
 الثالثةالمحاضرة 

 أنواع االعراب:

 يقول ابن مالك: 

 وسما كأرض الحرف شبو من...  سمما قد ما األسماء معربو 

 .الحرف أشبو ما المبني أن تقدم وقد المبني خالف المعرب أن يريد

 عمة حرف آخره ليس ما وىو صحيح إلى وينقسم الحرف يشبو لم ما: فالمعرب
لى كأرض  ست وفيو االسم في لغة وسما كسما عمة حرف آخره ما وىو معتل وا 
 وكسرىا السين بضم وسما وكسرىا السين بضم وسم وكسرىا اليمزة بضم اسم لغات
 أيضا

لى وعمرو كزيد المنصرف وىو أمكن متمكن إلى أيضا المعرب وينقسم  متمكن وا 
 ومساجد أحمد نحو المنصرف غير وىو أمكن غير

 أمكن متمكن قسمان وىو المعرب ىو والمتمكن المبني ىو المتمكن فغير ومصابيح،
 .  أمكن غير ومتمكن

 المعرب والمبني من االفعال 

 يقول ابن مالك: 

  عريا إن مضارعا وأعربوا...  بنيا ومضي أمر وفعل

  فتن من كيرعن إناث نون...  ومن مباشر توكيد نون من



 من والمبني المعرب بيان في شرع األسماء من والمبني المعرب بيان من فرغ ما
 فاألصل  األفعال في فرع األسماء في أصل اإلعراب أن البصريين ومذىب األفعال

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

  :ضربان األفعال من والمبني

 وانطمق 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

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

 نون أو التوكيد نون بو تتصل لم إذا إال يعرب وال المضارع ىو األفعال من والمعرب
 فرق وال الفتح عمى مبني معيا والفعل تضربن ىل المباشرة التوكيد نون فمثال اإلناث

 تتصل لم فإن والثقيمة الخفيفة بين ذلك في

 ىل وأصمو تضربان ىل نحو اثنين ألف وبينيا بينو فصل إذا كما وذلك يبن لم بو
 األمثال توالي كراىة الرفع نون وىى األولى فحذفت نونات ثالث فاجتمعت تضربانن
 .  تضربان ىل فصار

 ياء أو جمع واو التوكيد نون وبين بينو فصل إذا المضارع الفعل يعرب وكذلك
 تضربونن تضربن وأصل ىند يا تضربن وىل زيدون يا تضربن ىل نحو مخاطبة
 اللتقاء الواو فحذفت تضربون فصار سبق كما األمثال لتوالي األولى النون فحذفت

 .بتضربونن فعل ما بو ففعل تضربينن أصمو تضربن وكذلك تضربن فصار الساكنين



 في فشرط مباشر توكيد نون من عريا إن مضارعا وأعربوا بقولو المراد ىو وىذا
 أن مذىبو أن فعمم مبنيا يكون منو يعر لم إذا أنو ومفيومو ذلك من يعرى أن إعرابو
 لم فإن زيد يا تضربن ىل نحو التوكيد نون باشرتو إذا إال يبنى ال المضارع الفعل
 .الجميور مذىب ىو وىذا أعرب تباشره

 لم أو التوكيد نون بو اتصمت سواء التوكيد نون مع مبني أنو إلى األخفش وذىب
ن معرب أنو بعضيم عن ونقل تتصل  بو اتصمت ما ومثال التوكيد نون بو اتصمت وا 
 رحمو المصنف ونقل السكون عمى مبني معيا والفعل يضربن اليندات اإلناث نون
 اإلناث نون مع المضارع الفعل بناء في خالف ال أنو كتبو بعض في تعالى اهلل

 شرح في عصفور بن الحسن أبو األستاذ نقمو وممن موجود الخالف بل كذلك وليس
 .  اإليضاح

 الحروف كمها مبنية:ـــ

 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 عميو داللتيا في تفتقر ما يعتورىا ال إذ مبنية كميا الحروف
 يكون أن البناء في واألصل اإلعراب بدون من لفظ من مستفاد فالتبعيض الدراىم من
 التقاء من كالتخمص لسبب إال المبني يحرك وال الحركة من أخف ألنو السكون عمى

ن   وقام كأين فتحة الحركة تكون وقد الساكنين  وقد وجير كأمس كسرة تكون وقد وا 
 فنحو السكون وأما بو جررت إذا حرف وىو ومنذ اسم وىو كحيث ضمة تكون

 ".وأجل واضرب كم"



 االسم في بل الفعل في يكون ال والضم الكسر عمى البناء أن بو مثمنا مما وعمم
  والحرف والفعل االسم في يكون السكون أو الفتح عمى البناء وأن والحرف

 :ــانواع االعراب

 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 يقوم زيد نحو واألفعال األسماء فييما فيشترك والنصب الرفع فأما  يقوم لن زيدا وا 
 يضرب لم نحو باألفعال فيختص الجزم وأما بزيد نحو باألسماء فيختص الجر وأما

 يكون والجزم بالكسرة يكون والجر بالفتحة يكون والنصب بالضمة يكون والرفع
 عن والياء أخو في الضمة عن الواو نابت كما عنو نائبا يكون ذلك عدا وما بالسكون
 .النيابة مواضع ىذا بعد وسيذكر نمر بني أخو جاء قولو من بني في الكسرة

************************************************* 

 


