
          المحاضرة االولى

 منه" يتألف وما الكالم"

 الكالم والكممة والكمم *

  يقول ابن مالك: 

 الكمم حرف ثم وفعل واسم      كاستقم مفيد لفظ كالمنا

 يؤم قد كالم بيا وكممة        عم والقول كممة واحده                     

 وال،  عمييا السكوت يحسن فائدة المفيد المفظ عن عبارةىو  :النحاة عند عميه المصطمح *الكالم
 ابن مالك وقول ، زيد قام نحو: واسم فعل من أو،  قائم زيد :نحو اسمين من إال الكالم يتركب

  0 أنت استقم والتقدير مستتر وفاعل أمر فعل من مركب، ألنو  كالم فإنو" استقم"

 . مفيد غير أو كان مفيدا بو يتكمم ما لكل اسم ىو :المغويين اصطالح *أما في

ما اسم إما وىي،  مفرد لمعنى الموضوع المفظ ىي :الكممة* ما فعل وا   دلت إن ألنيا ، حرف وا 
ن،  االسم فيي بزمان مقترنة غير نفسيا في معنى عمى ن ، الفعل فيي بزمان اقترنت وا   تدل لم وا 
 الكالم بيا يقصد قد الكممة أن ابن مالك ذكرو  . الحرف فيي غيرىا في بل نفسيا في معنى عمى

  0 اإلخالص كممة ((اهلل إال إلو ال)) في كقوليم

 .زيد قام إن   :كقولك فأكثر كممات ثالث من تركب ما :الكمم*

 "زيد قام قد" :اجتماعيما فمثال ، أحدىما ينفرد وقد الصدق في والكمم الكالم يجتمع وقد*
 انفراد ومثال،  كممات ثالث من مركب ألنو وكمم عميو السكوت يحسن معنى إلفادتو كالم فإنو
 .  "قائم زيد" :الكالم انفراد ومثال ، "زيد قام إن" :الكمم

 

 استاذ المادة          

أ.م.د. بكر رحمن حميد األّركي   



 ""عالمات االسم

 يقول ابن مالك: 

 حصل تمييز لالسم ومسند      وأل والندا والتنوين بالجر

 وىي:ـــ االسم عالمات البيت ىذا في بن مالكا ذكر

  0نحو: مررت بزيٍد  بالحرف الجرأـــ  :يشمل و :الجر أوال: 

  0نحو: مررت بغالِم زيٍد  اإلضافةب ـــ الجر ب                      

   0 الفاضلِ  زيدٍ  بغالمِ  مررت: نحو التبعيةج ـــ الجر ب                      

 : أقسام أربعة عمى وىو التنوينثانيا: 

 المؤنث جمع إال ورجل كزيدٍ  المعربة لألسماء الالحق وىو التمكين تنوين القسم األول:
ال مسممات نحو السالم   0 حكميما وسيأتي وغواش جوار نحو وا 

 :نحو ونكرتيا معرفتيا بين فرقا المبنية لألسماء الالحق وىو التنكير تنوين القسم الثاني:
  0 آخر وبسيبويوٍ  بسيبويو مررت

 في فإنو مسممات :نحو السالم المؤنث لجمع الالحق وىو المقابمة تنوين القسم الثالث:
 . كمسممين   السالم المذكر جمع في النون مقابمة

 :أقسام ثالثة عمى وىو العوض تنوين القسم الرابع:

 وأن ُتم  : }تعالى كقولو بعدىا تكون جممة عن عوضا "إذ" يمحق الذي وىو جممة عن عوضاألول: 
 عوضا بالتنوين وأتى الحمقوم الروح بمغت فحذف الحمقوم الروح بمغت إذ حين أي{ ت ن ُظُرون   ِحين ئذٍ 
  0 عنو



 إنسان كل :أي قائم كل   :نحو إليو تضاف عما عوضا "كلـ "ل الالحق وىو اسم عن عوضا الثاني:
 . عنو عوضا بالتنوين وأتى إنسان فحذف قائم

 جوارٍ  ىؤالء :نحو وجرا رفعا ونحوىما وغواش لجوار الالحق وىو حرف عن عوضا الثالث:
  0 عنيا عوضا بالتنوين وأتي الياء فحذفت،  بجوارٍ  ومررت

 *أنواع أخرى من التنوين: 

 :كقولو عمة بحرف المطمقة القوافي يمحق الذي وىوأوال: تنوين الترنم 

 أصابن لقد أصبت إن وقولي     والعتابن عاذل الموم أقمى

  0 الترنم ألجل األلف من بدال بالتنوين  فجيء

 حرف وآخرىما الترنم، تنوين االنشاد، في دخميما، حيث"  وأصابن والعتابن،: " قولو: فيو الشاىد
 .مطمقة تسمى عمة حرف آخرىا التي والقافية االطالق، ألف ىنا وىو العمة،

 :وكقولو

 قدن وكأن برحالنا تزل لما     ركابنا أن غير الترحل أزف

 الترنم تنوين أن عمى يدل فذلك ، قد وىو الحرف عمى لمترنم الذي التنوين دخول ىو: فيو الشاىد
  0غيره  مع يجئ لم بشئ اختص إذا الشئ الن باالسم، يختص ال

 :كقولو المقيدة القوافي يمحق الذي وىو األخفش وأثبتو الغالي التنوينثانيا: 

 المخترقن خاوي األعماق وقاتم

 مما التنوين ىذا كان ولو بأل، واقتران مع التنوين عميو أدخل حيث" المخترقن"  قولو: فيو الشاىد
ذا ، بأل المقترن االسم يمحق لم باالسم يختص  حرفا البيت آخر في التي الكممة آخر كان وا 
  0 " مقيدة قافية"  حينئذ القافية تسمى ىنا كما ساكنا صحيحا



 االسم بو يختص الذي بل كذلك وليس االسم خواص من كمو التنوين أن بن مالكا كالم وظاىر
 االسم في فيكونان والغالي الترنم تنوين وأما والعوض والمقابمة والتنكير التمكين تنوين ىو إنما

 . والحرف والفعل

  0 زيد يا :نحو ثالثا: النداء

 0 الرجل :نحو والالم رابعا: قبول االسم األلف

  0 قائم زيد :نحو االسم إلى خامسا: اإلسناد

 ل""عالمات الفع

 يقول ابن مالك: 

 ينجمي فعل أقبمن ونون...  أفعمي ويا وأتت فعمت بتا             

 بما يأتي:ــ  والحرف االسم عنالفعل  يمتاز 

 والمفتوحة،  فعمتُ  :نحو لممتكمم المضمومة وىي الفاعل تاء بيا والمراد "فعمت" أوال: تاء 
  0 فعمتِ  :نحو لممخاطبة والمكسورة،  تباركت   :نحو لممخاطب

 عناحترازا  الساكنة، وقال تاء التأنيث  "بئست  "و "نعمت  " :نحو الساكنة التأنيث تاء ثانيا: 
 ومررت،  مسممة   ورأيت،  مسممة   ىذه :نحو اإلعراب بحركة متحركة تكون فإنيا لألسماء الالحقة
  0وثمت   وربت   الت   :نحو لمحرف الالحقة التاء مناحترازا و ،  بمسممةٍ 

 والفعل ، اضربي :نحو األمر فعل تمحقىي التي و  :الفاعمة ياء بيا والمراد ثالثا: ياء المخاطبة
  0 الماضي تمحق وال تضربين :نحو المضارع

 ثقيمة أو كانت خفيفة التوكيد نون بيا والمراد (أقبمن) نون الفعل يميز ومما رابعا: نون التوكيد:
ف عا  : }تعالى قولو :نحو فالخفيفة نَّك  : }تعالى قولو :نحو والثقيمة، { ِبالنَّاِصي ةِ  ل ن س  ِرج    0 {ُشع ي بُ  ي ا ل ُنخ 



 "عالمات الحرف"

 يقول ابن مالك: 

 سواىما الحرف كيل وفي ولم      فعل مضارع يمي لم كيشم

 واالفعال ، وينقسم إلى قسمين:يمتاز الحرف عن االسم والفعل بخموه من عالمات االسماء 

وىو قسمان: مختص باألسماء كـ )في( نحو: زيد في الدار ، ومختص  أوال: الحرف المختص:
  0باألفعال كـ )لم( نحو: لم يقم  زيد 

وىو الحرف الذي يدخل عمى االسماء واالفعال ، نحو "ىل زيد قائم"،  ثانيا: الحرف الغير مختص:
  0"ىل قام زيد" 

 "الفعلأقسام "

 يقول ابن مالك: 

 وماضي االفعال بالتا مز وسم       بالنون فعل االمر إن أمر فيم

 ينقسم الفعل إلى:ـــ 

 التأنيث وتاء الفاعل تاء بيا والمراد إن مما يميز الفعل الماضي قبولو التاء أوال:ـــ الفعل الماضي:
 ونعمت ، واإلكرام الجالل ذا يا تباركت :نحو المفظ ماضي عمى إال يدخل ال منيما وكل الساكنة
  0 دعد المرأة وبئست ، ىند المرأة

 يضرب وفي " ،يشم لم" يشم في :كقولك عميو لم دخول صحةوعالمتو  ثانيا:ـــ الفعل المضارع: 
  0" يضرب لم"

 



 ، واخرجنَّ  اضربنَّ  :نحو بصيغتو األمر عمى والداللة التوكيد نون قبولوعالمتو  ثالثا: فعل األمر:
لى  فعل اسم فيي التوكيد نون تقبل ولم األمر عمى الكممة دلت فإن  :بقولو ابن مالك أشار ذلك وا 

 وحييل صو نحو اسم ىو فيو...  محل لمنون يك لم إن واألمر

ن اسمان وحييل فصو ،  حييمنَّ  وال صينَّ  :تقول فال التوكيد نون قبوليما لعدم األمر عمى دال وا 
ن  وعدمو التوكيد نون قبول بينيما فالفارق أقبل :بمعنى وحييل ، اسكت :بمعنى صو كانت وا 
  0 وحييل صو في ذلك يجوز وال ، وأقبمنَّ  اسكتنَّ  :نحو
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          ثانيةالمحاضرة ال

 "المعرب والمبني"

  أقسام االسم *

  يقول ابن مالك: 

  0 مدني الحروف من لشبو       ومبني معرب منو واالسم       

 يقسم االسم إلى قسمين:

 . الحروف شبو من سمم ما وىو أحدىما: المعرب:

 من لشبو" بقول ابن مالك المعني وىو الحروف أشبو ما وىو وثانييما: المبني:
 بن مالكا عند منحصرة البناء فعمة ، الحروف من مقرب لشبو :أي "مدني الحروف

 . الحرف شبو في تعالى اهلل رحمو

 *وجوه شبو االسم بالحرف:

 يقول ابن مالك: 

 ىنا وفي متى في والمعنوي      جئتنا اسمي في الوضعي كالشبو

 أصال وكافتقار تأثر         الــــب الفعل نــــع وكنيابة                

 :مواضع أربعة في بالحرف االسم شبو وجوه البيتين ىذين في ابن مالك ذكر

 (التاءـ )ك واحد حرف عمى موضوعا االسم يكون كأن :الوضع في لو شبيو: األول
 ألنو اسم )ضربت( في فالتاء،  (أكرمنا) في (ناـ )ك حرفين عمى أو،  (ضربت) في

    ،  واحد حرف عمى كونو في الوضع في الحرف أشبو ألنو مبني وىو فاعل

 استاذ المادة          

أ.م.د. بكر رحمن حميد األّركي   
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 في الوضع في بالحرف لشبيو مبني وىو مفعول ألنيا اسم في )أكرمنا( "نا" وكذلك
 . حرفين عمى كونو

مثال  موجودا حرفا أشبو ما :أحدىما :قسمان وىو :المعنى في لو االسم شبو: الثاني
 متى :نحو لالستفيام تستعمل فإنيا المعنى في الحرف لشبييا مبنية فإنيا (متىذلك )
 في ألنيا موجود لحرف مشبية ىي الحالتين وفي،  أقم تقم متى :نحو ولمشرط،  تقوم

: مثال موجود غير حرفا أشبو ما والثاني،  (إنـ )ك الشرط وفي (اليمزةـ )ك االستفيام
 ألن وذلك ، يوضع فمم يوضع أن ينبغي كان حرفا لشبييا مبنية فإنيا (ىنا) ذلك:

 لمنفي وضعوا كما عمييا يدل حرف ليا يوضع أن فحقيا المعاني من معنى اإلشارة
 اإلشارة أسماء فبنيت ذلك ونحو (لعل) ولمترجي (ليت) ولمتمني (ال) ولمنيي (ما)

 .  مقدرا حرفا المعنى في لشبييا

 أسماءـ )ك وذلك :بالعامل التأثر وعدم الفعل عن النيابة في لو شبيو: الثالث
 يعمل وال يعمل كونو في بالحرف لشبيو مبني (دراكـ )ف،  زيدا دراك :نحو (األفعال

 . كذلك الحرف أن كما غيره فيو

 (الذي) :نحو (الموصولة األسماءـ )ك وذلك :الالزم االفتقار في الحرف شبو :الرابع
 االفتقار مالزمة في الحرف فأشبيت الصمة إلى أحواليا سائر في مفتقرة فإنيا
  0فبنيت

،  الشرط وأسماء ، المضمرات :أبواب ستة في يكون البناء أن البيتين وحاصل 
  0 الموصولة واألسماء ، األفعال وأسماء ، اإلشارة وأسماء ، االستفيام وأسماء
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 *المعرب

 يقول ابن مالك: 

 وسما كأرض الحرف شبو من      سمما قد ما األسماء معربو 

ىو : فالمعرب،  الحرف أشبو ما المبني أن تقدم وقد المبني خالف المعرب أن يريد
  0 الحرف يشبو لم ما

 قسمين:ــ  إلى وينقسم :أقسام المعرب

  0 أرضمثال ذلك:  عمة حرف آخره ليس ما وىو :صحيحاألول: ال

   0 سمامثال ذلك:  عمة حرف آخره ما وىو :معتلوالثاني:ــ ال

 :ــ إلى أيضا المعرب وينقسم

  0 وعمرو زيدنحو:  المنصرف وىو :أمكن متمكنأ ـــ  

  0 ومساجد ، أحمد :نحو المنصرف غير وىو :أمكن غير متمكنب ـــ 

 ، أمكن متمكن :قسمان وىو المعرب ىو والمتمكن،  المبني ىو المتمكن فغير
  0  أمكن غير ومتمكن

 النحويين في أصل االعراب*خالف 

 الفعل في فاألصل ، األفعال في فرع األسماء في أصل اإلعراب أن البصريين مذىب
 0 عندىم البناء

 ىو واألول األفعال وفي األسماء في أصل اإلعراب أن إلى الكوفيون وذىب
   0الصحيح
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 اإلعراب أن إلى ذىب النحويين بعض أن البسيط في العمج بن الدين ضياء ونقل
  0 األسماء في فرع األفعال في أصل

 المعرب والمبني من االفعال 

 يقول ابن مالك: 

 عريا إن مضارعا وأعربوا     بنيا ومضي أمر وفعل

  0 فتن من كيرعن إناث نون       ومن مباشر توكيد نون من

  :ضربان األفعال من المبني*

،  ضرب :نحو الفتح عمى مبني وىو الماضي وىو بنائو عمى اتفق ما :أحدىما
 . فيسكن متحرك رفع ضمير أو ، فيضم جمع واو بو يتصل لم ما،  وانطمق

 وىو،  اضرب :نحو األمر فعل وىو مبني أنو والراجح بنائو في اختمف ما :والثاني
 . الكوفيين عند ومعرب البصريين عند مبني

  األفعال: من المعرب*

 : يعرب وال المضارعالفعل  ىوو 

 :المباشرة التوكيد نون فمثال اإلناث نون أو،  التوكيد نون بو تتصل لم إذاإال ـــ 1
 والثقيمة الخفيفة بين ذلك في فرق وال،  الفتح عمى مبني معيا والفعل (ن  بَ تضرِ  ىل)

 ىل) :نحو اثنين ألف وبينيا بينو إذا فصل كما وكذلك ، بنَ يُ  لم بو تتصل لم فإن
 نون وىى األولى فحذفت نونات ثالث فاجتمعت ن  تضربانِ  ىل :وأصمو (تضربان  

 .  بان  ضرِ تَ  ىل فصار األمثال توالي كراىة الرفع
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 ياء أو جمع واو التوكيد نون وبين بينو فصل إذا المضارع الفعل يعرب وكذلكـــ 2
 ن  تضربُ  وأصل ، (ىند يا ن  بِ تضرِ  ىل)و،  (زيدون يا ن  بُ تضرِ  ىل) :نحو مخاطبة
 الواو فحذفت تضربون   فصار سبق كما األمثال لتوالي األولى النون فحذفت ن  تضربونَ 
 فعل ما بو ففعل ن  تضربينَ  أصمو ن  تضربِ  وكذلك ،  ن  بُ رِ ض  تَ  فصار الساكنين اللتقاء

  0 بتضربونن

 يكون منو يعر لم إذا أنو ومفيومو ذلك من يعرى أن *فشرط إعراب الفعل المضارع
 ىل نحو التوكيد نون باشرتو إذا إال يبنى ال المضارع الفعل أن مذىبو أن فعمم مبنيا

  0 الجميور مذىب ىو وىذا أعرب تباشره لم فإن زيد يا تضربن

 األصل في البناء * 

 يقول ابن مالك: 

 يسكنا أن المبني في واألصل    لمبنا مستحق حرف وكل    

 كم والساكن حيث أمس كأين      وضم كسر وذو فتح ذو ومنو

 أخذت :نحو إعراب إلى عمى المعنى داللتيا في تفتقرال  ألنيا مبنية كميا الحروف
 أن البناء في واألصل،  اإلعراب بدون "من" لفظ من مستفاد فالتبعيض،  الدراىم من

 من كالتخمص لسبب إال المبني يحرك وال الحركة من أخف ألنو السكون عمى يكون
ن   وقامَ  كأينَ  فتحة الحركة تكون وقد الساكنين التقاء  كأمسِ  كسرة تكون وقد ، وا 
 وأما ، بو جررت إذا حرف وىو ومنذُ  اسم وىو كحيثُ  ضمة تكون وقد، وجيرِ 

  0 "وأجل   ، واضرب  ،  كم  ": فنحو السكون

 االسم في بل الفعل في يكون ال والضم الكسر عمى البناء أن بو مثمنا مما وعمم
 0 والحرف والفعل االسم في يكون السكون أو الفتح عمى البناء وأن ، والحرف
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 *أنواع اإلعراب:

 يقول ابن مالك: 

 أىابا لن نحو وفعل السم        إعرابا اجعمن والنصب والرفع

 ينجزما بأن الفعل خصص قد كما          بالجر خصص قد واالسم          

 يسر عبده اهلل كذكر كسرا      وجر فتحا وانصبن بضم فارفع 

 نمر بني أخو جا نحو ينوب        ذكر ما وغير بتسكين واجزم    

 .والجزم والجر والنصب الرفع: أربعة اإلعراب أنواع

ن  ،  يقومُ  زيدٌ  :نحو واألفعال األسماء فييما فيشترك والنصب الرفع فأما  لن   زيداً  وا 
 :نحو باألفعال فيختص الجزم وأما ، بزيدٍ  :نحو باألسماء فيختص الجر وأما ، يقومَ 
 ،  بالكسرة يكون والجر،  بالفتحة يكون والنصب،  بالضمة يكون والرفع،  يضرب   لم

 الضمة عن "الواو" نابت كما عنو نائبا يكون ذلك عدا وما،  بالسكون يكون والجزم
 بعد وسيذكر "نمر بني أخو جاء" :قولو من "بني" في الكسرة عن "الياء"و،  "أخو" في
  0 النيابة مواضع ىذا
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          ثالثةالمحاضرة ال

 "األسماء الستة"

  *عددىا وعالمات إعرابيا

  يقول ابن مالك:     

 . واجرر بياء ما من األسما أصف     وانصبن باأللف وارفع بواو 

 أبو جاء" :نحو بالواو ترفع فيذه ((مال ذو ، فوه ، ىن ، حم ، أخ ، أب)) وىي الستة األسماء 
 معربة أنيا والمشيور " ،بأبيو مررت" :نحو بالياء وتجر " ،أباه رأيت" :نحو باأللف وتنصب " ،زيد

 ىو وىذا ، الكسرة عن نائبة والياء ، الفتحة عن نائبة واأللف ، الضمة عن نائبة فالواو بالحروف
 مقدرة بحركات معربة أنيا والصحيح،  "البيت آخر إلى بواو وارفع" بقولو ابن مالك إليو أشار الذي
 ، األلف عمى مقدرة بفتحة والنصب ، الواو عمى مقدرة بضمة فالرفع والياء واأللف الواو عمى
 سبق مما شيء عن شيء ينب لم الصحيح المذىب ىذا فعمى،  الياء عمى مقدرة بكسرة والجر
 . ذكره

 *شرط إعراب ))ذو ، وفم(( بالحروف 

 يقول ابن مالك:  

 بانا منو الميم حيث والفم     أبانا صحبة إن ذو ذاك من

 أن وذ في يشترط ولكن "وفم ذو" بالياء وتجر باأللف وتنصب بالواو ترفع التي األسماء من أي
 "أبانا صحبة إن" بقولو المراد وىو،  مال صاحب أي "مال ذو جاءني" :نحو صاحب بمعنى تكون
  "الذي" بمعنى ىي بل صحبة تفيم ال فإنيا الطائية "ذو" عن بذلك واحترز،  صحبة أفيم إن أي

 استاذ المادة          
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 ذو جاءني" :نحو وجرا ونصبا رفعا الواو وآخرىا مبنية تكون بل صاحب بمعنى ذي مثل تكون فال
 :قولو ومنو "قام بذو ومررت" " ،قام ذو ورأيت" " ،قام

 . كفانيا ما عندىم ذو من فحسبي       لقيتيم موسرون كرام فإما

  0 الذي بمعنى موصول اسم العبارة ىذه في" ذو" فإن" عندىم ذو من فحسبي" قولو: فيو الشاىد

 مبني الذي بمعنى موصول اسم" ذو" لو محل ال السكون عمى مبني جر حرف" من"اإلعراب: 
  0 بمن جر محل في السكون عمى

 نظرت"و "فاه رأيت"و "فوه ىذا" :نحو منو الميم زوال األحرف بيذه "الفم" إعراب في يشترط وكذلك
ليو،  "فيو إلى  لم فإن منو زالت أي الميم منو انفصمت أي "بانا منو الميم حيث والفم" بقولو أشار وا 
  0" فم إلى نظرت"و "فما رأيت"و "فم ىذا" :نحو بالحركات أعرب منو تزل

 ماء "أب ، أخ ، حمو" *لغات العرب في إعراب األس

 يقول ابن مالك: 

 أحسن األخير ىذا في والنقص      وىن كذاك حم أخ أب

 أشير نقصين من وقصرىا        يندر وتالييو أب وفي                   

 وتنصب بالواو فترفع ذكرىا سبق المذين "وفم ، ذو" مجرى تجري "وحما ، وأخا ، أبا" أن يعني
 بأبيو ومررت" " ،وحماىا وأخاه أباه ورأيت" " ،وحموىا وأخوه أبوه ىذا" :نحو بالياء وتجر باأللف
  0 الثالثة ىذه في المشيورة المغة ىي وىذه "وحمييا وأخيو

 فإحدى ، الباقيتين المغتين إلى البيت آخر إلى "يندر وتالييو أب وفي" بقولو المصنف وأشار
 والخاء الباء" عمى الظاىرة بالحركات واإلعراب والياء واأللف الواو حذف وىو النقص المغتين
  "ياوحمِ  ووأخِ  وبأبِ  مررت"و "ياوحمَ  ووأخَ  وأبَ  رأيت"و "ياوحمُ  ووأخُ  وأبُ  ىذا" :نحو "والميم
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 :قولو وعميو

 ظمم فما أبو يشابو ومن    الكرم في عدي اقتدى بأبو

 بالفتحة الثاني ونصب ، الظاىرة بالكسرة االول جر حيث" أبو يشابو بأبو" قولو: فيو الشاىد
 وال ، أواخره عمى الظاىرة بالحركات االسم ىذا يعربون العرب من قوما أن عمى يدل وىذا، الظاىرة
  0 إعراب عالمة لتكون العمة حروف ليا يجتمبون

  0 إليو مضاف والضمير مضاف "أب"و ، والمجرور جار" بأبو"

 .النقص يندر: أي "يندر وتالييو أب وفي" قال وليذا وتالييو أب في نادرة المغة وىذه

،  "وحماىا وأخاه أباه ىذا" :نحو وجرا ونصبا رفعا باأللف يكون أن وتالييو أب في األخرى والمغة
  :الشاعر قول وعميو " ،وحماىا وأخاه بأباه مررت"و " ،وحماىا وأخاه أباه رأيت"و

  غايتاىا المجد في بمغا قد...  أباىا وأبا أباىا إنّ              

  0 ضافةباإل الجر موضع في مع انيا باأللفحيث جاءت  الثالثة" أباىا: "قولو: فيو الشاىد

مجرور بالكسرة المقدرة عمى االلف ، وىو مضاف والياء اإلعراب: "أباىا": أبا مضاف إليو 
  0مضاف إليو 

 وىذه المقصور في تقدر كما األلف عمى مقدرة حركة في ىذه المغة والجر والنصب الرفع فعالمة
  0 النقص من أشير المغة

 والثانية،  والياء واأللف بالواو تكون أن أشيرىا لغات ثالث "وحم وأخ أب" في أن ذكره ما وحاصل
  0 نادر وىذا الثالثة األحرف منيا تحذف أن والثالثة ، مطمقا باأللف تكون أن
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 " ىنسم "*لغات العرب في إعراب اال

 عمة حرف آخره في يكون وال النون عمى الظاىرة بالحركات يعرب أن وفي فالفصيح "ىن" وأما
ليو " ،زيد بين ومررت" " ،زيد ىن رأيت"و " ،زيد ىن ىذا" :نحو  ىذا في والنقص" بقولو أشار وا 

 ىذانحو: " جدا قميل لكنو جائز واإلتمام اإلتمام من أحسن "ىن" في النقص أي "أحسن األخير
  0 "ىنيو إلى نظرت"و " ،ىناه رأيت"و " ،ىنوه

  0 قميل وىو اإلتمام والثانية،  األشير وىو النقص إحداىما لغتين "ىن" في أنحاصل ما ذكره و 

 

 *شروط إعراب االسماء الستة بالحروف*

 يقول ابن مالك: 

 اعتال ذا أبيك أخو كجا لميا      ال يضفن أن اإلعراب ذا وشرط

 :أربعة شروطا بالحروف الستة األسماء إلعراب النحويون ذكر

 :نحو الظاىرة بالحركات تعرب حينئذ فإنيا تضاف أال من بذلك واحترز مضافة تكون أن: أحدىا
  0 بأبٍ  ومررت ، أباً  ورأيت ، أبٌ  ىذا

 ياء إلى أضيفت فإن،  وحموه وأخوه ، زيدٍ  أبو ىذا :نحو المتكمم ياء غير إلى تضاف أن: الثاني
 بيذه تعرب ولم ، بأبي ومررت ، أبي ورأيت ، أبي ىذا :نحو مقدرة بحركات أعربت المتكمم

  0 الحروف

 الظاىرة بالحركات تعرب حينئذ فإنيا مصغرة تكون أن من بذلك واحترز مكبرة تكون أن: الثالث
  0 مالٍ  ي  وَ وذُ  زيدٍ  ي  بَ بأُ  ومررت ، مالٍ  ي  وَ وذُ  زيدٍ  ي  بَ أُ  ورأيت ، مالٍ  ي  وَ وذُ  زيدٍ  ي  بَ أُ  ىذا :نحو

 أعربت مجموعة كانت فإن مثناة أو مجموعة تكون أن من بذلك واحترز مفردة تكون أن: الرابع
ن ، يمبآبائِ  ومررت ، ىمآباءَ  ورأيت،  الزيدين آباءُ  ىؤالء :نحو  الظاىرة بالحركات  مثناة كانت وا 
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 ومررت ، أبويو ورأيت ، زيدٍ  أبوا ىذان :نحو ونصبا جرا وبالياء رفعا باأللف المثنى إعراب أعربت
  0 بأبويو

 المثنى والممحق بو *

 يقول ابن مالك: 

 وصال مضافا بمضمر إذا    وكال المثنى ارفع باأللف

 يجريان وابنتين كابنين       واثنتان اثنان كذاك كمتا

 ألف قد فتح بعد ونصبا جرا     األلف جميعيا في الياء وتخمف

 فيدخل ، عميو مثمو وعطف لمتجريد صالح آخره في بزيادة اثنين عمى دال لفظ: ىو تعريف المثنى
 ، شفع :نحو الثنين الموضوعة واأللفاظ،  الزيدان :نحو المثنى "اثنين عمى دال لفظ" قولنا في

 إلسقاط يصمح ال فإنو اثنان :نحو "لمتجريد صالح" بقولنا وخرج،  شفع: نحو "بزيادة" بقولنا وخرج
 عميو غيره وعطف لمتجريد صمح ما "عميو مثمو وعطف" بقولنا وخرج ، اثن :تقول فال منو الزيادة

 وشمس قمر :نحو مثموال مغايره عميو يعطف ولكن،  قمر :فتقول لمتجريد صالح فإنو كالقمرين
  0 القمرين بقوليم المقصود وىو

 الممحق بالمثنى وشروطو*

 ال فما "وكال" بقولو المصنف إليو وأشار ، المثنى حد عميو يصدق ال ما كل وىو :المثنى الممحق
 وكمتا كالـ )ف ، بالمثنى ممحق فيو شبييا أو بزيادة اثنين عمى دل مما المثنى حد عميو يصدق
 (وكمتا كال) يمحق ال ولكن المثنى حد عمييا يصدق ال ألنيا ، بالمثنى ممحقة (واثنتان واثنان

 ، بكمييما ومررت ، كمييما ورأيت،  كالىما جاءني :نحو مضمر إلى أضيفا إذا إال بالمثنى
 رفعا باأللف كانا ظاىر إلى أضيفا فإن ، بكمتييما ومررت ، كمتييما ورأيت ، كمتاىما وجاءتني
 ومررت ، المرأتين وكمتا الرجمين كال ورأيت ، المرأتين وكمتا الرجمين كال جاءني :نحو وجرا ونصبا
 أن بين ثم. "وصال مضافا بمضمر إذا وكال" المصنف قال فميذا ، المرأتين وكمتا الرجمين بكال
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 وابنتان وابنان تقدم كما بالمثنى ممحقان واثنتان فاثنان وابنتين ابنين مجرى يجريان واثنتين اثنين
   0 حقيقة مثنى

 *لغات العرب في إعراب المثنى والممحق بو 

 لمعرب في إعراب المثنى والممحق بو ثالث لغات:

في لغة  المشيور ىو وىذا بالياء ويجر وينصب باأللف يرفع بو ألحق وما المثنى أن األولى:
  0العرب 

وىو  وجرا نصبا والياء رفعا األلف عمى مقدرة بحركة بو والممحق المثنى في اإلعراب أن الثانية:
   0الصحيح 

 جاء :فيقول وجرا ونصبا رفعا مطمقا باأللف بو والممحق المثنى يجعل من العرب منالثالثة: أن 
   0 كالىما بالزيدان ومررت ، كالىما الزيدان ورأيت ، كالىما الزيدان
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          رابعةالمحاضرة ال

 "جمع المذكر السالم"

 يقول ابن مالك: 

 ومذنب عامر جمع سالم    وانصب اجرر وبيا بواو وارفع

 تقدم وقد المثنى والثاني الستة األسماء أحدىما بالحروف يعربان قسمين المصنف ذكر
 حمل وما السالم المذكر جمع وىو الثالث القسم البيت ىذا في ابن مالك ذكر ثم عمييما الكالم
عرابو عميو  .  وجرا نصبا وبالياء رفعا بالواو وا 

 *أقسام جمع المذكر السالم:

.  وصفة ، جامد :قسمان وىو الجمع ىذا يجمع ما إلى ((ومذنب،  عامر)) بقولو وأشار 
 يكن لم فإن التركيب ومن التأنيث تاء من خاليا عاقل لمذكر عمما يكون أن الجامد: في فيشترط
 رجيل :نحو ذلك جاز صغر إذا نعم،  رجمون رجل في يقال فال والنون بالواو يجمع لم عمما

ن  ، وصف ألنو ورجيمون  وكذا ، زينبون زينب في يقال فال بيما يجمع لم مذكر لغير عمما كان وا 
ن ، الحقون فرس اسم الحق في يقال فال عاقل غير لمذكر عمما كان إن  التأنيث تاء فيه كان وا 

 فال مركبا كان إذا وكذلك  الكوفيون ذلك وأجاز،  طمحون طمحة في يقال فال بيما يجمع ال فكذلك
 . بعضيم وأجازه سيبوييون سيبويو في يقال

 باب من ليست التأنيث تاء من خالية عاقل لمذكر صفة تكون أن :الصفة في ويشترط
  0 والمؤنث المذكر فيو يستوي مما وال فعمى فعالن بان من وال فعالء أفعل

 وخرج ، حائضون حائض في يقال فال لمؤنث صفة كان ما لمذكر صفة بقولنا فخرج
 بقولنا وخرج،  سابقون فرس صفة سابق في يقال فال عاقل غير لمذكر صفة كان ما عاقل بقولنا
 فيو يقال فال عالمة نحو التأنيث تاء فيه ولكن عاقل لمذكر صفة كان ما التأنيث تاء من خالية

 استاذ المادة          
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 فال حمراء مؤنثو فإن أحمر نحو كذلك كان ما فعالء أفعل باب من ليست بقولنا وخرج ، عالمون
 سكرانون يقال فال وسكرى سكران نحو فعمى فعالن باب من كان ما وكذلك،  أحمرون فيو يقال

 وامرأة صبور رجل يقال فإنو وجريح صبور نحو والمؤنث المذكر الوصف في استوى إذا وكذلك
  0 جريحون وال صبورون السالم المذكر جمع في يقال فال جريح وامرأة جريح ورجل صبور

  الممحق بجمع المذكر السالم:

 واألىمونا ألحق وبابو     عشرونا وبو ذين وشبو

 والسنونا شذ وأرضون       عميونا وعالمون أولو

 يطرد قوم عند وىو الباب ذا     يرد قد حين ومثل وبابو    

 مستكمل غير واحد لو أو،  لفظو من لو واحد ماالالممحق بجمع المذكر السالم: ىو 
   0 لمشروط

 من لو واحد ال ألنو السالم المذكر بجمع ممحق تسعين إلى ثالثون وىو وبابه فعشرون
 المذكورة الشروط فيو ليس أىل وىو مفرده ألن به ممحق أهمون وكذلك ،  عشر يقال ال إذ لفظو
 وعالم عالم جمع وعالمون لفظو من لو واحد ال ألنو أولو وكذلك،  كرجل جامد جنس اسم ألنو

  0 جامد جنس اسم كرجل

 جمع وأرضون ،  يعقل ال لما لكونو المذكورة الشروط فيو وليس الجنة ألعمى اسم وعميون 
  0 مؤنث جامد جنس اسم وأرض أرض

 سبق لما المذكر بالجمع ممحقة كميا فيذه،  مؤنث جنس اسم والسنة سنة جمع والسنون 
 . لمشروط مستكممة غير أنيا من
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 *لغات العرب في نون جمع المذكر السالم ونون المثنى: 

 نطق بكسره من وقل فافتح     التحق بو وما مجموع ونون

 فانتبو استعمموه ذاك بعكس      بو والممحق ثني ما ونون

 :قولو ومنو شذوذا تكسر وقد الفتح بو ألحق وما الجمع نون حق

 آخرينِ  زعانف وأنكرنا      أبيو وبني جعفرا عرفنا

  0 القافية حرف مكسورة القصيدة أن بدليل"  آخرين"  قولو في الجمع نون كسر: فيو الشاىد

  0اإلعراب: آخرين: صفة لــ )زعانف( منصوب بالياء نيابة عن الفتحة ألنو جمع مذكر سالم 

  : وقولو

 يقيني وال عمي يبقي أما       وارتحال حل الدىر أكل 

 األربعينِ  حد جاوزت وقد      مني الشعراء تبتغي وماذا                    

 ، القصيدة أبيات في رأيت كما النون بكسر فيو الرواية وردت حيث"  االربعين"  قولو: فيو الشاىد
 معاممة عومل أنو عمى النون عمى الظاىرة بالحركات معرب أنو عمى خرجو من العمماء فمن

 معرب سالم مذكر جمع أنو عمى خرجو من ومنيم ويقطين، وغسمين ومسكين حين نحو من المفرد
 . ىنا الشارح وعميو النون كسر ولكنو ، الكسرة عن نيابة بالياء

  0اإلعراب: األربعين: مضاف إليو مجرور بالياء 

 .ذلك زعم لمن خالفا لغة ـــ يعني النون ــــ  كسرىا وليس

 :قولو ومنو لغة وفتحيا الكسر بو والممحق المثنى نون وحق

 وتغيب لمحة إال ىي فما      عشية استقمت أحوذيين عمى
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 يأتي كسرىا الن ، بضرورة وليست ، لغة وىي"  أحوذيين"  قولو من المثنى نون فتح: فيو الشاىد
  0 غرض بو يفوت وال الوزن معو

  0اإلعراب: أحوذيين: اسم مجرور بالياء 

 وليس القمة في الجمع نون ككسر التثنية في النون فتح أن تعالى اهلل رحمو بن مالكا كالم وظاىر
  0 قدمناه كما لغة التثنية في وفتحيا شاذ الجمع في كسرىا بل كذلك

 :الشاعر قول األلف مع الفتح ومن

 ظبيانا أشبيا ومنخرين     والعينانا الجيد منيا أعرف

  0 المثنى نون فتح حيث"  والعينانا"  قولو: فيو الشاىد

: اسم معطوف عمى "الجيد" منصوب بالفتحة الواو حرف عطف ، والعينانااإلعراب: والعينانا: 
  0المقدرة عمى األلف منع من ظيورىا التعذر 

 جمع المؤنث السالم:*

 يقول ابن مالك:      

 معا النصب وفي الجر في يكسر         جمعا قد وألف بتا وما

ىو ما سمم فيو بناء الواحد ، أي ما كان األلف والتاء سببا في داللتو جمع المؤنث السالم: 
  0عمى الجمع نحو: ىندات ومفردىا "ىند" فاأللف والتاء فيو مزيدتين 

أما نحو "قضاة" ، و"أبيات" فيي ليست بجمع مؤنث سالم ، ألن "قضاة" ألفو غير زائدة بل 
ىي منقمبة عن اصل وىو الياء ألن أصميا "ُقَضَية" ، و"أبيات" تاءه أصمية ، فداللة كل واحد 

نما ىو بالصيغة .   منيما عمى الجمع ليس باأللف والتاء وا 
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 ورأيت ىندات جاءني نحو بالكسرة ويجر بوينص بالضمة يرفع أن الجمع هذا وحكم*
 وىو النصب حالة في مبني أنو بعضيم وزعم الفتحة عن الكسرة فيو فنابت بيندات ومررت ىندات
 . لبنائو موجب ال إذ فاسد

 جمع المؤنث السالم:ب *الممحق

 يقول ابن مالك:  

 قبل أيضا ذا فيو كأذرعات     جعل قد اسما والذي أوالت ذاك

 تنصب أنيا في السالم المؤنث جمع مجرى تجرى أوالت أن إلى أوالت كذا بقولو أشار
 . لفظيا من ليا مفرد ال ألنيا وذلك بو ممحقة ىي بل سالم مؤنث بجمع وليست بالكسرة

 نحو بو والممحق الجمع ىذا من بو سمي ما أن إلى جعل قد اسما والذي بقولو أشار ثم
 ورأيت أذرعات ىذه نحو التنوين منو يحذف وال بو التسمية قبل كان كما بالكسرة ينصب أذرعات
 : آخران مذىبان وفيو الصحيح المذىب ىو ىذا بأذرعات ومررت أذرعات

 أذرعات ىذه نحو التنوين منو ويزال بالكسرة ويجر وينصب بالضمة يرفع أنو :أحدىما
 .  بأذرعات ومررت أذرعات ورأيت

 أذرعات ىذه: "نحو التنوين منو ويحذف بالفتحة ويجر وينصب بالضمة يرفع أنو والثاني
 :قولو ويروى ،"بأذرعات ومررت أذرعات ورأيت

 عالي نظر دارىا أدنى بيثرب     وأىميا أذرعاتِ  من تنورتيا

  0فإنو جره بالفتحة عمى لغة من المغات "  أذرعات"  قولو: فيو الشاىد
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          خامسةالمحاضرة ال

  *الممنوع من الصرف 

 يقول ابن مالك:   

 ردف أل بعد يك أو يضف لم ما     ينصرف ال ما بالفتحة وجر

 ينصرف ال الذي االسم وىو حركة عن حركة فيو ناب مما الثاني القسم إلى البيت بيذا أشار
 بالفتحة ويجر،  أحمد   رأيت :نحو بالفتحة وينصب،  أحمد   جاء :نحو بالضمة يرفع أنو وحكمو

 والالم األلف بعد يقع أو يضف لم إذا ىذا الكسرة عن الفتحة فنابت،  بأحمد   مررت :نحو أيضا
 باألحمد   مررت :نحو والالم األلف دخمو إذا وكذا ، مبأحمدك   مررت :نحو بالكسرة جر أضيف فإن
   0 بالكسرة يجر فإنو

 الخمسة: االفعال *

 يقول ابن مالك:      

 وتسألونا وتدعين رفعا     النونا يفعالن لنحو واجعل

 مظممو لترومي تكوني كمم      سمو والنصب لمجزم وحذفيا   

 "الخمسة فعالاأل" وذلك بالنيابة األفعال من يعرب ماإلى  أشار ابن مالك في ىذين البيتين
 يضربان نحو الياء أولو في كان سواء اثنين ألف عمى اشتمل فعل كل إلى ":"يفعالن بقوله فأشار

   0 تضربان :نحو التاء أو

    0 تضربين   أنت   :نحو مخاطبة ياء بو اتصل فعل كل إلى و"تدعين": بقوله وأشار

 أولو في كان سواء تضربون أنتم :نحو الجمع واو بو اتصل فعل كل إلى و"تسألون": بقوله وأشار
  0 يضربون الزيدون :نحو الياء أو مثل كما التاء

 استاذ المادة          

أ.م.د. بكر رحمن حميد األّركي   
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 حكمها:

 ترفع (( ،وتفعمين ، وتفعمون ، ويفعمون ، وتفعالن،  يفعالن)) :وىي الخمسة فعالاأل ىذه
 :نحو الضمة ىي التي الحركة عن فيو النون فنابت،  بحذفيا وتجزم وتنصب،  النون بثبوت

 بحذفيا وتجزم وتنصب،  النون ثبوت رفعو وعالمة مرفوع مضارع فعل :فيفعالن ، يفعالن الزيدان
 "يخرجا"و "يقوما" من النون سقوط والجزم النصب فعالمة،  يخرجا ولم،  قوماي لن الزيدان: نحو

ل ن   ت ف ع م وا ل م   ف إ ن  } تعالى قولو ومنو  { .النَّار   ف اتَّق وا ت ف ع م وا و 

 *المعتل من االسماء:

 يقول ابن مالك:     

 مكارما والمرتقي كالمصطفى    ما األسماء من معتال وسم

 قصرا قد الذي وىو جميعو     قدرا فيو اإلعراب فاألول

 يجر أيضا كذا ينوى ورفعو     ظير ونصبو منقوص والثان

 المعتل من االسماء قسمان: 

 ،  ورحى عصا، نحو:  الزمة ألف آخره في الذي المعرب االسم ىوو  األول: االسم المقصور:
 المنقوص من وباأللف،  إذا :نحو المبني من وبالمعرب،  يرضى :نحو الفعل من باالسم فاحترز

 تمزمو ال ألفو فإن الزيدان :نحو الرفع حالة في المثنى من ((الزمةـ ))وب سيأتي كما القاضي :نحو
  0 الزيدين رأيت نحو والنصب الجر في ياء تقمب إذ

 والنصب الرفع اإلعراب حركات جميع فيو قدرت االسم المقصور أن إلى ابن مالك أشار ثم
 .  والجر

 المرتقي :نحو كسرة قبميا الزمة ياء آخره الذي المعرب االسم ىوو  :المنقوص: االسم والثاني
" كسرة قبميا" وبقولنا،  الذي :نحو المبني عن وبالمعرب،  يرمي :نحو الفعل عن باالسم فاحترز
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 بالضمة رفعو في الصحيح مجرى جار معتل فيذا،  ورمي ، ظبي :نحو سكون قبميا التي عن
  0 بالكسرة وجره بالفتحة ونصبو

ن ا ي ا: }تعالى اهلل وقال ، القاضي   رأيت :نحو  النصب فيو يظير أنو المنقوص ىذا وحكم م   ق و 
يب وا ي   أ ج   ومررت ، القاضي جاء :نحو الياء عمى لثقميما والجر الرفع فيو ويقدر، { اهلل   د اع 

  0 الياء عمى مقدرة كسرة الجر وعالمة ، الياء عمى مقدرة ضمة الرفع فعالمة،  بالقاضي

 :المعتل من االفعال*

 يقول ابن مالك:     

 عرف فمعتال ياء أو واو أو     ألف منو آخر فعل وأي

 أو،  يغزو :نحو ضمة قبميا واو آخره في كان ما ىو األفعال من المعتل أن إلى ابن مالك أشار
  0 يخشى نحو فتحة قبميا ألف أو،  يرمى :نحو كسرة قبميا ياء

 اعراب المعتل:  *

 يقول ابن مالك:    

 يرمي كيدعو ما نصب وأبد     الجزم غير فيو انو فاأللف  

 الزم حكما تقض ثالثين     جازما واحذف انو فييما والرفع

 غير فييا يقدر األلف أن: فذكر المعتل الفعل في اإلعراب كيفية البيتين ىذين في ذكر
 عمى مقدرة ضمة رفعو وعالمة مرفوع: فيخشى،  يخشى زيد :نحو والنصب الرفع وىو الجزم
 الجزم وأما ، األلف عمى مقدرة فتحة النصب وعالمة منصوب :فيخشى ، يخشى ولن ،األلف

  0 يخش لم نحو اآلخر الحرف لو يحذف ألنو فيظير

 :نحو ياء أو واو آخره فيما يظير النصب أن إلى "يرمي كيدعو ما نصب وأبد" بقولو وأشار
  0 يرمي   ولن ، يدعو   لن
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 ويرمي،  يدعو :نحو والياء الواو في يقدر الرفع أن إلى "انو فييما والرفع" بقولو وأشار 
  0 والياء الواو عمى مقدرة ضمة الرفع فعالمة

 في تحذف والياء والواو األلف وىي الثالث أن إلى "ثالثين جازما واحذف" بقولو وأشار
  0 والياء والواو األلف حذف الجزم فعالمة ،  يرم   ولم ، يغز   ولم ، يخش   لم نحو الجزم

 الثالثة في يظير الجزم وأن،  والياء والواو األلف في يقدر الرفع أن ذكره ما وحاصل
  0 األلف في ويقدر والواو الياء في يظير النصب وأن ، بحذفيا
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          ةسادسالمحاضرة ال

 "النكرة والمعرفة"

 *معنى النكرة

 يقول ابن مالك:    

 ذكرا قد ما موقع واقع أو     مؤثرا أل قابل نكرة

 "أل" يقبل ما فمثال ، "أل" يقبل ما موقع يقع أو التعريف فيو وتؤثر أل يقبل ما: النكرة
 وال "أل" يقبل مما "التعريف فيو وتؤثر" بقولو واحترز ، الرجل :فتقول رجل :التعريف فيو وتؤثر
 فيو تؤثر لم لكنيا "أل" عميو فتدخل (العباس) :فيو تقول فإنك عمما (عباسـ)ك التعريف فيو تؤثر

 بمعنى التي "ذو" أل يقبل ما موقع وقع ما ومثال،  عميو دخموىا قبل معرفة ألنو ، التعريف
 موقع واقعة لكنيا "أل" تقبل ال وىي نكرة (ذوـ)ف،  مال صاحب أي،  مال ذو جاءني :نحو صاحب
 . الصاحب: نحو" أل" يقبل وصاحب صاحب

 *معنى المعرفة وأنواعها

 يقول ابن مالك:    

 والذي والغالم وابني وىند    وذي كيم معرفة وغيره

 :أقسام ستة وىي المعرفة النكرة غير أي

 "، الغالمـ "ك والالم باأللف والمحمى،  "ىندـ "ك والعمم " ،ذيـ "ك اإلشارة واسم،  "ىمـ "ك المضمر
 . األقسام ىذه عمى وسنتكمم "ابنيـ "ك منيا واحد إلى أضيف وما" ، الذيـ "ك والموصول

 

 

 استاذ المادة          

أ.م.د. بكر رحمن حميد األّركي   
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 *الضمائر

 يقول ابن مالك:     

 بالضمير سم وىو كأنت    حضور أو غيبة لذي فما

 ضمير: أحدىما قسمان وىو حضور أو " ،ىوـ "ك غيبة عمى دل ما الضمير أن إلى يشير
 ." أنا" :نحو المتكمم ضمير: والثاني " ،أنت" :نحو المخاطب

 *أقسام الضمير البارز

 يقول ابن مالك:   

 أبدا اختيارا إال يمي وال     يبتدا ال ما منو اتصال وذو                     

 ممك ما سميو من واليا والياء     أكرمك ابني من والكاف كالياء  

ـ ك بو يبتدأ ال الذي ىو :فالمتصل ، ومنفصل متصل :إلى ينقسم البارز الضميريشير إلى أن 
 جاء وقد ، إالك أكرمت ما :يقال فال االختيار في "إال" بعد يقع وال ، ونحوه "أكرمك" من "الكاف"

 :كقولو الشعر في شذوذا

 ناصر إاله عوض لي فما عمي     بغت فئة من العرش برب أعوذ

 ضرورة في إال يجوز ال شاذ وىو ،" إال" بعد المتصل الضمير وقع حيث"  إاله"  قولو: فيو الشاىد
 ، الكالم سعة في جائز سائغ عندىم ذلك فإن مذىبو، نحو ذىب ومن االنباري ابن عند إال الشعر،

 . مثالو عمى تحذو أن عندىم ولك

اإلعراب: إاله: "إال" حرف استثناء ، و"الياء" ضمير متصل مبني عمى الضم في محل نصب 
 مستثنى . 
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 :وقولو

 ديار إالك يجاورنا ال أن     جارتنا كنت ما إذا عمينا وما

 . شذوذا إال بعد المتصل الضمير وقع حيث"  إالك"  قولو: فيو الشاىد

 اإلعراب: إالك: "إال" حرف استثناء ، و"الكاف" ضمير متصل مبني في محل نصب مستثنى . 

  *الضمائر كمها مبنية

 يقول ابن مالك:     

 نصب ما كمفظ جر ما ولفظ     يجب البنا لو مضمر وكل

 تجمع وال تثنى وال تصغر ال ولذلك ، الجمود في بالحروف لشبييا مبنية كميا المضمرات
ذا  جر أو نصب ضمير كل وىو ، والنصب الجر فيو يشترك ما فمنها:*،  مبنية أنيا ثبت وا 

نو ، بك ومررت،  أكرمتك :نحو متصل  ، نصب موضع في أكرمتك في (الكافـ )ف،  ولو،  وا 
 . جر موضع في (لو) وفي،  نصب موضع في (إنو) في (الياء)و،  جر موضع في (بك) وفي

 :بقولو ابن مالك إليو وأشار" نا" وىو والجر والنصب الرفع فيوما يشترك  ومنها:*

 المنح نمنا فإننا بنا كأعرف    صمح "نا" وجر والنصب لمرفع

 . بنا :نحو ولمجر،  فإننا :نحو ولمنصب،  نمنا :نحو لمرفع "نا" لفظ صمح أي

 :نحو النصب ومثال،  اضربي: نحو الرفع فمثال "الياء" والجر والنصب لمرفع يستعمل ومما
 . بي مر :نحو الجر ومثال،  أكرمني

 ومثال،  أكرمتيم :النصب ومثال،  قائمون ىم :الرفع فمثال "ىم" أيضا الثالثة في ويستعمل
 . ليم :الجر
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نما  لمرفع تكون" نا" ألن وجو كل من" نا" يشبيان ال ألنيما ( ،وىم ، الياء) المصنف يذكر لم وا 
ن فإنيا "الياء" بخالف،  الثالثة األحوال في متصل ضمير وىي واحد والمعنى والجر والنصب  وا 
 في واحد بمعنى تكن لم الثالثة األحوال في متصال ضميرا وكانت والجر والنصب لمرفع استعممت
 "ىم" وكذلك،  لممتكمم والجر النصب حالتي وفي،   لممخاطب الرفع حال في ألنيا الثالثة األحوال

ن ألنيا  ضمير الرفع حالة في ألنيا" نا" مثل فميست الثالثة األحوال في واحد بمعنى كانت وا 
  . متصل ضمير والجر النصب حالتي وفي،  منفصل

 *من ضمائر الرفع المتصمة "األلف ، والواو ، والنون"

 يقول ابن مالك:     

 واعمما كقاما وغيره غاب    لما والنون والواو وألف

 فمثال ، ولممخاطب لمغائب وتكون المتصمة الرفع ضمائر من "والنون والواو األلف"
 ، واعمموا،  اعمما :المخاطب ومثال،  قمن واليندات ، قاموا والزيدون ، قاما الزيدان :الغائب
 الثالثة ىذه ألن ، بجيد ىذا وليس والمتكمم المخاطب "وغيره" المصنف قول تحت ويدخل ، واعممن

  . مثمنا كما المخاطب أو لمغائب تكون إنما بل أصال لممتكمم تكون ال

 الضمير المستتر والضمير البارز*

 يقول ابن مالك:      

 تشكر إذ نغتبط أوافق كافعل...  يستتر ما الرفع ضمير ومن

 بواجب والمراد،   وجائزه االستتار واجب إلى والمستتر،  وبارز مستتر إلى الضمير ينقسم
 . الظاىر محمو يحل ما :االستتار بجائز والمراد،  الظاىر محمو يحل ال ما :االستتار

 :أربعة االستتار فيها يجب التي المواضع من البيت ىذا في المصنف وذكر
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 ألنو إبرازه يجوز ال الضمير وىذا،  أنت :التقدير "افعلـ "ك ، المخاطب لمواحد األمر فعل: األول
 في المستتر لمضمير تأكيد "أنتـ "ف "أنت افعل" فأما،  زيد افعل :تقول فال الظاىر محمو يحل ال
 الثنين أو لواحدة األمر كان فإن ، افعل :فتقول عنو االستغناء لصحة "ل  ع  ف  "ا لـ بفاعل وليس "افعل"
  . واضربن،  واضربوا ، واضربا،  اضربي :نحو الضمير برز لجماعة أو

 كان "أنا أوافق" :قمت فإن،  أنا :والتقدير "أوافق" :نحو اليمزة أولو في الذي المضارع الفعل: الثاني
 . المستتر لمضمير تأكيدا "أنا"

 . نحن أي "نغتبط" :نحو النون أولو في الذي المضارع الفعل: الثالث

 كان فإن،  أنت أي "تشكر" :نحو الواحد لخاطب التاء أولو في الذي المضارع الفعل: الرابع
 وأنتم ، تفعالن وأنتما،  تفعمين أنت  : نحو الضمير برز لجماعة أو الثنين أو لواحدة الخطاب
 . تفعمن   وأنتن   ، تفعمون

 .الضمير استتار فييا يجب التي المواضع من المصنف ذكره ما  ىذا

 الظاىر محمو يحل ألنو االستتار جائز الضمير وىذا ، ىو أي "يقوم زيد" االستتار جائز ومثال*
 بمعناه كان وما،  تقوم ىند :نحو غائبة أو غائب إلى أسند فعل كل وكذلك،  أبوه يقوم زيد :فتقول
 . ىو أي "قائم زيد" :نحو

 *ضمائر الرفع المنفصمة

 يقول ابن مالك:      

 تشتبو ال والفروع وأنت ىو     أنا وانفصال ارتفاع وذو

لى مستتر إلى ينقسم الضمير أن تقدم  إلى ينقسم والبارز ، المستتر في الكالم وسبق بارز وا 
: والمنفصل ، ذلك في الكالم وسبق ومجرورا ومنصوبا مرفوعا يكون: فالمتصل ، ومنفصل متصل
 . مجرورا يكون وال ومنصوبا مرفوعا يكون
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 "نحن"و ، وحده لممتكمم "أنا" :عشر اثنا وىو المنفصل المرفوع البيت ىذا في المصنف وذكر
 أو لممخاطبين "أنتما"و،  لممخاطبة "أنت  "و،  لممخاطب "أنت  "و،  نفسو المعظم أو المشارك لممتكمم

 أو لمغائبين" ىما"و،  لمغائبة "وىي ، ىو"و لممخاطبات "ن  ت  أن  "و،  لممخاطبين "أنتم"و،  المخاطبتين
 . لمغائبات" ىن  "و،  لمغائبين" ىم"و ، الغائبتين

 *ضمائر النصب المنفصمة

 يقول ابن مالك:    

 مشكال ليس والتفريع إياي     جعال انفصال في انتصاب وذو

 لممتكمم" أياي" :عشر اثنا وىو المنفصل المنصوب إلى البيت ىذا في ابن مالك أشار
،  لممخاطبة" إياك  "و،  لممخاطب" إياك  "و،  نفسو المعظم أو المشارك لممتكمم" إيانا"و ،وحده

، لمغائب" إياه"و،  لممخاطبات" إياكن  "و،  لممخاطبين" إياكم"و،  المخاطبتين أو لممخاطبين" إياكما"و
  . لمغائبات" إياىن  "و،  لمغائبين" إياىم"و،  الغائبتين أو لمغائبين" إياىما"و،  لمغائبة" إياىا"و
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          ةبعساالمحاضرة ال

 "النكرة والمعرفة"

 اتصال الضمير وانفصاله*

 يقول ابن مالك:       

 المتصل يجيء أن تأتى إذا    المنفصل يجيء ال اختيار وفي

 إال المنفصل إلى عنو العدول يجوز ال المتصل بالضمير فيو يؤتى أن أمكن موضع كل
 فتقول بالمتصل اإلتيان يمكن ألنو،  إياك أكرمت أكرمتك في تقول فال المصنف سيذكره فيما

 في الضمير جاء وقد،  أكرمت إياك :نحو المنفصل تعين بالمتصل اإلتيان يمكن لم فإن،  أكرمتك
 :كقولو متصال بو اإلتيان إمكان مع منفصال الشعر

 الدىارير دىر في األرض إياىم     ضمنت قد األموات الوارث بالباعث

 بالشعر، خاص وذلك ، فصمو إلى الضمير وصل عن عدل حيث" إياىم ضمنت" قولو: فيو الشاىد
 . "االرض ضمنتيم قد" لقال الكالم يستحقو ما عمى بو جاء ولو ، الكالم سعة في يجوز وال

" االرض"و ، الفاعل عمى تقدم بو مفعول" إياىم"، و لمتأنيث والتاء ، ماض فعل" ضمنت" اإلعراب:
  ت . ضمن فاعل

 متصال: به يؤتى أن إمكان مع منفصال بالضمير فيها يؤتى أن يجوز التي المواضع*

 يقول ابن مالك:   

 انتمى الخمف كنتو في أشبيو    وما سمنيو ىاء افصل أو وصل

 االنفصاال اختار غيري أختار           واتصاال ، خمتنيو كذاك  

 استاذ المادة          

أ.م.د. بكر رحمن حميد األّركي   
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 منفصال بالضمير فييا يؤتى أن يجوز التي المواضع إلى البيتين ىذين في ابن مالك أشار
 منيما الثاني مفعولين إلى يتعدى ما إلى "سمنيو" بقولو فأشار، * متصال بو يؤتى أن إمكان مع
 االتصال "سمنيو" ىاء في لك فيجوز،  سمنيو الدرىم :نحو ضميران وىما األصل في خبرا ليس
 ، أعطيتكو الدرىم :نحو أشبيو فعل كل وكذلك،  إياه سمني :نحو واالنفصال،  سمنيو :نحو

 . إياه وأعطيتك

 ظاىر وىو السواء عمى واالتصال االنفصال المسألة ىذه في يجوز أنو المصنف كالم وظاىر*
 . النحويين أكثر كالم

 :بقولو وأشار بالشعر مخصوص االنفصال وأن واجب فييا االتصال أن سيبويو كالم وظاىر*

 . وانفصالو اتصالو يجوز فإنو ضميرا وأخواتيا كان خبر كان إذا أنو إلى انتمى الخمف كنتو في
 االنفصال سيبويو واختار،  "كنتو" :نحو االتصال المصنف فاختار،  منيما المختار في واختمف*

 . إياه وكنت كنتو الصديق تقول  "إياه كنت" :نحو

 مفعولين إلى تعدى فعل كل وىو "خمتنيو" :نحو في االتصال المصنف عند المختار وكذلك*
  . ضميران وىما األصل في خبر منيما الثاني

 أرجح سيبويو ومذىب،  إياه خمتني :نحو االنفصال أيضا ىذا في المختار أن سيبويو ومذىب*
 :الشاعر قال ، ليم المشافو وىو عنيم سيبويو حكاه ما عمى العرب لسان في الكثير ىو ألنو

 حذام قالت ما القول فإن     فصدقوىا حذام قالت إذا

 الناظم، إليو ذىب مما أرجح سيبويو مذىب أن يزعم وىو البيت بيذا الشارح جاء قدالشاىد فيو: 
 لمعمماء يجوز ال فكرة وىي كسيبويو، جميل عالم إلى منسوبا يكون بأن الحق يعرف أن أراد وكأنو

 ما االرجح بل والجميور، سيبويو إليو ذىب ما ىو ليس المسألة في االرجح إن ثم بيا، يتمسكوا أن
 المفعول وفي كان خبر في أرجح االتصال أن من الطراوة وابن والرماني، مالك، ابن إليو ذىب
 .  وأخواتيا ظن معمولي من الثاني
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 *تقديم االخص من الضمائر

 يقول ابن مالك:      

 انفصال في شئت ما وقدمن      اتصال في األخص وقدم

 الغائب ضمير من أخص المخاطب وضمير المخاطب ضمير من أخص المتكمم ضمير
 األخص تقديم وجب متصمين كانا فإن اآلخر من أخص أحدىما منصوبان ضميران اجتمع فإن

 الياء من أخص ألنيما،  الياء عمى والياء الكاف بتقديم "وأعطيتنيو أعطيتكو الدرىم" :فتقول منيما
 .  لمغائب والياء لممتكمم والياء لممخاطب الكاف ألن

 قوم وأجازه "أعطيتيمونى" وال "أعطيتيوك" :تقول فال االتصال مع الغائب تقديم يجوز وال* 
 الباطل أراىمني "عنو اهلل رضي" عثمان قول من الحديث غريب في األثير ابن رواه ما ومنو

 .  شيطانا

 إياه أعطيتك الدرىم :فقمت األخص قدمت شئت فإن بالخيار كنت أحدىما فصل فإن*
ن ، إياه وأعطيتني ليو ، إياي   وأعطيتو،  إياك وأعطيت   :فقمت األخص غير قدمت شئت وا   أشارو  وا 

 " . انفصال في شئت ما وقدمن" :بقولو

 عند االنفصال في األخص غير تقديم يجوز إنما بل إطالقو عمى ليس ذكره الذي وىذا* 
 فال الغائب تقديم يجز لم " ،إياه أعطيتك زيد" :قمت فإن ، يجز لم لبس خيف فإن ، المبس أمن
 . آخذ أو مأخوذ زيد ىل يعمم ال ألنو " ،إياك أعطيتو زيد" :تقول
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 *انفصال الضمير واتصاله

 يقول ابن مالك:       

 وصال فيو الغيب يبيح وقد    فصال الزم الرتبة اتحاد وفي

 ، مخاطبين أو ، لمتكممين يكونا كأن،  الرتبة في واتحدا ، منصوبين وكانا ، ضميران اجتمع إذا
،  إياه وأعطيتو،  إياك وأعطيتك ، إياي أعطيتني :فتقول أحدىما في الفصل يمزم فإنو،  غائبين أو
 كانا إن نعم،  أعطيتيوه وال،  أعطيتكك وال،  أعطيتني :تقول فال الضميرين اتصال يجوز وال

ليو،  أعطيتيماه الدرىم الزيدان :نحو،  يتصالن فقد لفظيما واختمف غائبين  في بقولو أشار وا 
     :الكافية

 اقتضت الضرورة األرض إياىم     ضمنت ونحو ما اختالف مع      

 آخر إلى ضمنت ونحو" :بقولو وأشار،  منيا وليس األلفية نسخ بعض في البيت ىذا أثبت وربما
 :كقولو ضرورة اتصالو فيو يجب موضع في منفصال بالضمير اإلتيان أن إلى "البيت

 الدىارير دىر في األرض إياىم     ضمنت قد األموات الوارث بالباعث

 . ذلك ذكر تقدم وقد

 *لزوم نون الوقاية لمفعل:

 يقول ابن مالك:       

 نظم قد وليسي وقاية نون    التزم الفعل مع النفس يا وقبل

 الفعل تقي ألنيا بذلك وسميت،  "الوقاية نون" تسمى نون لزوما لحقتو المتكمم ياء بالفعل اتصل إذا
 شذوذا" ليس" مع حذفيا جاء وقد،  "أكرمني"و،  "يكرمني"و،  "أكرمني" :نحو وذلك،  الكسر من
 :الشاعر قال كما
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 ليسي الكرام القوم ذىب إذ     الطيس كعديد قومي عددت

 ضميرا بخبره أتى فإنو االول أما"  ليسي"  لفظ في وكالىما شاىدان، البيت ىذا في: فيو الشاىد
 - ىذا مذىبيم عمى - عميو يجب فكان منفصال، إال يكون أن النحاة جميرة عند يجوز وال متصال

 .إياي ليس الكرام القوم ذىب: يقول أن

 مع ليس من الوقاية نون حذف حيث - ىنا أجمو من بالبيت الشارح جاء الذي وىو  والثاني
  . فعل" ليس" أن إلى ذىبوا الذين الجميور عند شاذ وذلك ، المتكمم بياء اتصاليا

 وجوبا فيو مستتر ضمير واسمو ، االستثناء عمى دال ناقص ماض فعل: ليس ، "ليسي"اإلعراب: 
 . نصب محل في السكون عمى مبني خبره والياء ، القوم من المفيوم البعض عمى يعود ىو تقديره

 وما،  اهلل عفو إلى أفقرني ما :فتقول ؟ال أم الوقاية نون تمزمو ىل :التعجب في أفعل في واختمف*
 .  تمزم أنيا والصحيح فيو يمتزميا ال من عند،  اهلل عفو إلى أفقري

 حكم نون الوقاية مع الحروف:*

 يقول ابن مالك:      

 مخبرا وكن اعكس "لعل" ومع    ندرا "ليتي"و فشا "ليتني"و

 سمفا قد من بعض وعني مني   خففا واضطرارا البقايات في

 ال الوقاية نون وأن "ليت" فذكر،  الحروف مع الوقاية نون حكم البيتين ىذين في ذكر
 :كقولو نذورا إال منيا تحذف

 مالي جل وأتمف أصادفو    ليتي قال إذ جابر كمنية

 كالم وظاىر ، المتكمم لياء الناصبة ليت من الوقاية نون حذف حيث" ليتي" قولو: فيو الشاىد
نما ، بشاذ ليس الحذف ىذا أن والشارح المصنف  الوجو ىذا عمى الكالم وىذا ، قميل نادر ىو وا 

 في لك يجوز بل ، ليت مع الوقاية بنون تجئ أن عنده يمزم ال فإنو ، النحاة من الفراء مذىب ىو
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ن ،  تتركيا أن السعة  حيث ضرورة النون ترك أن تفيد سيبويو وعبارة أولى، بيا االتيان كان وا 
  اىـ . (("الضاربي: "قالوا حيث باالسم شبيوه كأنيم اضطروا إذا" ليتي" الشعراء قالت وقد)): قال

 ،  نصب محل في السكون عمى مبني اسمو، والياء ونصب، تمن حرف: ليت" ليتي"اإلعراب: 
 في والجممة ، بو مفعول والياء ، أنا تقديره وجوبا فيو مستتر ضمير وفاعمو مضارع فعل" أصادف"

 .  ليت خبر رفع محل

 {م ع ي مْ  ك ْنت   ل ْيت ِني ي ا: }تعالى اهلل قال القرآن ورد وبو ثبوتيا العرب لسان في والكثير*

: فرعون عن حكاية تعالى كقولو النون من تجريدىا فالفصيح ، ليت بعكس أنيا فذكر "لعل" وأما*
 . { األ ْسب اب   أ ْبم غ   ل ع مِّي}

 :الشاعر كقول النون ثبوت ويقل*

 ماجد ألبيض قبرا بيا أخط    لعمني القدوم أعيراني فقمت

 . قميل وىو ، لعل مع الوقاية بنون جاء حيث ، "لعمني" قولو: فيو الشاىد

 مضارع، فعل: "أخط"،  اسميا والياء لموقاية، والنون ونصب، تعميل حرف: لعلـ " لعمني"اإلعراب: 
 .  لعل خبر رفع محل في وفاعمو المضارع وجممة ، أنا تقديره وجوبا فيو مستتر ضمير وفاعمو

 ، وكأن ، وأن ، إن وىي،  ولعل ليت أخوات باقي في :أي ، الباقيات في بالخيار أنك ذكر ثم*
ن   ، يإن   :فتقول ، ولكن  .  نيولكن  ،  يولكن  ،  نيوكأن  ،  يوكأن   ، نيوأن  ،  يوأن  ،  نيوا 

  . بالتشديد ين  وع  ،  ين  مِ  :فتقول،  الوقاية نون تمزميما "وعن،  من" أن ذكر ثم*

 :الشاعر قال شاذ وىو،  بالتخفيف ينِ وع  ،  ينِ مِ  :فيقول النون يحذف من ومنيم*

 مني قيس وال قيس من لست    وعني عنيم السائل أييا

 . لمضرورة شذوذا منيما الوقاية نون حذف حيث" مني"و، " عني" قولو: فيو الشاىد
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  عنيم عمى معطوف :"وعني"اإلعراب: 

 المبتدأ .  خبر بمحذوف متعمق ومجرور جار :"مني"

 *نون الوقاية مع لدن وقد وقط

 يقول ابن مالك:    

 يفي قد أيضا الحذف ينِ طْ وق   ينِ دْ ق       وفي قل ينِ د  ل   ينِّ د  ل   وفي

 ويقل{ ع ْذراً  ل د نِّي ِمنْ  ب م ْغت   ق دْ : }تعالى كقولو النون إثبات "ينِّ د  ل  " في الفصيح أن إلى بيذا أشار*
 .بالتخفيف (ينِ د  ل   نْ مِ ) قرأ من كقراءة حذفيا

 .  وقطني،  قدني :نحو النون ثبوت "وقط،  قد" في والكثير*

 .  حسبي أي،  يطِ وق  ،  يدِ ق   :نحو الحذف ويقل*

 :قولو في واإلثبات الحذف اجتمع وقد*

 الممحد بالشحيح اإلمام ليس    قدي الخبيبين نصر من قدني

 وقد،  الثانية من وحذفيا االولى في النون أثبت حيث، " قدى"و، " قدني" قولو: فيو الشاىد
 وتبعيم  ، قميل ولكنو ، شاذ غير الحذف إن: قوم فقال ، ذلك في النحويين عبارات اضطربت
 من فيو بد فال الكالم فأما،  وقدى قطى الشعر في يقولون وقد: "سيبويو وقال . والشارح المصنف
  . اىـ" واحد المعنى الن بحسبي شبيو قدى فقال الشاعر اضطر وقد النون،

 لموقاية، والنون رفع، محل في السكون عمى مبني مبتدأ، حسب بمعنى اسم: قد"  قدني" اإلعراب: 
 جار" نصر من" جر محل في السكون عمى مبني إليو مضاف لممتكمم التي والياء مضاف وقد

  . المبتدأ خبر بمحذوف متعمق ومجرور
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 يكفيني، بمعنى مضارع فعل اسم ىشام ابن جعمو وقد ، فعل اسم ىنا قد يكون أن يجوز :"قدي"
 رأي وىذا ، ليكفني بمعنى أمر فعل اسم آخرون وجعمو ، كفاني بمعنى ماض فعل اسم غيره وجعمو

 حسب بمعنى اسما قد يكون أن ويجوز ، بو مفعول اآلراء ىذه عمى المتكمم وياء ، جدا ضعيف
 المبتدأ لجممة مؤكدة وخبره المبتدأ وجممة محذوف، والخبر ، إليو مضاف المتكمم وياء ، مبتدأ
 .  السابقة وخبره
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          ةمناثالمحاضرة ال

 "العمم"

 *معنى العمم

 يقول ابن مالك:      

 وخرنقا كجعفر عممو    مطمقا المسمى يعين اسم

 وواشق وىيمة وشذقم      والحق وعدن وقرن   

 .  الغيبة أو الخطاب أو التكمم قيد بال أي مطمقا مسماه يعين الذي االسم: ىو العمم

 بقية أخرج "قيد بال"و،  النكرة أخرج فصل "مسماه يعين"و،  والمعرفة النكرة يشمل جنس :فاالسم
 " . ىوـ "ك الغيبة أو "أنتـ "ك الخطاب أو "أناـ "ك التكمم بقيد مسماه يعين فإنو كالمضمر،  المعارف

 من وغيرىم العقالء األعالم مسميات :أن عمى تنبييا وغيرىم األناسي بأعالم الشيخ مثل ثم*
 العبد بن طرفة أخت وىي،  العرب شعراء من امرأة اسم :وخرنق،  رجل اسم :فجعفر ، المألوفات

 اسم :وىيمة،  جمل اسم :وشذقم،  فرس اسم :والحق،  مكان اسم :وعدن،  قبيمة اسم :وقرن،  ألمو
 . كمب اسم :وواشق،  شاة

 ينقسم العمم إلى "اسم ، ولقب ، وكنية" *

 يقول ابن مالك:    

 صحبا سواه إن ذا وأخرن   ولقبا وكنية أتى واسما

 ،لقب وال بكنية ليس ما ىنا باالسم والمراد،  ولقب،  وكنية ، اسم إلى: أقسام ثالثة إلى العمم ينقسم
 ما :وبالمقب،  "الخير أم"و اهلل عبد أبيـ "ك أم أو أب أولو في كان ما :وبالكنية،  وعمرو كزيد
 ." الناقة أنفـ "ك ذم أو،  "العابدين زينـ "ك بمدح أشعر

 استاذ المادة          

أ.م.د. بكر رحمن حميد األّركي   
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،  "الناقة   أنف   زيد  ـ "ك،  تأخيره وجب االسم صحب إذا المقب أن إلى "إلخ ذا وأخرن" :بقولو وأشار*
 :قولو ومنو،  قميال إال،  زيد   الناقة أنف   :تقول فال ، االسم عمى تقديمو يجوز وال

 الذيب حولو يعوي شريان ببطن    حسبا خيرىم عمرا الكمب ذا بأن

ــــ  االسم عمى ــــ" الكمب ذا" قوليا وىو ــــ المقب قدمت حيث، " عمرا الكمب ذا" قوليا: فيو الشاىد
 ما عمى بالكالم جاءت ولو ، المقب عمى مقدما االسم يكون أن والقياس ــــ" عمرا" قوليا وىو

 . "الكمب ذا عمرا بأن" :لقالت القياس يقتضيو

 االسماء من نو، أل الفتحة عن نيابة باأللف منصوب ، أن اسم صاحب بمعنى" ذا"اإلعراب: 
 .  ذا من بدل" عمرا"،  إليو مضاف" الكمب"و مضاف وذا ، الستة

  .  سواه صحب إذا المقب تأخير يجب أنو المصنف كالم وظاىر*

 فأنت الكنية مع فأما،  االسم مع تأخيره يجب إنما وىو،  والكنية االسم "سواه" :قولو تحت ويدخل*
 المقب تقدم أن وبين،  العابدين زين اهلل عبد أبو :فتقول ، المقب عمى الكنية تقدم أن بين  بالخيار
 .  اهلل عبد أبو العابدين زين :فتقول،  الكنية عمى

 عند اجتماعهما  االسم والمقب *األوجه االعرابية في

 يقول ابن مالك:    

ن ال حتما    فأضف مفردين يكونا وا   ردف الذي أتبع وا 

 أو ، مفردا والمقب مركبا االسم أو،  مركبين أو،  مفردين يكونا أن فإما ، والمقب االسم اجتمع إذا*
  . مركبا والمقب مفردا االسم

،  كرز   سعيد   ورأيت  ،  كرز   سعيد   ىذا :نحو ، اإلضافة البصريين عند وجب :مفردين كانا فإن*
،  كرزا   سعيدا   ورأيت  ،  كرز   سعيد   ىذا :فتقول اإلتباع الكوفيون وأجاز،  كرز   بسعيد   ومررت  
 . الكتاب ىذا غير في ذلك عمى المصنف ووافقيم،  كرز   بسعيد   ومررت  
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ن*  :نحو،  ومفردا مركبا أو ، الناقة   أنف   اهلل   عبد   :نحو ، مركبين كانا بأن ، مفردين يكونا لم وا 
 .  إعرابو في األول الثاني فتتبع اإلتباع وجب،  الناقة أنف   وسعيد  ،  كرز   اهلل   عبد  

 عمى فالرفع،  الناقة   وأنف  ،  الناقة   أنف   بزيد   مررت   :نحو ، النصب أو الرفع إلى القطع ويجوز*
 ،  الناقة أنف   أعني :والتقدير فعل إضمار عمى والنصب،  الناقة أنف   ىو :والتقدير مبتدأ إضمار
 الرفع أو،  النصب إلى المجرور ومع،  الرفع إلى المنصوب ومع،  النصب إلى المرفوع مع فيقطع
 .  الناقة وأنف  ،  الناقة أنف   بزيد   ومررت،  الناقة أنف   زيدا   ورأيت،  الناقة أنف   زيد   ىذا :نحو

 مرتجل ومنقول *ينقسم العمم إلى 

 يقول ابن مالك:     

 وأدد كسعاد ارتجال وذو    وأسد كفضل منقول ومنو

 اأعراب تم ويو بغير إن ذا        ركبا بمزج وما وجممة 

 قحافو وأبي شمس كعبد      اإلضافة ذو األعالم في وشاع

لى،  مرتجل: إلى العمم ينقسم*  في العممية قبل استعمال لو يسبق لم ما: ىو فالمرتجل ، منقول وا 
 .  العممية غير في استعمال لو سبق ما :والمنقول،  "أدد"و "سعادـ "ك،  غيرىا

 وىذه،  "أسدـ "ك جنس اسم من أو،  "فضلـ "ك مصدر من أو،  "حارثـ "ك صفة من إما :والنقل
 ، قائم   زيد   جاءني :فتقول تحكى أنيا :وحكميا ، "قائم   زيد  "و "زيد   قام" ـك جممة من أو،  معربة تكون
 . المركبة األعالم من وىذه،  قائم   بزيد   ومررت  ،  قائم   زيد   ورأيت  

 .  "سيبويو"و "كرب معدي"و "بعمبكـ "ك مزج تركيب ركب ما أيضا ومنها*

 .  أعرب ويو بغير ختم إن :مزج تركيب المركب أن المصنف وذكر*
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 ورأيت،  بعمبك   جاءني :فتقول ذكره كما وىو،  يبنى بل يعرب ال "ويوـ "ب ختم إن أنو :ومفيومو*
 الفتح عمى البناء أيضا فيو ويجوز ، ينصرف ال ما إعراب فتعربو،  ببعمبك   ومررت،  بعمبك  
 .  ببعمبك   ومررت،  بعمبك   ورأيت،  بعمبك   جاءني :فتقول

 ورأيت،  موت  حضر   جاءني :فتقول ، المتضايفين إعراب أيضا يعرب أن أيضا ويجوز*
 . موت  بحضر   ومررت، موت  حضر  

 الكسر عمى فتبنيو،  بسيبويو   ومررت،  سيبويو   ورأيت،  سيبويو   جاءني :بويو ختم فيما وتقول
 ومررت،  سيبويو   ورأيت،  سيبويو   جاءني :نحو،  ينصرف ال ما إعراب إعرابو بعضيم وأجاز

 . بسيبويو  

 عبد   جاءني :فتقول معرب وىو،  "قحافة وأبي،  شمس عبدـ "ك إضافة تركيب ركب ما :ومنها
 . قحافة   وأبي شمس   بعبد   ومررت،  قحافة   وأبا شمس   عبد   ورأيت،  قحافة   وأبو شمس  

 وأن،  "أبيـ "ك وبالحروف،  "عبدـ "ك بالحركات معربا يكون األول الجزء أن عمى بالمثالين ونبو*
 ." قحافةـ "ك منصرف وغير،  "شمسـ "ك منصرفا يكون الثاني الجزء

 *ينقسم العمم إلى عمم شخص وعمم جنس  

 يقول ابن مالك:    

   عم وىو لفظا األشخاص كعمم    عمم األجناس لبعض ووضعوا

   لمثعمب ثعالة وىكذا       لمعقرب عريط أم ذاك من                 

   لمفجرة عمم فجار كذا           لممبره برة ومثمو                      

  .  جنس وعمم،  شخص عمم: قسمين عمى العمم
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 وىو ولفظي،  "أحمد"و،  "زيدـ "ك بعينو واحد بو يراد أن وىو :معنوي: حكمان لو الشخص فعمم*
 آخر سبب مع الصرف من ومنعو ، ضاحكا زيد   جاءني :نحو عنو متأخرة الحال مجيء صحة
 .  روم  الع   جاء :تقول فال عميو والالم األلف دخول ومنع،  أحمد   ىذا :نحو العممية غير

 الصرف من فتمنعو،  مقبال أسامة   ىذا :فتقول المفظي حكمو في الشخص كعمم الجنس وعمم*
  . األسامة ىذا :تقول فال والالم األلف عميو تدخل وال،  بعده بالحال وتأتى

 يصدق أسد فكل بعينو واحدا يخص ال أنو جية من النكرة كحكم المعنى في الجنس عمم وحكم
  . " ثعالة" عميو يصدق ثعمب وكل " ،عريط أم" عمييا يصدق عقرب وكل،  "أسامة" عميو

 وفجار ، لممبرة برة" :بقولو مثل كما لممعنى ويكون،  تقدم كما لمشخص يكون: الجنس وعمم
 ." لمفجرة
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          ةتاسعالمحاضرة ال

 "سم االشارةا"

 ما يشار به إلى المفرد مذكرا ومؤنثا*

 يقول ابن مالك:    

 اقتصر األنثى عمى تا تي وذه بذي     أشر مذكر لمفرد بذا

 الكوفيون وذىب،  الكممة نفس من األلف أن البصريين ومذىب، " ذا"بـ المذكر المفرد إلى يشار*
 .  زائدة أنيا إلى

 باختالس الياء بكسر "ذه"و "تا"و "تي"و ، الياء بسكون "ذه"و "ذيـ "ب المؤنثة إلى ويشار*
شباع باختالس وبكسرىا الياء بسكون "تو"و ،وبإشباع  ." ذات  "و وا 

 *ما يشار به إلى المثنى  

 يقول ابن مالك:     

 تطع اذكر تين ذين سواه وفى    المرتفع لممثنى تان وذان

لى،  "ذينـ "ب والجر النصب حالة وفى،  "ذانـ "ب الرفع حالة في المذكر المثنى إلى يشار  وا 
 . والجر النصب في "تين"و،  الرفع حالة في "تانـ "ب المؤنثتين

 *ما يشار به إلى الجمع

 يقول ابن مالك:    

 انطقا البعد ولدى أولى والمد    مطمقا لجمع أشر وبأولى

 ممتنعو ىا قدمت إن والالم      معو أو الم دون حرفا الكاف

 استاذ المادة          

أ.م.د. بكر رحمن حميد األّركي   
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 "مطمقا لجمع أشر" :المصنف قال وليذا ـ "أولى"ب - مؤنثا أو كان مذكرا - الجمع إلى يشار*
 ، العاقل في استعماليا األكثر ولكن،   كذلك وىو،  وغيرىم العقالء إلى بيا يشار أنو ىذا ومقتضى

 :قولو العاقل غير في ورودىا ومن

 األيام أولئك بعد والعيش    الموى منزلة بعد المنازل ذم

 . " االيام" وىي ، العقالء غير إلى بو أشار حيث، " أولئك" قولو: فيو الشاىد

" أولئك" من "أوالء"و مضاف وبعد ، العيش من حال بمحذوف متعمق ظرف :"بعد" :عراباإل
 . عميو بيان عطف أو،  االشارة اسم من بدل :"االيام"،  خطاب حرف والكاف ، إليو مضاف

 بني لغة وىي والقصر،  العزيز القرآن في الواردة وىي الحجاز أىل لغة وىي المد: لغتان وفييا*
 :رتبتان لو إليو المشار أن إلى البيت آخر إلى "بالكاف انطقا البعد ولدى" بقولو وأشار،  تميم

 بالكاف أتي البعيد إلى اإلشارة أريد فإذا ، القريب إلى بو يشار تقدم ما فجميع،  والبعد القرب
 من ليا موضع فال خطاب حرف الكاف وىذه،  ذلك :نحو والالم الكاف أو،  ذاك :فتقول وحدىا

 أتيت اإلشارة اسم عمى "ىا" ىو الذي التنبيو حرف تقدم فإن،  فيو خالف ال وىذا،  اإلعراب
 :قولو ووعمي "ىذاك: "فتقول وحدىا بالكاف

 الممدد الطراف ىذاك أىل وال     ينكرونني ال غبراء بني رأيت

  . بالالم يجئ ولم ، وحدىا الكاف مع التنبيو بيا جاء حيث : "ىذاك" قولو: فيو الشاىد

 وأىل، " ينكرونني ال" قولو في الجماعة ضمير ىو الذي الواو عمى معطوف" أىل: "عراباإل
 .   خطاب حرف والكاف ، إليو مضاف" ىذاك" من االشارة واسم مضاف

 .  "لك"ىذ :تقول فال والالم بالكاف اإلتيان يجوز وال

 والجميور،  قررناه كما،  وبعدى،  قربى :رتبتان إال إليو لممشار ليس أنو المصنف كالم وظاىر*
 كاف فيو ليس بما القربى في من إلى فيشار،  وبعدى،  ووسطى،  قربى :مراتب ثالث لو أن عمى
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لى،  وذى،  كذا: الم وال لى،  "ذاك" :نحو وحدىا الكاف فيو بما الوسطى في من وا   في من وا 
 ." ذلك" :نحو والم كاف فيو بما البعدى

  *االشارة إلى المكان

 صال الكاف وبو المكان داني    إلى أشر ىينا أو وبينا

 ىنا أو انطقن بينالك أو     ىنا أو فو بثم أو البعد في                  

 .  "ىينا" :فيقال،  التنبيو ىاء ويتقدميا "ىناـ "ب القريب المكان إلى يشار*

 تشديد مع وكسرىا الياء بفتح "ىنا"و،  "ىنالك"و " ،ىناكـ "ب المصنف رأى عمى البعيد إلى ويشار*
 . لمبعيد بعده وما،  لممتوسط" ىناك" غيره مذىب وعمى،  "ت  ن  ى  "و،  "م  ث  ـ "وب،  النون

 


