھي لیس الصفة:   )233( ت النعت وإنما ھي بعض األسماء المشتقة التي لیست أعالما
ً وال صفة وھي بعض كلمات ألوزان مختلفة كما سیأتي. :األسماء   ھي ما لیس علما

                                     
  .7/109كتاب العین، ) الخلیل بن أحمد، 227(
  .3/320) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 228(
  .1/67، القاسم بن علي الحدیدي، ملحة اإلعراب، 4/200) عباس حسن، النحو الوافي 229(
  .1/39، عبده الراجحي، التطبیق النحوي 1/89) ابن ھشام، أوضح المسالك، 230(
  .1/72 ،، ابن جني، اللمع2/743ة شرح الملحة، ) ابن الصائغ، اللمح231(
  .2/743) ابن الصائغ، اللمحة في شرح الملحة 232(
  .4/216) عباس حسن، النحو الوافي 233(
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  االسم الممنوع من الصرف:
  یمنع االسم من الصرف لوجود علتین أو علة واحدة تقوم مقام العلتین:

  لعلة واحدة: رفالممنوع من الص -1
وم -أ ورة نح ث المقص ف التأنی ى أل ً عل تمال ان مش و"  :ا ك ى *ىرض رى، ورجح ، وذك
وبة وحبلى ي النصب منص ف وف ى األل درة عل ، فھذه األسماء في حالة  الرفع مرفوعة بضمة مق

ل ا بفتحة مقدرة على األلف ومجرورة بفتحة مقدرة، نیابة عن ي ك وین ف ا التن ع فیھ رة، وامتن لكس
  رطھا خلوھا من أل واإلضافة، وإال وجب جرھا بالكسرة.الحاالت، وفي حالة الجر ش

و: -ب دودة نح ث المم ف التأنی ى أل ً عل تمال ان مش ا ك ا "م حراء وزكری ان "ص م إنس ء عل
  وصف األحمر وھي تعرب كإعراب المقصورة. "حمراء"جمع صدیق، و، "أصدقاء"و

اة: إ ال النح دودة كحمق ث المم ف التأنی ورن أل لھا مقص ي أص راء، ف رىراء وخض ، ة حم
، فلما أرید المد زیدت قبلھا ألف أخرى والنطق بألفین ساكنین محال، فإذا حذفت واحدة وخضرى

 ً ا ً قریب ا ى حرف ب األول ث، وقل ة للتأنی منھما ھذا ینافي الغرض من ذكرھا ألن األولى للمد  والثانی
دل منھا وھو الھمزة یفید الغرض من المد، فلم یبق إال قلب الثانیة ھمزة تفید ال ت ت ا كان تأنیث، كم

  )234( علیھ قبل انقالبھا.
  الجموع: صیغة منتھى -ج

ط  ون وس ھو كل جمع تكسیر بعد ألف تكسیره حرفان أو ثالثة أحرف وشرط الجمع أن یك
ً نحو ً ساكنا ل "وھي على وزن " معابد، طبائع، جواھر، وعصافیر، أحادیث  :"الثالثة حرفا مفاع

ھذه الصیغة مقصود منھا أن تكون  "كراسي، وتھاویل : "ووقد تكون بأوزان أخرى نح "ومفاعیل
سداسیة أو خماسیة، ولیس المقصود منھا أسس المیزان الصرفي من حیث عدد الحروف وترتیبھا 

  وحركاتھا وسكناتھا.
ة ب أل فھذه الصیغة تُ  افة أو مقترن ة، إال إذا كانت مض رفع بالضمة وتنصب وتجر بالفتح

و: فتجر بالكسرة وإذا تجردت م ً نح ا ً منقوص ما ت اس وان" ن أل واإلضافة وكان ع  " دواع وث جم
ة" ة، وثانی لھا  "داعی ا، ألن أص ذف یاؤھ ب أن تح ان األغل واني" ك ي وث ون " دواع وین ، وتن تن

ق ا العوض، ألنھ غیر ممنوع، غیر ر، تب ع والج ة الرف ي حال ي تنوین األمكنة فف ا، وف رة قبلھ لكس
ىھا الفتحة بغیالیاء وتظھر علی حالة النصب تبقى ي صیغة منتھ اء ف ذف الی وین فح وع  ر تن الجم

  )235( ھي للخفة أو التخلص من التقاء الساكنین.
د  ً وال صفات، ق ا ي لیست أعالم ماء الت ض األس ففي الممنوع من الصرف لعلة واحدة، بع

  منعت من الصرف حسب تقسیم النحاة للممنوع من الصرف.
  الممنوع من الصرف لعلتین: -2

                                     
 علم على جبل في الحجاز.* 
  .3/1435، ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، 4/200) عباس حسن، النحو الوافي، 234(
  .4/209، عباس حسن، النحو الوافي، 3/1442) ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة 235(
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ة البد لال ة معنوی ین واحدة عل ین المجتمعت دى العلت ون إح رف أن تك ن الص وع م سم الممن
  وأخرى لفظیة.

  والعلل المعنویة ھي العلمیة والوصفیة:
ا  ال تصلح واحدة منھ م أو الوصفیة، ف م للعل ي تض أما العلل اللفظیة فھي العلل األخرى الت

  ین.لمنع  الصرف، إال إذا انضمت إلیھا إحدى العلتین المعنویت
  الممنوع من الصرف للعلمیة مع على أخرى:

  العلمیة والتركیب المزجي: -أ
ین  ل كلمت و ك ي ھ ً، والمزج ا ً مزجی ا ً تركیب ا ً مركب ا ان علم رف إذا ك ن الص م م یمنع االس
ة  ة الثانی ى آخر الكلم ون عل اء یك راب والبن امتزجتا حتى صارتا كالكلمة الواحدة، فمن جھة اإلع

و: وھذا ھو الرأي األشھر، ً نح اكنا ون س ى فیك ر األول ا آخ ً "بورسعید "وأم ا ون متحرك د یك ، وق
  في لغة من یعربوھا وھذا ھو األكثر. "سیبویھ"و "خالویھ :"بالفتحة نحو

ر والمشھور أن یترك  آخر جزئھ األول على حالة قبل التركیب، ویجرى اإلعراب على آخ
  الثاني وحده فیعرب إعراب الممنوع من الصرف.

ع وبعض العر ال یمن ً، یجرى علیھ جمیع حركات اإلعراب، ف ب تجعل الجزء األول مضافا
ً إلیھ مجرور.   من الصرف، ویكون الثاني مضافا

ھ  داھما وجب تنوین د إح ي أو فق ب المزج ة أو التركی رف العلمی وع من الص د الممن وإذا فق
  في الرفع وكذلك في النصب والجر یظھر علیھ التنوین. " *زرنا خال "نحو:

و:" ھذا خال: "فقد التركیب نحو  إذا ة نح د العلمی ة  " ، وإذا فق ي اللغ ھ ف ن أشھر خالوی وم
  )236( ، فینون تنوین تنكیر بسبب فقد العلمیة."بین أصحاب ھذا االسم

  العلمیة والتأنیث: -ب
.ً ً وإما جائزا   یمنع االسم من الصرف للعلمیة والتأنیث وھذا المنع یكون إما واجبا

ذكر الواجب: إذا كان  ي الم ث ف ى التأنی دل عل ي ت ة الت دة المتحرك اء الزائ ً بالت العلم مختوما
و: " طلحة وحمزة"نحو:  ة "أو في المؤنث نح ة وبثین ع أ "فاطم ر مخ، ویمن ان غی ً إذا ك وم یضا ت

سقر، "، أو متحرك الوسط نحو: "سعاد، وأمل :"بتاء التأنیث لكنھ مؤنث ثالثي أو غیر ثالثي نحو

  .)238(چڤ     ڤ    ڤڤچ  وقولھ: )237( چ               چ  الى:في قولھ تع "ولظى

الم قس" ویمنع في الثالثي المنقول عن أصلھ الذي اشتھر بھ إلى مؤنث نحو:  ر، وقیس، أع
  نساء، وھذا قول سیبویھ.

                                     
 ھو أخو األم.* 
ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة  -1/590، ابن ھشام، شذور الذھب 4/227) عباس حسن، النحو الوافي 236(

3/1456.  
  .42) سورة المدثر، اآلیة 237(
  .15) سورة المعارج اآلیة 238(



  - 115  -

م ا ون العل ائز: أن یك ن والج ول م ر منق ي، وغی ر أعجم ط، غی اكن الوس ي، س ث ثالث لمؤن
  وجبھ الزجاج وقد اجتمع في قول الشاعر:وأ "دعد "مذكر، نحو:

َ زَ ئْ ل مِ لم تتلفح بفض   )239(بِ لَ ولم تغذ دعد في العُ  دٌ عْ دَ     ھار
  )240(أو یكون العلم ثنائي الحرف نحو: ید علم فتاة فیجوز فیھا الصرف وعدمھ.

  العلمیة وزیادة األلف والنون: -ج
دت ون زائ ألف ون ً ب ا ً مختوم ا ان علم رف إذا ك ن الص م م ع االس ون یمن م یك ذا العل ین، وھ

  .ان، وحیان، وشعبان، ورمضان وعمان"سمرو" لإلنسان وغیره، نحو: 
رف  ن الص ع االسم م م یمن ون وحدھا ل ً أو الن فإذا كان الحرفان األلف والنون أصلیین معا

ان " أمان ولسان"وأصالة النون نحو:  *"بان"نحو:  ادة أو ك الحین لألصالة، والزی ، وإن كانا ص
و  ھ،أحدھما ھ رفھ وعدم ي االسم ص از ف الح ج س الص ن الح ان مشتق م و: "حسان" إذا ك ، نح

ً من الحسن فال یمنع ألن الزائد حرف واحد.   )241( بمعنى الشعور وإن كان مشتقا
و:  ویرى الصرفیون أن عالمة زیادة األلف والنون ھي سقوطھا في بعض التصریفات نح

ر "حمدان وفرحان"  ن ح ر م ا أكث ث بشرط أن یكون قبلھ اني، حی ر تضعیف الث فین أصلیین بغی
  )242( یمكن ردھما إلى حمد وفرح.

  العلمیة ووزن الفعل: -د
  یمنع االسم من الصرف للعلمیة ووزن الفعل وذلك على ثالثة أقوال:

ْفَ " أن یكون على وزن  -1 ك  "لع ول وذل ي للمجھ ارع أو المبن بصیغة الماضي أو المض
  .*ئلِ ویُشكر دُ  *زعْ وتَ  *رمْ نحو: شَ 

ل كصیغة  -2 ي الفع ر ف ھ أكث ل ولكن ین االسم والفع ْ "أن یكون على وزن مشترك ب لأف  "ع
ْ " نحو:  ْ أِ  " نحو: أبلم وصیغھفعل " ، وصیغة " مرأث   ع.بَ نحو: أصْ  "علف

ھ أنسب  -3 ً، ولكن ا ا مع ائع فیھم ل، وش ق وأن یكون على وزن مشترك بین االسم والفع ألی
و:  بالفعل، الشتمالھ على زیادة تدل على م نح ي االس ى ف ى معن دل عل ل، وال ت ى الفع ْ "معن لِ أف  *ك

ْ وأكُ  ي حین  "فالھمزة والتاء "أفھم، بأنھا على وزنُ " ب لِ وتَغْ  بُ ل ى، ف في األسماء ال تدل على معن
 ْ َ أن الھمزة في أف ْ م وأكْ ھ ◌ ُ   تدل على المتكلم. بْ ت

                                     
نصرة ) لم أعثر على قائلھ، ینظر: المظفر بن الفضل بن یحیى، أبوعلي العلوي، نضرة اإلغریض في 239(

  .1/45القریض 
  .2/87) ابن السراج، األصول 240(

 اسم شجرة* 
  .1/590) ابن ھشام، شرح شذور الذھب 241(
  .4/227) عباس حسن، النحو الوافي 242(

 علم فرس.* 
 مدینة في الیمن.* 
 علم قبیلة.* 
 ھي الرعشة* 
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وا ى الس ال عل ماء واألفع ین األس رجیح فإذا العلم إذا كان على وزن مشترك ب ر ت ن غی ء م
ن الصرف  جر"لناحیة الفعل، ال یجوز منعھ م ربكش وازن ض ھ ی ر"و " فإن وازن  "كجعف ھ ی فإن

  .)243("دحرج"
  العلمیة والعجمیة: -ھـ

ً بشرطین:   یمنع العلم من الصرف إذا كان أعجمیا
ً إلى العربیة. -1   أن یكون العلم أصلھ أعجمي ثم نقل علما
ً فأكثر. -2   أن یكون رباعیا

و: "إبراھیم، وإسماعیل، ویوسف" :حووذلك ن ً فال یمنع من الصرف نح ، أما إذا كان ثالثیا
  )244( ."نوح"

  یقول ابن مالك:
ِ واال ْ  زیدَ ما ِ  مع والتعریفِ  عجمي الوضع   )245(نعْ تَ امْ  فھَ على الثالثة صر

  یجوز صرفھ ومنعھ. "نوح : "ویرى بعض النحاة أن الثالثي ساكن الوسط، نحو
ً ونكیر فإنھا وقیل أن أسماء المال ً ومنكرا ئكة ممنوعة من الصرف للعلمیة والعجمة إال مالكا

  ممنوع من الصرف للعلمیة وزیادة األلف والنون. "رضوان " مصروفة وأما
رف إال ة من الص اء ممنوع ً  "وأسماء األنبی ا ود ونوح عیب وھ ً وش الحا ً، وص دا ا " محم أم

  )246( موسى فممنوع لوروده في السماع األغلب.
  ضع النحاة عالمات یعرف بھا االسم األعجمي منھا:وقد و

ً على األوزان العربیة، نحو:  -1   ."إبراھیم"أن یكون وزنھ خارجا
ي  -2 ت ف ً مع خلوه من حروف الزالقة، وھي ستة جمع ً أو خماسیا ر "وأن یكون رباعیا م

  ."بنفل
الجیم "حة نحو وأن یجتمع في االسم من الحروف ما ال یجتمع في الكلمة العربیة الصحی -3
ولجان  :"نحو "الصاد والجیم"اجتماع  " جرموق " في " والقاف ون " ص د الن راء بع یم وال والج
  )247( ."نرجس"نحو: 

  العلمیة والعدل: -و
ائع اسم ویُ  رة الش ن االسم النك ى األصلي معنى العدل أن یشتق م اء المعن ع بق اؤه م ر بن غی

  ویقع في المعارف ویقع في الصفات.
  ي ما عدل في حالة التعریف ویأتي على وزنین:المعارف: أ

                                     
عباس حسن، النحو  ،3/1472، ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، 1/314) ابن ھشام، شرح قطر الندى، 243(

  .4/227الوافي 
  .1/590، ابن ھشام، شرح شذور الذھب، 2/42، ابن السراج، األصول 1/119) ابن جني، الخصائص، 244(
  .3/332) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 245(
  .1/119، ابن جني، الخصائص، 1/313) ابن ھشام، قطر الندى وبل الصدى، 246(
ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة،  -4/242حسن، النحو الوافي  ، عباس1/120) السیوطي، ھمع الھوامع 247(

3/1468.  
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حمر، وزُ عُ "نحو:  )لعِ فاَ (ل في المذكر وعدل عن عَ أحدھما: فُ  ُ ن  "،لَ فر، وز ع عدل ع جم
  .)عامر وزافر وزامل(

روراحتفین بالنابغات كلھن جمع :" ویجمع لفظ توكید نحو ة  ة  فھي توكید مج رة نیاب بالكس
  )248( للعلمیة والعدل.عن الفتحة، ألنھا ممنوعة من الصرف 

ا ى وزن فعالث ث عل ي المؤن ك ف اشاني: وذل و : "رق زام ل نح ن  "وح ة " وعدل ع حازم
ة ي  " وراقش ا ف وي كم ث المعن ة والتأنی ل للعلمی دل، وقی ة والع ھ للعلمی یم یمنع بعض تم ب "ف زین

  ."وسعاد
ى وزن ان عل ا إذا ك ال "أم و: " وبفع الراء نح ً ب ا ین بب "ار" مختوم أكثر التمیمی ى ف ھ عل نی
ة: " الكسر، في كل حالتھا، نحو  ة عربی ار قبیل ة "،"وب ار القدیم ان وب ى الزم ن ، "أفن ق م م یب "ل

  ."إال األطالل یبنیھ اروب
الراء "فعال "أما الحجازیون فیبنون ذلك كلھ على الكسر سواء كان  ً ب ا ً لمؤنث مختوم علما

  )249( أم غیرھا.
  وما یمنع من الصرف للعلمیة والعدل:

ده "رحَ سَ " لفظ  ع تجری ان م رف زم رط أن یستعمل ظ ل، بش ن اللی ر م ث األخی و الثل : وھ
حر "نحو: " أل واإلضافة  " من یس س وم الخم ت " استیقظت ی اه الوق ً معن ً محضا ما ان اس إن ك ف

، وعلى الناس أن ال "السحر أنسب األوقات للتفكیر"نحو:  " بأل واإلضافة" المعین وجب تعریفھ 
  ."یقضوا سحرھم نائمین

فإن دل على ظرف غیر معین، أي ال یدل على سحر یوم بعینھ وجب صرفھ نحو: یحرص 
 ٍ   ."المسلم على الصالة في سحر

  ."أمسوما یمنع للعلمیة والعدل لفظ ٍ
  فیھا لغتین:

ل  ذي قب وم ال راده الی ون م رط أن یك ً بش ً وجرا ً ونصبا األولى: أن تمنع مع الصرف، رفعا
ن أل واإلضافة، ویكون غیر مصغر وغیر مجموع جمع تكسیر، یومك مباشرة، وأن یكون خال م

ي، و"رلى خیانقضي أمس ع "وغیر ظرف، نحو: از عمل ي إنج ن "، وقضیت أمس ف استخرت م
  ، غیر منونة، فھي معدولة عن كلمة األمس المعرف فصار معرفة بغیرھا."أمس

ة: أن یبن ن الجم ىالثانی ھ م ب موقع تعماالتھ حس ع اس ي جمی ر ف ى الكس ة عل ذه لغ ة وھ ل
ع أو  الحجازیین، فال یدخلونھ في باب الممنوع من الصرف فتكون مبنیة على الكسر في محل رف

  )250( نصب أو جر.

                                     
  .3/164االشموني، شرح األشموني  -1/314ابن ھشام، شرح قطر الندى،  )248(
، ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة 1/107، السیوطي، ھمع الھوامع، 4/256) عباس حسن، النحو الوافي، 249(

3/1474.  
االشموني، شرح األشموني  -4/256عباس حسن، النحو الوافي،  - 1/101ع، ) السیوطي، ھمع الھوام250(

3/164.  
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ً جمیالً " ، و"انقضي أمس: "فإذا أرید بھا غیر معین، نحو  ى  " قضیت أمسا م نأسف عل ول
ً والمعَّ ، والمضاف نحو: أمسنا "أمس د "  األمس كان جمیالً "رف نحو: كان جمیال رب عن و مع فھ

  )251( ."التمیمیین والحجازیین وإذا زالت علمیة أمس دخلھا التنوین نحو: سأزورك في أمس
  العلمیة وألف اإللحاق: -د
ع  ي الھم یوطي ف ول الس ون  : (یق اء یك ى بن ة عل ة كلم ن ذوات الثالث ي م اق أن تبن اإللح

یة فتأتي بحرف زائد مقابل رباعي األصول فتجعل كل حرف مقابل حرف، فتنتھي األصول الثالث
  )252( .)الحرف الرابع من الرباعي األصول فیسمى حرف اإللحاق

ورة  ة، مقص دة الزم ض األسماء وھي زائ آخر بع ألف اإللحاق ھي ألف مقصورة تلحق ب
ي  ر، ف م اآلخ ا االس ي یخضع لھ ة الت ام اللغوی بعض األحك فیصیر االسم على وزن آخر یخضع ل

رف  *ى"أرط"و * ى"علق"الصرف وعدمھ، نحو:  ن الص اق، فیصح منعھا م ف اإللح ة وأل للعلمی
  )253( فأشبھت ألف التأنیث. ادة في األلف جعلتھا على وزن فعلىفھذه الزی

  الممنوع من الصرف للوصفیة مع علة أخرى:
.ً   لیس المراد بالوصفیة ھنا النعت، إنما المراد بعض األسماء المشتقة التي لیست أعالما

  م معھا وھي كاآلتي:تنضوجود ثالث علل لفظیة فیمنع من الصرف ل
 "الممنوع من الصرف للوصفیة مع زیادة األلف والنون في ھذه الحالة یمنع إذا كان على -أ

  وذلك بشرطین:"وزن فعالن 
  أن تكون وصفیتھ أصلیة أي غیر طارئة. -1
  أن یكون تأنیثھ بغیر التاء: -2

ذكو ھ، الختصاصھ بال ھ ال مؤنث ل ووھو إما ألن ان " :ر: نح ھ  "لحی ة تأنیث ا ألن عالم وإم
عطشان وغضبان  "الشائعة بین العرب لیست تاء التأنیث كأن یكون بألف التأنیث المقصورة نحو

ولم یمتنع من الصرف إذا وجد في آخره تاء  " فمؤنثھا عطشى وغضبى وسكرىوسكران وریان 
  ھ.التأنیث على الغالب المسموع نحو: سیفان سیفانة المؤنث من

  )254( ."صفوان"وإن كانت الوصفیة غیر أصلیة فال یمنع نحو: 
  الوصفیة مع وزن الفعل: -ر

ھ شائع ون مؤنث ى وزن:  اً وھي تتحقق في أال تكون الوصفیة طارئة وأال یك و عل اء وھ بالت
فیمنع من الصرف،  نحو: " أفضل فضلى" مراء"، أو على طفعلى"أحمر ح "نحو:"أفعل فعالء "

                                     
  .3/1482، ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة 3/169) األشموني، شرح األشموني، 251(
  .1/117) السیوطي، الھمع 252(

 علم لبنت.* 
 اسم الشجرة مخضرة طول العام.* 
  .4/253) عباس حسن، النحو الوافي، 253(
ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة   -3/311المقتضب  - ، المبرد2/85نحو لسراج، األصول في ال) ابن ا254(

3/1439.  
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و : فإن كان مؤنثھ ب ة نح ت الوصفیة طارئ رف إن كان ع من الص م یمن ة، ل " التاء نحو: أرمل أمل
ب" :في مثال "أرنب وان  *"مررت برجل أرن ا سبقتھا االسمیة األصلیة للحی و منصرف ألنھ فھ

  المعروف فإذا ھي وصفیة طارئة.
تحقت من ً ثم انتقلت إلى االسمیة المجرورة، فاس ع وھناك ألفاظ وضعت أول نشأتھا أوصافا

ل: لھا األول مث ب أص رف بحس م "الص ح *" أدھ میة "  *وأبط بب االس رفھا بس وز ص ي یج فھ
الطارئة، فمن المالحظ أنھ یجوز صرف االسم ومنعھ من الصرف واألفضل االقتصار على حالة 
ى إن  ع أول ة والمن واحدة فالصرف أفضل وإن كانت االسمیة ھي األصلیة والوصفیة ھي الطارئ

  )255( صلیة واالسمیة ھي الطارئة.كانت الوصفیة ھي األ
  الوصفیة والعدل: -ج

  ھو على ضربین ویكون واقع في العدد وفي غیره:
َ فُ  "الواقع في العدد یأتي على صیغتین -1 َ  الَ ع َ فْ وم ُ  "نحو" لع ْ أ ◌ َ نَى" "وحدَ حاد وم ْ ث َ نَاء وم ُ  وث

" ُ َور َ ب َ ربْاع وم الى: "ع ھ تع ي قول ا ف  )256( چ  گژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  كم

ى  اس ومخمس إل الف، وروى بعض العرب خم ال خ ة ب ى أربع فالمعدول عن العدد من واحد إل
  )257( ، وأجازه الكوفیون والزجاج." عشار ومعشر"

رتین  رر م دد األصلي، المك ظ الع ن لف دول ع اظ مع ذه األلف ویقول النحاة إن كل لفظ من ھ
ً،  "صافحت األضیاف أحاد"للتوكید نحو:  ً واحدا فعدلوا عنھا للتخفیف فھي ممنوعة من أي واحدا

  الصرف مع أن أصلھا المعدول عنھ منصرف.
اه"، وثناء ومثني  ،أحاد وموحد" وقیل:  ى  ،عدل لفظھ ومعن ن معن ین"عدل ع ین اثن  "اثن

  )258( وسیبویھ یذكر أنھ لم یصرف، ألنھ معدول وأنھ صفة. "مثني" ىلوعن لفظ اثنین إ
دھما مص وعین أح رب الن تعمل الع وا واس و ادخل رف، نح ن الص وع م ر ممن ً واآلخ روفا

ً ثالثا"، أو "ثالث ثالث"   )259( ."ًثالثا
ُ كلمة  -2   خر:أ

                                     
 جبان.* 
 .وصف الشيء الذي فیھ دھمة* 
 فیھ الماء بین الحصى والدقیق. وصف المكان الواقع الذي یجري* 
ابن  - 2/80األصول، ، ابن السراج، 3/311المقتضب،  -، المبرد4/218نحو الوافي، ) عباس حسن، ال255(

  .1/317ھشام، شرح قطر الندى 
  .3) سورة النساء اآلیة 256(
  .2/745، ابن الصائغ، اللمحة في شرح الملحة، 1/98) السیوطي، اللمع، 257(
  .1/314رح قطر الندى ، ابن ھشام، ش3/225ویھ، الكتاب، ) سیب258(
  .3/1445یة ابن عقیل، شرح الكافیة الشاف -4/219) عباس حسن، النحو الوافي 259(
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رده  ع مف رى" ھي جم ث  " أخ رى مؤن ر"وأخ ى وزن  "آخ اء عل تح الخ ل"بف ن  "أفع ولك
الوا  ھ وق دلوا عن رب ع ر"الع ُخ و  "أ فیة، نح مامھ للوص رف بانض وه الص ع، ومنع یغة الجم بص

ُ مررت بنسوة    .)261(چ ڇچ   چ  ڇ  ڇچ  ، ومنھ قولھ تعالى:)260(خرأ

 ُ  "أخرة"قد تكون بمعنى  "رىأخُ  "فإن "آخرة"بمعنى  "وأخرى"آخر ال جمع  " أنثىخرو"أ

ى  )262(چڤ  ڤ  ڤ  چ  كقولھ تعالى: ر"وھذه تجمع عل رو "أخ ذا مص دول، وھ ر مع ھ غی فة ألن

ِ "االنتھاء أما التي بمعنى  ال تدل على" آخر  فرق بینھما أن التي ھي أنثى "راء والذكره الف  "هأخر
  )263( تدل على االنتھاء.

ُ "ولم یحكم النحاة على  ف " خرى أ ى أل تمالھا عل ة الش ا معدول رف بأنھ الممنوعة من الص
  )264( التأنیث المقصورة وھذا أقوى في معنى الصرف من العدل.

  وقیل في االسم الممنوع من الصرف:
َ رَ صْ لم یُ   * عاذا اجتمم إِ ي اسْ تسعة فِ  نْ ئان مِ یْ شَ  ُ عَ ا وبَ ف ْ  ض َ الق   ذیبُ ھْ تَ  لُ و

 ُ ُ ومعرفة ُ وتأنیث َ جْ وعُ   *  عدلُ ووصف ِ ركْ م تَ ث عُ مْ ثم جَ  مة   بُ ی
 ُّ ٌ ن قبلھا ألِ ة مُ ائدِ زَ  ونُ والن َ   *  ف ْ و ُ فِ و َ وھً  علٍ زن ◌ ْ ْ ذا الق ُ عْ لُ تَ و ◌ ِ   )265(ریب

  ومما سبق نخلص إلى أن للممنوع من الصرف أحكام عامة منھا:
ً.یمكنن االرف ال یدخلھ تنویالممنوع من الص -1   ة مطلقا
  حكمھ أن یرفع بالضمة وینصب بالفتحة ویجر بالفتحة نیابة عن الكسرة. -2
ً بأل. -3 ً وال معرفا   یشترط في حالة جره أال یكون مضافا
ي  -4 ین ف ام العلت ة مق دة قائم ة الواح ود العل ین ووج دة أو لعلت ة واح ا لعل ع إم ون المن یك

ان  ع الممنوع أما العلت ي من ین ال تقتض ن العلت ود واحدة م ة ووج رى معنوی ة وأخ ة لفظی ا عل فھم
ة  رف والعلمی ن الص االسم من الصرف ألن كل واحدة تمثل جزء علة، فاجتماعھما یمنع االسم م

ا  "وسلطان وقنوان"روف : محمد فھو مصوحدھا ال تمنع نحو ون ولكنھم ف والن فیھما زیادة األل
  مصروفات.

ون الممنوع من الصر -5 ة ویك ً العلمی ثال ف یجب تنوینھ إذا زال أحد السببین المانعین لھ م
  نكرة فوجود العلة األخرى بعد زوال العلمیة ال تمنع من الصرف.

و:  ً نح غرا م مص ان االس ر"وإن ك ر عمی غیر أدَّ  "عم انعین فالتص ببین الم ة الس ى إزال ى إل
ً أو بسبب العلم "كعمر "لیس "ریعم"فكلمة    یة والعدل.الممنوعة سماعا

                                     
  .1/586) ابن ھشام، شرح شذور الذھب 260(
  .184) سورة البقرة اآلیة 261(
  .38) سورة األعراف اآلیة 262(
  .3/1148) ابن عقیل، شرح الكافیة  الشافیة 263(
  .4/221) عباس حسن، النحو الوافي 264(
  .1/92مع ینظر في ذلك: السیوطي، ھمع الھوا ي) ھذه األبیات نسبت ألبي سعید األنباري النحو265(
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  المبحث الثالث
  االسم بین التذكیر والتأنیث

  ینقسم االسم المعرب إلى قسمین مذكر ومؤنث:
  المذكر: -1

ً ومعنى وتصح اإلشارة إلیھ بـ "ھذا".   ھو ما دل على مذكر لفظا
ً نحو:  -أ   ."عادل وإیاد ومحمد"المذكر لفظا

  ."حمزة وأسامة وطلحة :نحو" المذكر معنى:  -ب
ان "لحقیقي: ھو ما دل على مذكر من أجناس الناس والحیوان، نحو:والمذكر ا " غالم وثعب

)266(.  
  )267( ."وحمراء "غرفة، وحبلىوھو ما خال من العالمات الثالث في نحو: 

  )268( عن عالمة تبینھ. یر ھو األصل في االسم لذا استغنىوالتذك
ذكیر ص ى ت دل وھوال یحتاج إلى عالمة لفظیة تزاد على صیغتھ لتدل عل ذي ی احبھا ألن ال

حاتم ، وقیس وجعفر ونھر "على التذكیر ھو الشھرة وشیوع االستعمال الوارد عن العرب، مثل: 
  )269( ."وكتاب وقمر

ً ثم یختص بعد ذلك.   ومن المالحظ أن التذكیر ھو األصل وھو أشد تمكنا
  المؤنث: -2

ة ل ى عالم اج إل وان، ویحت اس والحی اس الن ن أجن اھرة أو ھو ما دل على مؤنث م ة ظ فظی
  )270( مقدرة تزاد على صیغتھ لتدل على تأنیثھ.

ھذه البنت التي حفظت "ولكل منھ ضمائر أو أسماء إشارة وأسماء موصول خاص بھ نحو: 
   )271( ."القرآن

ات  ن عالم ة م ى عالم ر إل والتأنیث فرع عن التذكیر الذي ھو األصل في األشیاء، لذا یفتق
  )272( التأنیث للكلمة.

  م المؤنث من حیث المعنى:أقسام االس
  ینقسم االسم المؤنث من حیث المعنى إلى قسمین:

  مؤنث حقیقي: -أ

                                     
  .1/134) سعید األفغاني، الموجز في قواعد اللغة العربیة، 266(
  . 1/247) الزمخشري، المفصل، 267(
  .3/1353، المرادي، توضیح المقاصد 4/1733) ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، 268(
  .4/585) عباس حسن، النحو الوافي، 269(
  .4/585) عباس حسن، النحو الوافي، 270(
  .1/134ي، الموجز في قواعد اللغة واإلعراب ) سعید األفغان271(
  .3/1353، المرادي، توضیح المقاصد 4/1733) ابن مالك، شرح الكافیة 272(
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وھو ما دل على مؤنث من أجناس الناس والحیوان أي مما یلد ویناسل، والبد لھ من عالمة 
ارتھ وضمیره. ھ وإش ھ ونعت ث فعل وب تأنی  تأنیث ظاھرة أو مقدرة، وأي أحكام مختلفة، وھي وج

)273(  
  مجازي: مؤنث -ب

ة " مكتبة، وطابعة : "یطلق على كل ما ال یلد وال یبیض نحو ً بعالم ا ، ولفظھ یكون مختوم
  ."دار "، أو مقدرة نحو:"ورقة" تأنیث ظاھرة نحو: 

ع ي  وال یعرف إال بالسماع الوارد عند العرب، وھو یخض ث الحقیق ام المؤن ن أحك ر م لكثی
رى لوج ي أخ ً ف ائزا ع وج ي مواض ً ف ا ً واجب دار خضوعا و: ال ھ نح د علی ث الضمیر العائ وب تأنی

ً في نحو:    )274( ."اتسعت الدار، أو اتسع الدار"اتسعت، وجوازا

                                     
. 1/99، ینظر: مصطفى الغالییني، جامع الدروس، 1/134) سعید األفغاني، الموجز في قواعد اللغة، 273(

  .4/586عباس حسن، النحو الوافي، 
  .1/73، ینظر الحمالوي، شذا العرف، 1/34قواعد اللغة،  ) سعید األفغاني، الموجز في274(
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  أقسام االسم المؤنث من حیث اللفظ:
ث أو  ة تأنی و بحسب اتصالھ بعالم ام وھ ة أقس ینقسم االسم المؤنث من حیث لفظھ إلى ثالث

  عدم اتصالھ بھا.
  المؤنث اللفظي: -1

و عَ وھو كل اسم اش ذكر نح ى م ة تأنیث ودل عل رة ، وتمل على عالم ة  ش زة، ومعاوی حم
  )275( ، ویعامل معاملة المذكر في الضمائر واإلشارة وغیرھا."وزكریا

ھ  ع أن مدلول ة ظاھرة م ذه العالم أو ما وضع لمذكر وفیھ عالمة من عالمات التأنیث، وھ
ً، معناه في حاالت فال یؤن مذكر ولھ أحكام مختلفة، فقد یراعى ث لھ الفعل، وال یعود الضمیر مؤنثا

األرجح جمع  ، وال یجمع في"حمزة اشتھرت باإلقدام "، وال"اشتھرت حمزة بالشجاعة"فال یقال: 
رف، وی مذكر سالم، وقد یراعى ن الص ع م ب فیمن ي األغل و: ثالث لفظھ ف دد نح ھ اسم الع ذكر ل

  )276( .حمزات
  المؤنث المعنوي: -2

ً من عالمات تأنیث ظاھرة، فیشمل  وھو ما كان مدلولھ مؤنثاً  ً، ولفظھ خالیا ً أو مجازیا حقیقیا
ازي "زینب، وسعاد"المؤنث الحقیقي الخالي من عالمات التأنیث مثل:  ث المج ا یشمل المؤن ، كم

  )277( ."عین، وبئر"الخالي منھا كذلك نحو: 
ھ، واإل ھ وتأنیث ضمیره ونعت ل ل ث الفع ي، كتأنی ث الحقیق ة المؤن ھ ویعامل معامل ارة إلی ش

ذه الصغیرة "نحو:  )278(ومنعھ من الصرف أو عدم منعھ على حسب حالتھ طلعت الشمس على ھ
  ." قبل أن تأمرھا سعاد وبدخول الدار المجاورة

                                     
  .1/98) الغالییني، جامع الدروس العربیة، 275(
  .1/98ینظر الغالییني، جامع الدروس العربیة،   -4/586) عباس حسن، النحو الوافي، 276(
  .1/98) عباس حسن، النحو الوافي، 277(
  .1/73، في فن الصرف، 1/73لعرف، ، الحمالوي، شذا ا1/134) سعید األفغاني، الموجز، 278(
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  المؤنث اللفظي المعنوي: -3
ً لمؤنث وفیھ عالمة من عالمات التأنیث، نحو:  فاطمة، وسلمى، وشیماء، " ھو ما كان علما

ً.أي صیغتھ مشتملة ع   لى عالمة تأنیث ظاھرة ومدلولھ مؤنثا
  )1( وھو یخضع لكل أحكام المؤنث اللفظي والمعنوي.

  عالمات التأنیث:
ھ  رع عن و ف ذي ھ ث ال ة، بخالف المؤن ى عالم ھ إل ولكون المذكر ھو األصل، لم یحتج فی

  فافتقر إلى عالمة ظاھرة أو مقدرة.
ورة والعالمة الظاھرة في األسماء المعربة ھي تاء التأن ا المقص ث بنوعیھ ف التأنی ث، وأل ی

ث  ات التأنی ى أن عالم اج إل ون والزج ب الكوفی ور وذھ یبویھ والجمھ ذھب س ذا م دودة وھ والمم
  ثالث: التاء واأللف والھمزة في حمراء.

  العالمة األولى:
  تاء التأنیث: -أ

اء"قیل ھي:  ي  "ت ل ھ ل وقی و األص ا "وھ ریین " ھ ذھب البص ذا م ف، وھ ي الوق ة ف مبدل
  )2( ومذھب الكوفیین عكس ذلك.

ي ة وھ ة الثالثی ة باألسماء المعرب درة وھي خاص اء مق ون ت د تك اء "وق ً  "ت ا ة طبق ملحوظ
یئی و: أرض أریضة وأذنللسماع الوارد عند العرب وتظھر في ش ي التصغیر نح ي  ن ف ة وف أذین

  )3( اإلسناد.
ي األ ة ف ون عام د تك ودوق ي كع ر الثالث ي وغی ا الثالث ماء بنوعیھ ي  س ا ف میر علیھ الض
ً كأرض في مثل   ."األرض زرعتھا : "المسموع مؤنثا

ن  دة م ة واح و: األرض المتحرك التین نح ي الح ً ف ماعا ث س ا بمؤن ارة إلیھ ا واإلش ونعتھ
   .)4("عناق وعقرب"فھي باإلسناد فقط في الرباعي نحو:  "ھذه األرض"أرضین كثیرة وفي نحو: 

   .)4("وعقرب
  تدخل على عدة أضرب منھا:وھذه التاء تثبت في اللفظ أو تقدر و

رأة  -1 رؤ وام و: ام ر نح ً بین المؤنث والمذكر في االسم الحقیقي الذي ألنثاه ذك تدخل فرقا
  )5(.سماء الجامدة ومنھا إنسانة وغالمھوشیخ وشیخة، وھو قلیل في األ

و  ائع وھ ر الش و الكثی ة، وھ ي الصفة كضاربة وبائع ذكر ف ث والم ین المؤن ً ب ا وتدخل فرق
  )1( الفعل. مأخوذ من

                                     
  .1/73) الحمالوي، شذا العرف، 1(
  .3/1353) المرادي، توضیح المقاصد، 2(
، المرادي، توضیح المقاصد، 4/585، عباس حسن، النحو الوافي، 4/1733) ابن مالك، شرح الكافیة 3(

3/1353.  
  .4/586، عباس حسن، النحو الوافي، 1/247) الزمخشري، المفصل، 4(
  .1/247، ینظر: الزمخشري، المفصل، 2/407) ابن السراج، األصول في النحو 5(
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م سنفإن كانت الصفة مما یختص بال ذلك عریَّاء ل اء ل ن الت دة م اك فائ ن ھن ذه یك ر ھ ت أكث
وھو ما كان على زنة اسم الفاعل ففیھ خالف  " طالق ومرضع ومطفل : "الصفات عن التاء مثل

  بین البصریین والكوفیین.
و: ي نح ذفت ف ث ح ة التأنی ى أن عالم ون إل ب الكوفی ائض "ذھ الق وح ا  ط " وغیرھ

ا الخ ذكر والمؤنث، وال اشتراك بینھم ین الم تصاص المؤنث بھ وھي دخلت في األصل للفصل ب
  في ھذه األوصاف، لذلك لم تفتقر إلى عالمة تأنیث.

م  ھ النسب، ول م قصدوا ب ة التأنیث ألنھ أما مذھب البصریین فعند الخلیل إنما حذفت عالم
  ."ذات حیض : "یجروه على الفعل، أي

يء وعند س الوا: ش یبویھ أنھ متأول بإنسان أو شيء حائض، أي حملوه على المعنى كأنھم ق
  حائض.

ى النسب أي ى معن ة التأنیث عل  "وذات حیض "ذات طالق : "فاحتجاجھم في وزن عالم
رأة  و: ام ي نح ا ف ً على الفعل، كم كما یقال: رجل رامح ونابل، أي ذو رمح ونبل، ولیس محموال

  وصاف لم تكن جاریة على الفعل لذلك لم تلحقھا العالمة.، وھذه األ"صبور، وشكور
يء  الوا ش أنھم ق وه ك الق ونح ي ط ث ف أما في حملھم لھ على المعنى في حذف عالمة التأنی

  )2(فأنثوا الموصوف المذكر. " رجل ربعھ "طالق أو إنسان طالق، كما قالوا:
ل  في حذفأما قول الكوفیین  ث والفص ین المذكر والمؤنث، العالمة لالختصاص بالمؤن ب

  وعدم االشتراك بینھما فأفسدوه لوجوه

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چ  اللھ تعالى: ھقولنحو  إذا حذفت للفصل بین المذكر والمؤنث یبطل  -أ
  فكان ینبغي أال تدخل ألن ھذا الوصف ال یكون في المذكر فدل على فساد ما قالوه. )3(چٿ  

تراك لوجب إال یوجد الحذف وعدم االختصاص أما في وجود االختصاص وعدم االش -ب
  ."رجل عاشق وامرأة عاشقة"في نحو: 
رأة  -ج ً للحذف في اسم الفاعل لوجب حذفھا من الفعل فیقال: الم ولو كان االختصاص سببا

ِ طَ  فلما لم یجز أن تحذف العالمة من الفعل دل على فساد  "طالق وحائض" ، وحاض كما یقال: لق
  التعلیل.

ى وال یلزم ھ ائض، ألن الحمل عل ان ح ال: إنس ھ ق ى كأن ى المعن ھ عل ذا على قول من حمل
المضي اتساع یقتصر فیھ على السماع، والتقلیل باالختصاص لیس باتساع، فینبغي أال یقتصر فیھ 

  )4( على السماع.

                                                                                                       
  .1/247) الزمخشري، المفصل في صفة اإلعراب، 1(
  .1/247، الزمخشري، المفصل، 2/625األنباري، اإلنصاف في مسائل الخالف، ابن  ) 2(
  .2) سورة الحج اآلیة 3(
  .4/1733الكافیة الشافیة، ، ابن مالك، شرح 2/643) األنباري، اإلنصاف، 4(
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  الصفات التي یستوي فیھا المذكر والمؤنث:
  ھا المذكر والمؤنث وھي:ھناك خمسة أوزان للصفات ال تدخلھا التاء فیستوي فی

ول" وزنَ  -أ ل " فع ل مث ى فاع وز : "بمعن بور وعج ول: "ص رأة "، تق وز وام ل عج رج
  ."عجوز

ل: "فعیل "وزن -ب ھ مث ى جنس دل عل ة ت ة  "بمعنى مفعول إن سبق موصوف أو قرین طفل
ول "جریح وامرأة قتیل بس تق ة الل " : أما إذا لم یكن ھناك موصوف وال قرینة، فتدخل التاء إلزال

  ."في المیدان ستة جرحى وقتیلة
  كثیر التعطر." معطار  "مثل: "عالفْ مِ "وزن  -ج
ل"،وزن  -د و:  "مفعی كیر"نح ر ومس ى  "معطی كین عل رأة مس مع ام د س كینة وق ذ مس وش
  القاعدة.

  )1( رجل مغشم أي مقدام ال یثنیھ شيء." ، نحو: "علفَ مْ  "وزن -ھـ
ذي ال یصنعھ یكثر مجیئھا لتمییز الواحد من الجنس  -2 م الجنس الواحد ال ً بین اس أي فرقا

  ."ثمر وثمرة ونخل ونخلة" مخلوق نحو 
ْ جَ :ویقل مجیئھا لتمییز الواحد في الجنس الذي یصنعھ المخلوق، نحو:    ."نةوجرة لبن ولب ر

وقیل إذا أخرجوا منھ الھاء جاز فیھ التذكیر والتأنیث، نحو: ھو الثمر وھي الثمر وذلك كما 

  . )3(چۈ   ۈ  ٷ  چ  وقولھ تعالى: )2(چېئ  ېئ  ىئ  چ  عالى:في قولھ ت

  )4( فالتذكیر على معنى الجمع والتأنیث على معنى الجماعة.
ذكر  بس الواحد الم ان اللت و ك ھ ل وقیل إن ھذا الباب مؤنثھ ال یكون لھ مذكر من لفظھ، ألن

  بالجمع.
  )5( ."عالمة وراویة "وتدخل التاء للمبالغة في الوصف نحو: -3
  )6( ة.لتأنیث نحو ناقة ونعجوتدخل لتأكید ا -4
  تدخل الھاء التي تلحق الجمع الذي على حد مفاعل فھو على ثالثة أوجھ: -5 
  تة.إذا أرید بھ النسب نحو: اإلشاغ -أ

ب  -ب ھ النس ع فی ذا یجتم رة وھ ة البراب و:ا لجواری ة نح ة المعرب ي األعجمی ون ف أن یك
  والعجمة.

                                     
  .2/407، ینظر: ابن السراج، األصول في النحو، 1/247) الزمخشري، المفصل، 1(
  .7) سورة الحاقة اآلیة 2(
  .20) سورة القمر اآلیة 3(
، ابن 1/247، ینظر: الزمخشري، المفصل في صفة اإلعراب، 4/1733) ابن مالك، شرح الكافیة الشافیة، 4(

  .2/407السراج، األصول، 
  .1/247) الزمخشري، المفصل، 5(
  .2/407) ابن السراج، األصول، 6(
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ي الج -ج اء ف ع الھ ع أن تق ي جم ا ف ة كم اء محذوف اَ من ی ع عوض ادیق"حجاجم ، "یع وزن
  )1( وزنادقة. اجحةجحتقول: 

و: -6 ث نح ھ للمذكر والمؤن ن جنس إال أن د م و واح اء وھ ھ الھ ة  "ما دخلت ة ودجاج حمام
  )2( ."وبطة وبقرة

  العالمة الثانیة: -2
  ألف التأنیث المقصورة:

ف ث ث ھي ألف تزاد في آخر االسم للتأنیث، وھي أل ً للتأنی ا م قیاس ر االس ي آخ زاد ف ة ت ابت
  ولیست خاصة بھا.

  )3( وھذه األلف تكتب بصورة ألف طویلة، أو بصورة یاء غیر منقوطة.
  واألبنیة التي تلحقھا ألف التأنیث المقصورة على ضربین، مختصة ومشتركة.

  فمن المختصة:
ُع -أ درلىف ر مص ون غی البھم: تكون إما اسم أو صفة، فاالسم یك ا ى" ك " ومصدر والرؤی

  .كالبشرى والرجعى
  .والصفة نحو صلى وخنثى

  .ومرطى *ىوالصفة نحو: بشك وتكون اسم وصفة، فاالسم نحو: بردى: فعلى -ب
  .*ىوشعب *ى: نحو األربفعلى -ج

  من المشتركة:
ى -أ ینُ فعل م ع ون اس ث تك ا للتأنی التي ألفھ دعوى : ف ى كال م حق وى"  واس لمى ورض  كس

  وجمع كالجرحى. والعطشى ووصف مفرد كالظماى
اق ف لإللح ون األل و ارط *وتك ر *ىنح اة *ىوذف ولھم: أرط راة  لق وازن" وزف ر  "لت جعف

  )4( م.ودرھً 
الجملى: فالفعلى -ب ع ك ا جم ث إم ا للتأنی ذكرى وإذا  تي ألفھ ل ومصدر كال ع الجم ي جم ف

ل كیص "كمعزى "كانت لإللحاق تأتي اسم و: رج ب وسیبو وعنھى *ىوصفة نح ن ثعل م وع یھ ل
  )1( یثبتھ صفة إال مع التاء نحو عزواة.

                                     
  .4/1733، شرح الكافیة، ابن مالك، 2/407) ابن السراج، األصول، 1(
  .2/407، ابن السراج، األصول، 1/247) الزمخشري، المفصل، 2(
  .1/102) الغالییني، جامع الدروس العربیة، 3(

 ناقة سریعة.* 
 الداھیة.* 
 م موضع.اس* 
 أن یزاد على أحرف الكلمة لتوازن كلمة أخرى* 
 نوع من الشجر.* 
 العظم خلف األذن.* 
  .1/250المفصل الزمخشري  1/102) الغالیني جامع الدروس العربیة، 4(
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 ھو الذي یأكل وحده.* 
واعد اللغة، ، سعید األفغاني، الموجز في ق4/1743، ابن مالك، شرح الكافیة، 1/250) الزمخشري، المفصل، 1(

1/139.  
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  العالمة الثالثة:
  ألف التأنیث الممدودة:

  ھي ألف زائدة في آخر األسماء أو الصفات وزیادتھا قیاسیة ولھا أوزان كثیرة منھا:
داء" : وتكون في االسم إذا كان اسم عین مفرد، ء فعال -أ ع  "كالصحراء والبی ي الجم " وف
ي " والبأساء ءوالنعما "كالسراء والضراء"، ومصدر "فاءوالطر *ءالقصبا ي الصفة ف ، وتكون ف

  ."والعرب العرباء *"ً ونحو: امرأة حسناء ودیمة ھطالً " سوداء وبیضاء  "تأنیث أفعل نحو:
اق.أما في علب ف إلح ا أل واء فألفھ ات لتفصیل للتأنیث مفصلة. )1( اء وح ة عالم ذه ثالث فھ

                                     
 اسم كشجر الكمثرى.* 
 مطر ینزل في سكون دون برق وال رعد، ومتتابع.* 
  .1/75، الحمالوي، شذا العرف، 1/205، الزمخشري، المفصل، 4/1743) ابن مالك، شرح الكافیة، 1(
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  المبحث الرابع                                           
  االسم بین اإلفراد والتثنیة والجمع

  وھو تقسیم االسم من حیث العدد وینقسم إلى ثالثة أقسام:
  مفرد، ومثني، وجمع.

  )1( المفرد: ھو ما دل على واحد كرجل وغالم. -1
  أقسام االسم المفرد:

  ینقسم إلى قسمین اسم علم، واسم جنس.
ً: العلم:   أوال

م وھ و عل ة، فھ اب أو الغیب تكلم أو الخط د ال ال قی ً أي ب ا و االسم الذي یدل على مسماه مطلق
  )2( مقصور على مسماه.

  أقسام العلم:
  ینقسم العلم إلى عدة أقسام حسب اعتبارات مختلفة:

  باعتبار الوضع، ینقسم إلى اسم وكنیة ولقب. -أ
  باعتبار أصالتھ في االستعمال إلى مرتجل ومنقول. -ب
  باعتبار اللفظ وھو مفرد ومركب.  -ج
  باعتبار تشخص معناه إلى علم الشخص وعلم الجنس. -د

  ثانیاً: اسم الجنس:
ل ھو االسم الذ ا مث ل منھ " ي ال یختص بمعنى من أفراد جنسھ، ویصدق على الكثیر والقلی

  ."رجل وكتاب وشجرة وماء وغالم وامرأة
  ولھ أنواع منھا:

  اسم الجنس اإلفرادي. -أ
  اسم الجنس الجمعي. -ب
ُ  -ج   )3( حادي.اسم الجنس األ

  وقد ورد الكالم عن العلم واسم الجنس بالتفصیل في المبحث األول من الفصل الثاني.
  :ثنىالم -2

  )4(ھو ما دلّ على اثنین بزیادة في آخره صالح للتجرید عنھا وعطف مثلھ علیھ.

                                     
واللغة والمثل، ) محمد علي السراج، اللباب في قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض 1(

  .66، ص1م)، ج1913- ھـ1403( 1مراجعة خیر الدین شمس باشا، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط
  .1/286عباس حسن، النحو الوافي،  -1/118عقیل على ألفیة ابن مالك، ) ابن عقیل، شرح ابن 2(
  .1/23) عباس حسن، النحو الوافي، 3(
  .1/145ھمع الھامع،  ، السیوطي،1/56) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 4(
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ً ومعنى بز یادة ألف ونون أو یاء ونون وكان أو ھو اسم معرب، ناب عن مفردین اتفقا لفظا
ً لتجریده منھما.   )1( صالحا

ي  ادة ف ات والمعنى بسبب زی روف والحرك ي الح ین ف ین متفق فھذا االسم الذي دل على اثن
ا  غنيآخره تُ  عن العاطف والمعطوف وھذه الزیادة ھي األلف بعدھا نون مكسورة، أو الیاء وقبلھ

و: م، ن "فتحة، وبعدھا نون مكسورة نح یننج ان ونجم ة عددی "جم ة دالل دلت الكلم ین ف ى اثن ة عل
م، م ونج اء نج ول: أض ى أن تق رفین عل ادة الح تغنیان بزی اً  "واس ً نجم ا ي نجم ب الفلك ، "وراق

ً من عطف كلمة على نظیرتھا الموافقة لھا."اھتدیت بنجم ونجم"و   )2( ، فاكتفي بالزیادة بدال
  مجازیة.والداللة على اثنین قد تكون حقیقیة وقد تكون 

ى  ظ المثن ون بلف ي تك ة ھ ین فالحقیقی و الفارس ي، نح روط المثن توفي لش ریح المس الص
ىشین ولیس یالمحمدین الج ین المثن ً ب ً معنویا ره كالضمیر  ھناك اشتراكا اءوغی ھ مشترك فإ ""ت ن

  نا لزیارة الصدیق.یھذقمان والوغیره نحو:  ىیصلح من جھة المعنى للمثن
ً كقول الشاعر:وغیر الحقیقیة ھي التي ت ً ومجازا   دل على التثنیة توسعا

 َّ ْ  إن ِ یْ خَ لل ِ والشَّ  ر ً مَ  ر ◌َ   *  دى ِ ْ ذلَ  الَ وك   )3( لْ وقبُ  جھُ ك و
ً وطریق واضح فكلمة  ى " ذا "أي كال ذلك الخیر والشر مواجھا تدل في حقیقتھا اللغویة عل

ى المثنى المفرد المذكر ا عل ر وولكن تدل بمعناھا ھن ى الخی ارة إل ا إش ة ، ألنھ ذه الدالل ر، وھ الش
  )4( على غیر المفرد مجازیة. "ذا"مجازیة ألن داللة 

  البد أن تجمع فیھ بعض الصفات منھا: ومن ھنا یتضح لنا أن االسم المثنى
ین ال -أ رق ب دیقتان، ال ف ث أن یدل على اثنین أو اثنتین نحو الصدیقان، والص ذكر والمؤن م

  .فكل منھما یأتي مثنى
ىعن المت أن یغني -ب ذكر المثن أن ی ى  عاطفین، ب ا عل ل منھم ف ك ردین یعط ً لمف ارا اقتص

ً من أن تقول:  ْ "اآلخر بدال   عنھا فریقان. نيتغُ  فریق وفریق
ة  -ج ادت التثنی ي أف ادة ھي الت ذه الزی دتان وھ أن یأتي في آخره ألف ونون أو یا ونون زائ

  )5( وأغنت عن إطالة الكالم بالمفردات المتعاطفة.
  :شروط التثنیة

  البد أن تتوافر فیھ شروط أھمھا: للغة صالحة للتثنیة فاالسم المثنىلیست كل األسماء في ا
ً فإ -1   مرة أخرى. ىال یثن ن المثنىأن یكون مفردا

                                     
  .2/11) الغالییني، جامع الدروس، 1(
  .1/117) عباس حسن، النحو الوافي، 2(
) لم أعثر على قائلھ، انظر: یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي، مفتاح العلوم، ضبطھ 3(

، 1م)، ج1987- ھـ1407، (2وعلق علیھ، نعیم زرزور، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
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  .1/117) عباس حسن، النحو الوافي، 4(
  .1/54) محمد عید، النحو المصفى، 5(
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ً فاألسماء المبنیة ال تتغیر، فھي  -2 ة  ، أماال تثنىأن یكون معربا ھذان، وھاتان، فھي ملحق
  ال مثناة. ىنبالمث

، أما األعالم مثل محمد "ورقتان وشجرتان "تقول" ورقة وشجرة " أن یكون نكرة مثل -3
ى ر تثن رى أھلت وعم ن ی ران ولك ول: محمدان وعم و أن ا ق ىلنح الم ال تثن ذه األع ع  ھ وال تجم

بحیث ال  "محمد ومحمد"وتظل على علمیتھا وإذا أرید التثنیة والجمع قدر تنكیره فاختلط االسمان 
دثت ال م ح ن ذاك ث ذا م ز ھ ة ویتمی ىتثنی ف وأن المثن ذا تكل بعض أن ھ ح ال رات  رج أتي للنك ی

  )1( والمعارف دون تفریق.
ل  -4 ً مث ا ً مزجی ا ان مركب واء ك ً س رب " أال یكون مركبا د یك ً مثل" مع نادیا اد  ك "أو إس ج

ً مثل" الرب    بطریقة أخرى: بطریقة مباشرة ولكن تثنى " فكلھا ال تثنىعبد اللھ  : "أو إضافیا
ون ففي الم -أ وزه الكوفی دم السماع وج ھ لع ركب المزج كبعلبك وسیبویھ فاألكثر على منع

و: م ر نح ي اآلخ رب ھ یمكن أن تع دي ديعف ان ومع راب  كرب رب إع ن أع ى م ربین أو عل ك
و  ال حذف نح ة ب ھ العالم المتضایفین نحو: حضراموت وحضري موت، وفي المختوم بویھ تلحق

  ذف عجزه نحو: سیبان وسیبون.وذھب بعضھم إلى ح "ونھسیبویھان وسیبوی"
 " مع المؤنث وتبقىذوات "مع المذكر أو  " بذوا"أما في اإلسنادي فیتوصل إلى تثنیتھ  -ب

  ."ذوا جاد الرب" الكلمة كما ھي نحو: 
و:  -ج افي نح ا اإلض ھ"أم د الل ر وعب و بك ة  "أب ن تثنی ھ ع اف وجمع ة المض تغني بتثنی فیس

  )2( ."عبدا اللھ" و "أبو البكر "حو:المضاف إلیھ وجمعھ وجوزه الكوفیون ن
ذان یُ  -ھـ ردان الل ون المف ُ أن یك ان المثنكو ىن ال یثن ى ف ظ والمعن ي اللف ین ف ة " ى متفق فاطم
ً ومع" وسامیة  و  نى وال یبنىالختالفھما لفظا ظ نح ي اللف ان ف ا مختلف ین، ولكنھم ى اثن دل عل ا ی م
و وال المختلفان في حركات أحرفھما كالعمرین  "األبوین ام أب ن ھش اب وعمرو ب ن الخط ر ب لعم

  )3( جھل.
ل أن یكون المفرد الذي یثنى لھ نظیر مماثل فال یثنى -6 رد مث يء المف ھ، األرض،  "الش الل
  ."الشمس

ما دل على شیئین عن طریق الوضع اللغوي ال عن طریق الزیادة نحو:  ولیست من المثنى
ة وزوج وھي القیمة الزوجیة ضد الف" ضد وتر،  "شفع"  ى التثنی ة عل ة لغوی دل دالل ي ت ة فھ ردی

.ً   ضمنا
و:  ي نح ردان "وف عبان وج ى" ش ل مثن ي األص رد وف ى مف دل عل ا ی ھ  إنم مى ب ھ س ولكن

  .)4(واحد

                                     
  .1/54، محمد عید، النحو المصطفى، 1/156) السیوطي، ھمع الھوامع، 1(
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ىفھذه ھي أھم الشروط الضروریة في االس ذي یثن ً  م ال ا ً معرب ردا ون مف ي أن یك ع ف وتجم
ً غیر مركب ولھ م   اثل متفق معھ في اللفظ والمعنى.ممنكرا

  كم المثني:ح
  ."یتحرك الكوكبان"أن یرفع باأللف نیابة عن الضمة وبعدھا نون مكسورة مثل: 

شاھدت : " وینصب بالیاء نیابة عن الفتحة وھذه الیاء قبلھا فتحة وبعدھا نون مكسورة مثل 
وكبینا ت  "لك و خرج ورة نح ون مكس دھا ن ة وبع ا فتح رة وقبلھ ن الكس ة ع اء نیاب ر بالی ویج

  )1( بالكوكیني.
اء، ً أو ی ى أصلھا واوا ان "وإذا ثتي المقصور فإن كانت ألفھ ثالثة ترد إل وان ورحی  "كعص

ً قلبت یاء    ."شفیان ومرتضیانمك"وإن كانت رابعة فصاعدا
والمنقوص المنون: ترد إلیھ یاؤه في التثنیة لزوال المانع كراعیان وھادیان المحذوف الیاء 

و:  وین نح اض"للتن دال ق دیر ل ٍ ق ام ذا مح ول:  ھ ھ تق یین "نزی دى قاض دیران ل ان ق ذان محامی ھ
  ."نزیھین

ا  ى حالھ و: " والممدود: إن كانت ھمزتھ أصلیة بقیت عل اءان ورداءاننح ت  "كس وإن كان
 جاز ءابلماء أو كانت لإللحاق كع" وإن كانت منقبلة عن أصل كسكصحراوان "للتأنیث قلبت واو،

  )2( ن.ااولبسماوان وسماءان وعلباءان وع: "األمران نحو 
  :إعراب المثنى
واردة  یعرب المثنى وص ال بالحروف وھو أشھر المذاھب وأقواھا ولكن ھناك بعض النص
  في العرب أشھرھا:

ول:  إلزام المثنى -1 ا تق درة علیھ دي " األلف في جمیعھ أحوالھ مع إعرابھ بحركات مق عن
ان ان نافع ات"كتاب ان نافع تریت كتاب ان نافع" ، اش ي كتاب رأت ف ً " ان ، ق ا ي مرفوع ون المثن فیك

و  ف، فھ ً بفتحة مقدرة علیھا ومجرورة بكسرة مقدرة على الل بضمة مقدرة على األلف، ومنصوبا
د  افة وق د اإلض ذف عن وین وتح ر تن ر بغی یعرب إعراب المقصور والنون للتثنیة مبنیة على الكس

  ا صنع أبا جھل".ال وتران في لیلة" وقولھ "م" لھ: وفي موضعین في وق تكلم بھا النبي
  )3( ومنھ قول الشاعر:

َّ زَ تَ  َّ  دو ْ  نَ یابَ من ْ ضَ  هُ ناَ أذ ً ر ُ  ابي الترابِ إلى ھَ  ھُ تْ عَ دَ   *  بة   عقیم
ُ فالشاھد في ھ "   بین"مضاف إلى كلمة  " فھو مثنىذناه" أ وقد لزم األلف على لغة من یلزم

  األلف.

                                     
  .1/154، السیوطي، ھمع الھوامع، 1/55، محمد عید، النحو الوافي 1/120) عباس حسن، النحو الوافي، 1(
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ات ظاھرة على النون كأنھ األلف والنون في جمیع أحوالھ مع إعرابھ بحرك إلزام المثنى -2
ً نافعانً  ٍ اشتر" اسم مفرد تقول: عندي كتابان ان ي كتاب رأن ف ً وق ً نافعانا ، ویحذف  یت كتبانا ٍ ان نافع

د  ما یقتضى ذلك كوجود "أل" في المثنى أو إضافتھ التنوین إذا وجد رف إن وج وكذلك لمنع الص
  )1( مانع.

  الجمع: -3
ور، صورة مفرده أو بإضافة إلیھا مھو ما دل على أكثر من اثنین بتغییر  ورة، ص ل: ص ث

  )2( فتیان. ناجح، ناجحون، فتى
  والجمع ینقسم إلى ثالثة أقسام:

  جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسیر.
  أوالً: جمع المذكر السالم:

  )3( ما دل على أكثر من اثنین وسلم بناء واحدة.
ِوھو ما یدل على أكثر من اثنین بسب ي آخ ِ ب زیادة معینة ف ردات ر ف المف ن عط ه أغنت ع

  المتماثلة في المعنى والحرف والحركات بعضھا على بعض.
ون  ا اللغوی اة، أم ي اصطالح النح ى والداللة على اثنین ھذا ف ع عل ة الجم ون كلم د یطلق فق

  )4( فالجمع عندھم ما دل على اثنین أو أكثر. المثنى
  )5( ة یكون بالواو وتارة یكون بالیاء.اءین ألنھ تارجالجمع على ھ یسمىو

ي نوعھ أو عددھا أو  وسمي ر ف ھ تغیی ً، ألنھ سلمت فیھ صیغة المفرد ال یدخل حروف سالما
  حركاتھا إال عند اإلعالل.

ي  ىفف ھ وتبق ین جمع ھ ح قط ألف ور تس ل المقص ا قب ى م ة عل ع  الفتح ي جم ول ف ف فتق األل
  إلى المحاكمة".صطفون كانوا منادین ھؤالء م مصطفى ومنادى:"

ر  ول حض اء فتق ع الی ر م واو ویكس المنقوص: تحذف یاؤه عند الجمع ویضم ما قبلھا مع ال
ِ محامُ  ◌ِ   )6( ."نون عن المدعي

  صفات جمع المذكر السالم:
ً نحو -أ ة  "مؤمنون :"أن یدل على ثالثة فصاعدا تدل على عدد یبدأ من ثالثة إلى ما ال نھای

.ً   وھذا یفسر تسمیتھ جمعا
ً. أن -ب   ھذا الجمع ال یطلق إال على الذكور فقط، فھذا یفسر تسمیتھ مذكرا

                                     
  .1/56، محمد عید، النحو المصفى، 1/117، عباس  حسن، النحو الوافي، 1/145) السیوطي، ھمع الھوامع، 1(
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  .1/67اللغة 
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الماً حی بقى أن مفرده ی -ج میتھ س میتھ  ،ن الجمع دون تغییر وھذا یفسر تس ذا ظھرت تس وب
  )1( جمع مذكر سالم.

  إعراب جمع المذكر السالم:
  .)2(چٻ  ٻ    ٱچ  یرفع بالواو نیابة عن الضمة وبعدھا النون المفتوحة مثل قولھ تعالى:

ؤمنین  ادقت الم ل ص ة مث ون المفتوح دھا الن ا وبع ا قبلھ ور م اء المكس ر بالی ب ویج وینص
  ."وأثنیت على المؤمنین"

  )3( ھذا ھو األصل في إعراب جمع المذكر السالم وھو اللغة الفصحى المشھورة.
ِ ي آخ ون ف ى الن أتي عل ً وی ا اء دائم ذكر الی ع الم زم جم رب یل اإلولكن بعض الع عراب ره ب

ً وذلك ن ً وبالكسرة جرا ً وبالفتحة نصبا ولحاألصلي فتشكل بالضمة رفعا ول الرس ھ  و ق ي دعائ ف
ف على قریش" ً كسنین یوس نینا یھم س ا عل م أجعلھ نین "، فكلمة "اللھ ً "س ي الحدیث أوال وردت ف

ً مجرورة بكسرة النون.    )4( منصوبة بفتحة النون، وثانیا
  أنواع جمع المذكر السالم:

ً نوعان العلم والصفة:االس ً سالما   م الذي یجمع جمع مذكرا
  العلم: -1

ً لشخص أو شيء معین مثل: محمد، خالد.   یقصد بھ ما كان اسما
ر  ة أم ا وال مالحظ ً أي یدل على مجرد الذات من غیر زیادة شيء علیھ والعلم یكون جامدا

  أسماء أشخاص. عدآخر سواھا مثل: الفضل، إبراھیم، س
المقام ھذا  ع ما یعید إلیھ التعریف إذا اقتضىزالت علمیتھ فالبد لھ بعد الجم والعلم إذا جمع

م  يكزیادة أل المعرفة في أولھ أو زیادة حرف النداء قبلھ ولكن إذا سم ظ العل بالجمع بإن صار لف
ا یجنھ إلى ما إالدال على واحد ھو مجموع ف رأ علیھ م یط ي ل ً ألنھ معرفة بالعلمیة الت لب لھ تعریفا

  یزیلھا. ما
ن  ن التركیب وم دة وم ث الزائ اء التأنی ن ت ً م ً خالیا ً لمذكر عاقال وشرط العلم أن یكون علما

  وجمع.أعالمة تثنیة 
 ً ا ان علم ع إن ك م یجم ون ول الم غالم ون أو غ ل رجل و رج ع نح م یجم ً ل ا ن علم م یك فإن ل

اه ال ب ھ بمعن ث أو عدم ي التأنی رة ف ون والعب ال: زینب الزینی ال یق ب إن لمؤنث ف ة زین ھ فكلم لفظ
ً اشتھر بھ لمذكر جمعت.   )5( كانت علما

                                     
  .1/63، أحمد عید، النحو المصفى، 1/137) عباس حسن، النحو الوافي، 1(
  .1) سورة المؤمنون اآلیة 2(
  .1/49) ابن ھشام، شرح قطر الندى، 3(
  .1/63، أحمد عید، النحو المصفى، 1/137) عباس حسن، النحو الوافي، 4(
  .1/59) األشموني، شرح األشموني، 5(
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 ً م وال یجمع إن كان علما و عل و:" ھالل " ھ ل نح ً لمذكر غیر عاق ا ان علم ان وإن ك لحص
و  دة نح ث الزائ ة: "لمذكر عاقل لكنھ مشتمل على تاء التأنی زة ومعاوی ال  "                       حم

لوجود عالمة التأنیث في اللفظ فیقع بینھما وبین عالمة جمع یجمع وال یصح ھنا مالحظة المعنى 
ال  المذكر التناقض والتعارض بحسب الظاھر كما ال یصح أن تحذف ألن حذفھا یوقع في اللبس ف

  أكانت الكلمة مؤنثة اللفظ قبل الجمع أم ال. يندر
و ا نح ة أو المھ اء الكلم ع ن :"وإن كانت التاء عوضاَ عن ف ع الجم ال تمن و: عدعدة ف  ونح

  فتحذف.
ون"والكوفیون یجیزون جمعھ بعد حذف تائھ فیقال  ن  "طلح زوه فم م یجی ریون ل ا البص أم
  وه من اللبس.لالمالحظ أن المذھب البصري على األعم األفصح لخ
و ناد نح ب إس ً تركی ا ان مركب ع إذا ك ھ :"وال یجم تح الل ع "ف ي الجم بقھ فف ة  تس  "ذو"كلم

ً وذوي  ً.مجموعة فیقال ذوو رفعا ً وجرا   نصبا
  ."ذو خالویھ وسیبویھ: "أما المركب المزج فیستعان أیضاَ بكلمة ذو نحو 

افي  ا اإلض رحمن"أم د ال ز  "كعب د العزی اف ویوعب دره المض ع ص ز " فیجم ي العج بق
  " اشتھر عبدو الرحمن".  المضاف إلیھ على حالھ من الجر في أكثر الحاالت تقول:

ة أو  ة تثنی ره عالم ا أخ ع م ووال یجم ذكر، نح ع م ة جم دین  :"عالم دان والمحم المحم
دین  ع العل" والمحمدون والمحم ً ألن جم ا ؤديعلم ة ی ة التثنی ى عالم ي  م المشتمل عل ع ف أن تجم

ؤد ع، وی ة والجم ة التثنی د عالم ظ الواح ا  ياللف ة وعالمتھ ین التثنی ارض ب تالف والتع ى االخ إل
  والجمع وعالمتھ.

ذا ولذلك جمع العلم المشتمل على عال ع ولھ ة الجم ھ عالم مة الجمع یؤدى إلى أن تتكرر فی
  )1( ة.اللغویب یال یقع في صحیح التراك

  الصفة أو الوصف: -2
الصفة ویقصد بالوصف ما دل على ذات وصفة، وذلك بالتحدید اسم الفاعل واسم المفعول 

  اح.مّ ، لروعرح، أاسم التفضیل وصیغ المبالغة مثل: ناجح ، مسرور ، فِ والمشبھة 
ا  ة، وإنم ل العلمی ذات وحدھا قب والمراد بھا المشتق وال یراد بھا النعت ھنا فال تدل على ال

ل  "عالم وكامل ونبیلك"تدل علیھا على شيء آخر معھا، مثل  تقة قب فكل كلمة من الصفات المش
ً تجردت عن  العلمیة تدل على ذات ومعھا شيء آخر وھو العلم أو الكمال والنبل فإذا صارت علما

  وصف الزائد وصارت جامدة تدل على مجرد الذات.ال
  شروط الصفة:

                                     
  .1/63، أحمد عید، النحو المصفى 1/166، السیوطي، ھمع الھوامع، 1/140) عباس حسن، النحو الوافي، 1(
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ة  ل خالی االسم المشتق البد أن تتوفر فیھ شروط قبل جمعھ وھي: أن تكون صفة مذكر عاق
وال على  " الذي مؤنثھ فعلىفعالن "وال على وزن " وزن أفعل فعالء  "من تاء التأنیث لیس على

  وزن صیغة تستعمل للمذكر والمؤنث.
رد بانت خاصة فإن ك ھ المف دل علی ً للتناقض بین ما ی المؤنث ال تجمع جمع مذكر سالم منعا

  )1( فال یقال مرضعون. "مرضع : "وما یدل علیھ جمع المذكر السالم نحو
  "صاھلون:.وال تجمع إن كانت لمذكر غیر عاقل نحو: صاھل صفة للحصان فال یقال 

ائمون وال تدل على ا "تاء"وال تجمع أن كانت مشتملة على  ح ق ال یص و قائمة ف ث نح لتأنی
  س محقق." ألن الحذف یؤدي إلى لبالتاء "یصح جمعھا بعد حذف

ل"وال تجمع إذا كانت على وزن  ھ "أفع ذي مؤنث الء "ال و "فع ال  "أخضر خضراء :"نح ف
  )2( یقال: أخضرون وشذ قول الشاعر:

  أسودین وأحمرین حالئلَ **  نساء بني تمیم دتُ فما وجَ 
ي  "سكرانك "فعالن مثل  "وزن"إن كانت على وال تجمع  ع الصیغة الت وسكرى وال تجم

رار و ال كمض یغة مفع ذكر كص ث والم تعمل للمؤن ل"تس ول  "ممخشك " مفع بور" وفع  "كص
ون " إذ ال یتأتىكقطیع" "وفعیل اً  أن یك ث مع ذكر والمؤن ً للم الحا رد ص ون إال  المف ھ ال یك وجمع

  ا.للمذكر فیقع اللبس والخلط بسبب ھذ
ى أن  ف عل ً متوق الما ً س ذكرا ً م ا ا جمع ن الصفات وصیغتھا ال یصح جمعھ فكل ما سبق م

ً جاز جمعھا جمع مذكر سالم.   )3( تكون الصفة باقیة على وصفیتھا فإن تركتھا وصارت علما
  وإلى ما سبق یشیر ابن مالك بقولھ:

رْ وأر ُ ر ْ ◌ ِ ِ  ح ٍ وَ ب ◌ َ َ  او ِ ء أجر وأنْ بیاَ و ◌َ سَ   *  بص ِ ِ جمْ  الم ٍ امِ عَ  ع ْ مُ  ور   )4(نبِ ذ
  فأشار بعامر للعلم وبمذنب للصفة.

  الملحق بجمع المذكر السالم:
ً إعرابھ، فھو  المقصود بھ أن یكون االسم على صورة جمع المذكر وقد ورد في اللغة معربا

ً في الحقیقة وھو على ثالث مجموعات:   جمع في الصورة ولیس جمعا
  األولى: 

  ."أولو وعشرون وبابھ"
  ورة.سَّ أصحاب تقول أولو المكلمة أولو بمعنى 

فھذا كلھ ال مفرد لھ من لفظھ، إذ " أما باب عشرون فیقصد بھ ثالثون، أربعون إلى تسعون 
  .)5( چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ال یقال أول عشرة وجاء فیھ قولھ تعالى:

  الثانیة:
                                     

  .1/59) األشموني، شرح األشموني، 1(
  .2/50، ابن عصفور، المقرب، 2/116) البیت للكمیت بن زید، الدیوان 2(
  .1/143) عباس حسن، النحو الوافي، 3(
  .1/59) ابن عقیل، شرح ابن عقیل، 4(
  .22) سورة النور اآلیة 5(
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ھ تعط ستون "لون أرضون، "بنون وأھلون وعالمون وأب  )1(چٱ  ٻچ  الى:وبابھ نحو قول
ن  ومنھ قول الرسول )2(چپ  پ  پ  پ  چ  وقولھ تعالى: ھ م من ظلم قید شبر في األرض طوق

  )3(سبع أرضیتن".
زینئوباب ستون كل ما كان مثلھ في المفرد والجمع مثل مِ  ِ  ین وعِ م  نعضیو ل اس و ك وھ

ا  وض عنھ ا"ثالثي حذفت المھ وع و "ھ ث نح ي أو سنة  سنوأصلھا  سنة :"للتأنی ولھم ف دلیل ق ب
  )4( الجمع سنوات أو سنھات.

و ل، أرض، سنة :"فھذه إنما مفردات نح الم، إب ل، ع ن، أھ د "اب ھ اسم جام ع ألن ال یجم ، ف
ً أو صفة.   ولیس علما

  الثالثة:
فھي جمع في  "عابدین وابن زیدون وسعدون وحمدون"بجمع المذكر السالم مثل:  ما سمي

  د وحمد ثم سمي بھا واحد فقط فألحقت بھ وتعرب إعرابھ.اللفظ وفي األصل جمع عابدو زید وسع
مي ھ إذا س اَ أن رى أیض ات  وی رب بالحرك میة ویع ورة التس زم ص ھ یلت ذكر فإن ع الم جم

د أن  ة بع وي للكلم اس اللغ ع اإلحس ق م ھ یتف ره ألن ى أخ لیة عل مياألص ا إذ یُ  س ىبھ لھا  ناس أص
و ورة نح ذه الص ى ھ اء عل ً ج ردا ر مف دین :"وتعتب اء عاب دین ج ت عاب   "                     وأكرم

ً ألصلھ قبل التسمیة.   )5( وجئت من حي عابدین وھو ال ینون نظرا
ً: جمع المؤنث السالم:   ثانیا

  )6( ھو ما یجمع بألف وتاء مزیدتین.
ِ ي آخ ة ف ادة معین ردات وھو ما دل على أكثر من اثنین بسبب زی ف المف ن عط ره أغنت ع

حروف والحركات بعضھا على بعض وشكل الزیادة ھي األلف والتاء في المتشابھة في المعنى وال
  )7( آخره.

  )8( . "ما بتاء وألف قد جمعا"وعبر عنھ بعضھم 
  صفات جمع المؤنث السالم:

ً. -أ   أنھ یدل على أكثر من اثنین وبھذا یسمى جمعا

الى: -ب ھ تع ي قول ا ف ة كم ون مؤنث  )9(چ  ڭ  ڭ  ڭچ  الغالب في المفردات التي تجمع تك
.ً   وھذا یفسر تسمیتھ مؤنثا

                                     
  .46) سورة الكھف اآلیة 1(
  .2) سورة الفاتحة اآلیة 2(
  .130، ص3لجامع المسند الصحیح المختصر، ج) البخاري، ا3(
  .1/55) ابن ھشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، 4(
  .1/143، سعید األفغاني، الموجز في قواعد اللغة 1/67) أحمد عید، النحو المصفى، 5(
  .1/457) شھاب الدین األندلسي، الحدود في علم النحو، 6(
  .1/162، النحو الوافي ، عباس حسن1/71) أحمد عید، النحو الوافي 7(
  ) ابن عقیل، شرح ابن عقیل.8(
  .5) سورة التحریم اآلیة 9(
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ىا -ج ع تبق ین الجم ردات ح ي المف ب ف اء  لغال ذف ت اء وتح ف والت زاد األل یر، فت دون تفس
.ً   التأنیث إن وجدت وھذا یفسر تسمیتھ سالما

ون بن -د د أن تك دتین الب اء الزائ ف والت ةأن األل ات،  ی و: تحی ي نح ا ف ة منھم رد خالی المف
  مباركات.

يأما في قضاة وھدا دة وف اء زائ ع  ة فھي جمع تكسیر ألفھ أصلیة والت ات جم وات وأبی أص
  )1( تكسیر، التاء أصلیة واأللف زائدة فتنصب بالفتحة.

ر،  ً آخ م السابق اسما ى االس ھذا ھو االتجاه المشھور، ولكن بعض علماء النحو فضلوا عل
اءالجم"فوافقوا االتجاه المشھور في صفتین ھما:  "ما جمع بألف وتاء"ھو   "ع وزیادة األلف والت

  وذلك ألسباب منھا: "مؤنث وسالم"وصرفوا النظر عن الصفتین الباقیتین وھما 
ً نحو: وج -أ اب ومطار، وأن ھذا الجمع كما یأتي من المفرد المؤنث یأتي من المذكر أیضا

  " واجبات ومطارات".فتجمع على
ذي یت وأن الجمع یأتي من المفرد السالم كذلك -ب ل یرد من ال ع مث رده حین الجم ر مف " غی

فھنا قد تغییر من المفرد حركة أو  "فتقول: زھرات وزكریات وعذراوات" ذكري عذراء  ،زھرة
.ً   )2( حرف، لذلك لم یطلقوا علیھ سالما

                                     
  .1/162) عباس حسن، النحو الوافي، 1(
  .1/162، عباس حسن، النحو الوافي 1/71) أحمد عید، النحو المصفى، 2(
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  حكم جمع المؤنث السالم:
یرفع بالضمة وینصب بالكسرة نیابة عن الفتحة ویجر بالكسرة فیخرج عن األصل في حالة 

  .)2(چ    ی  ی  چ  ومنھ قولھ تعالى: )1(چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  چ  ومنھ قولھ تعالى: النصب فقط

  المفردات التي تجمع جمع مؤنث سالم:
ً ألنثى مثل  -1   ."ھند وسعاد:" إذا كان علما
و: -2 ث نح ات التأنی ن عالم ة م تم بعالم ا خ ى"م ات لیل ة فاطم ناء  " فاطم ات حس لیلی

ىمحسناوات فتحذف تاء التأنیث وفي ال ي المثن ا ف و  قصور تقلب ألفھ یاء كم دیان إال ھُ: ھدى نح
ً نحو   ."رضوات"اسم فتاة تقول " رضا  :"إذا كانت األلف ثالثة وأصلھا واو فتقلب واوا

ت  ضاء وضاءات " ألن الھمزة أصلیة تبقىو :"أما في الممدود نحو ا إذا كان على حالھا أم
  )3( ."حسناوات : "تقول "حسناء :"األلف للتأنیث نحو

  ودرھم دریھمات." الت یجبل جب :"مصغر غیر العاقل نحو -3
  معدودات.وأیام  " جبال شامخات "وصف غیر العاقل مثل: -4
ة : "كل خماسي لم یسمع لھ جمع تكسیر مثل  -5 طبالت، أو األسماء العجمی حمامات، اص

  .جنراالتنحو 
  )4(."ذوات العقدةو" "بنات أوى :"نحو "ابن، أو ذو "اسم غیر العاقل المصدر ب -6

  الملحق بجمع المؤنث السالم:
  وھي على مجموعتین:

  المجموعة األولى:
ل ع مث ا فھي اسم جم رد من معناھ ا مف ا لھ ا وإنم ي لفظھ ا ف رد لھ  "أوالت : "كلمات ال مف

فكلمة أوالت  )5(چۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ چ بمعنى صاحبة كما في قولھ تعالى:" ذات "ومفردھا 

،ً ا افة دائم افتھ مض ل ماوإض اھر مث نس ظ م ج ون إال الس ل، أدب :"ال تك م، فض ر "عل ا غی ، أم
 "الفضل أوالتھ األمھات"الظاھر فال تضاف إلیھ كالضمیر الذي یعود على اسم الجنس فال یصح 

ُ  :"ة من غیر تنوین وتنصب وتجر بالكسرة من غیر تنوین نحوضمولھذا ترفع بال األمھات أوالت
  )6( ."فضل ، ذھبت ألوالتِ "أوالت فضل عرفتُ  "فضل

  المجموعة الثانیة:

                                     
  .38) سورة ق اآلیة 1(
  .153) سورة الصافات اآلیة 2(
  .1/144) سعید األفغاني، الموجز، 3(
  .1/144، سعید األفغاني، الموجز 1/68) محمد علي السراج، اللباب في قواعد اللغة، 4(
  .4) سورة الطالق اآلیة 5(
  .1/71، أحمد عید، النحو المصفى، 1/162) عباس حسن، النحو الوافي، 6(
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ر  منما سمى بھ  ً لمذكر أو مؤنث بسبب التسمیة وھو كثی ھذا الجمع وملحقاتھ وصار علما
م "عطیات وعرفات واذرعات : "مثل رد وس ھ مف ظ ول ي اللف ع ف و جم ت ھ بي فھ واحد وإن كان

  صورتھ كجمع.
  :هوإلعراب ھذه الكلمات وجو

ي  یعربالسالم  إعراب جمع المؤنث -أ وین ف ع التن ً م را ً وج رة نصبا ً وبالكس بالضمة رفعا
ھ كل الحاالت مراعاة لناحیتھ اللفظیة الشكلیة، ونالحظ أن التنوین وجُ ا یوجب منع ود م ع وج د م

  من الصرف وھو العلمیة والتأنیث المعنوي.
و -ب ة :"إعراب جمع المؤنث السالم ترك التنوین نح رب مك ل ق ُ جب ات سلمون والم "عرف

د ى یقدسون عرفات بالصعود علیھا فیراع ھ یالحظ بع ط، لكن راب فق ي اإلع میة ف الجمع قبل التس
ً فیمنعھ التنوین. ً مؤنثا   التسمیة أنھ أصبح علما

وین  -ج ر تن ن غی ر بالفتحة م إعراب االسم الذي ال ینصرف فیرفع بالضمة وینصب ویج
ً عن األصل، الذي زرت عرفاتً وقفتُ على عرفات فھ "تقول: ھذه عرفاتُ  نا یصرف النظر تماما

ً فیمنعھ التنوین. ً مؤنثا ً مفردا   )1(ھو الجمع ویعتبره علما
  یقول بن مالك في ذلك:

ِ  ماَ وَ  َّ في الجَ  رُ سَ كْ یُ *   امعِ ف قد جً ا وألِ تَ ب َّ وفِ  ر   اعَ مَ  بِ صْ ي الن
ً جُ " أوالت "كذا    )2( .بلِ كاذرعات فیھ ذا أیضاَ قُ  * لْ عِ والذي اسما
  : جمع التكسیر:ثالثاً 

ً ودل على أكثر من اثنین. هوھو ما تغییر فیھ بناء واحد ً أو تقدیرا   )3( لفظا
رد ول المف ي أص ادة ف ال "والتعبیر في اللفظ تغییر ظاھر بزی ل ورج ن  "كرج نقص ع أو ی

ً نحو ُسد ك"أصولھ كرسل أما التقدیر یكون باختالف الحركات مثال   )4( ."أ
 "كتاب وكتب "أو على أربعة"  قلوبكقلب و "ثالثة أحرفیجمع من األسماء ما كان على 

  ."كمصباح ومصابیح"أو على خمسة أحرف رابعھا حرف علة ساكن 
ھ  أما الصفات فاألصل فیھا أن تجمع جمع سالمة وھو قیاس جمعھا وتكسیرھا ضعیف ألن

ر م یكس نھم ل روا األسماء لك ا كس ل خالف األصل في جمعھا، لكنھم اتسعوا في تكسیرھا كم وا ك
ثالث  وق ال ن ف ل م م الفاع یر اس ن تكس امتنعوا م ق"الصفات ف رم ومنطل م  "كمك ن تكسیر اس وم

ى وزن "كمعلوم ومستخرج  "المفعول مطلقاً  فات عل ن الص ان م ا ك ن تكسیر م وا م ذلك امتنع وك
َّر عَّ أو فُ  "یافسَّ كِ " "العَّ فَ " ا ُ ◌ َ   )5( كقدوس. "ولعَّ فَ  "كصدیق أو" ل عیَّ فُ "أو  ال كب
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  م جمع التكسیر:أقسا
  ینقسم جمع التكسیر إلى جموع قلة وجموع كثرة.

  أوالً: جموع القلة:
ا  ى العشرة ولھ ا إل المقصود بجمع القلة ما وضع للعدد القلیل وھو یدل على ثالثة فما فوقھ

  أربعة أوازن:
ْ  -أ   ل وھو جمع لشیئین:عُ أف
ى وزن -أ الم عل ي الس ْفَ  "الثالث س  "لع نفس وأنف ھ مشُ"ك اء ذ مجیئ ل الف ھ "ن معت كوج
  ."ومن المضاعف كصك وأصككعین وأعین "ومعتل العین  "وأوجھ

ھ ح -ب ث ثالث اعي مؤن ل رب لك ة مث ذكر  "ذراع وأذرع :"رف عل ن الم ھ م ذ مجیئ وش
  ھاب وأشھب.كشِ 

و -2 ة نح ماء الثالثی ي األس ون ف ذا یك : وھ الُ د أأفع ال وعض ل أجم اد:" جم وب  "عض وث
  الف." وجلف وأجوأشھاد شھید "وشذ من الصفات "أثواب

3-  ْ ل عِ أف د مث د زائ رف م ھ ح اعي ثالث دة "لة: ویكون في كل اسم رب ود وأعم اب " عم نص
  ."وأنصبة وشذ من الصفات عزیز واعزة وأذلة

ھ  "فتیة وشیخة :"مثل ھلعْ فِ  -4 وھذا الجمع سماعي ال یقاس علیھ لذا قال فیھ ابن السراج إن
  )1( اسم جمع ال جمع.

  ك في ذلك:یقول  ابن مال
 ْ ٌ لَ عِ أف ْ  ة ٌ  علُ أف َّ ث ُ   *لھْ عْ فِ  م َّ ث الٌ  تَ م َ ْع ّ ق موعُ جٌ  أف   )2(ةل
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  ثانیاً: جموع الكثرة:
وع ف ى الجم یغة منتھ ھ إال ص ة ل ا ال نھای ى م ة إل اوز الثالث ا تج و م دئتوھ ر  بت د عش بأح

ً عدا صیغة منتھىوجموع الك   الجموع وھي: ثرة ستة عشر وزنا
يعْ فُ  -1 ى وزن  ل: للصفة المشبھة الت الإ"عل ل فع و "فع راء :"نح ر حم رحُ  و أحم ا "م  وم

ِ  :"أولھ نحو "أبیض كسر :"نحو "یاء"ھ كان منھ مما عین   ."یضب
  ل: وھو جمع لشیئین:فعْ  -2
بُر.: نحو "فعول "الصفات التي على وزن -أ   رجل صبور وامرأة صُ

َّ و "سریر وسرر :"األسماء الرباعیة التي ثالثھا حرف مد ولم تقترن بتاء تأنیث مثل -ب  شذ
  ."حفوصحیفة على صُ  "شبخُ  "على "خشبة "جمع

  ل: وھو جمع لشیئین:عَ فُ  -3
  رف.كغرفة وغُ "  ھلعْ ن فَ زا سم على و-أ

  ر.غَ غرى وصُ بر وصُ كبرى وكُ " أفعل "فعلى مؤنث  نُ صفة على وز -ب
  كقطعة وقطع. "فعلھ" ھا ل: مفردفعْ  -4
  ."از وغزاة وغزوةیة وغٍ ضً وقضاة وقُ  علة: السم الفاعل من الناقص مثل: قاضفُ  -5
  ."وقاتل وقتلة "ساحر وسحرة :"لة: السم  الفاعل لمذكر عاقل من الصحیح مثلعَ فَ  -6
ىعْ فَ  -7 ى وزن ل فة عل ل": ص ً فعی ا ون أحیان ى وتك ى وجرح ل مرض ى أذى مث ة عل " دال

   .ىمثل أحمق وحمق" افعل  "جمع ھالك أو لفاعل مثل: ھلكى
ْ "أو  "لعْ فُ  "ثالثي على لة: جمع السمعْ فِ  -8 ◌ ِ   ردة.رد وقِ ة وقِ ودبب بْ مثل دُ  " لفع
9-  َّ ُع َّ  :فاعل وفاعلة في الصحیح الالم مثلل: جمع لف كع ُ د راكع ور   .وساجد وسُجَّ

10-  َّ ُع َّ  "صحیحة الالم "فاعل"ال: جمع لصفة على وزن ف َّ وقائم وقُ  "ابككاتب وكت   ام.و
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  فِعال: وھو جمع لستة أنواع: -11
ل اسم -أ ال :"مث ل وجب اب"و "جب وب وثی و "ث حب وصحاب  :"وصفة نح خم "و" ص ض
  ."وضخام

جمل وجمال وجبل وجبال لة كعَ أو فَ " عل فً  "اسم صحیح الالم غیر مضاعف على وزن -ب
  ورقبة ورقاب.

  ل وظالل.ئاب وظِ ب وذِ ذئِ  :غیر سالم مثل "لفعِ  "اسم على وزن -ج
ً  "لعْ فِ  "اسم على وزن -د ِ ح ورمِ وال المھ یاء مثل رمِ لیست عینھ واوا ِ اح وری   اح.ح وری

ـ ى وزن -ھ الم عل حیحة ال فة ص ل "ص ة "أو  "فعی ریم " أفعلی ل لك رام وطوی ة وك وكریم
  وطویلة وطوال.ٍ

ى وزن فعالن أو فعل -و ة "أو  ىصفة عل انة" فعالن ى وعطش ان وعطش دمان  "كعطش ون
  دام.مانھ ونِ وند

 "أبطح وبطحاء وبطاح :"لى غیر قیاس نحومن غیر ما ذكر فشاذ ع "فعال"جمع على  -ي
  )1( وأعجف وعجفاء وعجاف.

  عول: وھو جمع ألربعة أشیاء:فُ  -12
" ككبد -أ ِ َل   وكبود ونمر ونمور. اسم على وزن "فع

  ."كقلب وقلوب ولیث ولیوث "لیست عینھ واواً  "لعْ فَ "اسم على وزن  -ب
  یول .وحمول وفیل وف مل" كجلعْ فِ "اسم على وزن  -ج
على  " ومما أتىكجند وجنود "لیس معتل العین وال الالم وال مضاعف" ل عْ فُ "م على اس -د

  .ن"وشجو "شجنو "أسد وأسود :"غیر قیاس من ھذا الوزن نحو
  وھو جمع ألربعة أشیاء: "النعْ فِ  "-13

  كغالم وغلمان وغراب وغربان. "عالفُ  "اسم على وزن -أ
  كجرذ وجرذان. "علَ فُ "اسم على وزن  -ب
  م عینھ واو مثل حوت وحیتان وعود وعیدان.اس -ج
  ان.بثانیھ ألف أصلھا واو كتاج وتیجان وباب وبی "علُ فَ  "اسم على وزن -د

ِ  "النفعْ "ومما ورد على غیر القیاس على    غزالن.نوان وغزال وكصنو وص
  : وھو جمع لثالثة أشیاء:"النعْ فُ  -14

  ب وقضبان وكثیب وكثبان.یقض" للیعفِ "اسم على وزن  -أ
  ظھر وظھران وركب وركبان. :"مثل "علَ فَ " ناسم صحیح العین على وز -ب
مالن وذكر ذكران وما ورد على غیر القیاس مثل جدر حمل حُ  :مثل،اسم صحیح العین  -ج

َّ وجدران وشاب شِ    ب.با
َ فُ  -15   : وھو جمع لشیئین:الءُ ع

ى وزن -أ ل عل ر عاق ل "صفة لمنك ى  "فعی ل"بمعن ر م "فاع الم غی ة صحیحة ال افة دال ض
  )2( ."جبان على جبناء"وشذ جمع طالم وعلماء وجاھل وجھالء على سجیة مدح أو ذم نحو: عُ 
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ى وزن -16 ع لصفة عل ل "أفعالء: وھو جم الم أو  "فعی ة ال ي المعتل ة كنب مضاعفة المعتل
  وأنبیاء وصفي وأصفیاء والمضاعفة كشدید وأشداء وعزیز وأعزاء.

  صیغة منتھي الجموع:
ع  ل جم ي ك طھا سوھ رف أوس ة أح ان أو ثالث یره حرف ف تكس د أل داابع ل م رس كان مث

  عشر وأشھرھا: ومفاتیح وصیغھ كثیرة بلغت تسعة
والثالثي " راھموددرھم   :"فعالل لمجرد الرباعي ومزیدة بحرف واحد وللخماسي مثل -1

 ِ   فیھ حرف صحیح مثل سنبل وسنابل. یدَ ز
2-  ِ   أخرھا علة مثل قرطاس وقراطیس. ید قبلفعالیل: للرباعي والخماسي الذي ز
َ أفاعِ  -3 ً أو اسم تفضیل مثل: أ ً أو علما ود وأحمد وأحامد الألفعي أس ودَ سْ ل: لوزن أفعل اسما

  أصابع وأنامل وأرانب.: وأفضل وأفاضل وللرباعي الذي أولھ ھمزة زائدة مثل 
  مثل أسلوب وأسالیب.مد  أفاعیل: لما زید فیھ حرف  -4
  تنابل وتجربة تجارب. "قصیر" " تِنبل :"الذي أولھ تاء زائدة مثل ل: للرباعيتفاعِ  -5
  تفاعیل: لما تقدم وزید علیھ مد قبل اآلخر تسبیح وتسابیح. -6
  ل: للرباعي المبدوء بمیم زائدة كمسجد ومساجد.مفاعِ  -7
ِ لرباعي المبدوء بمیم زائدة وقیل امفاعیل: ل -8 ره مد زائد مثل مصباح ومصابیح ومیثاق خ

  واثیق.وم
  ل: وھو لشیئین:فواعِ  -9
  خواتیم وجوھر وجواھر.و خاتم  :جمع لرباعي ثالثھ واو أو ألف زائدتان مثل -أ

  وزن فاعل صفة لغیر عاقل مثل شاھق وشواھق. -ب
  یل: لما زاد فیھ حرف مد قبل اآلخر مثل طاحون وطواحین ساطور سواطیر.فواعِ  -10
ره  -11 ل آخ اعي قب أتي للرب ا ی ل: لم ة وفعائ ل لطیف د مث د زائ رف م ة لطح ائف، وكریم

  كرائم.و
َ فَ  -12   .ذارى وغضى وغضابى: مثل عذراء وعَ الىع
حرا -13 و: ص ، واسم على فعالء نح ٍ ، فعالى: مثل: ترقوة وتراق ٍ حاري، أو صحار ء وص

ٍ وحُ  وفتوى وفتاوي بلى وحبال ٍ وصفة ألنثى ال مذكر لھا مثل: حُ   بالى.وفتاو
  سكارى.فعالى: لمثل سكران و -14
15-  ُّ ي وق: جمع لكل ثالثي انتھى بیاء مشددفعالى ل: كرسي وكراس ري ة لغیر النسب مث م

  .)3(ىوقمار
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  الخاتمة
ع  ق ورفی رف الخل ى اش الم عل الة والس الحات ، والص تم الص ھ ت ذي بنعمت ھ ال د لل الحم

  الدرجات سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم. 
م و وم االس ة مفھ ذه الدراس ت ھ اة، وتوصلت فقد تناول وال النح ي أق ھ ف خصائصھ وتمثالت

  الدراسة على عدد من النتائج وفیما یلي عرض ألھم ھذه النتائج: 
، مما جعلھ األھم في الجملة واألولى أن یبدأ بھ في السمواألصل في االشتقاق لالسم ھو  -1

  تعلم اللغة العربیة.
  ولكن قد یجتمع عدد كبیر منھا. عالمات االسم ال یمكن أن تجمع كلھا في الكلمة  -2     

  اإلسناد أقوى العالمات التي تدل على االسم.  -3
  تكفي عالمة واحدة في الكلمة لتعرف أن ھذه الكلمة اسم.  -4
ناد إذ  -5 ھ األولنجد أن االسم أخذ الصدارة واألھمیة في اإلس ن  إن ون م داء ویتك ي االبت ف

ً، و ً تاما   عند وروده مع الفعل یحتاج الفعل إلیھ . المسند والمسند إلیھ فیكون كالما
ى  -6 اج إل بھم یحت م الم ً أو إن االس فا ون وص ا أن تك میمة أم ذه الض حھ وھ میمة توض ض

 . ً   إضافة أو تمیزا
ى بأن الضمائر بفروعھا تدل على معاني صرفیة عامة حقھا أن تؤدى  -7 الحرف، والمعن

ر أو الغائب والداللة علیھ وظیفة الضمائر الصرفي العام الذي یدل علیھ الضمیر ھو عموم الحاض
  . في الكالم بشكل عام أو ھي معناھا الوظیفي

م  -8 ة االس ي وظیف میة ھ مى فالتس ى المس أن المعنى الصرفي العام لألسماء ھو الداللة عل
ع  ة والجم راد والتثنی ب اختالف اإلف ة یج ریفات مختلف ماء تص رف األس ث تتص رفیة ، وحی الص

  یث. والتذكیر والتأن
ل  -9 ھ، ویمث االسم لھ أھمیة كبیرة في تركیب الجمل ألنھ یمكن أن یمثل المسند والمسند إلی

ن  ھ أضعف م ة إال أن ب الجمل ي تركی وده ف مع الفعل المسند إلیھ ، فنجد الفعل على الرغم من وج
ي االسم وھذا الضعف یكون ضعف في اللفظ ، الشتقاقھ من المصدر وفي المعنى ال یحتاج إلیھ ف

  اإلسناد. 
ً عل -10  لھا سواء ى معناھا األساسي من خالل وجوده مكمالً أن االسم یضیف للجملة معنى جدیدا

 .ً ً أو ظرفا ً أو تابعا ً أو حاال   كان وصفا
ھ ال -11 ك أن االسم یؤدي إلى زیادة رونق وصیانة الجملة من الترھل والثقل الذي یحدث ذكر وذل

  الستقامة وزن وغیرھا. تیب ویكون لوجود قرینة من خالل اختصار الجمل وبحذف أو تر
الم اسمان االسم ال یصح الكالم بدونھ وال یتصور خلو الكالم منھ ألن أقل ما یتألف من -12 ھ الك

  ح الكالم أن یتألف من اسمین دون فعل وال حرف. أو اسم وفعل، فیص
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ً عمدة أن االسم یكون عمدة في الكالم وھو ما ال یصح حذفھ من الكالم  -13 وقد یكون الفعل أیضا
ع  ً ألن الرف دا ھ أب ولكن االسم قد یمثل المرفوع في الجملة إذ ال یتصور وجود كالم وال مرفوع فی

  لذلك عال االسم على الفعل ألنھ یمثل األغلبیة من المرفوعات. ،ھو العلو واالرتفاع
را -14 ماء اإلع ي األس ل ف و لاألص ة ، فل اني مختلف منھا مع ت  برم یعب ، لتض م اللتبس االس

  المعاني بعضھا ببعض. 
اء  -15 و مالزم للبن ا ھ األسماء المبنیة إنما بنیت ألنھا أشبھت الحروف وتضمن معناھا، فمنھا م

  ضمائر وغیرھا ومنھا ما ال یالزم البناء وھو البناء العارض مثل بعض الظروف. الك
ء فھي عالمة للرفع والنصب والجر، الحروف من العالمات اإلعرابیة التي تنفرد بھا األسما -16

 .ً ً أو مخاطبا   فإذا دخلت مع األفعال في حالة اإلسناد تدل على كون الفاعل مثنى أو مجموعا
ین عالم -17 ً ب ا ً ففرق ا ي المعرب نأن االسم إذا تحرك سمي معرب ي ، فف رب والمبن ول ات المع ق

  ال یختلط المعرب بالمبني. كيوفي المبنى نقول حركات البناء لأنواع اإلعراب ولھ عالمات 
راب  -18  اع اإلع ك باجتم ف وذل ن وأخ وى وأمك ا أق ا جعلھ رف مم ماء الص ي األس ل ف األص

  والتنوین فیھ. 
ل  -19  ي الفع االسم یمنع من الصرف لمشابھتھ الفعل فیمتنع المتناع الفعل لوجود علل فیھ ألن ف

بتھ إ فرعیة على االسم في اللفظ وھو اشتقاقھ منھ وفرعیة في ھ ونس و احتیاجھ إلی ھ، المعنى وھ لی
  -ق الفعل لزوم علل امتنع التنوین.الفعل فمتى ما واف أصلفاالسم 

20-  .ً   الممنوع من الصرف ال یدخلھ تنوین األمكنیة مطلقا
ً والتذكیر ھو األصل فیھ لذا یستغن -21 ً ومؤنثا ز  ياالسم یكون مذكرا ة تمی ن عالم ذي ع ه ألن ال

ھ ی وبین ھرة ھ وارد ع الش تعمال ال یوع االس ك وش د ذل تص بع م یخ ً ث ا ر تمكن و أكث رب وھ ن الع
ً عنھ ألنھ یفتقر لعالمة تمیزه.    والتأنیث فرعا

  ولھا شروط البد أن تتوافر فیھا لكي تثنى.  للتثنیة ھا ال تصلح كلھاولكنأن األسماء تثنى  -22
ا كالمش -23 ع منھ ا ال یجم اك م ن ھن ع ولك ى عاألسماء تجم ؤدي إتمل عل و ی ة فھ ة التثنی ى الم ل

مما یؤدي إلى االختالف والتعارض بین التثنیة وعالمتھا والجمع  ،اجتماع عالمتین في لفظ واحد
  وعالمتھ. 
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  التوصیات: 
ذه  وي فھ ریم والحدیث النب رآن الك توصي الباحثة أن تتم دراسة االسم بھذه الصورة في الق

رة بعض كثی ا ال د یراھ ورة ق ذه الص ة بھ ة الدراس ر ممكن ن  ،غی ن  ولك ب یمك ا كت ألف فیھ أن تت
وتجزأ، وخاصة دراستھ في القرآن الكریم ألن ھذه الدراسة النحویة لھا أھمیة وقیمة في كتاب اللھ 

ي ، ألننا مكلفون بالشرائع الواردة فیھ بلغة  وسنة رسولھ  النحو، فف ا إال ب ى معرفتھ وال سبیل إل
یبلغون حد التواتر، وذلك ألن معرفة الشرع ال تحصل إال ھذا العلم قوم كل عصر یجب أن یقوم ب

دٍ  ل ألح ا النق ى فیھ و انتھ ھ ل زي  بالنقل المتواتر ألن ً ال یج رع استدالال ى الش ار االستدالل عل لص
ده  ا یزی ك مم وم وذل ائر العل الواحد، فتظھر أن العنایة بھذا العلم یجب أن یكون أھم من العنایة بس

 .ً   مرتبة وعلوا
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 الفهارس العامة
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يات القرآنيةفهرس    ا
  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة

      سورة الفاتحة) - 1( 
  186- 128  2   چپ  پ  پ  پ  چ 
  35  5   چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    چ 
  13  7- 6  چڦ     - ٹ   ٹ  ٹ    ڤ  ڤچ 

  سورة البقرة) - 2(
  62  2  چڀ   ڀ      پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچ 
  128  3- 2  چڀ  ٺ  ٺ         - ڀ   ڀ چ 
  61  5  چڃ   چ  چ      ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ 
  79  8  چڄ  ڄ  ڃ     چ 
  70  17  چٻ     ٻ  ٻ  ٻ   چ

  106  24  چ     - ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی   ی  چ 
  89  35  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 
  99  57  چۆئ       ۈئ  ۈئ       چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ                 چ 
  چٺ  ٺ  ٺ    

70  43  

  99  71  چچ  چ  چ    چ
  95  87  چۅ  ۉ          چ

  162  184  چ    ڇچ   چ  ڇ  ڇچ 
  94  184  چ    گک  ک  ک   گچ 
  139- 11  198  چچ  چ  ڇ   ڇ    چچ 
  75  215  چ  ېئۈئ  ېئ  ېئچ 
  102  215  چ                      چ 
  100  243  چڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ       ڳچ 
  103  254  چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ چ 
  103  281  چ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     یچ 
  49  281  چ  ەئې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ   ېچ

      سورة آل عمران) -3(
  103  9  چ                چ 
  72  35  چہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     چ 
  63- 60  119  چڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  چ 
  112  119  چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٷ       چ 
  49  193  چۆ  ۆ  ۈ  چ 

  سورة النساء) -4(
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  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة
  162- 72  3  چڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ

  68  16  چٹ  ڤ  ڤ  چ 
  111  17  چژ    ڑ  ڑ  ک    چ 
  122  28  چٿ  ٹ  ٹ    چ 
  142  75  چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ    چ

  125  79  چ       چ 
  چڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ      چ 
  

142  130  

  سورة المائدة) -5( 
  89  24  چڀ   ڀ  ڀ    ڀپچ 
  63  24  چٺ   ٺ  ٺ    چ 
  102  119  چ      ی  ی  ی  ی    چ 

  سورة األنعام) -6(
  62  102  چ    ٻٱ  ٻ  ٻچ 

  سورة األعراف) -7(
  163  38  چڤ  ڤ  ڤ    چ 

  سورة األنفال) -8(
  152  26  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
  ك  28  چچ      - ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ    چ

  سورة یونس) -10(
  105  62  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ 
  125  99  چ  ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ 

  سورة یوسف) -12(
  100  16  چٿ   ٿ  ٹ  ٹ       چ 
  62  32  چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ

  62  37  چ             چ 
  سورة الرعد) -13(

  132  35  چ  ٺڀ  ٺ  ٺ  چ
  71  43  چ ٺ   ڀ  ٺ  ٺ  چ

  سورة النحل) -16( 
  72  96  چ ڃ  ڃ  ڃچ 

  سورة اإلسراء) -17(
  53  23  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ      چ 
  61  36  چی   - ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ      چ
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  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة
  126  37  چ              چ 

  سورة الكھف) -18(
  101  12  چہ  ھ  ھ   ھ  چ 
  49  37  چڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ڦ چ 
  186  46  چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

  سورة مریم) -19(
  100  30  چڈ  ژ     ژ  ڑ  چ 
  80- 73  69  چچ  چ  ڇ  ڇ               ڇ  ڇ  ڍ   چ 

  سورة طھ) -20(
  141  63  چوئ  وئ  ۇئ    چ

  سورة األنبیاء) -21(
  13  16    چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چ 

  سورة الحج) -22(
  170  2  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    چ 
  چڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڄ  ڄ چ 
  

18  14  

  سورة المؤمنون) -23(
   182- 111  1  چٱ  ٻ  ٻ    چ 

  سورة النور)  -24(
  186  22  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
  73  41  چڭ  ڭ      ڭ       ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ 
ڤ   ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿچ 

  چ  ڄڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄ
45  72  

  سورة الفرقان) -25(
  92  32  چ   ی  ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئچ 
  82  41  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    چ 

  سورة الشعراء) -26(
  64  64  چڦ  ڄ  ڄ    چ 

  سورة النمل) -27(
  125  9  چٹ  ٹ  چ 
  16  25  چڦ   ڦ            ڦ  چ 

  )سورة القصص -28(
  124  18  چٹ  ۀ   چ

  60  27  چۈ     ۈ    ٷ  چ 
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  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة
  62  83  چې  ى      ى     چ 

  سورة العنكبوت) -29(
  108  58  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ 

  سورة الروم) -30(
  149  4  چ     ېۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ                 چ

  102  36  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ    ڌ  ڎ    چ 
  سورة األحزاب) -33(

  63  11  چڳ  ڳ      ڳچ 
  سورة یس) -36(

  107  3  چڦ  ڄ  ڄ    چ 
  16  26  چىئ  ىئ   ی    چ 
  81  35  چہ  ہ      ۀٹ  ٹ  ۀچ 

  سورة الصافات) -37(
  142  149  چې  ى    ى  ائ      چ

  189  153  چ       ی  ی  چ 
  سورة ص) -38(

  121  3  چٿ  ٹ  ٹ           چ
  96  18  چٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    چ 

  سورة الزمر) -39(
  43  20  چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ 
  67  74  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    چ

  سورة غافر) -40( 
  چ        ۇئەئ  وئ  وئچ 
  

16  102  

  سورة فصلت) -41(
  68  29  چىئ  ىئ  ىئ  ی    چ

  سورة الزخرف) -43(
  80  84  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ       چ 

  سورة األحقاف) -42(
  71  5  چۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ    ۈئ   ۈئ         ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ 

  سورة محمد)  -47( 
  78  16  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   چ 

  سورة ق) -50(
  189  38  چڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      چ 
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  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة
  سورة الذاریات) -51(

  95  10  چٺ  ٺ  چ 
  62  30  چ          چ 

  سورة الطور) -52(
  9  2- 1  چں  ں  ڻ  ڻ      چ 

  سورة القمر) -54(
  171  20  چۈ   ۈ  ٷ  چ 

  سورة  الواقعة) -56(
  106  76  چ              چ 
  12  84  چڄ  ڄ  ڄ    چ 

      )سورة الحدید -57(
  73  1  چ  ۅۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅچ 

  سورة المجادلة) -58(
  67  1  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ 

  سورة الممتحنة) -60(
  53  1  چ  ٿٿ  ٿ      ٿچ 

  ة الصف)سور -61(
  107  11- 10  چھ  ھ  ھ  - ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹ       ۀ  ۀ     چ 

  سورة الطالق)-65(
  190  4  چ     ۇئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئچ 
  139  6  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

  سورة التحریم) -66(
  187  5  چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ 

  سورة القلم) -68(
  146- 94  4  چڱ  ڱ     ڱ  ں     چ 
  107  39  چ              چ 
  107  39  چ            چ 

  سورة الحاقة) -69(
  171  7  چېئ  ېئ  ىئ    چ 
  124  14  چڃ  ڃ  چ  چ 

  سورة المعارج) -70(
  چڤ     ڤ      ڤڤچ 
  

15  155  

  سورة المدثر) 7 – 4(
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  الصفحة  رقم اآلیة  اآلیة
  55  42  چ                 چ 

  سورة الكوثر) -74(
  105  1  چڎ    ڎ  ڈ    چ 

  سورة اللیل) -92(
  126  5 چہ  ہ  ہ  ھ    چ 

  سورة الضحى) -93(
  49  3  چڃ  ڃ  چ  چ    چ      چ 

  سورة التین) -95(
  9  1  چٱ  ٻ    چ 

  سورة النصر) -110(
  102  1  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    چ 

  )خالصسورة اإل -112(
  57  1  چ  \ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 
  114  3  چ پ  ڀ   ڀ  ڀ    چ 

 
  
  
  
  
  
  

مفه ع   رس ا
  

  رقم الصفحة  العلم
  45  وصاألح

  69  األخطل
  6  األخفش: سعید بن سعدة

  14  أمرؤ القیس
  5  أبن األنباري

  74  یجیر بن غنمة الطائي
  2  ثعلب 

  13  جریر بن عطیة
  21  أبن جنى أبو الفتح عثمان

  2  الجوھري إسماعیل بن حماد
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  رقم الصفحة  العلم
  88  الخلیل بن أحمد الفراھیدي

  13  أبو ذؤیب
  12  رضى : محمد بن الحسنال

  13  رؤبة بن العجاج
  5  الزجاج إبراھیم بن السري

  5  السراج:
  74  سنان بن العجلي

  15  سیوبھ عمرو بن عثمان
  85  السیرافي
  15  السیوطي

  59  الصبان
  7  عباس حسن

  71  العباس بن األحنف
  13  عنترة بن شداد

  6  أبن فارس
  6  الفراء
  90   قالفردذ

  71  لوحقیس بن الم
  5  الكسائي

  53  لبید بن ربیعة
  2  اللحیاني
  18  ابن مالك

  3  المبرد
  106  المتنبئ: أحمد بن الحسین

  105  معن بن أوس
  75  منسحیم القوسي

  14  النابغة
  106  أبو النجم

  180  ھوبر بن الحارث
  
  
  
  
  



  - 157  -

شعار   فهرس ا
  الصفحة  البیت

نا     ُ بتَ تھجونا وتَشتُم َّ َ قر بِ ف   *فالیوم ِ من عَجَ یام َ َ واأل   89  اذھب فما بك
 ُ َّ  سماءَ  نجوم   132  إلیھ كواكبُ  تأوى دأ كوكبُ بَ   *  كوكبٌ  كلما أنقض

تابا ِ الع َ لَ و ِ َ عاذ َوم ّي الل قِل َ َصابا   *    نأ َد أ َق ُ ل بت َصَ ِن أ قولي إ َ   13  و
  ٌ أتَم َ َم َشُغلٌ ف ُ میالدٌ ف َ الدَھر دى ذاھِبَ     *ھُو َبقى الصَ ٌ كَما أ كر ِ َذ وتِ  ف   57  الصَ

ِ   *  ي وجديبأ ماءَ  فإن الماءَ    74  وذو طویتُ  ي ذو حفرتُ وبئر
    ٍ َّ عَمر ُم َ أ ِك الب ِ َ عَن ط یتُك َھَ عاقِبَ    *ن ِ حیحُ ھ ب ٍ صَ ِذ َ إ نت َ أ َ   13  و

 ْ ُ تَعث یام َ األ َ نَّ و ِ فیھ َ َتى    نَ رو الف ِ َوائِحُ  نوادبُ     *ب ن َ َھُ و لن َ   105  ال یَمل
ّ ركابَنا ل غیر أن ا تزل برحالھا وكأن قدِ     *   أزف الترحّ ّ   14  لم

ُ سعادا ب   79  وإعراضھا عنك استمر وزادا  سعادً التي أضناك حُ
ھُ    ناحَ ٍ جَ عیر ُ ن م ِ َطا ھَل م َ الق رب ِ َس ُ     *أ َطیر ُ أ َد ھَویت ن ق َ ِلى م ّي إ َعَل   72  ل

ُ  كِ ا إالَّ أالَّ یجاورنَ   وما علینا إذا ما كنت جارتنا  *   47  دیَّار
ِ والحَشا  سَتَبقى لَ  َلب َ الق ر ِ ضم َ رائِرُ     *ھا في م َ تُبلى السَ ٍ یَوم ُ ودّ ة َ   45  سَریر

  89  لعامر میناوانت بِ لَ دعوا یا لكَ فلما التقینا والجیادُ عشیة  *  
ر ِ م َ ّي خ َن ٍ كَأ ُ عَمرو ِ بن َحار ر    *  نأ ِ ِ ما یَأتَم رء َ یَعدو عَلى الم َ   14  نو

 َّ ٍ  فیا رب ِ موطن   79  أنت الذي في رحمة اللھ أطمع*  و لیلي أنت في كلّ
   ٍ ِن ّ ی ھَ ِ َّ ب َي ما عُمري عَل َ َعَمري و عُ     *ل ِ َقار َّ األ َي ل َت بُطالً عَ َق َط َد ن َق   106  ل

 ْ ق َ تَر ْ خ ُ ي الم ِ ِ خاو َعْماق َقْ    *    نوقاتِم األ ف ِ الخَ اع ّ َم ِ ل الم َعْ ِھ األ تَب شْ ُ   13  نم
ُ جَ  َّ وقد أدركتني والحوادث ُ م َّ   *  ة   106  وال عُزلُ  افٍ عال ض ة قومٍ أسن

 َ ك ُ لم ِ َ ع َعك َم یَنف َ ل َنت ِذا أ ون األوائِلُ    *    فانتسبإ ُ ُر َ الق َ تھدیك َّك   53  لعل
ُ رجالً* تُھا عرضاً وعُلقت ْ ق ِ ّ ل لو غیري   عُ جُ َّ   135  عُلق أخرى غیرھا الر

 ِ ل َدُّ ُ ذو تَب ھر الدَ َ َت و ل ِ ّ ُد ب َ ِ   *   و َل الشَمأ َ با و الصَ ِ   106  ھَیَفا دَبوراً ب
تُ  َ َ عَلى األولىبلى او ُولى یَستَلئِمون ِ    * أل ُبل ِ الق إ دَ ِ ِ كَالح وع َ َ الر َّ یَوم   70  تَراھُن

َھا     بل َ َّ ق ُلى كُن َّ األ ب بُّھا حُ حا حُ َ بلُ   *م َ ن ق ِ لَّ م َم یَكُن حُ كاناً ل َ َّت م ل حَ َ   71  و
َذا     َّ الل ي َّ َّ عَم ِن َیبٍ إ بَني كُل َ َغال  *أ كَّكا األ َ ف َ َ و لوك ُ تَال الم َ   69  الق

  90  بالماء حاتم على جوده لضنَّ    *  على حالھ لو أن في القوم حاتم
َیھا     ٌ عَل ر َ ط َ ِ یا م َھ ُ الل ُ    *سَالم ُ السَالم ر َ ط َ َ یا م َیك َ عَل َیس ل َ   15  و

َّ زَ تَ  َّ  دو ْ  نَ یابَ من ً رْ ضَ  هُ ناَ أذ ُ  ابي الترابِ إلى ھَ  ھُ تْ عَ دَ   *  بة   180  عقیم
َّ فِي  َ عَدَي تدَى ْ َبھِ اق ْلكَرمْ بَأ ِ شاَ یُ  نْ ومَ *   ا بُ  ھْ ب َ ً أ   143  لمْ ما ظً ھ ف

ِ تقِ  الَ  أقولُ لھ أرحلْ  ◌ِ ر مُ *  ناندْ عِ  نَ مَ ي ِ ِ والجھّ ّ ر ِ   104  المِ سْ وإال فكُنُ في السّ



  - 158  -

  الصفحة  البیت
م یرمي فدائي بأ  *  و یًواصلنيذذاك خلیلي و ھْ سَ ْ   74  ھَ سلمِ وأمْ م

   ْ ِن إ َ ي و ِ َم ل ِ یا اسْ ّ ُ العَم ْ بَنات َت یراً     *قال قِ َ ِنْ  كانَ ف إ َ ْ و َت ماً قال ِ عْد ُ   13  م
  75  فحسبي من ذي عندھم ما كفانیارام مؤسرون آتیتھم * وإما ك

 َّ َ   *  ا ھَ اَ ا أبَ وأبَ  ھاَ أباَ  إن   141  اھاتَیَ اغَ  جدِ ي المَ فِ  اَ لغَ بَ  دْ ق
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  ج  عرفان شكر و

  د  المستخلص
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