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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 

  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا
  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور

 وتم  
ً
  تلوينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائية واخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )يعة انتساب مطورlموعة إعداد مذكرات 	ية ال�  (                          
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  بسم اهللا الرYن الرحيم
  

قرأت هذه األوراق ا�فرغة من اvلقات ا�سجلة وراجعتها 
لت فيها وأضفت  zفألفيتها عمًال ~ً{ا وجهًدا كبً|ا، وقد عد

  . وحذفت بما رأيته يتناسب مع حال ا�قرر والطالب
 تعا� أن �زي وأنصح بقراءتها، واالنتفاع بما فيها، وأسأل اهللا

  .� من أسهم R كتابتها وتنسيقها ومراجعتها
  
  

   : أستــاذ الــمادة
  ـبـد العضيــأحـم. د 
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  بسم اهللا الرYن الرحيم
  

  :أما بعـد  .نبينا �مد و\ آ� وصحبه أ�ع[والصالة والسالم \ �ًدا كثً|ا طيبًا مبارً� فيه ، اvمد هللا 
ادة ـإعداد مذكرة م -االنتساب ا�طور  – مد اهللا وفضله ثم �هود ا�تعاون[ من طالب وطا5ات 	ية ال�يعةتم �فقد 
،  وقد تم ا<فريغ وا�راجعة وا<نسيق وا<دقيق واvرص \ مطابقة اvلقات ا�رئية ا�سجلة. و للمستوى السادسـا�ح

وذلك مرا�ة ل;تيب ا�علومة وتسلسل  ،ما تم تدوينه R ا�ذكرةلكن قد يكون هناك خالف يس| ب[ �م األستاذ و
  . R آخر ا�ذكرة" مفردات ا�قرر"ونفيدكم بأنه تم إرفاق  .ا�وضوع

  :تنبيهات من ا�نسق  �
r. أ�د العضيب قد كتب � ا�ادة العلمية ا�طلوبة \ �ائح . ألن أستاذ ا�ادة دPower Point  وأكد

R ا�ذكرة �   هذه ال�ائح ،\ متابعة ما جاء R هذه ال�ائح وتم تمي{ه داخل إطار R فقد تم كتابة � ما ورد
  .يسهل االطالع عليه ، وما جاء بعده هو �ح �

q. هو موجود  ا<لوين لألمثلة ليس بال�ورة مطابق �ا Rائح�  Power Point بل هو اجتهاد من ا�نسق.  

s. لقاvلقة السابقة رغبةً قد تم حذف ا�قدمة 5عض اvعدم ا<كرار،  ت وال¤ يكون فيها مراجعة ا R
  .R ترابط ا�علومات وأحيانًا يكون دمج Gاتمة اvلقة ومقدمة اvلقة ال¤ تليها رغبةً 

  نسأل اهللا الع¨ القدير أن ينفع بهذه ا�ذكرة وأن �زي خً|ا � من شارك R إعدادها
  ;يهم من اGطأ و ا�قصوألنها جهد ب�ي فيع;يها ما يع

  Tا نأمل ا<نبيه \ األخطاء وذكر ا�الحظات R ا�نتدى ا�بارك
www.imam8.com 

  �صل با�ذكرة إ� أفضل مستوى ~كن
  نبينا �مد و\ آ� وصحبه وسلم وص© اهللا \ 

  
  .اVعليم عن بعد –طالب وطا8ات 7ية ال6يعة : إخوانكـم 

  
  
  
  
  
  
  



  الـمقدمــة الـمقدمــة                                                                               طبعة منقحة ومزيدةطبعة منقحة ومزيدة)         )         ا�ستوى السادس ا�ستوى السادس   --مقرر ا
حو مقرر ا
حو   ((

 rstمن  - ª -صفحة 
 

  
  

  رYن الرحيمبسم اهللا ال
اvمد هللا رب العا�[ والصالة والسالم \ أ�ف األنبياء وا�رسل[ نبينا �مد و\ آ� وصحبه وسلم تسليًما كثً|ا ؛ أما 

  بعد
الف لطالب وطا5ات 	ية ال�يعة ا�ستوى وR اvلقة األو¬ من حلقات مادة ا�حو  وسهالً  ا بكم وأهالً مرحبً 

  .وأن ينفع بها ا¯ميع  ،ا�طور ، وأسأل اهللا تعا� أن �عل R هذه اvلقات اG| وال®cةالسادس من ا<عليم 
  : ف°ا�قرر ، أما مفردات أوضح ا�سالك البن هشام األنصاري: هو  الكتاب ا�قرر عليكم

  .، واسم ا�رة واسم اjئيةباب مصادر األفعال غc اbالثية /  أوالً 
  باب اVعجب /  ثانًيا 
ِ  /  ثاbًا  ِ  مَ عْ باب ن   َس ْئ وب
  /  رابًعا 

َ
 باب أ

ْ
  اVفضيل  ْل عَ ف

  :وu vسة أنواع  ،اVوابع /  خامًسا 
 ا
عت .�

x.  يدyوVا 

 عطف ا8يان  .�

 عطف النسق .�

 ا8دل  .|

ن آألنه الوسيلة ال¤ يستطيع بها الطالب أن يستنبط األح²م من القر ؛ا�حو مادة مهمة جًدا خاصة لطالب العلم ال�±
  .لسنة استنباًطا صحيًحا دقيًقا وا

  .ا�شاهدة  .q السماع       . r: ذا الفصل من جانب[ هـ اء اهللا إن شـ وسيكون �حنا 
�لك أنا أنبه Tلك فإ´ كتبت ا�ادة العلمية ا�قررة عليكم \ �ائح وسأعرضها ونعلق عليها ب�ح واٍف وواضح ،  

 ؛ألن مادة ا�حو من ا�واد ال¤ فيها دقة و·تاج إ� مزيد تأمل ودراية  ؛هذه ال6ائحوأؤyد L الطالب والطا8ات بمشاهدة 
ºاصة أن بعض أبواب ا�قرر عندكم من األبواب الفية ، وTلك ال يك¹ فقط السماع و¸نما أيًضا ا�شاهدة ، 

 حرف عوًضا عن حرف ،قد يكون ، وآخرم²ن حرف يكون قد رف اvاvرcة أو فواألبواب الفية متعلقة باأللفاظ 
هذه األحرف الطالب  يرىوهذه األمور ·تاج إ� أن  وقد تكون ال¾مة R حروفها متحدة لكن ½تلف حر�تها،

يكشف عن مدى ا حÀ تكون أوضح � ، و¸ن شاء اهللا بعد نهاية � باب سنضع تطبيقً  رأي الع[ واvر�ت وتغ|ها
وهو ليس تطبيًقا لg ا5اب و¸نما 5عض جزئياته ال¤ تكشف عن مستوى  ا5اب،ذا ا حصله R هفهم الطالب �مستوى 

  .الطالب ومستوى ·صيله 
  

  أحـمد بن %مـد العضيب. د: أستاذ ا�قـرر 
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�لقة ا  " � "  

  ال�ف وا��ان ال��  عنمقدمة : تمهيـــد  
ألن هذا الفصل يتم{ عن  ؛لف وا�{ان الÂ بد أن نقدم بمقدمة يس|ة عن ا قبل أن نبدأ با5اب األول ال  

يفهم أن هناك فرقًا ب[ بد أن يعرف الطالب و وال ،غ|ه من الفصول السابقة بأن هناك بعض ا�وضو�ت تتعلق بالف
تُعÄ  ألنها ؛ألن ا�حو يُعÄ بالÃم وتراكيب الÃم ، أما الف فهو مرحلة تكون قبل مرحلة ا�حو ؛الف ا�حو  و

با�فردات ، ا�فردة فقط وال تنظر إ� ا�فردة داخل �لة ، أما ا�حو فهو ينظر إ� ا�فردة داخل منظومة ، داخل الÃم ، 
ال أستطيع ، �اذا ؟ ألن ا�حو Çتاج إ� أن تكون ال¾مة R �لة : يقول يا فسÆوً " �مد"Tلك لو قلت للنحوي تكلم عن 

منصوب وعالمة نصبة  )إنz (اسم " : ا�مدً ": سيقول " إن �مًدا كريمٌ : "لو قلت �، لكن عنها ÆوًياÀ يستطيع أن يت¾م ح
  . الفتحة ، هنا أصبح Êا قيمة Æوية عندما وضعت R �لة مفيدة 

   .بغض ا�ظر عن موقعها من ا¯ملةإنما هو يُعÄ با�فردة  هلكن الف ال يهمه الÃم وتراكيب
) �مد(، وال حاجة R أن توضع 	مة وهو اسم مفعول ،"ُمَفعzل"وهو \ وزن  ،مشتق من ا�شتقات" �مد: " فالÂ يقول

Âلة � يتحدث عنها ال� R .  
و اvذف ، واإلعالل ، واإلبدال ، هذه  ،ف الزيادة فيها واvروف األصلية وزنها ، وحرو: فالف يُعÄ با�فردة من حيث 

ألن ا�وضوع األول خاصة ، وجانب كب| من ا�وضوع اhا´  ؛ف  ، وÆن نت¾م عن الف هنا� موضو�ت ال
  .مباحث Ðفية  اوا�وضوع اhالث فيه

  ال�ف  �
زيادة أو حذف أو صحة أو إعالل  علم يبحث عن أبنية ال¾مة العربية وصياغتها وبيان حروفها من أصالة أو /  ه ــتعريف

  . إ� ذلكأو تصغ| أو نسب وما 

   .وليس الÃم  "ال¾مة"الحظ قلنا  "علم يبحث R أبنية ال¾مة" /  ال6ح 
   .أما ال¾مات األخرى األجنبية ليس � عالقة فيها  ،فال يهمنا إال ال¾مات العربية "ال¾مة العربية"
صلية ، أو اvروف الزائدة أو حذف اvروف األ: أي  "أو زيادة وبيان حروفها من أصالة" .بيان وزنها : أي  ؛"وصياغتها"

   .ألحد حروف ال¾مة 
  :ألن اvروف تنقسم إ� قسم[ "أو صحة أو إعالل"
 r. روف ،حروف صحيحةvو� أك0 ا.  
 q .اء: و� ثالثة حروف فقط  ،حروف معتلةÒالواو واأللف وا.  
هذه 	ها من موضو�ت  "مR :"Ó النسب إÒها نقول  "مكة"مثال " أو نسب"،  "بيلجُ "يصغر \  "جبل": مثل  "أو تصغ|"

  .الف

  ال�� ا��ان �
اTي يس| عليه  عيار، فهو ا� الÂ ألن الف يقوم \ هذا ا�{ان ؛هذا أيًضا موضوع مهم جًدا لطالب العلم

  .الفيون
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  .نُوا به ال¾مات العربيةلَ{ِ  "ف ع ل  "هو معيار لفظي اصطلح علماء الف \ ا½اذه من أحرف  /  ه ــتعريف
Êا  "ف ع ل"ألن  ؛"ف ع ل "واختاروا  ."ف ع ل  "وا�عيار R ذلك هو  ،بد أن يكون Êا وزن � 	مة عربية ال /  ال6ح 

َكَل ": مثًال  "فِْعْل "داللة �مة ، فg حدث يطلق عليه 
َ
حظ أن ، وهكذا نل الَفْهم فِْعْل  "فَِهمَ "الُ�ْب فِْعْل  "َ�َِب "األكل فِْعل  "أ

 Äها تندرج ·ت مع	واألمر �ميع معانيها ا�ختلفة  Øالِفْعْل "األفعال بأنواعها ا�ضارع وا�ا" .   
   .فهم وضعوه \ الكث| والغالب  ألن أك0 �م اللغة العربية ثالÙ ، ؛ "ف ع ل"وخصوه بثالثة أحرف 

فاء ال¾مة وع[ ال¾مة والم ال¾مة ، ثم إذا Ûن هناك أحرف : م ، فيقال هذه األصول ال¤ يُعّ® عنها بالفاء والع[ والال
  :وهذا يتضح من خالل ال�Çة ا<اÒة ، زيادة يع® عنها بألفاظها 

  ة الوزنــكيفي �
  بالفاء والع[ والالم "اvروف األصلية" تقابل أصول ال¾مة

  .الم ال¾مة  "الع�" وع[ ال¾مة  "ا�يم" وال¾مة  � فاء "الس�"  ←  "فَِعَل "\ وزن  "َسِمعَ " : مثالً  ⇐

  ويع® عن اvرف الزائد عن األصول بلفظه 

فتÝُل  "همزة الوصل وا<اء"وزادت  ،"س م ع"نلحظ أنه زاد عن األصول فاألصول �  "استََمع"مثال  ⇐
 .بلفظها

ثم  ، الم ال¾مة "الع[" ع[ ال¾مة و "ا�يم" � فاء ال¾مة و "الس["تلحظون أن  "افتعل"\ وزن  "استمع" ⇐
  .، هكذا R الغالب توزن ال¾ماتأنز�اها بلفظها  أنز�ا الزائد وهو همزة الوصل وا<اء

 ؛قواعد ا�{ان الÂ كث|ة وفيها بعض ا<فصيل لكن ليس هذا lال الÃم عنه اآلن ، إنما أخذنا فكرة بسيطة عنها
  .بد أن نعرف طريقة الوزن فعال غ| اhالثية فالألننا ملزمون بمعرفة أوزان األ

  باب مصادر األفعال غ| اhالثية : نبدأ اآلن بأول موضوع R هذا ا5اب 
   أين ذهبت مصادر األفعال اbالثية ؟: قد يسأل سائل 

ونس| \ قواعد مصادر األفعال اhالثية ليس Êا قواعد وضوابط نستطيع من خالÊا أن نتعرف عليها ونضبطها : نقول 
ألن العلماء �ا جاؤوا لألفعال اhالثية وجدوا أن الفعل الواحد قد  ؛معينة نقيس عليها ، يصعب هذا R ا�صادر اhالثية 

السماع ، ووجدوا صعوبة R ضبطها بقواعد : يكون � ثالثة أو أربعة مصادر و� àتلفة ، فرأوا أن اTي Çكم R ذلك 
فهذه ا�صادر Êا قواعد  -الرباعية واGماسية والسداسية  األفعال ونقصد بها -ر األفعال غ| اhالثية معينة ، ºالف مصاد

  .نستطيع أن نضبطها بها و¸ن شاء اهللا هذا lال درسنا خالل هذا الفصل 
ِكتَابَة : در � مص "َكَتَب " مثالسماً� ، : ، و� مصدر آخر َسْمْع : لو تتبعنا áد أن � مصدر   ← "سِمعَ "الفعل اbال� مثال 

  .كتب ا�عجمات اللغوية:  رجع R مصادر الفعال اhالثية هوَكتْبًا وهكذا لو تتبعنا ، Tلك ا�: مصدر آخر و
  .  بها الفعل الربا± والفعل اGماâ والفعل السداâ   ، ونقصداTي يعنينا هو مصادر األفعال غ| اhالثية

���� cالثيةباب مصادر األفعال غbا  ����  
  : مصادر األفعال غc اbالثية قسمان 

  مصادر األفعال الرباعية /  القسم األول  
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   .فعال الرباعيةمصادر األ /  Æ :rن جعلناها قسم[ 
q  / ماسية والسداسية مصادر األGواحد من هذين القسم[ أح²م. فعال ا gخاصة ألنه ل-  

وHتلف وزن ا�صدر فيها  -معÄ القياس أي أن يكون åء يقاس عليه –سية مصادر األفعال الرباعية Êا أوزان قيا
  :\ ا�حو ا<اæ  .باختالف وزن الفعل 

 çدد وزن ا�صدر ، أن وزن يعÇ يTهإذا عرفنا وزن الفعل الربا± نستطيع أن نعرف وزن مصدرفالفعل هو ا .  
  

َعْل " إذا �ن الفعل الربا� L وزن: أوالً   �
ْ
ف
َ
َعال"فإن قياس مصدره L وزن  /   "أ

ْ
    "إِف

َرَم  /   مثا� ⇐
ْ
ك
َ
َراْم  :أ

ْ
ْفَهَم  ،       إِك

َ
ْسلََم  إْفَهاْم       ،     :أ

َ
  إِْسالمْ  :أ

َرمَ "تلحظون أن الفعل  /  ال6ح
ْ
ك
َ
سميت حروف علة لضعفها  – "ا ، و ، ي"حروفه 	ها صحيحة ليس فيه حرف علة  "أ

به الطالب إ� نتالفعل يشوبه أحد حروف العلة فيTلك إذا جاء  –ا¯ة خاصة من حذف وقلب وتغي| وألنها ·تاج إ� مع
أنه سيحدث تغي| R ال¾مة 5ًéا ، وحرف العلة إما أن يكون R فاء ال¾مة أو R ع[ ال¾مة أو R الم ال¾مة فـالفعل \ 

ْفَعْل "وزن 
َ
ننظر ما ا<غي| اTي سيجري عليه إذا وقع حرف العلة R .. أو المه قد يكون حرف العلة R فائه أو عينه  "أ

  .أحد أصو� اhالثة 

 فإن هذه الواو تقلب R ا�صدر ياًء  /   "َصَل وْ أ، قََد وْ أ "واواً مثل  "علفأ"و�ذا �نت فاء  �

 يْـإ :َصَل وْ أ قاْد        ،        يـإِ  :قََد وْ أ /  فيقال  ⇐
ْ
  َصال

ْفَعَل "ألن مصدر -أن هذه الواو R ا�صدر ُكêِ ما قبلها : واو قلبت ياًء والسبب R ذلك هذه ال /  ال6ح
َ
 "=  "أ

ْ
  "إِفْعال

ْوقََد "اÊمزة مكسورة ، 
َ
وهذا فيه ثقل نشأ عن االنتقال من الكê إ� الواو ، وحÀ نتخلص من هذا اhقل  "إِْوَقاد"أصلها  "أ

ن إن اÒاء � أم الكêة أو يقولون إ: والعلماء يقولون  ،ا باÒاء <ناسب الكêةنأì �رف يناسب اvرcة ، Tلك أتين
 R ة قلبنا الواوêء يناسب الكíب ìنأ Àاء ، وحÒة � بنت اêإِيقاْد ، أوَْصَل  :أْوقََد "ياًء ، فقلنا  -إوقاد–الك:  ، 

ْ
إيَْصال

  "إِيقاف :أْوَقَف 
ً
  .هذه إذا Ûنت فاء أفعل واوا

 "�نت ع�  و�ذا �
ْ
ف
َ
بَ "ألًفا مثل  "َل عَ أ

َ
قَ اأ

َ
  ·ذف ويعوض عنها تاء R آخره  "إِفْعال"فإن ألف ا�صدر  /   "مَ اَن ، أ

 : فيقال  ⇐
َ
       ،         ةإِبَانَ  :اَن بَ أ

َ
  ةإِقامَ  :قَاَم أ

 "ألن أصل  ؛وا�ون � الالم  –واأللف � الع[  -ا5اء � الفاء  "أبان"تلحظون  /  ال6ح 
َ
قَامَ أ

َ
قَْومَ " ← "بَاَن ، أ

َ
ْنَ[َ ، أ

َ
 "أ

ْفَعَل "\ وزن 
َ
قْ "R ، والواو قلبت ألًفا "ناأب ← نَ ـيَ أب"R لكن اÒاء قلبت ألًفا  "أ

َ
قَ  ←َم وَ أ

َ
ن الفعل عينه حرف ، اآل "مَ اأ

  . "ةإِقامَ :، أقَاَم ة انَ إِبَ  :أباَن "·ذف ويعوض عنها تاء R آخره فيقال  "لاإِفْع" ألف ا�صدرسيحدث ؟ فإن علة فماذا 

   قد يسأل سائل �اذا حذفنا ألف ا�صدر ؟
بَانَ "، Ûن أصل  "إفعال"وألف ا�صدر  "أبان"ألف الفعل : ألنه اجتمع ألفان  ؛حذفت ألف ا�صدر: نقول 

َ
\  "نَ اإِبzا"=  "أ

Æذف أحد األلف[ ، فنحذف ألف ا�صدر  بد أن ل ، واأللف دائًما ساكنة وحÀ نتخلص من ا<قاء الساكن[ الاوزن إِفْع
بألف[  "إقاام"=  "أقامَ "،  وcذلك أصل  "إِبَانَة"ثم عوضنا عن ألف ا�صدر ال¤ حذفناها تاًء R اآلخر فأصبحت  "إِبَانْ "فتصبح 

:  إِبَانَة ، أقَامَ :  أبانَ "فتقول ،  "إِقَاَمة"ثم عوضنا با<اء فصارت  "إِقَامَ "ألف الفعل وألف ا�صدر ، حذف ألف ا�صدر فصار  -

َ�نَ 
َ
نَارَ :  إِقاَمة ، أ

َ
  .وهكذا "إِنَاَرة:  إَِ�نَة ، أ
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عَ "و�ذا �نت الم  �
ْ
ف
َ
عْ "ألًفا مثل  "لأ

َ
ْقَط  ىــلأ

َ
بْق ىـ، أ

َ
 فإن الم الفعل تقلب R ا�صدر همزة  /   "ىَـ ، أ

ْقَط : فيقال  ⇐
َ
  ءإبقا : ىأبقـ          ،         ءإعال : ىأعلـ        ،       ءإِْقَطا : ىأ

ْنôَ " /  ال6ح
َ
ْقَطى ، أ

َ
ْ\ ، أ

َ
فماذا  لكن áد أن اvرف األخ| ألف) أفعل(تلحظون أنها أفعال رباعية \ وزن  "أ

ْقَط "الم الفعل R ا�صدر همزة فيقال سنصنع R هذه األلف R ا�صدر ؟ سنضطر إ� قلب 
َ
\ القياس  ألنه ؛"ءإِْقَطا:  ىأ

فأجتمع عندي ألفان، وهذا ال �وز R  "ااإعط"ألف ا�صدر وألف الفعل، وسيكون ا�صدر هكذا : ي ألفان مع عندسيجت
  .اللغة 

:  إعالء ، أبô:  إعطاء ، أ\:  أعطى": همزة ، فتصبح  -و� ألف الفعل -حÀ نتخلص من أحد األلف[ نقلب اhانية ف
  .�ب أن تقلب R ا�صدر همزة األلفذه وه باأللف ،هنا معتل الالم  "أفعل". "إبقاء
َعل"الفعل الربا� إذا �ن L وزن  /  ملخص** 

ْ
ف
َ
  .إجالس :إكرام ، أجلس  :أكرم  "إِفْعال"فمصدره \ وزن  /   "أ

  إيقاف :أوقف : قلبت ياًء R ا�صدر  /  واًوا  "أفعل"فإن �نت فاء 
  .إبانة :إقامة ، أبان  :أقام : صدر وعوض عنها تاء R اآلخر حذفت ألف ا� /  ألًفا  "أفعل" و�ن �نت ع�
  .    إبقاء: إعطاء ، أبô  :أعطى : فإن هذه األلف تقلب R ا�صدر همزة  /  ألًفا  "أفعل"و�ن �نت الم 

  " x "ا�لقة   
ف وزن الفعل، فسيأتينا اآلن ن وزن ا�صدر Hتلف باختالإ :ننتقل اآلن إ� وزن آخر من أوزان الفعل الربا±، ألننا قلنا

  .\ ذلك وزن ا�صدر سيختلف بناءً  نفعل ربا± آخر وزنه àتلف فإذ

�  
ً
َل "إذا �ن الفعل الربا� L وزن : ثانيا   "َفع�

ً
  "َيْفِعيل"فإن قياس مصدره L وزن  /   صحيحا

م ـكَ : Æو ⇐ zـعَ            ،        تْكِريم :ر
z
  .تْعِليم  : مَ ل

َل "فعل ربا± مكون من أربعة حروف عندنا اآلن  /  ال6ح zذا األمر بعض  -والع[ هنا مضعفة  ، الفاء "َفعÊ ننتبه
gرف ا�ضعف عبارة عن حرف[ !  عليه وال يتنبه للحرف ا�ضعف الطالب يشvوا-  

ً
ويكون الفعل الربا± صحيحا

  ."تْفِعيل"وزن  أي �يع حروفه صحيحة لم يدخله أي حرف علة فإن قياس مصدره \
 تْكِس| ، وجَ : تْسِبيح ، وzêc : سبًّح   /  أمثلة أخرى 

z
  .öِْليس: س ل

  "لع� فَ "و�ن �نت الم  �
ً
 "ىَـ ،ربّ  ى، عد�  ىقو� ": ، مثل  ألفا

 . فإن ياء ا<فعيل ·ذف من ا�صدر، ويعوض عنها تاء R اآلخر �

  .ةيَ تَْربِ  ، ةيَ كِ تَزْ : ومثلها . ةيَ دِ عْ يَ ،  ةيَ َيْقوِ : فيقال ⇐

ولكن المه ألف ، وcما قلنا إذا وُِجد حرف علة فهذا دÒل \  "فعzل"فعل ربا± \ وزن  "قوzى"تلحظون أن  /  ال6ح
 تغي|ٌ  أنه سيحدث R ال¾مة

ُ
   .عوض عنها تاء R اآلخرذف من ا�صدر، ويُ ، فإن ياء ا<فعيل ·

 : ى ية ، عدz تقو: فيقال قوzى 
ّ
øتَ : تعدية، ز zùية ، رcِيةتَرب: ز .  

 R تْكِريم :كّرم "تلحظون ا<اء األخ|ة ليست موجودة"  R ى "ولكنzتفعيل"عن ياء  اا<اء عوًض جاءت  "يةتقو: قو"  ،
فاجتمع . R ا�صدر ألف الفعل ياء؛ ألننا قلبنا  � R اvقيقة ألف الفعلوÆوها من ا�صادر ) تقوية(R وهذه اÒاء ا�وجودة 

وعوضنا  "تْفِعيل"وياء ا<فعيل فماذا نصنع؟ حذفنا ياء ا�صدر R  -) قّوى( ال¤ � ألف الفعل -ياء الفعل ندي ياءان؛  ع
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ى : قوzى : عنها تاء R اآلخر فأصبح  zتقوية ، عد : 
ّ
øتعدية، ز :cيةتَز.  

�  
ً
  "فَِعال أو ُمَفاَعلة"L وزن فإن قياس مصدره يكون  /   "فَاَعل" إذا �ن الفعل الربا� L وزن: ثاbا
  .ِكتَاب أو ُم²َتبة :Ûَتَب          ،      قَِراب أو ُمَقاربة  :قَارَب : Æو ⇐

 فهنا اسم فَاِعل أوبكê الع[  "فَاِعل"وليست \ وزن  -بفتح الع[  "فَاَعل"إذا Ûن الفعل الربا± \ وزن  /  ال6ح
  . "ُمَفاَعلة"أو  "فَِعال"إما  ،نفإن � مصدري "فَاَعل"\ وزن  ن فعل ربا±فإذا Û -فعل أمر فَاِعل مثل Ûَتِب

�  
ً
  "َفْعلَلَة أو فِْعالل"فإن قياس مصدره L وزن  /   "َفْعلََل " إذا �ن الفعل الربا� L وزن: رابعا

  .خاص با�ضع�ف "فِْعالل" و �
َزَل " /  مثال ا�ضعف  ⇐

ْ
َزال ، :  "َزل

ْ
ة أو َزل

َ
َزل
ْ
  .وَْسوََسة أو وَْسَواس:  "وَْسوََس "َزل

  "ِدْحراج"وال يأì منه       . َدْحرَجة:  "َدْحَرجَ " /   مثال غc ا�ضعف ⇐
ً
  .ألنه غ| مضعف ؛قياسا

َزَل ، َدْحرَ  : مثل "َفْعلََل " /  ال6ح
ْ
تنبه لكن ن .."َفْعلَلَة أو فِْعالل" � هذه أفعال رباعية �وز فيها مصدران، وَْسوََس َج ، َزل

َزل" .نو�ن، نوع مضعف ونوع ليس مضعف "َل َفْعلَ "ألن األفعال ال¤ \ وزن  ؛خاص با�ضعzف "فِْعالل"إ� أن 
ْ
يسû  "َزل

 �وز أن نأ. فعل ربا± مضعف؛ ألن اvرف األول واhا´ مكرر، فالزاي مكررة والالم مكرر
ً
ì با�صدرين فإذا Ûن مضعفا

َزَل ": فنقول
ْ
  : "َزل

ْ
ة أو زِ زَ َزل

َ
َزال ، ل

ْ
  .ْسَواسوَْسوََسة أو وِ  : "وَْسوََس "ل

لكنه غ| مضعف، فنلحظ اýال واvاء غ| مكررة، فثلك ال يأì منه إال  "َفْعلًَل "فعل ربا± \ وزن ف "َدْحَرج"أما 
 لكن ل "ِدْحَراج"ال يأì منه و .َدْحرَجةً : َدْحَرَج : فنقول "َفْعلَلَة"مصدر واحد وهو 

ً
فظ وال ن العرب فهذا Çُ و ُسمع عقياسا

  . غ|هنستطيع أن نقيس عليه  قاس عليه، ولكن اليُ 
  .ل ينب¢ عليه اختالف وزن ا�صدروبهذا ننت¡ من مصادر األفعال الرباعية، وعرفنا أنه إذا اختلف وزن الفع** 

r.  إِْفَعال"  ←  مصدره "أْفَعل"الفعل"   
q.  َيْفِعيل"  ←  درهـمص "َفّعل"الفعل"   
s. ُمَفاَعلة"أو  "فَِعال"  ← درهـمص "فاَعَل "لفعل ا".  
ª.  فِْعالل"أو  "َفْعلَلَة"  ← درهـمص "َفْعلََل "الفعل". 

  مصادر األفعال ا¤ماسية والسداسية /  القسم اbا£  
  . ألن اvديث فيها واحد ؛وجعلناها R قسم واحد مستقل
. و½تلف أوزان هذه ا�صادر باختالف أوزان األفعال -َرفأي Êا ضوابط تضبط بها وُيعْ  -مصادر هذه األفعال قياسية 

  :وÊذه األفعال حا<ان 

  و§نت ع� الفعل والمه صحيحت�إذا �ن الفعل ا¤ما¦ أو السدا¦ مبدوءاً بهمزة وصل ،  :ا�الة األو¥ �
  . فإن مصدره يكون بكê حرفه اhالث، وزيادة ألف قبل آخره

  .فارِتغْ اسْ  :ِاْستَْغَفر         ،       تِفاعنْ اِ : ِاْغتََفع : Æو ⇐

 R وصل الÃم ، وهمزة القطع ** 
ً
 ال خطا

ً
هناك فرق ب[ همزة الوصل وهمزة القطع ، فهمزة الوصل � ال¤ ·ذف لفظا

ôمزةنفإذا نطق بالفاء أو الواوإذا جاءت ال¾مة لم تسبق بكالم نسبقها : و<فريق بينهما نقول  .� ال¤ تبÊف° همزة  ا ا
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  . ننطق اÊمزة ف° همزة وصل و¸ذا لم، قطع 
نلحظ أننا لم  "وانت"فنقول  ،عرف هل � همزة وصل أم قطع ، فنسبقها بواوالفعل مبدوء بهمزة وال ن "انت":  مثال

تب ألف دون ع[ صغ|ة، أما همزة القطع فتكألف  "ا"� همزة وصل ، وطريقة كتابتها أنها تكتب  نننطق اÊمزة فإذ
 "فوق للفتح والضم  ةع[ الصغ|بع[ صغ|ة فوقها أو ·تها؛ فتكتب ال

َ
 " "أ

ُ
  ."إِ "، وتكتب ·ت إذا Ûنت مكسورة  "أ

� همزة قطع تكتب وتنطق  ننلحظ أننا ننطق اÊمزة ، فإذ "وأكرم"فنقول  اعليه واو نادخلأو "أكرم"لو نظرنا إ� الفعل 
  .ضع فوقها الع[ الصغ|ةون

نها أل ؛الفرق ب[ همزة الوصل وهمزة القطع öدونها R كتب اإلمالء، و �در بالطالب الرجوع إÒها واإلفادة منهامواضع 
  **كث| من الطالب ا�واضع ا�همة ال¤ Hطئ فيها من 

همزة  ل أنهالم ننطق اÊمزة فهذا دÒ "وانتفع"، ضع واو قبلها أنه فعل �اâ مبدوء بهمزة وصل  "انتفع"نلحظ  /  ال6ح
نأì للحرف اhالث أن : فالقياس فيه  ،نوعينه والمه صحيحتا. فوقها أو ·تها همزة صغ|ة الحظ أننا لم نضعو، وصل 

  .انِتفاع: ، فأصبحت انتفع "الع["، قبل  قبل اآلخر اونزيد ألف، ونكêه  "ا<اء"
  ."الراء"وهو  قبل اآلخر األفوزدنا  "ا<اء"اسِتغفار كêنا اvرف اhالث : استغفر /  أيًضا 

  .همزةفإن هذه األلف تقلب R ا�صدر  /   ألف "المه"أما إذا �ن آخر أحد هذين الفعل�  �
 عْ تِ سْ اِ  : ىـِاْستَْعلَ           ،          ءافَ طِ ْص اِ  :ىـاِْصَطفَ        ،      ءِانِْتَقا :ىـِاْغتَقَ : Æو ⇐

َ
  .ءال

: ألن القاعدة العامة السابقة تقول  ؛فهذه الالم ستقلب همزة  المه ألف ؛ "افتعل"زن فعل �اâ \ و "انتô" /  ال6ح
سيجتمع عندي ألفان؛ فقبل اآلخر  اقبل اآلخر، فإذا كêت اvرف اhالث وزدت ألف ازيد ألفكê اvرف اhالث ونأن يُ 

  : فتصبح فأقلب ألف الفعل همزة ، ألف ا�صدر وألف الفعل، فال يصح أن يلت� ألفان 
ôالمه ألف "استع©" .استعالء: استع©اصطفاء ، : انتقاء، اصط�: انت âسدا  

  . تاء R اآلخرفإننا Æذف ألف ا�صدر ونعوض عنها  /  ُه ألف عين "استفعل"و�ذا �ن الفعل ا�ي L وزن  �
  .ةاستبان : نااستب        ،       ةاستقام :مااستق :فنقول  ⇐

، فاأللف  مَ استقوَ : ألن أصلها  ؛"استفعل"\ وزن  "استقام"مثل  -حرف علة-وعينه ألف  افعل سداسيإذا Ûن ال /  ال6ح
 فأصبحت، أصلها واو 

ً
قبل اآلخر، فإذا  اأكê اvرف اhالث وأزيد ألف :استقام، فع© القاعدة العامة : وقلبت الواو ألفا

ال يصح اجتماع ألف[، فأحذف ، وبألف[  "مْ اِْسِتقاا"ر فتصبح الفعل وألف ا�صد طبقت هذه القاعدة سيجتمع ألفان؛ ألف
: استجار اسِتعاذة ، : استبانة ، استعاذ : استقامة ، استبان : استقام : فتصبح  ؛ألف ا�صدر وأعوض عنها تاء R اآلخر

  .استَجارة

 -زائـدة وهـو صـحيح اآلخـر إذا �ن الفعل ا¤ما¦ مبدوءاً بتـاء  - خاصة بالفعل ا¤ما¦ -: اbانية  ا�الة �
    - ]  الالم[صحيح 

  .فإن مصدره يكون بضم ما قبل آخره فقط

 بتاء زائدة أي ليست أصل الفعل، ونعرف أصل الفعل من خالل öريده إ�  /  ال6ح
ً
إذا Ûن الفعل اGماâ مبدوءا

م" الفعل: اhالÙ مثل
ّ
زائدة؟ بالرجوع إ� األصل اhالÙ، فالفعل  R بدايته تاء، كيف أعرف أن هذه ا<اء أصلية أو "َيَعل

م"
ّ
م"فـ . ا<اء هنا زائدةيتضح �ا أن  نونلحظ أن األصل ليس فيه تاء، فإذ "َعِلمَ "أصله  "َيَعل

ّ
فعل �اâ مبدوء بتاء ال "َيَعل
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  نأì با�صدر؟زائدة كيف 
 بتاء زائدة وهو صحيح اآلخر 

ً
 ،]  الع[[نقصد و¸ذا قلنا الوسط ،  ]  حيح الالميعç ص[نقول إذا Ûن الفعل اGماâ مبدوءا

فيكون مصدره بضم ما قبل آخره فقط، أي نأì بالفعل نفسه ولكن نأì للحرف اTي  /   ]  الفاء[نقصد و¸ذا قلنا األول 
  .قبل اآلخر ونضع فوقه ضمة

م كَ تَ : Æو  ⇐
z
م كَ تَ  :ل

�
معَ يَ          ،        اُهم فَ يَ  :تفاَهم           ،       ل

z
م عَ يَ :  ل

�
  .ل

م"الحظ  /  ال6ح 
z
م"ألن أصله  ؛فعل �اâ مبدوء بتاء زائدة" تكل

z
ليس " ا�يم"، وهو صحيح الالم فاvرف األخ| " 	

م "حرف علة ، فيكون مصدره بضم اvرف قبل اآلِخر 
z
م: تكل

�
   ."تكل

س : وÆو  zس ، : تقد م وتقد�
z
م ، فنأì للحر: تسل

�
  .ف اTي قبل اآلخر ثم نضمه فيكون هو ا�صدرتسل

 -المه ألف-أما إذا �ن الفعل ا¤ما¦ ا�بدوء بتاء زائدة معتل اآلخر باأللف  �

  .، ويكê ما قبلهافإن األلف تقلب R ا�صدر ياءً  �

 إذا وُجد R الفعل حرف علة  /  ال6ح
ً
لو جئنا بها \ ؛ ألن ال¾مة |¹ الغالب سيكون فيه تغيفكما قلت لكم سابقا

  : القواعد األساسية وفيها حرف علة، سيحصل أمور منها
  .نبألف[ فاجتمع ساكنا "استقاام"ا�صدر \ القاعدة سيكون  �ا قلنا "استقام"ن كما ذكرنا R قد �تمع ساكنا -
  .ابد أن أحدث تغي| ف اhقل اليخفق، فلتقد Çصل ثقل R ا�ط -

  ؟حدث وcيف نعالج هذا الفعل فننظر R األمثلة ماذا سي

َـ : Æو  ⇐ َـ           ،        يـتفانِ :  ىتفان     .يـتعالِ :  ىتعال

 "الحظوا الفعل  /  ال6ح
َ

، لو أردنا أن نطبق القاعدة، فالقاعدة  "ألف"فعل �اâ مبدوء بتاء زائدة ولكن المه  "تفا

 "نأì للحرف قبل اآلخر ونضمه، فنقول  :تقول
َ

بد أن  واأللف ال"، ن نضم ما قبل اآلخر ، ولكن عندنا األلف ونريد أ "تفا

سيصبح عندي إش²ل وهو  � أطبق القاعدة ولو أردت أن أضم ما قبل األلف هذه قاعدة �مة ، " ايكون ما قبلها مفتوح
  :سأحدث تغي|ين  أن األلف ال تقبل الضمة، فماذا أصنع؟

 r. ة   بدل الضêبك ìمة آq. ة اًء <ناسبأقلب األلف يêوأنا عندي  ابد أن يكون ما قبلها مفتوح ، األلف ال الك ،
  . وهو اÒاء" الكêة"قبلها بد أن آì �رف يناسب اvرcة ال¤  فال! كêة 
  :فأقول

َ

 تف: تفا

َ
ِ́ ، تعا�  : ا

َ
 ، تساَ� : تعاæِ ، تسا�

َ
æتساِ� : تسا.   

  اإذا Ûن الفعل �اسي /  /  ملخص 
ً
فيكون هذا  بتاء زائدة وهو صحيح اآلخر، فنأì للحرف ما قبل اآلخر ونضمه مبدوءا

م  /  مثل . هو مصدره
z
م ، وتفاَهم : تكل

�
  .تفاُهم: تكل

لب الفتحة كêة وال تتأ فأق تستقيمألن القاعدة العامة ال  ؛ضطر إ� بعض ا<غي|فسأ "ألف"فإن Ûن هذا الفعل آخره 
  . ب هذه الكêة<ناس وأقلب األلف ياءً 

   .غ| اhالثيةوبهذا ننت° من مصادر األفعال 

  ""�""ا�لقة   

اGماسية والسداسية � ال¤ نقيس مصادر األفعال R مصادر األفعال الرباعية و ا تعلمناه¤�يع القواعد ال أنإ� نش| 
 R السنة ا�بوية أوÂ ب R القرآن الكريم ولكن قد يُسمع عن بعض العر ،عليها و� ا�عت®ة و� ال¤ �ب االل�ام بها
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  ؟  فما ا�كمالÃم الفصيح بعض ا�صادر ا�خالفة �ا تعلمناه 
 
ُ
 أفظ بمعÄ نقول هذه ·

ُ
 و¸نما نذكرها كما جاءت بألفاظها وال نقيس ،ولكن ال �وز �ا القياس عليها ،قبل;م وتُ نها ·

  .تعلمناه من قواعد ما هو الكث| الغالب نإذ، فاس \ الكث| الغالبقما يُ ¸نو ،قاس \ الشاذألنه ال يُ  ؛عليها

  .:.تنبيـــه .:.  �
ب كَ : ،، مثل  القياس خالفسموعة L ا�وردت بعض األمثلة  zاب :ذ zتكذيب :والقياس  .اِكذ   

اآلن أو R عصور وليست ا�سموعة  ،Çُتج بكالمهم نمسموعة عن العرب اTي ، بمعÄ �فوظة عن العرب "سموعةا�"
ال يلتفت إÒها هذ ال ُحجة فيها وتكون àالفة للقواعد  فواآلن  ال¤ تُسَمع أما ،غ| االحتجاج بل R عصور االحتجاج

  . أصال
  . من �م العرب اTي Çتج به ا�صدر \ غ| القياس ءنأì بأمثلة وشواهد \ م�

ب كَ  : � مثال ⇐ zاب :ذ zتكذيب :والقياس  .اِكذ   

َب  "تفعيل"ه \ وزن مصدر قياسفإن  "فعzل"إذا جاء الفعل \ وزن  zاْب : لكن هنا جاء . تكذيب :كذ zهل نقول ف ِكذ
اب خطأ ؟ ال zو¸نما نقيس  ردنا القياس ال نقيس عليهأولكن إذا  ،صحيح وفصيح ، بل نقول ِكذ\  zَب الكث| الغالب كذ  :

  .تفعيل \ وزن يب كذِ تَ 

ل  :  x مثال ⇐ zم·:  
ً
اال zم ل :والقياس . ِ·ِ م�

َ
·   

َل "الفعل  zم
َ
َمzل  فقط قبل اآلخر م ماَض يُ فقياس مصدره أن �اâ مبدوء بتاء زائدة  "·

َ
ل: ، ·    ·م�

 يحِ  :حوقل  : "�"مثال  ⇐
ً
  َحْوقَلَة :والقياس  .قاال

\  أنه فعل ربا± "َل قَ وْ حَ "R  تعلمناه اTي والقياس ا�عروفوهذا السماع صحيح ،  ،حيقاال: العرب حوقل  سمع عن
   .حوقلة:  نقول R القياس حوقل،  فعللة:  "فعلل"وزن 

  اــيÝْ zِ يَ  باتت تÝي دلوها: خالف القياس قول الشاعر \ ومن األمثلة ال¤ أتت  : "�"مثال  ⇐

  ال تÝّيـــا. تÝية :  والقياس

َ  ةتسمي:  ومثل سzû ، وال نقول تربيzا تربية  : مثل رzù ، ى زz نَ : ألن أصل تÝُي    يzا مِ سْ وال نقول ت
و¸نما نقيس \ الكث| الغالب  ،ألنه شاذ ؛ال نقيس عليهلكن نقول صحيح ؟ لكن ماذا نصنع إذا سمعنا مثل هذا 

 zنز R يَ :  ىفالقياس ِÝْ َة ي  

  قاس عليه للقواعد السابقة فهو شاذ ال يُ  ا®الفً  ء من ذلكجا وما �
  .إنما القياس \ الكث| الغالب ا�حو أن الشاذ ال يُقاس عليه أح²م �م R �يع حكم  وهذا

  الثيةاbصادر األفعال غc م تدريب ° 
ات \ هذه الطريقة من أجل دريبوضعت ا< قدو ،"االختيار من متعدد"االختبارات عندكم  تكون \ هذه الطريقة 

ل اب أن Hت® الطالب نفسه R نهاية � ب zها بفهم واقتدار فهو إن شاء اهللا أهل للنجاح ؟ فإن أجاب عنماذا فِهم وماذا حص
  .وأرجو أن يكون ا¯ميع من ا�اجح[، 

  :اإلجابة الصحيحة سيوضع ·تها خط  :تنبيه 
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  :مصدر للفعل  "ليمعْ يَ " -�
مَ ب ـ عَ                              أ ـ َعِلم 

z
م عَ ج ـ يَ                              ل

z
  ل

م  "ب" الصواب
z
 الفعل أما ، لو رجعنا للقواعد لوجدنا تعليم مصدر للفعل عل

z
 : مصدره  مَ تعل

�
: مصدره  ِلمَ عَ الفعل وأما ، م تعل

 عِ 
ْ
   مْ ل

x- " ±ُ َ   :مصدر للفعل  "ةَس ال
س  أ ـ جَ 
z
َ ج ـ جَ                         س لَ ب ـ  جَ                          ل    َس ال

س فمصدر الفعل أما، lالسة  :ه جالس مصدرالفعل  "ج"الصواب 
z
َم  /  مثل öليس  : هجل

z
 فهو فعلس لَ أما جَ تعليم، و: عل

  .هو ليس معكم R هذا ا5ابو ،جلوس: ثالÙ نقول جلس 

�- " ِ   :مصدر للفعل  "ةاعَ شَ إ
 أ ـ  

َ
   يzعَ ج ـ شَ                              اعَ ب ـ شَ                            اعَ شَ أ

ألننا لم نأخذ مصادر األفعال اhالثية ، شاع  ؛فمبا�ة نعرف أنه ليس هو ا¯واب فعل ثالÙ "شاع" ألن اhا´ ؛ "أ"الصواب 
: م قاأ: "مثل تلحظون أنه معتل الع[  "شاعأ"، والفعل  "تكليم: 	م : "مثل  "عيتشي: شّيع : "واhالث ،  شيوً�  :مصدره 

  . ةشاعإ:  همصدر شاع، أ "قامةإ

  :مصدر للفعل  "ر²مْ كَ تَ " -�
مكَ ب ـ تَ                             ُرمَ أ ـ كَ   zمَ ج ـ كَ                           ر zر   

 .فهذا Hرج مصادر األفعال اhالثية Rليست  lال �ثنا ودراستناcما قلنا وثالÙ  "ُرمَ كَ "ألن الفعل األول  ؛ "ب" الصواب
مَ كَ  علالف -فقرة ج و،  "َكَرًما: كُرَم " zفَ ،  ميْ رِ كْ تَ  : مصدره ر zة؛� الصحيح والفقرة ب، يضا ليس هو أفهذا ، تفعيل  : َل ع 

َم  ،رخضم اvرف اTي قبل اآليكون ب مصدره و�ن صحيًحا فإن بدوء بتاء زائدةا�اâ الفعل اGمألن  zم: تكر   تكر�

   : مصدر للفعل "اكْ رَ ـتِ اشْ " -|
َ                          كرَ ـتَ ب ـ اشْ                             كَ ارَ أ ـ شَ     كَ ارَ شَ ج ـ ت

هذه األفعال فيها تشابه Tلك \ الطالب إذا عرض � مثل هذه األمور أن يلجأ بعد اهللا سبحانه وتعا� إ� ،  "ب" الصواب
  . بثقة ودراية تامة جابتهإ وتكونالشك والريب   تزيل عنه� الÀألنها   ؛القواعد الÀ تعلمها

االختيار  نإذف  مشارcة أو ِ�اÛً : ، شارك  فِعال ة أولَ اعَ فَ مُ  : يكون مصدره َل اعَ ربا± \ وزن فَ فعل  "كَ ارَ شَ "األول فهنا 
حرفه اhالث وزيادة ألف كê يكون بمصدره فإن فعل �اâ مبدوء بهمزة وصل  "اش;ك"، واhا´ األول غ| صحيح 
َ "، أما اhالث هذا الصواب  نإذ، اش;اك  : قبل اآلخر اش;ك يكون بضم مصدره ففعل �اâ مبدوء بتاء زائدة  "كَ ارَ شَ ت

  تشارُك :  كَ فنقول تشارَ  ،اvرف اTي قبل اآلخر

´- " ِ  إ
  :مصدر للفعل  "الَص يْ
 أ ـ 
َ
  ل اَص ج ـ وَ                             َل َص وَ ب  ـ                          َل َص وْ أ

 ،  "أ"الصواب 
َ
 ربا± \ وزن فعل  َل َص وْ أ

َ
  إيصال ، : ، أوَْصَل ونقول R مصدره  واو : هءتلحظون أن فا َل عَ فْ أ

فيه ثقل إ� الواو   من الكê ، واالنتقالول مكسور األ " العَ فْ إِ "  وقلنا لكم أن ؛ ياءً قُلبت الواو ال¤ R الفعل ونلحظ أن 
 َل َص وَ  : أما اhا´إيصال ، : أوَْصَل :  وهو اÒاء يناسب الكêة افحÀ نتخلص من هذا اhقل نقلب الواو حرفً ، إوصال : نقول 
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  .وصول:  َل َص وَ ومصدر  R مصادر األفعال غ| اhالثيةن �منا أل ؛ثالÙ واhالH Ùرج من هذا ا5ابفهو فعل 
:  َل اَص وَ ، ة لَ اعَ فَ مُ  أو فِعال :إذا Ûن \ وزن فَاَعَل فإن مصدره  ربا±وعرفنا أن الفعل ال ،َل اعَ فَ \ وزن  َل اَص وَ : اhالث و

  .أو ُمَواَصلة وَِصال

ã- "فعل مصدره  "استبان:  
   .ج ـ مباينة                      .ب ـ  استبانة          .أ ـ استبيان

اvقيقة ، واستبان : مصدر  "استبيان: "يريدون  "\ كذاان يهذا استب"؛  "استبيان"دائما نسمع ، لكن Æن  "ب"الصواب 
ألف قبل  ةزيادكê اvرف اhالث ويكون بالفعل السداâ ا�بدوء بهمزة وصل مصدر ألن   ؛ستبانةا "ب"الصواب هو 

ونعوض عنها  درذف ألف ا�صفعل وألف ا�صدر فنحن ألف الالفأصبح عندنا أ "استِباان: استبان "اآلخر فإذا فعلنا ذلك 
   .وهو ا�شهور عند ا�اس فهو خطأ "استبيان"أما ، استبانة : استبان تاء R اآلخر فتصبح 

µ- " والقياس  "ىـَ امرَ تَ "مصدر شاذ للفعل  "ّي ـمِ ِر:  
   ةيَ مِ رْ ج ـ  تَ                            يـمْ ب ـ رَ                 يِـ امرَ أ ـ تَ 

 المأن حظ لنهنا و،  هآخرقبل  بضم ما  ا�بدوء بتاء زائدة يكون مصدرهالفعل اGماâ أن كما عرفنانه أل ؛ "أ"الصواب 
" فتصبح ماذا نصنع ؟ نقلب الضمة كêة ونقلب األلف ياء فال تقبل  "األلف"فإن ما قبل اآلخر نا ملو ضمف "ألف" الفعل
ترمية :  اhالث وى، َـ مرَ  اhالÙ مصدر للفعلفهو  ْ� رَ : اhا´ أما ،  تراِ�ْ  : اGيار األول هو الصحيح فنقول نإذ،  " يْ ـترامِ 

 zىـمصدر للفعل رم .  

  اسم ا�رة  واسم اjيئة
 لكن Êا أمصادر اسم ا�رة واسم اÊيئة 

ً
  اخاًص  ايون بابً فال Êا فردأTلك  ؛داللة ا�صدرغ| أخرى  داللةيضا

   . وTلك س� اسم مرة ؛اvدث مرة واحدة يدل \ وقوع بأنهزاد \ ا�صدر لكنه مصدر هو R اvقيقة اسم ا�رة ف
  .وقوع اvدث كيفية \ألنه يدل  ؛فس� اسم هيئة \ اÊيئة ال¤ وقع اvدث عليها يدللكنه مصدر اسم اÊيئة و

  ة ر� اسم المَ  /  أوالً   
  .مرة واحدةهو مصدر  يُصاغ من الفعل لتاللة \ حدوث الفعل  :تعريفه 

  .اخاص اباب زيادة جعلت ا�حوي[ يفردون �لكنه يشعر بزيادة أخرى هذه ال" مصدر"حظ أنه نل

  .غ|ه من الفعل اhالÙ ومناسم ا�رة يصاغ  ؟مم يصاغ 

اGماâ الربا± و الفعل الÙاhغ| بالفعل د قصنو، الÙ اhغ|  اhالÙ  ومن الفعل الفعلنستطيع أن نأì باسم ا�رة من 
âنستطيع أن فأي فعل  ،والسدا ìيئة مننأÊالف اسم اº ه اسم ا�رة  

   :وضح ذلك باألمثلة  كيف يصاغ اسم ا�رة من الفعل اbال� ؟: أوالً  �
  .بفتح الفاء وسكون الع[ "ةلَ َفعْ " \ وزنمن الفعل اhالÙ يصاغ 

ألن  ؛فتح الفاء ـ فَعلة ل "انتبهوا"و ،"َفْعلَة"سهل نقول \ وزن  إذا جاءنا فعل ثالÙ وأردنا أن نصيغ منه اسم مرة فاألمر
حة وفتمإذا Ûنت حرcة الفاء ف ،الفاء هنا الفاصل وا�حك هو حرyة إذنبكê الفاء  "فِْعلة"\ وزن اسم اÊيئة سيأتينا 
  .الفاء cةحرواTي يفرق ب[ االثن[  ،مكسورة يكون اسم هيئة ءو¸ذا Ûنت الفا، يكون اسم مرة
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 جَ  : َس لَ جَ  /  مثال  ⇐
ْ
  : أكل     ،    حةرْ فَ  : رحفَ     ،    دةعْ قَ  : دَ عَ قَ     ،    سةل

َ
 أ
ْ
  .لة ك

بكêة القاف ·ول من  "قِعدة:  قعد"،  ا¯يمبكê  "ِجلسة : جلس: "اhا´ ولو قلنا اvرف األول وسكون  اvرف بفتح
   .<فصيل بعد ذلكو¸ن شاء اهللا نأخذ ا ،اسم ا�رة إ� اسم اÊيئة

 دَ فإنه يُ  /   "ةلَ عْ فَ "فإن �ن ا�صدر األصL ¹ وزن  �
�
   ."واحدة"ا�رة منه بوصفه بكلمة  \ ل

   .واحدة ةً ـمـحْ رَ  : مَ حِ رَ  /  Æو  ⇐

 ،ص¨ا�صدر األوب[ اسم ا�رة الفاء فهنا Çدث لبس  فتحب "علةفَ "يأì ا�صدر األص¨ \ وزن أحيانًا  هأنيشg علينا  قد
ال أريد ا�صدر  وأنا !لة وهو ا�صدر األص¨ ة \ وزن َفعْ ْ� لو تأملنا رَ ، ة ْ� رَ  : األص¨ همصدر "ِحمَ رَ "الفعل  ذلكمثال 

  للسامع وا�خاطبب[� تحÀ  "واحدة"ضيف 	مة ن�ب علينا أن فماذا أصنع ؟ R هذه اvالة ريد اسم ا�رة أاألص¨ ولكن 
   .واحدة  ر�ةً  : مَ فنقول رحِ  ة وليس ا�صدر األص¨أنç أريد اسم ا�ر

 : أقول  "أكل"ولكن 
َ
 أ
ْ
  هوأكل األص¨ لـ صدر ا�ألن  ؛"أكلة واحدة"ال يلزم أن أقول  ،ة لَ ك

َ
 أ
ْ
أن ا�صدر األص¨ حظ فنلًال ك

ق ب[ ا�صدر األص¨ واسم ا�" واحدة"ينب� أن آì بكلمة  ر�ة :بينما رحم  ، Hتلف يلزم أن  ال "َس جلَ " أيًضا .رةحÀ نُفر�
جائز من باب  "جلسة واحدة" ن أقولأ ومع ذلك �وز æ، جلوس  لـ جلس هو ألن ا�صدر األص¨ ؛"جلسة واحدة" نقول

	مة لو لم أضف  çألن ؛"واحدة"�ب أن أضيف 	مة  "ر�ة واحدة : رحم"أما هنا  .، لكنه غ| واجبا<أكيد ال غ|
ا�صدر ألن  ؛ا�رة اسم و¸رادة األص¨ ا�صدر األص¨ وهناك فرق كب| ب[ إرادة ا�صدر ç أريدمع أن<وهم السا "واحدة"

  : أكل: لو قلنا  ، األص¨ يدل \ اvدث فقط
ْ
فهم منه أنه مرة أو مرت[ يدل \ اvدث لكن ال يُ  "أكالً "هنا ا�صدر ،  الً أك

 ُت أكل" :R ح[ لو قلت ،  أو ثالث مرات
َ
 أ
ْ
فهم منه يُ  "ةً ْ� رَ  رحم: "لكن لو قلنا هنا يتضح أن اvدث وقع مرة واحدة ،  "لةً ك

\  � ال¤ دلت" واحدة"و�مة " رِحَم ر�ًة واحدة"فأقول  "واحدة"	مة  إضافةم ا�رة يلزاسم ¸ذا أردت وا�صدر األص¨ 
 .ا�رة

�لقة ا  ""�""  

فناه ،·دثنا R ا�حا�ة ا�اضية عن اسم ا�رة واس zيئة وتكلمنا عن اسم ا�رة وعرÊوعرفنا  أنه يُصاغ من الفعل  م ا
 Ùالhمنا كيف يصاغ من الفعل ا

ّ
  .اhالÙ وغ| اhالÙ ، و تعل

ة من غc اbال� ؟ وضح ذلك باألمثلة : ثانًيا  �  : كيف يصاغ  اسم ا�ر�

r. بزيادة تاء \ مصد Ùالhره األص¨ يُصاغ اسم ا�رة من الفعل غ| ا.  

ة منه  "انطالق": مصدره األص¨  انطلق : Æو ⇐ zآخره  انطالقة ،: ، و اسم ا�ر R بزيادة ا<اء .  

آخره فنقول  إذا أردنا اسم ا�رة منه نضيف تاء R "انطالق"، مصدره األص¨  -�اâ  –فعل غ| ثالÙ  "انطلق  "اآلن 
  : األمثلة كث|ة \ ذلك Æو و،  "انطالقة"

  .استخراجة : ثم نضيف تاء R آخرة فنقول  "استخراج"ا�صدر األص¨  استخرج ، ⇐
   .إغفاءة : ثم نزيد تاء R آخره فنقول  "إغفاء" ، ا�صدر األص¨ أغ� ⇐
  .إكرامة :  ، ثم نضيف ا<اء فنقول  "إكرام"مصدره األص¨  أكَرَم ، ⇐

  .ص¨ فزيادة ا<اء تعç أننا أردنا اسم ا�رة ال ا�صدر األ 
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q. اء إذا �ن ا�صدر األص¹فVبا 
ً
 \ اسم ا�رة منه بالوصف بكلمة  /   ®توما

�
  . "واحدة  "فإنه يُدل

 با<اء فماذا نصنع حÀ نفرق ب[
ً
ة  فإذا Ûن ا�صدر األص¨ àتوما zمة  ؟ ا�صدر األص¨ و اسم ا�ر	فتقطع  "واحدة"نضيف 

  .ص¨ ا�رة ال ا�صدر األاسم \ إرادة 

  .إجابة واحدة: إجابة ، واسم ا�رة منه : مصدره األص¨  –ربا±  –فعل غ| ثالÙ  "أجاب" : "�" لامث ⇐

  .بعد ا�صدر األص¨ "واحدة"بزيادة 	مة 
  .استفادة واحدة : استفاد       .إقامة واحدة : أقام  : "x"مثال  ⇐

َجاَب " 
َ
 أتينا با�ص "إَِجابَة: أ

ً
منا سابقا

z
 "، وcذلك  زيد عنها تاء ا<أنيث R آخرهذفت ألف ا�صدر وحُ بأن در منه كما تعل

فا�صدر األص¨ نلحظ أنه àتوم بتاء ، فإذا أردنا  .آخره زيادة تاء ا<أنيث R �ذف ألف ا�صدر و "إ�نة "مصدره  "أ�ن 
ة منه فإننا نضيف 	مة ا zإجابًة واحدة أجاب  :، فنقول  بعد ا�صدر األص¨ "واحدة"سم ا�ر   .  

 باVاء  "واحدة"حكم زيادة 
ً
للتفريق  "واحدة"أن نأì بكلمة  إذا أردنا اسم ا�رة فإننا �ب /  إذا �ن ا�صدر األص¹ ®توما

ة ،ب[ ا�صدر و zاستجاب استجابة واحدة .استعان استعانة واحدة .جاب إجابة واحدة أ :فنقول  اسم ا�ر.  
cاء أما إذا �ن ا�صدر غVآخره  "انطالقة"اسم ا�رة منه و "انطالق"ص¨ مصدره األ "انطلق"مثل  /   ®توم با R بزيادة تاء

انطلق انطالقة واحدة ، فهذا جائز <أكيد إرادة اسم : واجب ، فلو قلت  وليسR هذه اvالة جائز  "واحدة"هنا زيادة 	مة 
  . ا�رة لكنه ال �ب 

   
ً
  اسم اjيئة  /  ثانيا

  . هيئة الفاعل عند حدوث الفعل منه صاغ من الفعل اhالÙ لتاللة \هو مصدر يُ  :ريفه تع

ْ�ة" )ْ�ةإذا ذ�تم فأحسنوا ا�T (مثال  .فيه داللة \ اÊيئة ، \ الكيفية ، \ اvال  ّTِت \ " فِْعلة"هنا  "ا
z
اسم هيئة دل

vال. دث من الفعل هيئة وقوع ا êفاءفك)r ( كيفية هيئة الفعل عند وقوعهفيه داللة \  فِعلة، "�ةذِ " هنا.  

ال يصاغ إال من الفعل اhالÙ فقط ؛ بمعÄ أنه ال يصاغ من الفعل الربا± وال من اGماâ وال من السداâ  مِم يُصاغ ؟
  " !!نتنبه Êذا".

  : وضح ذلك باألمثلة ؟ اسم اjيئة  صاغكيف يُ  �
  .الفاء و سكون الع[  بكê "ةفِْعل"يصاغ \ وزن 

سةجلس  :  "�"مثال  ⇐
ْ
  .الصاv[  ةِسْ| سار و     ،   الليث  ِمْشيةم� و    ،    األمراء ِجل

سة ، و ِمْشية ، و ِسْ|ة"
ْ
الفاء ê كوب .مكسورة الفاء ، ساكنة الع[  "فِْعلة"\ وزن  نلحظ أنها	ها تسû اسم هيئة و" ِجل

ق ب[ اسم اÊيئة  ة وهنا نفر� zَبة  :َ�ََب  :مثل  "ةفَعل"ألن اسم ا�رة مفتوح الفاء  ؛اسم ا�ر َسة : َجلََس  ،َسْمعة  : عَ َسمِ  ،َ�ْ
ْ
 .َجل

َسة : أما اسم اÊيئة َجلََس 
ْ
ق ب[ اسم اÊيئة و، فالفاء بكê الفاءِجل   .اسم ا�رة � ال¤ تفر�

بْ ، و إذا ذ�تم فأحسنوا الِقتْلة فأحسنوا  إذا قتلتم(قول الرسول ص© اهللا عليه وسلم  : "x"مثال  ⇐ ّTِحةـا(  .  

  .لةتْ قِ : قتل  ، حة ـبْ ذِ : مصاéن من الفعل اhالÙ ذبح اسما هئية قِتْلة و ِذْ�ة 

                                 
r    / ال�ح R الع[: (قلت êالفاء: والصواب . ، وهذا سبق لسان) ك êأستاذ ا�ادة. بك. 
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  اسم اjيئة ؟ق ب� ا�صدر األص¹ و، فكيف يُفر�  "فِْعلة"إذا جاء ا�صدر األصL ¹ وزن ** 

  .فإنه يدل \ اÊيئة منه بالصفة أو اإلضافة  /  ْعلة إذا جاء ا�صدر األصL ¹ وزن فِ  �

َ "Æو     ."فِْعلة  "\ وزن  "نِْشدة  "فعل ثالÙ ، مصدره األص¨  "دَ شَ ن
ق ب� اسم اjيئة وا�صدر األص¹؟  ئةو�ن نريد اjي"  نشد نِْشدة: " فلو قلنا : س   فكيف نفر¼
r- الن�ْشدة بأنها عظيمة ، فهنا وصفت  نِْشدًة عظيمة: صف والإما ب.  
q- ه  نِْشدة ا�لهوِف : اإلضافة أو بÒفنِْشدة مضاف وا�لهوف مضاف إ ،.  

إال إذا Ûن ،  "فِْعلة"، و يصاغ \ وزن فقط ال يصاغ إال من الفعل اhالÙ أنه : هذه � القاعدة العامة السم اÊيئة 
ق ب[ اس "لةعْ فِ "ا�صدر األص¨ \ وزن    .اسم ا�رة بالوصف أو اإلضافة م اÊيئة وفإننا نفر�

نها إ :، فنقولاÊيئة من األفعال غ| اhالثية القياس ، لكن ُسِمع عن العرب أنهم صاغوا اسم هذا هوهذا هو األصل و
  . قاس عليها ال يُ و  شاذzة

  -ال يقاس عليها  –شذ� م½ء اسم اjيئة من غc اbال� 

  .نِْقبة، و انتقبت ا�رأة  ِ�ْرةاختمرت ا�رأة  : مثل ⇐

ةتعمم الرجل  ⇐ zقِْمصة، و تقمص  ِعم  

تعمم ، "؛ ة ال يصاغ إال من الفعل اhالÙفعالن �اسيان ، فهذه صياغة شاذة ال يقاس عليها ، فاسم اÊيئ "انتقب ،اختمر "
  .ألنه شاذ  ؛ ، فهذا Çفظ لكنه ال يقاس عليهفعالن غ| ثالثي[  "تقمص

  اjيئةا�رة واسم  ° تدريب 
  : "استغفر"اسم ا�رة من  .�
  ال يأì منه اسم مرة  . د              مغفرة. ج            استغفارة. ب        استغفار   . أ

هو اسم ا�رة ؛ أتينا با�صدر " استغفارة"هو ا�صدر األص¨ فال يصح ، و اGيار اhا´  "استغفار" اGيار األول . "ب"الصواب 
، وهكذا اسم ا�رة  ب[هذه ا<اء � ال¤ فرقت ب[ ا�صدر وو ،استغفارة:  ثم أضفنا عليه تاء R آخرةاستغفار، :  األص¨

Ùالhالث. يُصاغ اسم ا�رة من غ| اhيار اGبل هو مصدر مي�اسم مرة  يسول لـ استغفر ليس مصدر "مغفرة" ا ،.   
  . لفعل اhالÙ و يصاغ من غ| اhالÙ و اGيار األخ| خاطئ فاسم ا�رة يصاغ من ا

x.   أجلس"اسم ا�رة من" :  
سة. أ

ْ
  .ال يأì منه اسم مرة. د             إجالسة. ج        س   إجال. ب             َجل

سة: َجلَس  اسم مرة للفعل اhالÙ هألن ؛غ| صحيح "جلسة"اGيار األول  . "ج"الصواب 
ْ
  . َجل

ألننا نأì باسم ا�رة من  ؛إجالسة هو الصحيح: اGيار اhالث  .هو ا�صدر األص¨ فهو غ| صحيح جالسإ: اGيار اhا´ 
  .اسم ا�رة يصاغ من غ| اhالÙ ألن  ؛غ| صحيح: اGيار الرابع  .مصدره األص¨ غ| اhالÙ بإضافة تاء \

  : "استقام"اسم اjيئة من .  �
  ال يأì منه اسم هيئة. د          .إقامة طويلة. ج          .مة حسنةاستقا. ب         .ةاستقامَ . أ

  "ب" وáد أن. اسم اÊيئة ال يصاغ من غ| اhالÙفعل غ| ثالÙ ، و "استقام"ألن  ؛"د"الصواب 
z
ا�عÄ استقامة حسنة دل
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  .ألن اسم اÊيئة ال يصاغ من الفعل غ| اhالÙ  ؛لكنه ال يُعد� اسم اÊيئة قياسياهيئة هذه االستقامة \ أننا أردنا اÊيئة 

  : "مات"اسم اjيئة من .  �
 . أ

ً
  ال يأì منه اسم هيئة . د      .وتةمَ . ج      ِميْتة. ب     موتا

 ن اسم اÊيئة يصاغ من الفعلإ: ألننا قلنا  ؛هو الصواب: هو ا�صدر األص¨ ، اGيار اhا´ : اGيار األول  . "ب"الصواب 
 ؛، اGيار الرابع خاطئ -لة \ وزن َفعْ  –اسم ا�رة وتة هو مَ : ، اGيار اhالث  - ال¾مة فاءبكê  –اhالÙ \ وزن فِْعلة 

  . اسم اÊيئة يصاغ من الفعل اhالÙ ألن 

  : "ساهم"اسم ا�رة من . |
  .اسم مرة ال يأì منه. د      .مساهمة واحدة. ج      .مساهمة. ب      .إسهامة. أ

ن اسم ا�رة يصاغ من الفعل غ| اhالÙ بإضافة تاء \ مصدره إ: قلنا ألننا  ؛غ| صحيح: اGيار األول  . "ج"الصواب 
  :فالفعل ساهم مصدره األص¨ األص¨ R آخره ، 

ً
 : قاتل  /  مثل : مساهمة أو سهاما

ً
غ|  "إسهامة  "فاGيار . مقاتلة أو قتاال

 : أسهم ، أسهم  الفعل مصدر ألن إسهام ؛صحيح
ً
نه إ :سبق أن قلناو ،مساهمة ، ا�صدر األص¨ با<اء: اGيار اhا´ . إسهاما

 \ اسم ا�رة منه بزيادة 
�
أضفنا 	مة . مساهمة واحدة "� "فالصواب هو  ؛"واحدة"إذا Ûن ا�صدر األص¨ با<اء فإنه يُدل

الفعل غ|  كن أن يصاغ منألن اسم ا�رة يم ؛اGيار الرابع غ| صحيح .اءألن ا�صدر األص¨ فيه ت ؛للتفريق واحدة
Ùالhا.

  ���� بــاب اVعج² ــب ����
ب من أبواب ا�حو ال¤ وضع Êا ا�حويون قواعد و ضوابط ، فال بد  العرب أن  �ن أراد أن يتعجب \ قياس �ما<عج�

  .يل�م بها

ب سما± .r        :اVعجب نو,ن    .تعجب قياq .â                   .     تعج�

ب السما� : أوالً  �   : I عبارات كثcة منها  اVعج²
ْحيَاُكْم َكيَْف تَْكُفُروَن بِاهللاzِ َوcُنْتُ { قو� تعا� : "�"مثال  ⇐

َ
ْمَواتًا فَأ

َ
  .ا5قرة  }"qñ"ْم أ

ال يقاس عليها ؛ فليست من باب ب ·فظ و� ألفاظ ُسمعت عن العر ¸نماو ،ليس � ضوابط تضبطه ا<عجب السما±
يث| العجب عند اإلنسان فاهللا R اآلية مثال فلو تأملنا نرى أن فيها معÄ ا<عجب ؛   .العلم اýاخلة R قواعد ا�حو

  .رون به ، فهذا مثار تعجبفمع ذلك يكه و تعا� خلق ا�اس وسبحان

   .)إن ا�ؤمن ال ينجس !ن اهللا سبحا( قول الرسول ص© اهللا عليه وسلمو : "x"مثال  ⇐
 : " قوÊم و : "�"مثال  ⇐

ً
ه فارسا   ."هللا در�

بÆوها يدل السياق و قرائن األحهذه العبارات و   وال \ أن ا�راد منها ا<عج�
  .اTي يد�ا \ أن ا�راد منها ا<عجب هو السياق أي 

  . ه ال ينجس ؛ فهذا مثار تعجبفا�ؤمن مهما عِلق ما عِلق به فإن" سما±"اvديث فيه تعجب 
   .يريدون بها ا<عجب من حا� و من قوته ومن فروسيتهيأì بها العرب و األخ|ة عبارةوال

�  
ً
  :اVعجب القيا¦: ثانيا
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حـو  مقـرر ا
حـو  ((  

 rstمن  - rú -صفحة 
 

  .بد أن يعرفها من أراد أن يس| \ �م العرب � أح²م و ضوابط الوهو اTي يعنينا 

ب  �   :صيغتان  I :القيا¦ صيغ اVعج²
 "  :يغة األو¥ الص

َ
 : Æو " ه لَ عَ فْ ما أ

َ
 ما أ
ْ
  مَ رَ ك

َ
 ، و ما أ

ً
 �مدا

ْ
   . همَ رَ ك

 "  :الصيغة اbانية 
َ
 : Æو " ه بِ  ِعْل فْ أ

َ
 ، بزيٍد  ِسنْ حْ أ

َ
    .به ِسنْ حْ و أ

ب ؛ فإذا أرادوا ا<عجب فإنهم يأتون  �ا درس ا�حويون �م العرب وجدوا أن العرب يل�مون بصيغت[ إلرادة ا<عج�
  و ما أحسنه : فأنت تستطيع أن تقول : احدة من هات[ الصيغت[ بو

ً
ما أك®ه ، ما أ�له ، ما أعلمه ، ما . ما أحسن  زيدا

 : مثل  الصيغة اhانيةو .أفهمه
َ
 كرِ أ

َ
 علِ م به ، أ

َ
 نعِ م به ، أ

َ
   .هما الصيغتان القياسيتانفهاتان  .ح به ، و هكذاصلِ م به ، أ

�لقة ا  ""|""  

 "ا¤الف ° إعراب الصيغة األو¥  : أوالً  
َ
 ما أ

ْ
  " ه لَ عَ ف

  كث|ة  ال ·� مثلةيدخل ·تها أ "ما أفعله"هذه الصيغة 
  : مثل

َ
  ،ا سن زيدً حْ ما أ

َ
 ما أ
ْ
ا ،ك �  ® علي

َ
 ، ا هم خاýً فْ ما أ

َ
  ما جاء \ هذه الصيغة ؟ فكيف يعرب � . ..ضل كذا فْ ما أ

 :   قول� L "ما أفعله"اختلف ا
حويون ° إعراب 

  :إعراب سيبويه و¿هور ا�8ي�: األولالقول  �

   .تعجبية نكرة بمعå Äء "ما "و� ، اسم مبç \ السكون R �ل رفع مبتدأ   :ما 

 ". åٌء أفضَل �مًدا: كأنك قلت " ما أفضل �مًدا"و¸ذا قلت . ا زيدً  أحسنَ  åءُ : كأنك قلت   "اما أحسن زيدً "فإذا قلت  
° مبنية \ ، فف° مبتدأ \ � القول[ ، ì والقول اhا´ كما سيأالف R إعرابها ب[ القول األول هنا ال خ "ما 

  . السكون R �ل رفع مبتدأ 

   "هو"ضم| مست; وجوبا تقديره   : والفاعل. فعل ماض مبç \ الفتح  :أحسن 

 "ال¤ �  هنا : أحسن 
َ
  "هو"والفاعل فيه ضم| مست; وجوبا تقديره  ،  واحد ال Hتلف ابهاإعر:  ...أو أك® أو أفهم  "لعَ فْ أ

 çما  "والضم| ا�ست; هنا وجوبا راجع إ�    ،ما أحسن هو: يع"  çفاعل ضم| مست; :  )هو(ـف. ا ما أحسن هو زيدً  : يع
ا إال R حاالت منها مع صيغة ر بغائب فهو مست; جوازً قدÛ zن يُ قد درستم R السابق أن الضم| إذا و.   "ما  "وجوبا راجٌع إ� 
  . يكون مست;ا وجوبا  "ما أفعله"فعل ا<عجب 

 . مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة \ آخره : ا زيدً 

   ."ما"ا�بتدأ  R �ل رفع خ® -وهو الضم| ا�ست;-والفاعل  "أحسن"ا¯ملة الفعلية من الفعل  و
  .ا�بتدأ واG®:   م عندنا أر�ن ا¯ملةوبهذا تت

ال Hتلف عند سيبويه و�هور إعرابه أو الضم| اÊاء كيف يعرب ؟ أيضا " زيًدا ، خاýًا"االسم ا�نصوب بعد أفعل 
   .مفعول به  : فهو ا5ي[

والوقت رب[ R وقتنا هذا وهو اTي يس| عليه éلب ا�ع ،وهو اإلعراب ا�شهور ،هذا إعراب سيبويه و�هور ا5ي[
  . السابق أيًضا

  إعراب الكوفي� : القول اbا£  �
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 rstمن  - qt -صفحة 
 

  .مبç \ السكون R �ل رفع مبتدأ اسم  "åء " بمعÄ "ما"، ال خالف R إعرابها كما ذكرنا من قبل  :ما 
  . خ® منصوب \ اGالف  :أحسن 

 "يرى الكوفيون أن 
َ
 "هذا أن  معÄو .خ® منصوب \ اGالف  "لعَ فْ أ

َ
ا�عروف وا�عتاد واTي درس ، عندهم اسم  "نسَ حْ أ

 ®Gي جعله هنا م!   مرفوً� �ب أن يكون أن اTبعد قليل تفصيل ذلكلكن ما ا ìنصوبا ؟ يأ  

  .منصوب \ التشبيه با�فعول به  :ا زيدً 

وهذا . حÀ يكون عندي مفعول به ألنه ليس هناك فعل  ؛ول به وليس R اvقيقة مفعول بهيعç نُصب تشبيها با�فع
ºين قالواTأحسن"به للفعل  مفعول "ازيدً "ن إ :الف قول ا5ي[ ا"  .  

فما  ؛نعرف أن اG® مرفوع وÆن !خ® منصوب \ اGالف :  "أحسن" فـ، نلحظ هنا أن اإلعراب يشوبه بعض ا<¾ف 
  اTي جعله منصوبا هنا ؟ 

  .وب \ التشبيه با�فعول به قول فيه بعض ا<¾ف منص:  "ازيدً "أيضا األمر اآلخر 

   ؟ما معÂ كون ا¤Á منصوبا L ا¤الف عند الكوفي�  
وÂ هذه اvالة  ،"زيد"هو  "أبوك"، و "أبوك"هو  "زيد"فـ ."أبوك زيدٌ ": األصل أن يكون اG® نفس ا�بتدأ R ا�عÆ Äو 

ا للمبتدأ R ا�عÄ كما R هذه اvالة فإنه عند الكوفي[ ذا األصل وجاء àالفً لكن إذا خالف اG® هيكون اG® مرفوً� ، 
  .ينصب \ اGالف 

لكن  �ا جاء R  ،فـ كريم هو �مد ، و�مد هو كريم" �مٌد كريم"لو قلت مثال فهذا هو األصل أن اG® هو نفس ا�بتدأ 
 ؛فثلك جعلوه منصوبا \ اGالفR ا�عÄ ليس هو ا�بتدأ  "أحسن"® اGهنا  "اما أحسن زيدً : "تأمل R مثا�ا  "أفعلهما "

  . اvاصل ب[ اG® وا�بتدأوجعلوه منصوبا إشعارا باGالف ا�وجود  ا خالف اG® ا�بتدأ R ا�عÄ ألنه �

  "من إعراب ا�8ي� نفهم أنهم يرون أن   �
َ
 أ

ْ
 ،  فعل " هما أفعل "°  " َل عَ ف

ً
  وليس اسما

  .ونون الوقاية ال تدخل إال \ األفعال . "\ أفعل " بدخول نون الوقاية عليه : ستدلوا L ذلكوا

  .ما أفقر� إ� عفو اهللا  :ذلك مثال  ⇐

فدخول نون الوقاية هنا تُشعر وتدل \ أن ، فعل ا<عجب الحظوا دخلت عليه نون الوقاية : أفقر  .هنا تعجبية "ما  "
ألن الكê ال  ؛ألفعال من أجل أن تقيها من الكêألن هذا هو األصل أن نون الوقاية تدخل \ ا ؛فعل وليس اسم  "أفعل"

  . ألنها ت� الفعل من الكê  ؛وسميت نون الوقاية، يدخل \ األفعال 

  " كما يُلحظ من إعراب الكوفي�  أنهم جعلوا �
َ
 أ

ْ
  "°  "ل عَ ف

َ
 ما أ

ْ
  .   وليس فعالً ، ا اسمً  " هلَ عَ ف

  .  "ما أفعله"R  "أفعل"بتصغ|ه  أي تصغ|  : لوا L ذلكواستد

حَ  :مثال ذلك  ⇐
ُ
 .غر هنا بضم األول وزيادة اÒاءوُص ، ما أحسنه : أصلها  . هُ نَ سِ يْ ما أ

  . ألن ا<صغ| من خصائص األسماء  ؛هنا دل \ أنه اسم "أفعل"ع تصغ| مِ �ا سُ 
   .قاس عليه الشاذ ال يُ و ،بأن تصغ|ه شاذ ← رد ا�8يون هذا اÄÅل 

  "به ْل أفعِ "إعراب الصيغة اbانية ا¤الف ° : ثانًيا  
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ِعْل "L أن  –ا�8يون والكوفيون  – أ¿ع ا
حويون �
ْ
ف
َ
  .اوليس اسمً  ، فعل" أ

ْفَعَل "وهذا ºالف الصيغة األو¬  
َ
  .اسم: فعل ، ويرى الكوفييون أنها : يرى ا5يون أنها  "ما أ

  : R نوع هذا الفعل \ قول[  لكنهم اختلفوا -

 :قول ا�8ي� :القول األول  �

ِعْل " يرى ا�8يون أن  �
ْ
ف
َ
  . ومعناه ا¤Á، فعل ماض لفظه لفظ األمر  "أ

  " :قو�ا  لو تأملنا مثال
َ
 أ
ْ
 ، ا زيدً  مْ رِ ك

َ
ا ،ا خاýً  مْ لِ عْ أ �ْجِلس علي

َ
كِرْم به"، كذلك هنا R ل أمر افعأ ههذ" أ

َ
مر لفظه لفظ األ" أ

 ؛هذا خ®" َجلََس �مدٌ "الفعل ا�اØ مثل : ، ومن أنواع اÄ  ®G معناه اG® يعç أنه فعل ماضلكنه R اvقيقة وÂ ا�ع
® عن جلوس 

ُ
 "وفعل األمر R . R الزمن ا�اØ" �مد"ألنك ½

َ
ا،ا خاýً  مْ لِ عْ أ �ْجِلس علي

َ
ُ هذا فعل أمر " أ و¸نما  اسû خ®ً ال ي

  .من األمور أمر �م إلنشاء و¸نما هو ،إلخبار بíء مع[ليس فيه داللة \ ا هنأل ؛هو إنشاء

   : توجيه قول ا�8ي�
 " : "بزيدٍ  مْ أكرِ "ألن األصل Æ Rو 

َ
 أ
ْ
يعç أن زيًدا صار .  زيدٍ  فا�عÆ Äن نتعجب من كرمِ .  "صار ذا كرم: "بمعÄ  "يدٌ َم زَ رَ ك

  .كريًما فتعجبنا من كرمه
 "قلت كذلك إذا 

َ
  .ة دz صار ذا غُ : أي بمعÄ  "ا5ع|ُ  دz أغَ "وcذلك  .ا للحصادمستحقً  الزرعُ  صار: بمعÄ  "رعُ الزz  دَ َص حْ أ

فِْعْل "وهذا الفعل 
َ
  . ا إ� معناه ومبç \ الفتح ا�قدر نظرً ، ا إ� لفظه نظرً  ؛ا5ي[ مبç \ السكون دعن "أ

� Èحو اآل
  :  وهم يعربون هذه الصيغة L ا

 
َ
  . لفظه لفظ األمر ومعناه اG® ، مبç \ الفتح فعل ماض  : مْ كرِ أ

  . فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا�قدرة \ آخره : زيدٍ . زائد ا5اء حرف جر  : بزيدٍ 
  . منع من ظهورها اشتغال ا�حل �رcة حرف ا¯ر الزائد : ا¯واب   �اذا الضمة مقدرة L آخره ؟

  . �ل اإلعراب آخر ال¾مة هو  "ا�حل"

 :قول الكوفي�: اbا£ القول  �

ِعْل "يرى الكوفيون أن  �
ْ
ف
َ
  .فعل أمر مب¢ L السكون L ظاهره  "أ

  .  بل أعربوها \ ظاهرهاولم يك0وا الÃم R هذه الصيغة  يتأولواالكوفيون هنا لم 

�  Èحو اآل
  : وهم يعربون هذه الصيغة L ا

  .  "أنت "والفاعل ضم| مست; وجوبا تقديره  .مبç \ السكون فعل أمر :ْم أكرِ 
  .وهو R �ل نصب مفعول به  ،اسم lرور :زيد  .ا5اء حرف جر أص¨ : بزيدٍ 

   .فعل أمر :  "أحسن"ـف.  "أحسن بواýيك"مثل ما تقول لشخص ، ال نريد ا<عجب بل األمر  هنا 
  . مفعول به نصب �ل رور لفظا وÂ وهو l مفعول به: واýيك ، أص¨ حرف جر: وا5اء 

  ~ ~ بعض مباحث أسلوب اVعجب~ ~ 

  حذف ا�تعجب منه وÎط ذلك /  أوالً  
r.  َهو ا�تعجب منه  "ازيدً ": ا  زيدً  ما أحسن.      q.  

َ
  .هو ا�تعجب منه  " زيدٍ ":  يدٍ ن بزَ سِ حْ أ



  بـاب اVعجـب بـاب اVعجـب : : ا8ـاب اbـا£ ا8ـاب اbـا£                       طبعة منقحة ومزيدة             طبعة منقحة ومزيدة                   )   )   ا�ستـوى السـادسا�ستـوى السـادس    --مقـرر ا
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 rstمن  - qq -صفحة 
 

 " صيغة ا�تعجب منه ° حكم حذف. � �
َ
 ما أ

ْ
  :  "هلَ عَ ف

     .أن يدل \ ا�حذوف دÒل: ب�ط  ، حذفه�وز 

  . ال يصح حذفه إال إذا دل دÒل \ حذفه  أي �ذوف : وهذه قاعدة �مة

  :ومن الشواهد L ذلك قول الشاعر  ⇐

  اوأكرمَ  ا ما أعف� خcً  ربيعةَ ***  هِ بفضلِ  جزى اهللا ع¢ واÏزاءُ              

ضم| مست;  والفاعل، ل ماض مبç \ الفتح \ قول ا5ي[ وهو القول ا�عت® فع : أعف�  .تعجبية نكرة مبتدأ  "ما"
  . وهو ا�تعجب منه �ذوف  وا�فعول به،  تقديره هو 

   .وهو ا�تعجب منه �ذوف وا�فعول به، ضم| مست; تقديره هو  والفاعل، فعل ماض مبç \ الفتح :  "وأكرما"أيضا 

 . "ما أعف وأكرما" الشاهد �

 ما أعفها وأكرمها : وا<قدير . حيث حذف ا�تعجب منه  :ستشهاد ه االوج �

   . "ربيعة" ألنه تقدم ° الÑم ما يدل L ا�حذوف وهو ؛ألنه دل L ا�حذوف دÄل؛ وهذا جائز  �
ا ما أعفها عة خ|ً ربي: يعç  ، "ربيعة"ألن هناك دÒل \ ا�حذوف وهو تقدم  ؛وا�عÄ واضح ،وهنا جاز وال إش²ل فيه

  .ربيعة ، Tلك جاز حذفه: فنحن علمنا أن ا�تعجب منه . وأكرمها 

�لقة ا  ""´""  

� x.  به ْل أفعِ "حكم حذف ا�تعجب منه ° صيغة":  
  . آخر مذكوًرا معه مثل ذلك ا�حذوف" أفِعْل "معطوفًا \ " أفِعْل "�وز حذفه ب�ط أن يكون 

 � ال�ط األص¨ وهو أن يدل \إنقول �وز ولكن هناك �ط إضافة ؟ " زيد"ذف فما حكم ح  "أكرم بزيدٍ "إذا قلت 
هذا  ،خرآ "ْل عِ أفْ "ـأي مسبوق ب ا؛تعجب منه معطوفاTي حذف من ا� "ْل أفعِ "ن يكون أوال�ط اhا´ هو  ،ا�حذوف دÒل

  ويوضح ذلك باألمثلة  .مذكور معه متعجب منه مثل ا�تعجب منه ا�حذوف ْل فعِ األ

⇐ Òتعا Iبِْ�ْ { ومنه قو
َ
ْسِمْع بِِهْم وَأ

َ
   .}أ

 }أب{R قو� : الشاهد  �

  ."وأب بهم": وا<قدير  }أب{حيث حذف ا�تعجب منه R : جه االستشهاد و �

  .}أسمع بهم{وهو قو�  ،آخر مذكور معه مثل ذلك ا�حذوف "ْل عِ أفْ "؛ ألنه معطوف \ وهذا جائز  �

 {لو تأملنا اآلية هنا 
َ
 "صيغة تعجب  }عْ مِ سْ أ

َ
 وَ {ثم قال  ،"اÊاء"ا�تعجب منه R الصيغة األو¬ مذكور وهو ،  "بهم ْل عِ فْ أ

َ
 }ِْ بْ أ

 {هنا 
َ
" ف R الصيغة اhانية ذِ م أن ا�تعجب منه إذا حُ علَ وÒُ  ، �ذوف "بهم"ا�تعجب منه هنا و ،"ْل أفعِ "صيغة تعجب  }ِْ بْ أ

. وهذا اvذف جائز ،ف ا�تعجب منه R الصيغة اhانيةذِ حُ  ، حظ R اآليةر معه كما نلف حرف ا¯ذَ بد أن Çُ  ال" أفِعل به 
 "ألن  �اذا ؟

َ
 "هذا معطوف \  "ْل عِ فْ أ

َ
  .مثل ا�تعجب منه ا�حذوفمتعجب منه  خر مذكور معهآ "ْل عِ فْ أ

 :  ومن األمثلة تقول 
َ
 أ
ْ
 رِ ك

َ
 : تقول  .وأحسن به  : يعç. نسِ حْ م بزيد وأ

َ
 م بعلِ عْ أ

َ
  .وأ�ل به  : يعç،  لْ�ِ ¨ وأ

 "ألن  ؛وهنا جاز اvذف
َ
  ياT "ْل عِ فْ أ

ً
متعجب منه مثل اTي حذف  معهحذف منه ا�تعجب منه مسبوق بأفعل آخر مذكورا

  .من اhا´ 
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 : أما قول الشاعر  ⇐

 فذلك إن يَ                            
ْ
 ا فَ يومً  Yيداً و�ن يستغنِ ***  ا�نية يلقها َق ل

َ
  ِدرِ جْ أ

 " 
َ
 "صيغة تعجب  "رْ دِ جْ أ

َ
نه لم يسبق بمتعجب منه مثل ا�حذوف فما اvكم أونلحظ أن ا�تعجب منه �ذوف مع  ،"ْل عِ فْ أ

  R مثل هذا ؟ 

 R معه مثل  "لعِ أفْ "عطف \ مع أنه لم يُ ، فأجدر به : ا<قديرو "أجدر"فقد حذف الشاعر ا�تعجب منه 
ً
آخر مذكورا

  . يقاس عليه هذا شاذ الو، ا�حذوف

  حكم صيغÕ اVعجب من حيث ا�Vف واÏمود  /  ثانًيا 
  : الفعل ينقسم إ� قسم[  ؟ الفرق ب� ا�Vف واÏمودوقبل ا<حدث عن هذه ا�قطة نريد أن نعرف 

مكن ال ي جامد فعل ماض "ليس"مثل  ،هو الفعل اTي يلزم صورة واحدة ال يتعداها وال ينتقل عنها: امداÏفعل ال -�
  . فعل أمر  فعل ماض جامد ال نأì منه بفعل مضارع وال "ع!"كذلك ، ل مضارع وال فعل أمرأن نأì منه بفع

x- أك0 من صورة : ت�فا�فعل ال \ ìي يأTلب ،  جلس �لس اجلس، اذهب  ذهب يذهب: مثل  ،هو الفعل اéو
  . ب الف R الغالب واألفعال ا¯امدة �صورة ومعروفة R كت، األفعال متفة 

 "فعال اVعجب ° 
ْ
 "و "هلَ عَ ما أف

َ
 أ

ْ
ِ  ْل عِ ف   .جامدان ال يتفان : "هِ ب

فا<عجب واGطاب ؛ أنهما متضمنان معÄ حرف ا<عجب اTي Ûن يستحق الوضع لكنه لم يوضع  :والعلة ° ¿ودهما 
  .  عنها باvروف واvروف جامدة ع®z يُ  وا<نبيه معانٍ 

   .أننا ال نستطيع أن نتف فيهما بنقلهما إ� صيغة ا�ضارع أو األمر : جامدينومعÂ كونهما 
  .وÆو ذلك، فال يأì منه فعل مضارع أو فعل أمر أو اسم فاعل  ،هو اTي يلزم صورة واحدة ال يتعداها :واÏامد

جامدان ال  "أفعل به"و "ا أفعلهم"فعال ا<عجب R : وا<فصيل R هذا أن  ،صيغتان جامدتان "أفعل به "و "ما أفعله" 
والعلة R بل تلزم هذه الصورة R �يع اvاالت،  آì باألمر وال با�ضارع منهمابمعÄ أنç ال أستطيع أن  ؛يتفان
 ؛روفاvب ن ا<عجب ا�ف;ض أن يع® عنهأل ؛ا اvرف Ûنا جامدين مثل اvرفاvروف جامدة و�ا أشبهأن : �ودهما 

فا�ف;ض واألصل أن ، ا�¹ مثل ا<عجب  كذلك ، روفاv عن االستفهام بع®z األصل أن يُ و ، االستفهام مثل ألنهما معان
و�ا شبهناه  ؛Tلك شبهنا هذا الفعل باvرف، ل افعاأل عنه ب®� روف ولكن قُ اv عنه ب عنهما باvروف لكنه هنا لم يع®z ع®z يُ 

ألنه مثله R ا�عÄ فلما شابهه R ا�عÄ شابهه R حكم  ؛مثل اvرف اجامدً  من حيث ا¯مود فصارباvرف أخذ حكمه 
  ."ا¯مود"ولزوم اللفظ وهو عدم ا<ف 

  :ديم معموÖ فع¹ اVعجب عليهما حكم تق /  ثاbًا 
  .جب منهاTي عمل ا�صب R ا�تعهو  ا<عجب فعل� بذلك ألن وسُ ؛ معمول فعل ا<عجب هو : ا زيدً ، ا ما أحسن زيدً 

كذلك إذا  "ما أحسن" ا<عجب فعلواTي عمل فيه ا�صب هو ، مفعول به منصوب : ا زيدً ، ا  ما أحسن زيدً  : فإذا قلت
ِرمْ "ومعمول R ا�حل للفعل ، فهو معمول R اللفظ vرف ا¯ر ، معمول لفعل ا<عجب :  زيدٍ ،  أكرم بزيد: قلت

ْ
ك
َ
   ."أ

  ا<عجب \ فعل ا<عجب ؟ تقدم معمول فعل أن يوهنا هل �وز 

   .ال �وز أن يتقدم معموال فع¨ ا<عجب عليهما :اÏواب 
ألن تقديم ا�عمول نوع من  ؛ال يتفا R غ|هماأأنهما فعالن جامدان ال يتفان R أنفسهما فمن باب أو¬  :والسبب 
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  .ا<ف 
 زيدً "فال يقال 

َ
 ا ما أ

ْ
َرمَ " \ فعل ا<عجب ا¯امد "زيًدا"�عمول ألننا قدمنا ا ؛هذا غ| صحيح ، "مَ رَ ك

ْ
اTي ال يتف  "ما أك

  بزيدٍ " الوال يق. R نفسه فال يمكن أن يتف R معمو� وا<قديم نوع من ا<ف 
َ
 أ
ْ
فهذا أيضا غ| صحيح  بل  "مْ رِ ك

 "�ب أن يقال 
َ
 ما أ
ْ
  –ا زيدً  مَ رَ ك

َ
 أ
ْ
  . جب �ب أن يؤخر ا�عمول عن فعل ا<ع.  "بزيدٍ  مْ رِ ك

  :حكم فصل معموÖ فع¹ اVعجب عنهما  /  رابًعا  
  هل �وز أن أفصل ب[ معمول ا<عجب وفعل ا<عجب بفاصل ؟ 

متعلق[ ، و�ب أن يكونا ا ا أو ظرفً وlرورً ا جارً  إال إذا Ûن الفاصل ، وز الفصل ب[ فعل ا<عجب ومعمو�ال �: اÏواب 
  .افحينئٍذ يكون الفصل جائزً  بفعل ا<عجب

  .افحينئذ يكون الفصل جائزً  ، وليس مرتبط بíء آخر غ| فعل ا<عجب ç معناهما مرتبط بفعل ا<عجبيع
ال يغتفر  غتفر فيهما مايُ  والظرف القاعدة عند ا
حوي� أن اÏار وا�جرور ا¯ار وا�جرور والظرف ؟ العلماءثÄ �اذا است

ذا جعل Êما حكم Êو ،فيصعب ا<حرز منهما  الÃمك0ة ورودهما Rلوالسبب  ؛�وية ,مة وهذه قاعدة ،° غcهما
  .لك0ة وروده R الÃم فله أح²م خاصة و�وز الفصل به R الÃم ب[ متالزم[ " القسم"أيًضا  .خاص

  :مثال الفصل باÏار وا�جرور   ⇐
َ
  بالرجِل  نَ سَ حْ ما أ

َ
  .َق دُ ْص يَ  نْ أ

   .معمول فعل ا<عجب: أن يصدق  .ار وا�جرور وهو الفاصلا¯: بالرجل  .فعل ا<عجب: ما أحسن 
ما : ا<قدير و ؛تأويل مصدرR ا�صدرية وما دخلت عليه  "أن"، وا�صدرية دخلت عليه "أن"و ،فعل مضارع "يصدق"

  .ما أحسن صدق الرجل = أحسن أن يصدق الرجل 
ا¯ار وا�جرور و ،"بالرجل"بفاصل وهو ا¯ار وا�جرور  "ؤولا�صدر ا�"أننا فصلنا ب[ فعل ا<عجب ومعمو� حظون هنا تل

  .  "أحسن"بـ معناهما متعلق ،"أحسن"بـ متعلقان
  . ومتعلقان بفعل ا<عجب  ؛ألن الفاصل جار وlرور ؛هذا الفصل جائز : وقال العلماء

  :مثال الفصل بالظرف قول الشاعر  ⇐

                          
ُ
 *** ا هَ مُ زْ دام حَ ما  مِ زْ بدار اvَ  قيمُ أ

َ
 إذا حَ  رِ حْ وأ

َ
 بِ  ْت ال

َ
  نْ أ

َ
َ أ
َ
· zالو   

" 
َ
فِْعْل به"من الصيغة اhانية فعل ا<عجب  "رِ حْ أ

َ
مصدرية دخلت \ الفعل  "أن"فـ، معمول فعل ا<عجب:  )بأن أ·وال( ،"أ

 ا،ÇÐ اوليس مصدر ا�عمول هنا مصدر مؤولف ،وأحر بزيد: كأن أقول . <حولوأحر با: وتأويل ا�صدر ، ا�ضارع
، وهذا الفصل جائز "إذا"هذا الفاصل ظرف  ،بفاصل "أن أ·وال"ا�عمول و "أحر"عجب ب[ فعل ا< َل ِص حظون هنا أنه فُ وتل
  ."أحر"وهذا الظرف متعلق بفعل ا<عجب  ،وقت اvول :أي  "إذا حالت"

   .أحر إذا حالت بأن أ·وال  :الشاهد 
هنا ،  "إذا حالت"بالظرف ا�تعلق بفعل ا<عجب  "بـأن أ·وال"ومعمو�  "أحر"ا<عجب  أنه فصل ب[ فعل :وجه الشاهد 

   ."أحر"ظرف متعلق بفعل ا<عجب ال
  .متعلق بفعل ا<عجب  ظرف ألن الفاصل ؛وهذا جائز عند كث| من ا�حوي[

  :وال يقال  ⇐
َ
 ما أ

ْ
 . ايا عبداهللا %مدً  مَ رَ ك

   ."يا عبداهللا"بفاصل نداء  "�مدا"و� ومعم "أكرم"هنا فصل ب[ فعل ا<عجب 
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  .وال جار وlرور و¸نما نداء  ظرف غ|ألن الفاصل  ؛وهذه الصيغة ال öوز
ال �وز الفصل أنه الكث| والغالب واألصل نقول  واGالصة R ذلك هل �وز الفصل ب[ فعل ا<عجب ومعمو� بفاصل ؟

 ف¹ هذه ؛ بفعل ا<عجب[أو ظرفا متعلق اوlرور اا  Ûن الفاصل جارإذ حالة واحدة و� ولكن يستثÄ من ذلك ،بينهما
  .اvالة �وز �ا أن نفصل بينهما

  ^^ "أفعل به" و "ما أفعله"صياغة فع¹ اVعجب : يب× عندنا ° باب اVعجب الÑم عن ^^ 

 �ب أن تتوافر R الíء وأيضا عن ال�وط ال¤، وهذا ا�وضوع موضوع ÂÐ يت¾م عن كيفية صياغة فعل ا<عجب
 "مكرُ "مأخوذ من الفعل  "أكرم"فعل ا<عجب  .ما أكرم زيدا : مثال إذا قلت فغ منه فع¨ ا<عجب وصاTي نستطيع أن ن

  .بد أن تتوافر فيه �وط تأR ì اýرس القادم  هذا الفعل ال.

�لقة ا  ""Ø""  

   Îوط صياغة فع¹ اVعجب /  خامًسا  
  :ب Úا اجتمعت فيه ثمانية Îوط يبÂ فعال اVعج 

  . "فعالً "أن يكون ما صيغ من فع¹ اVعجب : ال6ط األول  .�

  فال يبنيان من األسماء وال اvروف 
   .من األسماء ال¤ ال أفعال Êا "اvمار"و "ا¯لف"ألن  ؛"وما أ�ره، ما أجلفه "فال يقال 

  .وال فعل jما "رجدي"و "قم�"ألنهما من  ؛"وما أجدره، ما أقمنه " وشذّ  ⇐
 ؛هذا خطأ "وما أ�ره، ما أجلفه "فال يقال ،  بد أن يكون فعالً  الفغ فعل ا<عجب من اvرف أو االسم ونستطيع أن نص ال

�اذا  .هذا شاذ "وما أجدره، ما أقمنه " .سم فهذا ا<عجب خطأ وال يصح اوهو  "ارِ�َ "وهو اسم ومن  "جلف"ألننا صغناه من 
ألنه  ؛قاس عليهال يُ ووcما قلنا هذا شاذ سمع عن العرب ، سم ال فعل � امن  "أجدر" و "أقمن"عل ا<عجب ا فألننا صغن ؟

  . ا<عجب من الفعل  بد أن يصاغ فعال كما قلنا R ال�ط األول ال

x.  £اbا أن يكون الفعل ثالثيً : ال6ط ا .  

 Äفال يبنيان  ؛اا أو سداسيً ا أو �اسيً ال يكون رباعيً أبمع Ùالhإال بطريقة غ| مبا�ة سنأخذها فيما  –من غ| اìيأ ،
  .ل غ| ثالثية ال يصح أن نصوغ منها فعل ا<عجب مبا�ةهذه أفعا، أكرم ، انت، استخرج : وذلك مثل 

 " :تنبيه  �
َ
 ما أ
ْ
 " الفعل "ا�مدً  مَ رَ ك

َ
 أ
ْ
 " ، وليساhالÙ  "َكُرمَ " هنا مأخوذ من "مَ رَ ك

َ
 أ
ْ
  .الربا±  "مَ رَ ك

s.  الثbال6ط ا : Ûا أن يكون الفعل تام:  

 "فال يقال  "وأفعال ا�قاربة ، Ûن وأخواتها"فال يبنيان من الفعل ا�اقص مثل 
َ
 ما أ
ْ
 "وال ،  "هُ نَ وَ ك

َ
 أ
ْ
   ."هِ بِ  نْ وِ ك

رفوع تمت ا¯ملة بذكر ا� ، هنا �لة مفيدة "جاء �مدٌ " أنها تكت¹ با�رفوع تقولومعÄ تمامها  ،أغلب األفعال تامةو
بل  ،يقابلها األفعال ا�اقصة و� ال¤ ال تكت¹ با�رفوع، وهذا R أغلب األفعال ،"أكل زيدٌ "ومثله  ،الفاعل  "�مد"وهو 

ا�عÄ فوسكت !  "Ûن �مدٌ " :ألنç لو قلت ؛هذه أفعال ناقصة  "وأفعال ا�قاربة ، Ûن وأخواتها"ا يتممها مثل ·تاج منصوبً 
هنا �لة  "جاء �مدٌ "وهذا ºالف ،  "اكريمً  Ûن �مدٌ "بد أن نقول  فال، اسم منصوب يتمم ا�عÄ  "®خ"حتاج إ� أناقص ف
هنا �لة غ| مفيدة  "ليس �مدٌ "ناقص لو قلت  ومثال فه "ليس"ا أمّ ، تام  ناكت� با�رفوع فهو إذ "جاء"الفعل ، مفيدة 
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ها Ûن وأخوات"و�  ،ن فقط ناقصةاب األفعال تامة وعندنا lموعتأغل. عل Çتاج إ� منصوب يتمم معناه؟ ألن الف�اذا
ألنه سيأتينا أنه  ؛امبا�ً  فال يبنيان من الفعل ا�اقص بناءً ، ال�ط اhالث أن يكون الفعل تاما نإذ. "وأفعال ا�قاربة

  .غ| مبا�منه عن طريق ناء ا5يمكن 
 "فال يقال 

َ
 ما أ
ْ
 "وال ،  "هُ نَ وَ ك

َ
 أ
ْ
  . ا بد أن يكون الفعل تامً  وهو فعل ناقص وال "Ûن"ألنه مأخوذ من  ؛"هِ بِ  نْ وِ ك

 "يكون اسم الفاعل من الفعل L وزن  ال� أ: ال6ط الرابع  .�
َ
 أ

ْ
 عْ فَ " ها�ي مؤنث "ْل عَ ف

َ
  . "ءال

 R لبé لية، واللون ، اسم العيب وهذاvوا.  
  .و َحِورَ  َل حِ كَ : أي الزينة لية اv، ومثال  وحِوَل   رَ وِ عَ : العيب  ، مثال رَ َ�ِ : اللون مثال 

 مؤنثهو  "أعور"الفاعل منه  اسم ألن ؛"رَ وِ عَ "وال من .  "�راء" مؤنثهو "أ�ر"ألن اسم الفاعل منه  ؛"ِ�رَ "فال يبنيان من 
 ": فال يقال .  "عوراء"

َ
 "وال  "هُ رَ ْ�َ ما أ

َ
  .  "هِ بِ  رْ وِ عْ أ

 "الفاعل اTي وزنه اسم 
َ
  .éلب R العيب واللون واvلية  "عالءف"اTي مؤنثه  "ْل عَ فْ أ

  . "عوراء"و�   "أعور": الفاعل منه  اسم "عور"الفعل : العيب مثا� 
  . "�راء"و�  "أ�ر": الفاعل منه اسم  "�ر"الفعل : اللون مثا� 
  . "كحالء"و�  "أكحل": الفاعل منه اسم  "كحل"الفعل : اvلية مثا� 

 "ألن اسم الفاعل منها \ وزن  �اذا ؟، غ منها فعل تعجب مبا�ة  وهذه األفعال ال يصح أن نص
َ
 عْ فَ "اTي مؤنثه  "ْل عَ فْ أ

َ
 "ءال

 ": فال يقال 
َ
 "وال  "هُ رَ ْ�َ ما أ

َ
وفعل ا<عجب اTي \ ) أفعل(؛ ألنه سيحدث لبس ب[ اسم الفاعل اTي \ وزن "هِ بِ  رْ وِ عْ أ

بد من صياغة فعل ا<عجب منه عن طريق غ| مبا�، سيأì تفصيله  كذلك؛ ومن أجل ا<مي{ بينهما ال) أفعل(وزن 
  .  الحًقا

  اأن يكون الفعل مثبتً : ال6ط ا¤امس  .|

  ."قامما "وÆو ،  �ج بمعÄ انتفع "فالن باýواء �جما "مثل  ا�ن¹فال يبنيان من 

 .ما فهم  ،ما جلس  ،ما قام : مثل . ¹ مسبوقة بن أيأو  تكون منفية  ، األفعال إما أن تكون مثبتة وهذا الغالب   
  .فهم  -جلس  -قام  : ا  مثلفالفعل اTي نريد أن نتعجب منه ال بد أن يكون مثبتً 

نه أوسيأì  ،ه فعل تعجب مبا�ةغ منوفال يصح أن نص ،ما ذهب، ما جلس  ، ما قام: ا مثل وال يصح أن يكون منفيً 
  .بطريقة غ| مبا�ة الصياغة منه يمكن 

 و، �ج بمعÄ انتفع، "ما"ألنه من¹ مسبوق بن¹  ؛نه مبا�ةال يصح أن نتعجب م "�ج"ـف،  "ما �ج فالن باýواء".r : اIمث
q."؛ ألنه إذا تعجبنا منه مبا�ة فإنه سيلتبس الفعل ا�ن¹ با�ثبت؛ ألن ألنه من¹ ؛كذلك ال يصح أن نتعجب منه "ما قام

  .  رف ا�¹الصياغة ا�با�ة تستلزم حذف ح

 : ال6ط السادس  .´
ً
  للمعلوم  أن يكون الفعل مبنيا

  .  "مَ فُهِ "،  "َب ُ�ِ ": مثل  ا�بç للمجهولفال يبنيان من الفعل 

 �مدٌ  َب هَ ذَ : ل ا�علوم فإذا قلت هذا ا5ناء مناسب للفاع، ا خاًص  نيا للمعلوم وهو اTي يبÄ بناءً أن يكون الفعل مب
ألن  ؛فعل مبç للمعلوم )�ب(هنا  " �ب �مٌد ا�اء " :وتقول ،معلوم �اذا ؟ ألن الفاعل معلوممبç لل "َب هَ ذَ "فالفعل 

 للمجهول  ، سبب آخرلفاعل للجهل به أو للكن لو أردت أن أحذف ا.. الفاعل فيه معلوم وهو �مد 
ً
فإن الفعل يسû مبنيا
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 "معروف R �لة ا غ| ن �مدً إ :فلو قلنا، ا \ وزن خاص خاًص  ويبç بناءً 
َ
كِ " فسنقول "الطعامَ  �مدٌ  َل كَ أ

ُ
،  "امُ الطع َل أ

 " فتلحظون تغ| بناء الفعل
ُ
   .الفاعل lهول ، فعل مبç للمجهول  "َل كِ أ

  .فُهم ، ُ�ب : وال يصاغ من ا�بç للمجهول مثل  ،ب يصاغ من الفعل ا�بç للمعلومفهنا ا<عج
من الفعل ا�بç للمجهول مبا�ة ال<بس بالفعل ا�بç للمعلوم؛ وحÀ "رج من والعلة R ذلك أنه لو صيغ فعل ا<عجب 

هذا اللبس فال بد من صياغة ا�بç للمجهول بطريقة غ| مبا�ة ؛ ألن صياغته بطريقة غ| مبا�ة تظهر �ا أن الفعل 
   .مبç للمجهول ال للمعلوم ، وسيأì تفصيل ذلك

 "وشذ �و  �
َ
 مَ "ع عن العرب مِ سُ  - :جه� من و " هُ َ�َ خْ ما أ

َ
  -من االختصار "هُ ََ خْ ا أ

  . وقلنا ال�ط اhا´ أن يكون الفعل ثالثيا . وهو غ| ثالÙ  "َِ اختُ "أنه من الفعل  :الوجه األول 
  .أنه مبç للمجهول دائما  :الوجه اbا£ 

  .وهذا فيه شذوذ  ا،ب ثالثيبد أن يكون فعل ا<عج نه الإ : فعل �اâ وÆن قلنا )ختُِ ا(الفعل 
أن يكون الفعل : وÆن قلنا R ال�ط السادس  ،وهذا شذوذ آخر ،من األفعال ال¤ تالزم ا5ناء للمجهول دائما "اخت"

  . ا للمعلوم مبنيً 

Ø.  ا أن يكون الفعل مت�فً : ال6ط السابع.  

   ."نعم ، بئس ، ع! ، ليس": مثل  ،فال يبنيان من الفعل ا¯امد

  . أفعال جامدة  .q .أفعال متفة .r :فعال  R اللغة العربية من حيث ا<ف وا¯مود تنقسم قسم[ األو
 يهاف، ومن ا�ضارع إ� األمر ، تنتقل من ا�اØ إ� ا�ضارع  ، خرآ� ال¤ تنتقل من وضعها إ� وضع  األفعال ا�تفة
  .  بهَ اذْ  - ُب هَ ذْ يَ  - َب هَ ذَ : مثل ، تف فيها حرcة 

، ليس : مثل ،بمعÄ أنها تلزم حالة واحدة  ال تتجاوزها، تسû جامدة ورة ومعروفة وهناك طائفة قليلة من األفعال �ص
صاغ R هذه اvالة فعل ا<عجب ال يُ  ، أì منها مضارع وال أمريفال   ،بئس وغ|ها بمعÄ أنها تلزم صورة واحدة، ع! 

  �اذا ؟ ؛ امدة ا¯من هذه األفعال 
 "بد أن نقول  ال "َكُرمَ ": قو�ا  R شg الفعل مثل "نتف"بد أن نغ|  الغ الفعل للتعجب وإذا أردنا أن نصألننا 

َ
 ما أ
ْ
  "مَ رَ ك

ال تتجاوز  فإنها "بئس" فإذا Ûن الفعل ال يتف ال �وز أن نأì منه بصيغة تعجب مثل .حن اآلن تفنا R شg الفعلنف
  . "ليس"هذه الصيغة كذلك 

µ.  امنbفاضل  أن يكون معناه قابالً : ال6ط اVللتفاوت وا.  

  ."مات ، هلك ، فçَ ": فال يبنيان من 

 صحمكن ا<عجب منه فإذا Ûن فيه تفاوت وتفاضل R قدر الفعل ي هو اTيللتفاوت واVفاضل  معناه قابل ا�ين أل
فهنا يكون lال  ،وآخر كتابته ضعيفة ، ا ة جدً كتابته �يل انجد شخصفيه تفاوت ف "بكت"الفعل مثل  منه، ا<عجب
 : فتقول  ،ا<عجب

َ
 ما أ
ْ
 ، ه بَ تَ ك

َ
 أ
ْ
 : تقول  ،من åء إ� آخرفهو متفاوت  "اvسن"كذلك .  هِ بِ  ْب تِ ك

َ
 ، ه نَ سَ حْ ما أ

َ
  . هِ بِ  نْ سِ حْ أ

: مثل ،نتعجب منها فال يصح أن -يعç معناها ال يتفاوت  -لكن هناك أفعال R اللغة العربية  � واحدة ال ½تلف 
 "ما أموته" :فال يقال ،ل ال يصح أن نتعجب منهاهذه أفعا: العلماء فيها قال  "وفçّ  -وهلك -مات"فـ ،اءا�وت واÊالك والفن

 "أو 
َ
 "الضالل"إال إذا أراد ا�عÄ ا�عنوي وهو ، تعددت األسباب وا�وت واحد: وcما قيل  ،ألن ا�وت واحد�اذا ؟  "هِ بِ  ْت وِ مْ أ
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ألن معÄ هذه األفعال ال  ؛ال يتعجب منه اv% فإنهواÊالك أما إذا Ûن يريد ا�وت ، عجب منهفيمكن أن يؤ$ با<
  . يتفاوت فال يصح ا<عجب ألن معناها واحد 

⇐ Ý مثال جامع لل6وط  

⇐ " 
َ
 ما أ
ْ
 ، هبَ تَ ك

َ
 أ
ْ
 "و "هِ بِ  ْب تِ ك

َ
 ، ه نَ سَ حْ ما أ

َ
  .توفر فيهما �يع ال�وط وقد "كتََب ، َحَسنَ "ألنهما من  ؛".هِ بِ  نْ سِ حْ أ

مؤنثه  \ وزن أفعل اTي ليس اسم الفاعل منه .s .ثالq. Ù .فعل .rنالحظ  أنه  "كتب"مأخوذ من الفعل :  "ما أكتبه"

  .قابل للتفاوت .ñ. وهو مبç للمعلوم .ã .متف غ| جامد .r( Ô(.مثبت .Á. تام غ| ناقصوهو  .ª. فعالء

 "كذلك 
َ
 ، ه نَ سَ حْ ما أ

َ
  . وفيه � ال�وط اhمانية ال¤ ذكرناها  "نَ سُ حَ "مأخوذ من الفعل  "هِ بِ  نْ سِ حْ أ

⇐ Þ  أمثلة �ا ال يصح أن يُتعجب منه:  
  . "ما أغفره"فال نقول  غc ثال�ألنه  ؛ تعجب منه مبا�ةفال يُ  "استغفر" أما Æو ⇐
  .فعل ناقصألنه  ؛ ال يتعجب منه مبا�ة "صار"وcذلك الفعل  ⇐
    .معناه غc قابل للتفاوت ألن  ؛ال مبا� وال غ| مبا�  امطلقً ال يتعجب منه  "مات"وcذلك  ⇐

  كيف يتوصل إÒ اVعجب Úا فقد أحد ال6وط اbمانية السابقة ؟ وضح ذلك باألمثلة  :: سؤال مهم  
  :فال Hلو األمر من ثالث حاالت  تفصيل ها¯واب \ ذلك في

 من ال�وط اhمانية  ماذا نصنع ؟ هل ال نتعجب من الفعل اواحدً  إذا فقد الفعل -!! نتباهؤال مهم وهو جدير باالهذا الس-
ا¯واب عن ذلك \ ثالث  ؟ أم هناك طريقة أخرى غ| مبا�ة نستطيع من خالÊا أن نتعجب من هذا الفعل ؟ مطلقا
   :حاالت

؛ بأننا نأì بفعل قابل : ب منها بطريق غ| مبا� هناك طائفة من األفعال ال¤ خالفت ال�وط �وز أن نتعج /  أوالً  �
 .Êذه األفعال  ثم نأì با�صدر اليح ،ال�وط متوفرة فيه: أي 

 "غه \ وزن وأì بفعل مساعد موافق لل�وط  نصوذلك بأننا ن ،ا غ| مبا�ةأننا نأì بطريقة أيًض   /   ثانًيا �
َ
ثم  ،"ْل عَ فْ أ

 . ل نأì با�صدر ا�ؤول Êذا الفع

وهما من فقد ال�ط  ،مبا� وال غ| مبا�بأسلوب  الا هناك نو�ن من األفعال ال يصح أن نتعجب منها مطلقً  /  ثاbًا  �
  .ال يصح أن نتعجب منهما مطلقا  انهذ، قابلة للتفاوت الغ| األفعال  .q. ال ا¯امدةفعاأل .rو�  ،اhامن والسابع

  !!bا£ أو اbالث أو الرابع إذا فقد ال6ط ا /  ا�الة األو¥  �
  .يعç إذا جاء الفعل غ| اhالÙ ، ا � كون الفعل ثالثيً  /   ال6ط اbا£

  .اناقًص تاما ال إذا Ûن الفعل  /   ال6ط اbالث
َر وَعِورَ  إنف، فعالء أفعل اTي مؤنثه  \ليس  - اسم فاعله -أن يكون الوصف منها  /   ال6ط الرابع اTي  جاء مثل َ�ِ

   .\ وزن أفعل ومؤنثه فعالء
  : نتعجب من هذه األفعال ؟ ا¯واب ف¹ هذه اvالة كيف 

 : Æو  ،ا لل�وط السابقةويكون موافقً  ،"واسطة"أننا نأì بفعل آخر  : �ا¤طوة 
َ
  –م َظ قْ أ

َ
  – كَ® أ

َ
  –ل �َ أ

َ
  .دّ شَ أ

                                 
r    / تعليق أستاذ ا�ادة. و¸ضافتها هنا صواب. تمت إضافتها. 
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 Äبفعل مناسب للمع ìمل ال�وط يكون  "واسطة"آÛ ،" 
َ
 "مأخوذ من َقُظَم ،  "مَظ قْ أ

َ
 أ
ْ
 "،  ُ®َ من َكـ "َ® ك

َ
من َ�َُل ،  "لْ�َ أ

" 
َ
  .من َشُدَد  "دّ شَ أ

 "نه مفعول به بعد أ\  امنصوبً ، نأì با�صدر اليح لألفعال ا�راد ا<عجب منها  : xا¤طوة 
َ
بعد با5اء ا وlرورً  "لعَ فْ ما أ

" 
َ
  ."هِ بِ  ْل عِ فْ أ

 خذناهأال¤  درا�صا �: ا�راد با�صدر اليح 
َ
 ا R ا�حا�ات األو¬ مثل أ
ْ
 إِ :  مَ رَ ك

ْ
 ، ام رَ ك

َ
 عْ إِ :  مَ لَ عْ أ

َ
وهذا يتضح من . مال

  . خالل األمثلة هنا 

  .نتعجب منه بطريق غ| مبا� ! غ| ثالÙ  "استغفر" /  مثال �ا فقد ال6ط اbا£  ⇐

   "استغفار"نأì بمصدره اليح  : xا¤طوة  .نأì بفعل تعجب مناسب لل�وط وهو الواسطة : �ا¤طوة 
 " : فنقول

َ
 "،  "إبراهيم لربه استغفارَ  مَ َظ قْ ما أ

َ
  . "إبراهيم لربه باستغفارِ  مْ ظِ عْ أ

ا \ أنه مفعول به منصوبً  "استغفار"أتينا با�صدر اليح  !Ù الاhالفعل غ|  "استغفر"فتلحظون اآلن كيف تعجبت من 
   ."ما أفعل"بعد 

l ا5اء بعد ا برورً ويكون" 
َ
 " فنقول "هِ بِ  ْل عِ فْ أ

َ
 "فتلحظون أتينا بواسطة وهو .  "إبراهيم لربه باستغفارِ  مْ ظِ عْ أ

َ
الصيغة ، "مَ ظِ عْ أ

 "اhانية 
َ
 "ا با5اء بعد ثم با�صدر اليح للفعل lرورً  "لعِ فْ أ

َ
أما  .با�ةا�ا<عجب بالطريقة غ|  يكونوهكذا  ،"مْ ظِ عْ أ

  . ألن الفعل فقد ال�ط اhا´ وهو أنه غ| ثالÙ  ؛ اهنتمتنع الطريقة ا�با�ة ف

   : نتعجب منه بالطريقة السابقة، فعل ناقص  "صار" /  ا فقد ال6ط اbالثمثال � ⇐

منصوبا  "ص|ورة"صدر اليح ا�ب بعده نأìثم  : xا¤طوة ، نأì بالواسطة فعل تعجب موافق لل�وط وا�عÄ  : �ا¤طوة 
 ما "بعد  \ أنه مفعول به

َ
 "نقول ف "لعَ فْ أ

َ
 ما أ
ْ
   ."ا ص|ورةَ العنب زبيبً 0َ ك

 ": R الصيغة اhانية  ونقول
َ
 أ
ْ
   .اسم lرور  "ص|ورةِ "، حرف جر  "ا5اء"فهنا .  "االعنب زبيبً   بص|ورةِ 0ِ ك

�لقة ا  ""µ""  

فَعل"الوصف منه \  "رَ َحـم" /  فقد ال6ط الرابع  مثال �ا ⇐
َ
   ."ْعالءفَ "اTي مؤنثه  "أ

 "ُحـْمَرة ، فنقول : ومصدره اليح 
َ
 " ،"ْمَرَة الوردـّد حُ شَ ما أ

َ
  ."ْمَرةِ الوردـحُ ِـ ب دْ دِ شْ أ

فَعل"الوصف منه \  إذا جاء
َ
ْ�َرْ "فهو  "رَ مِ ـحَ " مثل "َفْعالء" اTي مؤنثه "أ

َ
فهنا نتعجب منه لكن بطريقة غ|  "َ�َْراءْ :  أ

\  انأì با�صدر اليح بعد ذلك منصوبً :  qاGطوة   ثم . ا نأì بفعل تعجب موافق لل�وطأنن:  rاGطوة  /  مبا�ة، و� 
ْفَعَل "أنه مفعول به بعد 

َ
فِْعْل بِه"با5اء بعد  ا، أو lرورً "ما أ

َ
  ."أ

 "أì بالواسطة قبل ا�صدر فنقول ، ثم بعد ذلك ن"ُ�َْرة: رَ َ� "در اليح أن نأì با�ص
َ
 "مَرةَ ـحُ "، "َرَة الوردمْ ـّد حُ شَ ما أ

ْفَعل"ألنه جاء بعد  ؛\ أنه مفعول به منصوب
َ
 " :وتقول R الصيغة اhانية ."ما أ

َ
حرف جر،  "ا5اء"فهنا  "ْمَرِة الوردـحُ ِـ ب دْ دِ شْ أ

فِْعل"ء بعد صيغة ألنه جا ؛اسم lرور "ْمَرةــحُ "
َ
  ."به أ

   :إذا فُِقَد ال6ط ا¤امس أو السادس: ا�الة اbانية �
  ا للمجهول، فكيف يتعجب منه ؟الفعل مبنيً  �نا، أو الفعل منفيً  �نإذا 

 "Æو  ،و� فعل موافق لل�وط السابقة -كما R اvالة األو¬- نأì بواسطة : �ا¤طوة 
َ
  - شدz أ

َ
 أ
ْ
   - 0َ ك

َ
   ."لَض فْ أ
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   .والفعل "ما"والفعل أو  "أن": ول هو ا�ؤ وا�صدر .لألفعال ا�راد ا<عجب منها ثم نأì با�صدر ا�ؤول : xا¤طوة 

. هنا نأì با�صدر ا�ؤول لألفعال ا�راد ا<عجب منهاأما هناك R اvالة األو¬ نأì با�صدر اليح،  !اvال  اختلف هنا
ن نتعجب منه، الفعل اTي نريد أ+  "ما"Tي نريد أن نتعجب منه، أو الفعل ا+  "أن" : ما ا�صدر ا�ؤول؟ ا�صدر ا�ؤول هوف

  .أو ا�بç للمجهول، ا�ن¹  :والفعل ا�قصود هو الفعل اTي فقد ال�ط اGامس أو السادس

 :اVوضيح باألمثلة

 :، تقول عند إرادة اVعجب منه "ال"ـفعل منà ب "ال يَْصُدق" ⇐

⇐ " 
َ
 يَْصُدَق ا�ؤمنبَ قْ ما أ

z
 " ،  "ح أال

َ
  حْ بِ قْ أ

z
 "  ←  "ق ا�ؤمندُ ْص  يَ بأال

z
  ."أن ال يصدق "أصلها  "يَْصُدَق أال

ح أن يتعجب منه بالطريقة كذلك ال يص. هنا ال يصح أن نتعجب منه مبا�ة؛ ألننا لو تعجبنا منه مبا�ة Tهب ا�¹
:  قدُ ْص يَ "نأì با�صدر اليح  "َق دْ ما أقبح ِص ": لو أتينا با�صدر اليح لقلناألنه  -و� أن نأì با�صدر اليح -األو¬

 "ا�صدر ا�ؤول"ـ بد أن نأì ب بق به الفعل السُ  احÀ نوضح أن هناك نفيف!  اأن هناك نفي علمن ال وÂ هذه اvالة، "اقً دْ ِص 
 يَْصُدَق ا�ؤمن" :، فنقولهنا ا�ن¹ بالفعلنأì ف،  الفعل+  "أن"وا�صدر ا�ؤول هو 

ّ
 " ."ما أقبح أال

ّ
ألنها  ؛فيها إدéمهذه  "أال

 يصدق"ذن فإ "ال +أن "
ّ
  .ا�صدرية ويأì بعدها الفعل مبا�ة اTي نريد ا<عجب منه "أنْ "هذا هو ا�صدر ا�ؤول،  "أال

. ألن لو جئنا با�صدر اليح لغاب عنا ا�¹، وهو ا�قصود R ا�عÄ �اذا ال يصح أن نأÈ با�صدر ال�يح؟ /  /   �س
  . با�صدر ا�ؤول نستطيع أن نأì بالفعل ا�ن¹ هنفثلك اضطررنا إ� أن نأì با�صدر ا�ؤول؛ أل

" 
َ
 "،   "أال يصدق ا�ؤمن حَ بَ قْ ما أ

َ
  حْ بِ قْ أ

z
 يصدق"، كيف يعرب هنا "ق ا�ؤمندُ ْص  يَ بأال

ّ
  ؟ "أال

  R مفعول به منصوب  : "ما أقبح أال يصدق ا�ؤمن"ا�صدر ا�ؤول ، Âرور با5اء "أقبح بأال يصدق ا�ؤمن"وl.  

  :الفعل مب¢ للمجهول، تقول عند إرادة اVعجب منه  "ُفْفَهم" ⇐

⇐ " 
َ
  ْل ْ�َ ما أ

َ
ْل بأن يُفَهَم ا�حو"    ،   "ُفْفَهَم ا�حو نْ أ   ."أْ�ِ

 ؛"ُفْفَهم اýرُس "أن الفعل إذا Ûن مضموم األول فهو إشارة إ� أنه مبç للمجهول : ، والقاعدة"ْفَهمفَ "ا�بç للمعلوم  الفعل
كيف . هنا فعل مبç للمجهول" ُفْفَهم"، فإذن "ُفْفَهُم اýّرُس " :الفاعل قلنا حذف، فلما "َم �مٌد اýّرَس فَهِ "ألن األصل 

�اذا نأì با�صدر . يتعجب منه؟؟ يتعجب منه بطريقة غ| مبا�ة، بأن نأì بواسطة ثم نأì بعد الواسطة با�صدر ا�ؤول
أنه مبç للمجهول، فا�صدر ا�ؤول يعطينا خاصية و� أننا نستطيع أن  نعرففلن ا�ؤول؟ ألننا لو أتينا با�صدر اليح 

 " هول، فنقول عند إرادة ا<عجب منهنعرف أن هذا فعل مبç للمج
َ
، إذن يتعجب منه بطريقة غ| "ل أن ُفْفَهَم ا�حوْ�َ ما أ

الفعل، +  "ما"الفعل أو +  "أن": للفعل وهو با�صدر ا�ؤول ì بعد ذلك ثم نأ "أ�ل"مبا�ة بأن نأì بفعل موافق لل�وط 
، فهنا �ا أتينا با�صدر ا�ؤول تب[ �ا أن الفعل مبç "ا�حو مَ هِ ما أ�ل ما فُ ": فنقول "ما"ـفنأì ب" ِهمَ فُ "يعç لو Ûن الفعل 

ا�بç  وليسبç للمجهول أننا نريد ا� فلن يفهم "ما أ�ل َفْهَم ا�حو"للمجهول، لكن لو أتينا با�صدر اليح وقلنا 
 ": نقول و. به �نتهذا ا�لحظ نوللمعلوم، 

َ
  ".م ا�حوهَ فْ ل بأن فُ ْ�ِ أ

 :ا فُِقد ال6ط السابع أو اbامنإذ: ا�الة اbاbة �

  .فإنه ال يصح ا<عجب منه مطلقا ال مبا�ة، وال بواسطة
  .أì منه ا�صدر أصالً ال ي واÏامد .ا، و¸ما مؤوالا إما ÇÐً ألن الواسطة تقت) مصدرً 

  .ألن ا<عجب ال يأì إال من األمور ال¤ فيها تفاوت R ا�عÄ؛ ال يصح فيه ا<عجب: فمعناه ال يقبل اVفاوتأما اTي 
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، ال6ط السابع إذا �ن الفعل جامدا، وال6ط اbامن إذا �ن الفعل غc إذا فقد ال�ط السابع أو اhامن :ا�الة اbاbة
ا إما �اذا؟ ألن الواسطة تقت) مصدرً . فما اvكم؟ ال يصح ا<عجب منه مطلقا ال مبا�ة، وال بواسطة فاوت،قابل للت

ì ال نستطيع أن نأ "نعم، بئس، ليس" نه بمصدر، الفعل ا¯امد مثلÇÐا، و¸ما مؤوال، والفعل ا¯امد ال يمكن أن نأì م
  .  منه ا�صدر أصالا¯امد ال يأìألن  ؛منه بمصدر ال Ðيح وال مؤول

فمعناه ال يصح فيه ا<عجب؛ ألن ا<عجب ال يأì إال من األمور  -وهو ما فقد ال�ط اhامن -أما اTي ال يقبل ا<فاوت
  . الكتابة واvسن والقبح: ال¤ فيها تفاوت R ا�عÄ، مثل

  "تدريبات L باب اVعجب" 
  :من األفعال الÕ يصح اVعجب منها مباÎة /  �
  ."ُحِفَظ " .د             "قام" .ج           "ع!" .ب        . "Ûد". أ

ال يصح و فعل جامد "ع!". عجب منه مبا�ةفعل ناقص، وقلنا أن الفعل ا�اقص ال يصح ا< "Ûد" الفعل . "ج"الصواب 
ال يصح أن يتعجب  "َظ فِ حُ ". "قوم بهأ"و  "ما أقومه" عل اTي يتعجب منه مبا�ة، نقولهذا الف "قام". أن يتعجب منه مطلقا

  . منه مبا�ة، بل يصح ا<عجب منه بطريق غ| مبا�

q  /  عجب من الفعلVا" َâَِخ":  
  .ال يتعجب منه مطلقا .ج                .ما أشد خ�ة الزرع .ب           .   ما أخ� الزرع .أ

، َخِ� الزرع فهو أخ� "أفعل"�وط وهو أن اسم الفاعل منه ؛ ألنه فقد �طا من ال "ما أشد خ�ة الزرع" "ب" الصواب
ما أخ� ": وهذا ال يصح أن يتعجب منه مبا�ة، فال تقول ،"فعالء"اTي مؤنثه " أفعل"و� خ�اء، فاسم الفاعل منه \ 

  ."خ�ة"ه اليح مصدر "خِ� "ـ، بل نأì بطريق غ| مبا�، بفعل موافق لل�وط ، ثم نأì با�صدر اليح، ف"الزرع

s  /  ليس"الفعل":  
  .ال يتعجب منه مطلقا .ج.      يتعجب منه بواسطة .ب.     يتعجب منه مبا�ة .أ

جامد، وقلنا أن الفعل ا¯امد ال يتعجب منه مطلقا ال مبا�ة وال بواسطة؛ ألنه  "ليس"واضح أن الفعل ،  "ج"الصواب 
ال يمكن أن نأì � بمصدر ال Ðيح وال  "ليس"ا للفعل، وتقت) مصدرً جامد فال يتعجب منه مبا�ة، وألن الواسطة 

  ."ال يتعجب منه مطلقا" "ج"اإلجابة الصحيحة �  نمؤول، إذ

ª  / "عجب عند ا�8ي� "أفِعلVا °:  
  .اسم .ج                        .فعل ماض .ب                  . فعل أمر .أ

لفظه لفظ ف، [الصحيح أنها فعل ماض عند ا5يو ،"أفعل به"و "ما أفعله" [جب صيغتلتعلتعرفون أن ،  "ب"الصواب 
  .فعل أمر فهو [أما عند الكوفي. اه اG® ا�اØاألمر، ومعن

Á  /  عجب من الفعلVأحسن"ا":  
  .يتعجب منه مطلقا ال .د           . أحسن بزيد .ج          .   ما أشد إحسان زيد .ب           . ما أحسن زيدا .أ

ربا±، فقد ال�ط اhا´، كيف يتعجب منه؟ يتعجب منه بطريق غ| مبا�، فإذا قلت  "أحسن"حظوا أن ال، "ب"الصواب 
أما إذا اhالÙ ا�وافق لل�وط،  "َحُسنَ "، و¸نما مأخوذة من الفعل "أحسن"، أحسن هذه ليس مأخوذة من "اما أحسن زيد"

ْحَسن"أردنا ا<عجب من الفعل 
َ
نأì بالفعل ا�وافق لل�وط ثم  ،"ما أشد إِْحَسان زيد"فإنا نقول بطريق غ| مبا�  "أ
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ْحِسن بزيد"و. با�صدر اليح
َ
أنه  "ب"الصواب هو . ال يتعجب منه مطلقا "د". "َحُسنَ "خطأ؛ ألن أحس مأخوذة من "أ

ألنه فعل ربا± \ وزن  ؛"إحسان" "أحسن"لـ  يح، فنأì با�صدر ال"ما أشد إحسان زيد"يتعجب منه بطريق غ| مبا� 
  ".إِْفَعال"ومصدره " أفعل"

Ô  / "  ًعجب ."اما أخشع ° الصالة %مدVهنا الفصل ب� ا�تعجب منه وفعل ا:  
  .~تنع .ج                      .   واجب. ب                    . جائز .أ

ا<عجب ومعمو� إال R حالة واحدة، إذا Ûن الفاصل جارا وlرورا أو ظرفا  ال يصح الفصل ب[ فعلألنه  . "أ"الصواب 
فهنا يصح الفصل؛ ألن الفاصل جار  "أخشع"متعلقة بفعل ا<عجب  "R الصالة"متعلقا بفعل ا<عجب، فهنا لو نلحظ 

   .جائزالفصل وlرور متعلق بفعل ا<عجب نفسه، فنقول هنا 

Ø  / " ًعجب ."اقائمً  اما أحسن ° ا8يت %مدVهنا الفصل ب� ا�تعجب منه وفعل ا:  
  .~تنع /  ج                   .    واجب /  ب                .    جائز /  أ

lرور، لكن هل وهو جار و "R ا5يت"بفاصل وهو  "�مدا"ومعمو�  "أحسن"هنا فصل ب[ فعل ا<عجب  ."ج"الصواب 
 مأ "أحسن"ـمتعلق بماذا؟ هل هو متعلق ب "R ا5يت"ا¯ار وا�جرور نع؟ لو تأملنا R ~ت مواجب أ مهذا الفاصل جائز أ

R  متعلق "R ا5يت"ـهذا ا<قدير، ف "ا R ا5يتا قائمً ما أحسن �مدً "، يعç "قائم"ـمتعلق ب "R ا5يت"؟ "القيام"ـمتعلق ب
وهذا  .الفصل غ| جائزف<عجب، و¸نما متعلق بíء آخر، بفعل ا اا¯ار وا�جرور هنا ليس متعلق نفإذ ؛"قائم"ـا�عÄ ب

  ."ا R ا5يتا قائمً ما أحسن �مدً ": ه وا<دريب، والصواب أن نقوليا�ثال خطأ ذكرته لكم لالختبار وا<نب

  ���� ±راهما ىوما جر "بِئَس "و "نِعمَ "باب  ����
ويون ووضعوا Êا قواعد ½تص بها، ووضعوا Êا R هذه أفعال معروفة عند العرب، وÊا قواعد àصوصة معروفة ألفها ا�ح

   .أن يوافق ما جاء به العرب من �م -أسلوب ا�دح واTم- "بئس"و "نعم"ـبد �ن أراد أن يت¾م ب ال مستقال اكتب ا�حو باب
للمدح  )نعم(ـ، ف)بئسنعم و  (ا�دح واTم بـالطريقة ا�شهورة و� الطريقة األو¬، : ُطرق اTي يريد ا�دح أو اTم فله 

 "حبذا"لثم، إذن  )ال حبذا(للمدح و )حبذا(، "الحبذا"و "حبذا" :، ومنها لثم، وهناك طرق أخرى حها العرب  )بئس(و
  . هذه � الطريقة اhانية، حبذا توازي نعم، وال حبذا توازي بئس "ال حبذا"و

ُْرُج ِمْن {: �دح أو اTم، مثل قو� سبحانه وتعا�إلرادة ا "َفُعَل "وهناك طريقة ثاhة و� صياغة الفعل \ 
َ
َكُ®َْت َ	َِمًة ½

فَْواِهِهم
َ
جئنا  "َحُسن"، هنا "َحُسَن �مٌد ُخلُقا": من أجل اTم هنا، وتقول مثال " َكُ®َ " "َفُعَل "صيغ الفعل \  "َكُ®َت"هنا . }أ

   .إلرادة ا�دح" فُعل"به إلرادة ا�دح، صغناه \ 
  ."lراهما ىنعم و بئس وما جر" :ن حديثنا اآلن عن الطريقة األو¬ وسيكو

  :ب� االسمية والفعلية" بئس"و" نعم"ا¤الف °  /  أوالً  
  :اختلف ا�حويون R حقيقتهما \ قول[

  .إÒ أنهما فعالن جامدان - وتبعهم الكساã من الكوفي� –ذهب ا�8يون  :القول األول �
   .وهذه ا<اء من اvروف اGاصة باýخول \ األفعال .ا<أنيث الساكنة عليهماواستدلوا بدخول تاء 

 .)من توضأ يوم اÏمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل( : ومن ذلك حديث ⇐

  .فعل بدÒل اتصا� بتاء ا<أنيث الساكنة" مَ عْ نِ "
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  م أنهما فعالن؟ من األشياء ال¤ اختلف فيها ا�حويون، هل هما اسمان أ "نعم و بئس"
  .ا5يون يرون أنهما فعالن جامدان، والكوفيون يرون أنهما اسمان، هذا خالصة اGالف

تاء ا<أنيث الساكنة : قامت، ذهبت، جلست، والحظوا قلنا : مثل بدخول تاء اVأنيث الساكنة عليهما ا�8يون واستدل
� بة، هنا تاء ا<أنيث ا�تحرcة ليست خاصة باألفعال و¸نما قائمة، جالسة، ذاه: حÀ "رج تاء ا<أنيث ا�تحرcة، مثل

تدخل إال \ األسماء، ºالف جلست، قامت، ذهبت، هذه تاء ا<أنيث الساكنة اGاصة باألفعال، و·ديدا ال ب خاصة
  .الفعل ا�اØ فقط

  .ذهب الكوفيون ماخال الكساã إÒ أنهما اسمان :القول اbا£ �
   .وحرف ا¯ر ال يدخل إال \ األسماء .ا¯ر عليهماواستدلوا بدخول حرف 

 ."نعم السL c بئس العc": وقوjم ."واهللا ما v بنعم الوÅ" :وÚا سمع من ذلك قول العرب ⇐

 بِ "R األول، و" مَ عْ نِ "دخل حرف ا¯ر \ 
  وحروف ا¯ر ال تدخل إال \ األسماء؛  .R اhا´" َس ئْ

  .هذا عند الكوفي[  .وهذا دÒل \ أنهما اسمان

 هذا ، جاء اإلسالم وبّ[  وهذا أمر جاه¨. "واهللا ما � بنعم الوý، نها بكاء، وبرها +قة": األعرا* �ا ب� باألن( قال
ن إ :لوافقا ،دخل \ حرف ا¯ر" نعم"، هنا "واهللا ما � بنعم الوý": قال. اGطأ وهذا األمر اTي ال ينب� وهو من ا¯اهلية

  . اسم "نعم"
يعç نعم  "نعم الس|" :وهو يمí ف²ن يرددبته هذا األعرا* ذاهب إ� �بو. "|نعم الس| \ بئس العَ ": وقول األعرا*

قال  "بئس"\ هنا حرف جر، و "\ بئس":  قو�والع| هو اvمار، فهنا الشاهد R "\ بئس الع|"س|ه لكن ماذا؟ لكن 
  .م بدÒل دخول حرف ا¯ر عليهنها اسإ :الكوفيون

  حــالäجي �

   الراجح قول ا�8ي�
  .بدÒل دخول تاء ا<أنيث الساكنة عليهما و� ال تدخل إال \ األفعال فعالن جامدان" بئس"و" نعم" أن

   أما ما استدل به الكوفيون
   . موصوف قبلهما �ذوفدخل \و¸نما  ألن حرف ا¯ر R اvقيقة لم يدخل عليهما ؛فال يصلح دÒال \ اسميتهما

  ."ل فيه بئس العcولسL c عc مقونعم ا"و ،"ل فيه نعم الوÅوما v بمولود مقوواهللا " واVقدير
  .قول ا5ي[، وهو اTي رجحه أك0 العلماء، وهو اTي يس| عليه اآلن ا�عربون وا�علمون - واهللا أعلم –الراجح 
  خالف وهو دÄل قوي؟ كيف نرد L اÄÅل ا�.. لكن
حرف ا¯ر هو . ال يصلح دÒال \ اسميتهما؛ ألن حرف ا¯ر R اvقيقة لم يدخل عليهمااستدل به الكوفيون  إن ما: نقول

   .داخل \ اسم موصوف قبلهما �ذوف R اvقيقة هR الظاهر داخل عليهما، لكن
بمولود "ا5اء دخلت \ اسم �ذوف  "واهللا ما � بمولود"الحظوا اآلن . "ل فيه نعم الوÅومقو بمولودواهللا ما v ": واVقدير

   .وهو اسم ، "مولود"و¸نما دخلت \  "معْ نِ "لم تدخل R اvقيقة \  "ا5اء"، فهنا "ل فيه نعم الوýومقو
صوف �ذوف، اسم مو "لومقوعٍ| "هنا دخلت \  "\".  "ل فيه بئس العcونعم السL c عc مقو"كذلك هنا 

  ."ل فيه بئس الع|وس| \ ع| مقونعم ال": وا<قدير
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�لقة ا  ""å""  

   )r( مراجعة اvلقة السابقة

  :تابع Îح سبب ترجيح قول ا�8ي� 
بأن اÒýل إذا تطرق إÒه : دÒل ضعيف ومؤول ، وcما قال العلماء هو دÒل الكوفي[ بأن حرف ا¯ر دخل عليهما إن 

  . به االستدالل ، وهذه قاعدة جدÒة معروفة  االحتمال بطل
" ا5اء"، R الظاهر أن  "واهللا ما v بنعم الوÅ": حظ أن دÒل الكوفي[ فيه تأويل ، وفيه احتمال ، فهنا قول األعرا* نل

:  والوصف  ، "مولود"خل \ موصوف قبلهما �ذوف ، فا�وصوف هنا ا، لكنه R ا<قدير وÂ ا<أويل هو د" نعم"دخلت \ 
  .  وهو اسم ال فعل ؛ ف° دخلت \ موصوف "ل فيهومقو"
"cبئس الع L cول فيه بئس الع|و| مقعنعم الس| \ ": ا<قدير    "نعم الس".  

وهو اسم  ، والوصف هنا هو  "|ع"وهو  ،دخلت \ موصوف، و¸نما  "بئس"و� حرف جر لم تدخل \  "\": كذلك هنا 
  .اسم "مولود"اسم ، و "|ع" ـف. باýخول \ األسماء  \ بابه" \" جاء حرف ا¯ر  نفإذ.  "فيهل ومقو"

  ه نام صاحبُ ـواهللا ما Ò¨ ب :قول الشاعر وÚا يؤيد رد ا�8ي� L دÄل الكوفي� ** 
 ـبِ : "دخلت ا5اء \ الفعل  فعل ،  قوال واحدا ، ومع ذلك" نام " يرون أن  -[ وا5ي[الكوفي -ا�حوي[ جميع ف

، "امَ نَ
: ؛ أي موصوف ؛ يعç  �ذوف هنا لم تدخل عليه حقيقة ، و¸نما دخلت \ اسم "ا5اء"وهذا دÒل يقوي قول ا5ي[ بأن 

  .ل فيه نام صاحبه وليل مقوـواهللا ما Ò¨ ب
R هذا ا5يت اسما ، وهذا لم يقل به أحد من  )نام(دÒل \ اسميتهما ل²ن ) نعم وبئس(فلو Ûن R دخول حرف ا¯ر \ 

 R الvنعم وبئس(ا�حوي[، فكذلك ا.(  

  :L رأي ا�8ي� " بئس " و " نعم " إعراب أسلوب ا�دح وا�م بـ  /  ثانًيا  
  أبو جهل ؛؛؛  الرجُل  َس ئْ أبو بكر ، بِ  الرجُل  مَ عْ زيد ؛ نِ  الرجُل  مَ عْ نِ 

   ؟عرب \ رأي ا5ي[ كيف ي.هذا أسلوب مدح وأسلوب ذم 

ِ : مثال  ⇐  .الرجل زيد  مَ عْ ن

 " ِ   .ا�دح أتينا بهذا الفعل  ئفعل ماض مبç \ الفتح إلنشاء ا�دح ؛ فمن أجل أن ننش : " مَ عْ ن
  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة " مَ عْ نِ "فاعل :  " الرجُل " 

، وس� àصوصا هنا ؛ ألنه هو ا�خصوص )q(الحقا àصوص با�دح ، و�وز R إعرابه وجهان يأì تفصيلهما:  " زيدٌ " 

   .وا�قصود بإنشاء ا�دح
، مدحت العموم ، ثم بعد العموم خصصت وقلت  �مهنا  "الرجل" ، و "الرجل"الرجل ؛ هنا اآلن مدحت  مَ عْ نِ : أل´ �ا قلت 

  .هو ا�خصوص با�دح "زيد"فـ ، " زيد: " 
  .ا�خصوص با�دح  فثلك س�. زيد : وغ| زيد ، ثم خصصت بقو,  "يدز"ا�دح فيه �م ؛ يدخل فيه  "الرجل"و

                                 
r    /لقة السابقة أثنvاء ا<نسيقتم حذف مراجعة ا. 
q    / ةÒلقة ا<اvا )rt ( 
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 :L رأي الكوفي� " بئس"و " نعم"إعراب أسلوب ا�دح وا�م بـ  /  ثاbًا  

  . اسمان" نعمس ، بئ"ن إ :الكوفيون يقولون - 

ِ : مثال  ⇐  .الرجل زيد  مَ عْ ن

  .  ا�مدوُح الرجُل : �مدوح  ، أي مبتدأ مبç \ الفتح R �ل رفع ، بمعÄ ا:  " نعمَ " 
  .مرفوع وعالمة رفعه الضمة  " نعم"ا�مدوُح الرجُل ، والرجل بدل من ا�بتدأ : ؛ يعç " نعم"بدل من ا�بتدأ  : " الرجُل " 
  .ا�مدوح زيد  : كأنك تقول خ® ا�بتدأ  ، :  " زيدٌ " 

 ، وتلحظون أنه إعراب غريب ؛ [ا�بتدأ، وهكذا إعراب الكوفيبدل من  "الرجل"خ® ، و "زيد"مبتدأ ، و" نعم " ا�مدوح 
  .  فعالن جامدان ، كما درسنا سابقا ، وهو ا�عتد به " بئسونعم  "أن : شهور وا�عروف ألن ا�

  " :بئس " و" نعم " ما يشäط ° فاعل  /  رابًعا  
الفعل ا<ام ، وأك0  :نعç  -بد � من فاعل   ال الفعلأن : قاعدة عندنا \ رأي ا5ي[ هما فعالن ، و" بئسنعم و"

ُ  ذافما، بد � من فاعل  فال  -األفعال تامة  هل هو مثل فاعل أي فعل ؟ أم يش;ط فيه  ؟" بئس " و"  نعم" ش;ط R فاعل ي
  �وط خاصة ؟ 

أسلوب تواتر ا�دح واTم بد أن يش;ط فيه �وط معينة ؛ ألن أسلوب  وال ،أمره àصوص " بئسو عمنِ "ن فاعل إ :نقول
Tلك ! R هذا األسلوب وجدوا أن � قواعد وضوابط àصوصة ½تلف عن غ|ه من األساÒب  العلماء ، و�ا نظرعن العرب 

  : رس دراسة مستقلة ، فنقول هنا وضع R باب مستقل ، ودُ 

  :ا ~ا يأì ، أن يكون واحدً " بئس"و " نعم"يش;ط R فاعلهما ؛ أي فاعل 

  :اÏنسية " أل " يكون مقرونا بـ  أن .�

  .الرجل زيد  مَ عْ ونِ     وبئس ال�اب ،    العبد ،  مَ عْ نِ  : �ل امث ⇐

hا�ستوى ا R ة ، وتكون "  أل " ، وأن " أل " ا´ وقد أخذتمzال¤ " ا¯نسية " و.  زائدة ، وهكذا " أل " تكون  عهدي çيع
   .هنا <عريف ا¯نس" أل " ، فـ  الرجل ، ا�رأة: تفيد تعريف ا¯نس ، مثل 

  .ا¯نسية " أل " ، وتلحظون أنه مقرون بـ  "فاعل نعم  "" العبد : " الفاعل   /   نعم العبدُ  -أ 
  . ا¯نسية " أل " مقرونا بـ  "فاعل بئس"" : ال�اب "  /   بئس ال�اُب  -ب 
  .نسية ا¯" أل " هنا مقرون بـ " الرجل " كذلك  /  زيد  نعم الرجُل  -ج 

  .وهو الغالب والكث|  ،ا¯نسية" أل " هذه الصور ة األو¬ وهو أن يكون مقرونا بـ 

x.  ًاسم مقرون بـ أن يكون مضاف Òنسية " أل " ا إÏا .  
ُمتzِقَ[ {   قو� تعا� : �مثال  ⇐

ْ
ِْعَم َداُر ال

َ
  .ا�حل}"st"َو�

  ."ا�تق[" ا¯نسية " أل " ، و¸نما مضاف إ� اسم مقرون بـ "  أل" ، وتلحظون أنه ليس مقرونا بـ "نعم " فاعل " : دار " 

يَن { قو� تعا� : x مثال ⇐ ِ
ُمتََك®�

ْ
   .ا�حل}"qú"فَلَِبئَْس َمثَْوى ال

فاعل بئس ، مرفوع وعالمة رفعه الضمة ا�قدرة ، وهو مضاف ، و  " :مثوى"فعل ماض مبç \ الفتح ، " : بئس"
  . رور وعالمة جره اÒاء مضاف إÒه l" : ا�تك®ين"
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وهذه الصورة " . أل " ، و¸نما مضاف إ� اسم مقرون بـ "بئس"وهو فاعل "  أل " رونا بـ ليس مق" مثوى"تلحظون هنا أن 
  " .بئس " و" نعم " اhانية  من صور فاعل  

  .نعم رجال القوم ا�صلحون  : � مثال ⇐
  .بئس عمل الش�  : �مثال  ⇐

  " . أل " مضاف إÒه ، وتلحظون أنه مقرون بـ " : الش�. "مضاف  فاعل بئس ، وهو" : عمل"

  ا بنكرة بعده منصوبة L اVمي� ا ، مفçً ا وجوبً ا مستäً ضمcً " بئس"و " نعم"أن يكون فاعل  .�
 { قو� تعا� : �ل امث ⇐

ً
الِِمَ[ بََدال zبِئَْس لِلظ"Át"{الكهف.  

  أين الفاعل هنا ؟ 
  . ؛ اسم lرور " الظا�[ " حرف جر ، و " الالم"؛ ألن  ون فاعالال يصح أن يك" : للظا�["

الفاعل هنا ضم|  نإذ!  بد أن يكون مرفوً�  ؛ ألنه منصوب والفاعل ال )بئس(ال يصح أن يكون فاعل " : بدال"وcذلك 
  . مست; 

  . مست; ضم| و¸ال فهو واألصل أن يكون ظاهرابعد الفعل ،  يقعبد أن  الفاعل ال /   قاعد ,مة

  "بئس هو  "، أي " هو " ا تقديره ضم| مست; وجوبً : الفاعل 
  " .بدال : " ا ، و� قو� وهو مفêّ بنكرة بعده ، وتعرب تمي{ً 

 {R قو� تعا� الفاعل 
ً
الِِمَ[ بََدال zبِئَْس لِلظ { : çبئس هو للظا�[ بدال : فتقديره . بئس هو : ضم| مست; ، يع .  

  . مفêّ بنكرة :  - ااTي هو ضم| مست; وجوبً  -فاعل وهذا ال** 
مفêّا بنكرة بعده منصوبة "؛ فيه إبهام ، وهذا اإلبهام Çتاج إ� تفس| ، وهذا ا<فس| جاء من ا<مي{ ؛ " بئس هو : " قو�ا 

اTي هو الضم| إبهام الفاعل ،  ة � ال¤ فêّتو� منصوبة \ ا<مي{ ، فهذه ا�كر" بدال " ، وهو 	مة " \ ا<مي{ 
  .ا�ست; 

  .  رجالً  مَ عْ نِ  زيدٌ  : x مثال ⇐

  . بد أن يكون مرفو�  ال يصح أن يكون فاعال ؛ ألنه منصوب ، والفاعل ال" :  رجالً " 
هذه بد أن يأì بعد الفعل ، أي أن الفاعل ال يقع قبل الفعل ، و ، ألن الفاعل ال ال يمكن أن يكون فاعال" :  زيدٌ " 

   .ونعم هنا فعل .مبتدأ " زيد " ، و �مة قاعدة
وهذا الضم| ا�ست; وجوبا مفêّ .  "هو رجالً  مَ عْ نِ "، " هو"فعل ، والفاعل ضم| مست; تقديره " : مَ عْ نِ ": فاإلعراب الصحيح 

  " .   رجالً " بنكرة بعده  منصوبة \ ا<مي{  ؛ 

  .أن يأL È إحدى الصور اbالث السابقة: ؛ أي "بئس " و " نعم " هذا هو الغالب ° فاعل 
  : صور  ال يأì إال \ واحد من ثالث" سبئ"و " نعم"R الغالب واألك0 أن فاعل أنه " بئس"و" عمن"فاعل  RاGالصة 

r –  نعم العبد  "؛ " أل " إما أن يكون مقرونا بـ" .  
q -   ِْعَم دَ { " . أل " إ� مقرون بـ  امضافأو

َ
ُمتzِقَ[ َو�

ْ
  .ا�حل}"st"اُر ال

s – ا  ب أو أنêنعم هو رجال : زيد نعم رجال ؛  أي : مثل . نكرة بعده يكون ضم|ا مست;ا وجوبا مف  .  
  : ا�ادر ال حكم �  ، وهذا ما سنوضحه اآلن وقد يأå ìء Hالف الغالب  ، . هذا هو الغالب الكث| 
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ِ " هذا هو الغالب ° فاعل  :تنبيه  �  "بئس " و" عم ن
ً
 أي كما ُذكر سابقا

  ." أنا إن �ن كذا  عبد اهللابئس " �و قول بعض العبادلة . L خالف ذلك قليال ؛ أي نادرا  يأÈ وقد �

  " .عبد اهللا : " ا ؛ وهو قوI مً لَ فقد جاء الفاعل هنا عَ  �
اس ، فهؤالء العبادلة اTين يطلق عليهم العبادلة مسعود ، وعبد اهللا بن عببن عبد اهللا بن عمر ، وعبد اهللا " العبادلة كـ  "
م لَ عَ " بئس " د منهم ، وهنا جاء فاعل ، وهذا قول مأثور عن واح"بئس عبد اهللا أنا إن Ûن كذا  ": من قول بعض العبادلة : 

  .، وهذا Hالف الكث| الغالب ، وهو مرcب إضاR" عبد اهللا "  ؛ وهو

  ل الظاهر واVمي� حكم اÏمع ب� الفاع /  خامًسا  
ا فإن ا<مي{ يأì بعد هذا الضم| من أجل أن يرفع  ا مست;ً هذه القضية مرتبطة بالقضية السابقة ، فإذا Ûن الفاعل ضم|ً 

  .هذا اإلبهام 
ه ال ؟ وcما تلحظون أن ا<مي{ وظيفت م تمي{ بعد هذا الفاعل الظاهر أأن يأì يصحهل ف، الكن إذا Ûن الفاعل ظاهرً  

، فهل Çتاج إ� ا<مي{ ؟ هذه مسألة م|ا ، فإذا Ûن الفاعل اسم ظاهررفع اإلبهام ، ويكون اإلبهام إذا Ûن الفاعل ض
  :  واختلف العلماء فيها L ثالثة أقوالخالفية ، 

  .أنه ال �وز مطلقا أن �تمع الفاعل الظاهر وا<مي{ : القول األول 
  .جديدا  معÄ ا<مي{فاد أنه �وز إذا أ:  القول اbا£

  .  سواء أفاد ا<مي{ معÄ جديدا أم لم يفد: ؛ أي  أنه �وز ا¯مع بينهما مطلقا:  القول اbالث
  : وهذا خالصة اGالف عموما ، وننظر فيه اآلن فنقول 

  .فإن الفاعل يكون ضم|ا مست;ا وجوبا  /  تمي� " بئس " و" نعم " األصل أنه إذا وقع بعد 

ا ا ؛ وهو إذا Ûن ضم|ً رض من وجود ا<مي{ هو ا5يان واإليضاح ، ويكون ا5يان واإليضاح إذا Ûن الفاعل مبهمً الغ
جاءت <وضح ا�قصود بالفاعل ا�ست; ، وهذا هو "  رجالً " زيد نعم هو رجال ، فهنا : ؛ أي  "رجالً زيد نعم ": ا ؛ مثل مست;ً 

جاءت <وضح " بدال " ، فـ"بئس هو بدال " ؛ ، فالفاعل ضم| مست;  " بدالظا�[ بئس لل ": Æو قو� تعا� واألصل ، 
  .الفاعل ا�بهم ؛ وهو الضم| ا�ست; 

  : وقد اختلف ا
حويون ° جواز اÏمع ب� اVمي� والفاعل الظاهر L ثالثة أقوال  �

  . جواز اÏمع بينهما مطلقا : القول األول  �
  ا عما أفاده الفاعل أم لم يفددون قيد وال �ط ؛ أي سواء أفاد ا<مي{ معÄ زائدً لقا أي �وز ا¯مع بينهما مط

  . والفارâ ، أي أن هؤالء �{ون ا¯مع بينهما  ، وابن الêاج، وهذا رأي ا�®د 

 : من الشواهد L جواز اÏمع بينهما عندهم قول الشاعر  ⇐

  رد ا<حية نطقا أو بإيماء*** لو بذلت هند  فتاةً  نعم الفتاةُ                      

مع أن ا<مي{ " فتاةً " ، وا<مي{ "  الفتاةُ " أن الشاعر �ع ب[ الفاعل الظاهر  /  وجه االستشهاد  ."فتاةً  نعم الفتاةُ " /   الشاهد
  .لم يفد معÄ زائد عّما أفاده الفاعل 

ا¯نسية ، " أل " وهو مقرون بـ " الفتاة " عندنا الفاعل الظاهر وهو أنه اجتمع  تلحظون R هذا الشاهد" :  فتاةً  نعم الفتاةُ "
، وهذا شاهد ألصحاب القول األول وهم اTين يرون جواز ا¯مع ب[ "  فتاةً " وهو اسم ظاهر ، ثم جاء بعد هذا االسم ا<مي{ 
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أن ا<مي{ هنا ما أفاد ، ما أ بمعÄ الفاعل الظاهر وا<مي{ ، حÀ لو لم يكن هناك فائدة من ا<مي{ ، واآلن تلحظون 
�وز  ، وقالوا بأنهجديد ، ومع ذلك  فهذا جائز عندهم، فا<مي{ هنا لم يأت بمعÄ "لفتاة ا" � نفسها " فتاة " جديد ، فـ 

  .؛ سواء أفاد ا<مي{ معÄ جديد أم لم يفد ا¯مع ب[ الفاعل وا<مي{

� bمع بينهما مطل: ا£ القول اÏقا منع ا: 

  . أم لم يفد  ، سواء أفاد ا<مي{ معÄ زائدا عما أفاده الفاعل
  . يرون  منع ا¯مع مطلقا  ؛ فهمومن تبعهموالس|اR ، وهذا رأي سيبويه 

ال �وز ا¯مع بينهما  : قالفأما القول اhا´ فمتشدد جدا ،  القول اhا´ عكس القول األول ، فالقول األول متساهل جدا ،
ال  ةشاذ ؛ ف° ظاهرها خالف ذلكأفاد ا<مي{ معÄ جديدا أم لم يفد ، فال �وز ا¯مع بينهما ، وما ورد من شواهد ، سواء 

  . ا، وال يؤخذ به ايقاس عليه

  "وهو القول الوسط  ":القول اbالث  �

  . اTي أفاده الفاعلا عن ا�عÄجواز ا¯مع ب[ الفاعل الظاهر وا<مي{ ، ولكن ب�ط أن يفيد ا<مي{ معÄ زائدً 

  اëْ هَ يَ  ٍل جُ رَ  نْ مِ  ا�رءُ  مَ عْ نِ فَ  ***  cêه فلم يعدل سواه : �و قول الشاعر  ⇐

  ا�ْ هَ يَ  ٍل جُ رَ  نْ مِ  ا�رءُ  مَ عْ نِ فَ  /   الشاهد
  " ا� هَ من رجل يَ : " ، وا<مي{ وهو " ا�رء " أن الشاعر �ع ب[ الفاعل الظاهر  /  وجه االستشهاد 

  .<مي{ أفاد معÄ زائدا عّما أفاده الفاعل وذلك ألن ا

  . فعل ماض  مبç \ الفتح " :   نعمَ " 
  . ، وهو اسم ظاهر " أل " مرفوع بالضمة ، وهو مقرون بـ " نعم " فاعل " :  ا�رءُ " 

: ، فإذا قلت مثال "  من" بمعR  Ä األصلألن ا<مي{  ؛" من " بـ  اأخذتم R باب ا<مي{ ، أنه ربما يأì ا<مي{ مسبوق
وعندي "عندي ع�ون من الرياالت ، : ؛ يعç " من"هو ا<مي{ ، واألصل أنه بمعÄ " رياال " ، فـ " عندي ع�ون رياال "

  . عندي ع�ون من الكتب : ؛ يعç "من : " تمي{، وهو بمعÄ" ا كتاب" ،   "ع�ون كتابا
: " أن يقول  قياس، وال" ا�رء من رجل تَها� فنعم : " R هذا ا5يت " من " سبوق بـ هنا أ بتمي{ لكنه م " ا�ْ هَ يَ  من رجٍل " 

  . ، بكê ا<اء وتشديد اÒاء ، لكنه لّما خفف اÒاء ، فتح ا<اء إشعارا بهذا ا<غي| "  تِها�ّ 
ألن ا<مي{ أفاد  ؛ول اhالث جائز ، وهذا \ الق" من رجل تها� : " وا<مي{ " ا�رء " الشاعر �ع ب[ الفاعل الظاهر و

ا لم يكن موجودا عند ذكر أفاد معÄ جديدً " من رجل تها� " ، فـ " فنعم ا�رء من رجل تها� : " ، فقو�  امعÄ جديد
ل من رج: " ، وا�Ó وا�جدي وغ|ه من ا�اس ، لكن لّما قال هنا �م ؛ فيدخل فيه ا<ها�" ء ا�ر" الفاعل الظاهر ، فـ 

نعم " لم يفده فاعل  اإذا أفاد ا<مي{ معÄ جديد: فأفاد معÄ جديدا لم يكن موجودا  ، فهذا هو القول اhالث ، قالوا " تها� 
  . ، فهنا �وز ا¯مع بينهما " بئس " و" 

  " : بئس " و" نعم " الواقعة بعد " ما " اب إعر /  سادًسا  
ا يَِعُظُكْم بِِه {كقو� تعا� ؛ كث|ا" بئس"و " نعم"تقع بعد " ا م" غ|ه أن R Â القرآن الكريم و تلحظون zنِِعم"Áñ" {النساء .

ا ِ�َ {وقو� تعا�  zفَِنِعم"qãr" {ذا السبب وهو ك0ة  .ا5قرةÊ ا فصالً وضعوا  بعدهما) ما(دخول فا�حويونÊ  ً5يان  مستقال
  فكيف يكون إعرابها وcيف يكون معناها ؟ " وبئسنعم "بعد " ما"إذا وقعت ف. موقعها اإلعرا* ومعناها 
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  :بأمرين أ�ل الÃم فيها، لكç هنا  اا كث|ً الفً تخايون وا�عربون R القرآن الكريم الÃم فيها كث| واختلف فيها ا�حو
وذلك  ،ان تعرب تمي{ً ،  و¸ما أ إما أن تعرب فاعالً : واحد من إعراب[ R الغالب هذه ال ½رج عن " ما " أن :  األمر األول

  . بعدهاR �يع اvاالت ، وهذا اإلعراب سيكون \ ا<فصيل اTي سنأخذه اآلن ، وباختالف ما يقع 
hما(أن إعراب :  ا´األمر ا (H ثالث صور بعدهاتلف باختالف ما ومعناها \ ، :  

a(  ء ، مثلå ء  فهنا لم يقع بعدها. فنعّما  ا�مد ادقتص: أن ال يقع بعدهاå .  
b(  َدقَاِت {: أن يقع بعدها مفرد ، كقو� تعا� zا ِ�َ إِْن ُيبُْدوا الص zفَنِِعم"qãr" {هنا وقع بعدها مفرد. ا5قرة . 

c( ُمُرُكْم بِِه إِيَمانُُكْم إِْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِنَ[ {، مثا� قو� تعا� أن يقع بعدها �لة
ْ
ما " ، وقعت بعد  .ا5قرة} )ús(قُْل بِئَْسَما يَأ

  "  .يأمرcم به " �لة "  
  .ا ، و¸ّما أن تعرب تمي{ً  أن تعرب فاعالً من واحد من حال[ فإما وÂ هذه اvاالت � ال ½لو 

  :ور ال ½رج عن واحد من إعراب[ و� R أغلب هذه الص R االستعمال ثالث صورÊا " نعم وبئس"الواقعة بعد " ما "
     .ا أن تعرب تمي{ً :  ا£اb     .أن تعرب فاعالً :  األول

  : و¸Òك تفصيل الÃم فيهما  

�لقة ا  ""�ì""  

  )�(ة ــمالحظ 

  :يقع بعدها íء  الّ أ: الصورة األو¥  �
  . ا فنعّما صادقت �مدً : مثا� ⇐

  ."نعّما : " دغمت ا�يم R ا�يم فأصبحت ، فأ" ا مَ " و"  مَ عْ نِ " � " نعّما " أصل 	مة 
  .، ولم يقع بعدها åء " نعم " د وقعت بع" ما " فتلحظون أن 

  : ولك ° إعرابه ° هذه الصورة وجهان  �

 . فاعالً " ما " أن تعرب  : األولالوجه  .�

  . "الíء"حينئذ معرفة تامة بمعÄ  "ما" وتكون

با�عرفة ، وا�قصود ا�عارف ال¤ ال ·تاج إ� åء آخر يتمم تعريفها، ºالف ا�عرفة ا�اقصة : ا�قصود با�عرفة ا<امة 
) اTي. (جاء اTي سافر أبوه: ، Æو يفهااألسماء ا�وصولة، فإنها معارف لكنها �اجة إ� صلة ا�وصول حÀ يتم تعرا�اقصة 

اسم موصول وهو معرفة ناقصة ؛ ألنه ال يمكن أن يتم تعريفه بذكره فقط ، بل ال بد من ذكر صلة �وصول بعده حÀ يتم 
تتميمها إ� åء آخر وهو صلة  �Rا عرفت ا�قصود فهو معرفة ناقصة ، ·تاج .  جاء اTي: قلت مثال ا<عريف؛ فلو 
  .جاء اTي سافر أبوه: ا�وصول فيقال 

جاء : ه دون حاجة Tكر åء آخر، Æوقصود بمثال معرفة تامة يعرف ا�) �مد(أما ا�عرفة ا<امة فال ·تاج Tلك، فـ
   .�مد

" ، هنا بمعÄ الíء " ما  " فـ . الíُء  مَ عْ ا فنِ صادقت �مدً : فيكون ا<قدير  "الíء"بمعR Ä هذه الصورة ) ما(وتكون 

                                 
r    / لقةvتم دمج نهاية اú  لقةvوبداية اrt أثناء ا<نسيق . 
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íوهو معرفة تامة" أل " معرفة وهو معّرف بـ  " ء ال ، .  

x.  ا£ الوجهbحينئذ الفاعل يكون ا ، وتمي�ً  "ما" أن تعرب :اcاضم äا وجوبً  امست. 

   .ا فنعم هو شيئً : وا<قدير ،  "åء"ذا نكرة تامة بم- \ ه" ما " وتكون 
   .أي ال¤ لم يأت بعدها ما Hصصها ، ف° تاّمة R ا<نك|: ، ونقصد با�كرة ا<امة �كرة ا<امة عكس ا�عرفة ا<امةا

  .)r(ة ، وا�عرفة ا�اقصة ، وسنب[ الفرق بينهما اقصسيأì معÄ ا�كرة ا�و

  .ا شيئً  مَ عْ نِ ـا فصادقت �مدً :  فيكون ا<قدير
  .، و� منصوبة \ ا<مي{  )åء(بمعÄ " ما " ، و)هو(تقديره فالفاعل ضم| مست; . ا فنعم هو شيئً : أي 

  .فا�خصوص �ذوف  :وî L الوجه� 

  .الïُء ا�صادقة  مَ عْ فنِ  ⇐⇐⇐⇐ "فاعال  " ما " إذا �نت  "اVقدير L الوجه األول ** 
  .هو ا�خصوص با�دح ا�حذوف  "ا�صادقة"وهو معرفة تاّمة، و ،"أل " وهو معّرف بـ " الíء"جاءت بمعÄ  "ما " فـ
  .ا ا�صادقةشيئً  مَ عْ نِ ف ⇐⇐⇐⇐ "تمي�ا " ما " إذا أعربنا  "L الوجه اbا£ اVقدير ** 
 ؛ألنه لم يأت بعدها وصف  ؛ب ، ونكرة تاّمةهو تمي{ منصوفنكرة تاّمة ، "  ئًاشي" ، و" ا شيئً " هنا جاءت بمعÄ " ما " فـ 

  . ا�حذوف با�دح ، � ا�خصوص "ا�صادقة " ن تنك| ا�كرة ، و ص منقِ ألن الوصف يُ 
  .ا فنعم هو شيئً : ، وا<قدير " هو " ا تقديره ضم| مست; وجوبً  هنا ونلحظ أن الفاعل

 : مفرد " ما " أن يقع بعد: الصورة  اbانية  �

َدقَاِت { :قو� تعا� : مثال ذلك  ⇐ zا ِ�َ إِْن ُيبُْدوا الص zفَِنِعم"qãr" {ا5قرة.   

  .وهو اسم مفرد  " � " لفظ  ←" نعّما " ، ثم وقع بعد " نعم " وقعت بعد " ما " فهنا 

  : الوجهان السابقان  " ما " ðوز 
ا ° إعراب  �

  . و�ّما أن تعرب تمي�ا . x.                      فاعال " ما " فإّما أن تعرب . �
  .ويكون ا�فرد الواقع بعدها هو ا�خصوص 

   .نلحظ R ا�ثال أن ا�خصوص مذكور ؛ وهو ا�فرد ا�ذكور بعدهما 
كون ي� ، ف الíءُ  مَ عْ إن تبدوا الصدقات فنِ : وا<قدير  .معرفة تاّمة وv فاعلتعرب L الوجه األول " نعّما " ° " ما " و
  " .   � " ، و� معرفة تاّمة ، وا�خصوص مذكور وهو  فاعال "الíء"

  .ا � شيئً  مَ عْ إن تبدوا الصدقات فنِ : ، فتقول " íء " ا وv نكرة تاّمة بمعÂ تمي�ً " ما " أن تعرب : L الوجه اbا£ 
  . ا هو شيئً  مَ عْ فنِ : فيكون ا<قدير " هو " هنا تمي{ منصوب ، والفاعل ضم| مست; تقديره  " ا شيئً " فـ 
  .هو ا�خصوص با�دح " � " و

 . أن يقع بعدها ¿لة فعلية : الصورة اbاbة  �

ا يَِعُظُكْم بِِه { :قو� تعا� : مثا�  ⇐ zنِِعم َzاهللا zإن"Áñ" {النساء . 

  " .يعظكم به : " وقع بعدها �لة فعلية و� " ما " فـ

                                 
r    /لقةvة من هذه اÒالصفحات ا<ا . 
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  : جهان السابقان ؛ وهما 
ا ° إعرابها وجوه  ، لكن ا�شهور فيها الو �
  اسم موصول  ° %ل رفع فاعل:  ، فتكون   فاعل ؛ و�ذا �نت فاعال" ما " أن تعرب  :الوجه األول  .�

  رفة ناقصة ؛ اسم موصول بمعÄ اTي ، و� هنا مع" ما " إن اهللا نعم اTي يعظكم به ، فتكون : ويكون تقدير ا�ثال 

Ïا من اإلعراب ملة بعدها صلة ا�وصول ال %ل واj  
" ما"ا¯ملة ال¤ تقع بعد  و، بد أن يتبعه صلة   وقد أخذتم R ا�ستوى اhا´ االسم ا�وصول ، وعرفنا أن االسم ا�وصول ال

  .صلة ا�وصول ال �ل Êا من اإلعراب

 ñةحينئذ معرفة ناقص" ما " وتس  
ا�وصوالت ؛  ا�قصود با�عارف ا�اقصة و فتسûّ معرفة ناقصة ، ، ثم وقع بعدها �لة فاعال" ما " وÂ هذا الوجه إذا أعربنا 

ألننا أخذنا R أنواع ا�عارف ؛ االسم ا�وصول ، وعرفنا أن االسم ا�وصول ال يكون معرفة وال يمكن أن  يظهر معناه إال 
  .صلة ا�وصول  و�بذكر ا¯ملة بعده ، 

ا �لة ، فالوجه األول أن تعرب  اسم موصول ، وتكون R �ل رفع فاعل ؛ أي هنا إذا وقع بعده" ما : " نقول  /  /  ا¤الصة 
  .إن اهللا نعم اTي يعظكم به : 
حينئذ معرفة ناقصة ، وعرفنا أن ا�قصود من  "ما" صلة ا�وصول ال �ل Êا من اإلعراب ، وتسû" يعظكم به " وا¯ملة  

  . ا�عرفة ا�اقصة بأنها األسماء ا�وصولة

x. ا£ الوجهbوجوبً  : ا äمست cا أن تعرب ° %ل نصب تمي�  ، والفاعل ضم .  
ا يَِعُظُكْم بِِه {: مثال  zنِِعم َzاهللا zإِن"Áñ" {ضم| مست; إن اهللا نعم شيئا يعظكم به  ، والفاعل : فيكون ا<قدير  .النساء
  . R �ل نصب " ما " ، وا¯ملة ال¤ بعدها صفة لـ " هو " تقديره 

  ° %ل نصب" ما " تعرب صفة لـ  "يعظكم به  " اهبعداÏملة و
   .حينئذ نكرة ناقصة " ما " وتكون  

ِ إن ا:  -° ا�الة اbانية  –اVقدير    اهو شيئً  مَ عْ هللا ن
وصوفة ف° تامة وظلت \ تنك|ها ا<ام ا�غ| كرة ال¤ لم توصف ؛ أي ا�كرة قبل قليل أخذنا ا�كرة ا<امة و� ا�

: فإذا قلنا . ا<نك|  َص قَ ºالف ا�كرة ال¤ أ بعدها ما Hصصها فهنا غَ أو ينقصه åء Hصص هذا ا<نك|  فلم يأِت 
بهذا  "أعû جاء رجٌل ": يدخل فيها � رجل ، لكن إذا قلت نكرة تامة R ا<نك| وشاملة" رجل"هنا  	مة  "جاء رجٌل "

، وأك0 الرجال وعها وهكذا ، فيخرج الرجل ا�ب؛ أي نقصت من شي صت هذه ا�كرةنقّ " أعû"الوصف اTي هو 
ا يَِعُظُكْم بِهِ {: ، وcذلك R قو� تعا� ، فهنا نقص تنك| ا�كرة بالوصف مبون zنِِعم َzاهللا zهنا نكرة " ما"ن إ :فإذا قلنا} إِن
 Äء " بمعå"يعظكم به(وهو �لة ، ° هنا نكرة ناقصة ؛ ألن تنك|ها نقص بالوصف بعدهاف( .  
 .وصوفة ا�غ| ا�كرة  ا�كرة ا�اقصة � ا�كرة ا�وصوفة ، وا�كرة ا<امة �إذن  

  .ا�وصولة ، وا�عرفة ا�اقصة � األسماء� ا�عارف غ| األسماء ا�وصولةعرفنا أيضا ا�عرفة ا<امة و 

ِ إن ا:  -° ا�الة اbانية  –اVقدير  �   اهو شيئً  مَ عْ هللا ن
نكرة ناقصة ؛ ألنه جاء بعدها وصف ، و� منصوبة \ ا<مي{ والفاعل ضم| مست; " شيئا " ، و" ما "  هو" ا شيئً " فـ 

  " . هو " تقديره  
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وهذا تهذيبه ؛ ألن الÃم طويل فيها جدا ومتشعب ، وÒنظر  الواقعة بعد نعم وبئس" ما " R إعراب  هذه اGالصة
، وينظر إ� وجوه " نعم وبئس " \ " ما " R أي آية من اآليات ال¤ دخلت فيها  ا�طولة رآنأحدكم إ� كتب إعراب الق
  .اإلعراب واالختالفات فيها 

إما أن تعرب فاعال ، و¸ما إن تعرب تمي{ا \ : كما ذكرت لكم أنها ال ½رج عن واحد من وجه[  :اGالصة و
  .وضحناها ا<قديرات ال¤ ذكرناها ، و\ الصور ال¤ 

  : إعراب ا�خصوص با�دح أو ا�م : مسألة  /  سابًعا  

ا�خصوص س�à zصوصا  ؛ ألنه هو ا�راد با�دح أو ،  وهذا موضع إعرابه بإعراب ا�خصوصمن قبل كنا قد وعدناكم 
ا أنشئ ا�دح  zم ؛ لمTم فأنا أريد شخصا أخص� اTاوه بهذا األسلوب ، أو ا R لوH م ا�خصوص الÃمن إحدى صورت[ ل :

  .، و¸ما أن يتقدم عليهما) نعم وبئس(فإما أن يتأخر عن 

  .، وهذا هو األصل والكثc والغالب ، وقد يتقدم " بئس " و" نعم " ا بعد فاعل األصل ° ا�خصوص أن يقع متأخرً و
  : �ا R ا�خصوص حا<ان  نإذ
r . لغالب، وهذا هو ا" بئس " و " نعم" إما أن يتأخر عن.  
q . \ تلف " بئس " و" نعم " أو يتقدمà واحد منهما إعراب gوهذا هو القليل ، ول ،.   

   :ا متأخرً  - L األصل -إذا جاء ا�خصوص  /  ا�الة األو¥  �
  ."أبو جهل بئس الرجُل "و            "الفاروُق  الرجُل  نعمَ ": Æو  ⇐

نعم الرجل ، فهذا فيه مدح �م ؛ ألن الرجل لفظ �م يدخل فيه الفاروق : ألنك إذا قلت  ؛فالفاروق هو ا�خصوص با�دح 
الفاروق ، هنا وقع ا<خصيص ، والفاروق هو ا�خصوص بهذا ا�دح ، ونلحظ أن ا�خصوص هنا وقع : وغ|ه ، ثم قلت 

  . فأبو جهل هنا هو ا�خصوص باTم . وبئس الرجل أبو جهل : وتقول . متأخرا

  : ل متأخرا جاز ° إعراب ا�خصوص وجهانفإذا وقع L األص

r.  مبتدأ مؤخرا ا�خصوص أن يعرب :  األولالوجه 

  . R �ل رفع خ® مقدم   - "الرجل"، والفاعل " نعم"فعل ال -وا¯ملة من الفعل والفاعل قبله 

 "الرجل"مبç \ الفتح ، و فعل ماض" : نعم " ،  "الرجل مَ عْ نِ ": مبتدأ مؤخرا ، وا¯ملة  "الفاروق" أي أن يعرب ا�خصوص
إذن هذا هو الوجه " . أبو جهل بئس الرجُل "، " الرجُل  نعمَ  الفاروُق : "خ® مقدم ؛ يعç كأنç قلت  "نعم الرجل"فاعل وا¯ملة 

ن أن يتقدم ، ولكه أخر ، واألصل فيوعرفتم R دراسة ا�بتدأ أن ا�بتدأ قد يت. األول وهو أن يعرب ا�خصوص مبتدأ مؤخرا 
  .قد يتأخر 

q. £اbأن يعرب ا�خصوص خ®ا �بتدأ �ذوف :  الوجه ا . 

  .؛ أي ا�مدوح أو ا�ذموم  يره هوخ® �بتدأ �ذوف تقد" زيد " .نعم الرجل هو زيد /   األول واVقدير للمثال

r . ا�ثال  :نعَم الرجُل الفاروُق R فيكون ا<قدير " هو"ذوف تقديره خ® �بتدأ �ذوف ، وا�بتدأ ا�ح "الفاروق"فا�خصوص
  . الفاروق  ا�مدوحُ  مَ عْ نِ : وا<قدير .  خ® " الفاروق"مبتدأ ، و" هو"نعم الرجل هو : 
q . م " . هو"خ® �بتدأ �ذوف تقديره " أبو جهل" :بئس الرجل أبو جهلÃبئس الرجل ا�ذموُم أبو جهل : وتقدير ال .  

  " .بئس " ا�ذموم مع  ، ونقدر" نعم " فنقدر ا�مدوح مع 
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      : "بئس " و" نعم " قع ا�خصوص متقدما L إذا و /  ا�الة اbانية  �

 "نعم وبئسوز R ا�خصوص أن يتقدم \ �"

  .  " بئس الرجل أبو جهل "          ،        " الرجل مَ عْ نِ  الفاروُق  ": Æو  ⇐

  فكيف يعرب ؟   "بئس"تقدم \  "أبو جهل " صوصا�خ :وcذلك  "نعم"تقدم \  "الفاروق"ا�خصوص هنا 

  .�ل رفع خ®  Rوا¯ملة بعده . R هذه اvالة أن يعرب ا�خصوص مبتدأ  فيجب �

  � .أي أنه R هذه اvالة ليس �ا R إعرابه إال وجه واحد

  .   حذف ا�خصوص با�دح أو ا�م : مسألة  /  ثامًنا  
  ال �وز ؟  مهل �وز حذف ا�خصوص أ

  . حذف ا�خصوص إذا تقدم  R الÃم ما يدل عليه  ðوز :نقول 

، كذلك ا�خصوص �وز  عليه دÒل R الÃمأن الíء ال �وز حذفه مهما Ûن ، إال إذا دل : وهذه قاعدة �مة R اvذف 
R الÃم ا�كتوب ، أو R  أن Çذف ، لكن ينب� أن نتنبه إ� أنه ال �وز هذا اvذف إال إذا وجد ما يدل عليه ؛ سواء

  . سياق اvال وقرائن األحوال 

َعْبُد { :قوI تعاÒ : مثال  ⇐
ْ
  .ص}"��"إِن�ا وََجْدنَاهُ َصابًِرا نِْعَم ال

ي�وَب {اآلية السابقة  R جائز ؛ ألنه تقدم R الÃم ما يدل عليه ذاا�خصوص هنا وه ُحذف
َ
وا<قدير  }"ªr"َواْذُكْر َقبَْدنَا ك

      .أيوب  : العبد هو ؛ أي مَ عْ نِ :  هنا

. ا¯نسية " أل " مرفوع وعالمة رفعه الضمة ، وهو فاعل مقرون بـ " نعم"فاعل : " العبد"فعل ماض مبç \ الفتح ، : " مَ عْ نِ "
هنا وهو  ف ا�خصوصذِ وحذف للعلم به ، حُ ، "عبد أيوب ال مَ عْ نِ ": ، فتكون ا¯ملة " أيوب " ا�خصوص هنا �ذوف ، وهو 

نه تقدم جائز ؛ ألنه تقدم R الÃم ما يدل عليه ، لو تأملنا اآلية السابقة لوجدنا أنه مرz ذكر ن/ اهللا أيوب عليه السالم ؛ فأل
ي�وَب {: وهو قو� R آية سابقة R الÃم ما يدل عليه 

َ
ا وََجْدنَاُه َصابِ {: ثم قال بعد ذلك } "ªr"َواْذُكْر َقبَْدنَا ك

zَعبُْد إِن
ْ
ًرا نِْعَم ال

"ªª" { "فحذف ا�خصوص " ب أيو ،ý م السابقÃاللة ال .  
  . حذف ا�خصوص جائز ب�ط أن يدل الÃم واvال وقرائن األحوال والسياق \ حذفه  نإذ

  الصورة اbانية للمدح وا�م 
 Òويل الفعل إó " َللمدح أو ا�م  إرادةً " َل ـعُ ـف :  

، واآلن  "وما جرى lراهما باب نعم و بئس": فعالن جامدان إلنشاء ا�دح أو اTم ، ثم قلنا " نعم وبئس" قلنا R ا5داية أن
و¸نما أمر آخر �ري lراهما " وبئس نعم " �دح أو اTم ، ليست R  إنشاء ا" نعم وبئس " سندخل å Rء �ري lرى 

  " .َفُعَل " الفعل \ وزن  لتاللة \ ا�دح ، أو لتاللة \ اTم ؛ وهو صياغة

" َل ـعُ ـفَ "وصياغة فِعلَيه أن ينقل إ� صيغة  دراستها R باب ا<عجب تال¤ سبقR � فعل ثالÙ توافرت فيه ال�وط  ðوز
  .  للمدح أو اTم  إرادةً   - بضم الع[ -

" َفُعَل "\ وزن  نا �وز �ا أن نصوغه، فه فإذا جاءنا الفعل وقد توافرت فيه ال�وط اhمانية ال¤ ذكرناها R باب ا<عجب
  .إرادة للمدح أو اTم 
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  . ، إرادة للمدح أو اTم " َكتَُب : " نستطيع أن نقول فيها  "كتب : " مثال 
َقبَُح :  لت قذا َفُهَم زيد ، فهنا أمدح فهمه ، و¸: فإذا قلت . إرادة للمدح أو اTم  َفُعَل " َفُهَم " تطيع أن ÆوÊا إ� نس "فَِهَم " و 

  .ا ، هنا أذم هذا اGلق قً الكذب خل

  ""��""ا�لقة   

  )r( ةــمالحظ

     -" َفُعَل "وàصوص " َفُعَل "عل أي فا -   ويكون حكم الفاعل وا�خصوص حينئذٍ 
  .دون فرق" بئس ونعم " R  كحكم الفاعل وا�خصوص ←

، نعم" م²ن) َفُعل(الفرق فقط أ´ أضع الفعل اTي \ صيغة ، "َل َفعُ " R السابق تنطبق \  أي أن األح²م ال¤ درسناها
  ". أو بئس
    .َحُسَن الرجل زيد : أقول . نعم الرجل زيد : مثال 
  .   َقبَُح الرجل أبو جهل : تقول . بئس الرجل أبو جهل : مثال 

 "وبئس نعم"ح²م 	ها ال¤ درسناها R ، وتكون األ)نعم أو بئس(م²ن  "َفُعَل " وافق لل�وط  \ وزن أضع الفعل ا�ف
 R  

ً
  .إلنشاء ا�دح أو اTم " َفُعَل " � األح²م تماما

 َكِذبًا { :قوI تعاÒ :  �  مثال ⇐
�

َواِهِهْم إِْن َفُقولُوَن إِال
ْ
ف
َ
ُْرُج ِمْن أ

َ
ê َْت 7ََِمًةÁُالكهف} "|"َك.  

  "  ك®ت 	مة � "  :أي . ة عليه ýاللة اآلية السابق" � " وا�خصوص �ذوف تقديره 

  .، وا<اء تاء ا<أنيث ال �ل Êا من اإلعراب "َفُعَل " \ وزن " َكُ®َ " ل الفع:  "َكÁَُت " 
  " .َكُ®َت � 	مة : "  أي؛ " � " ، والفاعل ضم| مست; تقديره تمي{ منصوب :  " 7مةً " 

؛ ألنها كما يتوهم بعض الطالب والطا5ات فاعل"  	مةً " ال يصح أن نقول أن جاءت إلنشاء اTم ، و" َكُ®َ " وهنا 	مة 
 
ً
  .منصوبة ، والفاعل ال يأì منصوبا

    . زيدٌ  َفُهَم الرجُل   : xمثال  ⇐
، فعالن جامدان ، وهما " بئس " و" نعم : " جامد مثل  هوفعل ماض مبç \ الفتح جامد ، R هذه الصورة اآلن :  "َفُهَم " 

  .يان ، إلنشاء ا�دح أو اTم ماض
  " . َفُهَم " فاعل :  " الرجُل " 
ر:   ههو ا�خصوص با�دح ، ونعربه اإلعراب ا�عروف ، اTي  قلنا:  " زيدٌ "  zوا¯ملة قبله خ®  اإما أن نعربه مبتدأ مؤخ ،

  .أي ا�مدوح زيد "  الرجل هو زيد" َفُهَم :  أينه خ® �بتدأ �ذوف ، إ :مقدم ، هذا وجه ، أو نقول
ِ " ووضعنا مõنها " َفُهمَ "لو حذفنا  فاألمر . نعم الرجُل زيٌد : لو قلت ! ، �ا تغ| åء ؛ فاإلعراب واحد ، واألح²م واحدة " مَ عْ ن

 �" بئس " و" نعم " أح²م فكررها، واحد ال Hتلف، فهذا نتنبه إÒه، وهذا يسهل علينا، وبدل أن نعيد األح²م السابقة ون
  .إلنشاء ا�دح أو اTم" َفُهَم " نفسها أح²م 

                                 
r    / لقةvنهاية ا R لقة ألنه سبق ذكرهاvتم حذف مقدمة اrt لقاتvد األستاذ \ أهمية العناية باcا�قدمة هنا يؤ Âا�رئية ألن ا�حو ال يك¹ فيـه  ، و

 .السماع فقط 
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  :مالحظة  �

  :° " نعم وبئس"فعل إلنشاء ا�دح يأخذ أحõم :  "َفُهَم " 
  ."فهو جامد"  اÏمود. � 
x .مقرونا بأل أو إما بد أن يكون  فاعلهما ال" نعم وبئس"، وعرفنا أن " أل"مقرون بـ  "الرجل"الفاعل هنا :  والفاعل

   .مست;ا مفêا بنكرة بعده منصوبة \ ا<مي{ قرون بأل أو ضم|امضافا إ� م
s . م ا�خصوصõوأح .  
  فما أصلها ، وما ا�قصود بها ؟ . لو تأملناها ° القرآن الكريم لوجدنا أنها تأÈ لثم ، وyذلك ° îم العرب " ساَء " 

 ."َفُعَل " L وزن " َء َسوُ " وv ° األصل  ،"ساَء " ا يستعمل لثم كثcً  !!تنبيه  �

  ". اءَ سَ " Vحرyها وانفتاح ما قبلها ، فصار  ، ألفا : الواو  قلبتلكن  �
إلنشاء اTم ، لكن حصل فيه تغي| ؛ ألن فيه حرف علة ، " َفُعَل " ° فعل ثالÙ جاء \ وزن ف" َفُهَم " مثل " ساء" إذن 

  " .ساء " أصبحت " َسوُءَ "قبلها ، قلبت أِلفا ، فالواو هذه حرف علة ، فلما ·رcت الواو وانفتح ما 

  .والفاعل ضم| مست; تقديره � .}وََساَءْت ُمْرَيَفًقا{: قوI تعاÒ  . �مثال  ⇐

  .  ال �ل Êا من اإلعراب تاء ا<أنيث مبç \ السكون" : ا<اء " فعل ماض مبç \ الفتح إلنشاء اTم ، و" : ساء " هنا 
  .  { منصوب  ، والفاعل ضم| مست; تقديره � ؛ ساءت � مرتفقا تمي" : مرتفقا " 

  .ساَء ا¤لُق الكx  : Áُمثال  ⇐
  . هو ا�خصوص باTم " : الكُ® "  " . ساء " فاعل " : اGلُق "  .فعل ماض مبç \ الفتح " : ساَء " 

 من صور ا�دح أو ا�م الصورة اbاbة

  : الف فيهما وا¤" ال حب�ذا " و" حب�ذا " 
  : العرب إذا أرادوا ا�دح أو ا�م فلهم ° ذلك ثالث صور ** 

  .، وهو الكث| الغالب " بئس  نعم و: "  الصورة األو¥
  " . ،  َقبَُح  َفُهمَ : " مثل   -قليل  وهو اTي أخذناه قبل -" َفُعَل " أن يصاغ  الفعل \  وزن :  الصورة اbانية
   ."ال حبzذا : " ، و¸ذا أرادوا اTم قالوا " حبzذا : ، فإذا أرادوا ا�دح قالوا " ال حبzذا " و" ذا حبz : "  الصورة اbاbة

  .ذم  : هنا ن¹ اvب ، ونفيه ،  " ال حبzذا" ، وÂ اTم " حبzذا " يقال R ا�دح 
  اÏاهل العاذل  حب�ذاوال *** ,ذري ° اjوى  حب�ذاأال  :قال الشاعر   ⇐
يلومه R اÊوى ، ويصفه بأنه جاهل يعç الشاعر يمدح اTي يعذره R هواه ، وÂ ا�قابل يذم ا¯اهل اTي يعذ�  هنا
ه، فقال ويذ zذا : " مzذا " ، فـ" ال حبzحب "Rذا "  الشطر األول استعملت للمدح ، وzاستعملت لثم " ال حب.  

األو¬ " حبzذا " فـ فلنتنبه إ� ذلك ، ا�افية "ال " تداء واستفتاح ، وليست حرف ابR الشطر األول " أال " أن : نتنبه إ� 
  .إلنشاء اTم  " ال حبzذا " وحدها إلنشاء ا�دح ، و

  : خالف L ثالثة أقوال " ال حب�ذا " و" حب�ذا " ° إعراب 
  .فاعل " ذا " وهو فعل ، و" حبz " مكونة من " حبzذا " أن  :القول األول 
  .، 	ها اسم ، و� مرcبة " حبzذا " أن  :القول اbا£ 
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ها فعل " حبzذا " أن  :القول اbالث 
ّ
	 .  

 R الفGذا "هذا خالصة اzذا -حبzلكن ا�شهور وا�تبع هو القول األول وهو أن  "ال حب" zفاعل " ذا"فعل ، و " حب.  
  :  والالحق[ سنعرب ا5يت \ اإلعراب ا�شهور ا�تبع عند السابق[

  " : ال حب�ذا "و " حب�ذا " إعراب ا8يت L الوجه ا�شهور والراجح °  �
  "أال حب�ذا ,ذري ° اjوى": إعراب الشطر األول  �
  . اسم إشارة مبç \ السكون ، R �ل رفع فاعل " : ذا " ،  فعل ماض مبç \ الفتح:  "حبz "  " :حب�ذا " 
ر .r: و�وز R إعرابه وجهان ؛ "ا�خصوص با�دح  "صوص هو ا�خ:  ",ذري "  zذا : " ، وا¯ملة قبله مبتدأ مؤخzحب "" 

  .خ® مقدم 
s.  ً®ذا ا�مدوح �ذري  "أي ا�مدوح  "حبذا هو :  ا �بتدأ �ذوف ، وا<قدير و¸ما أن يعرب خzذري ؛ حب� .  

   "وال حب�ذا اÏاهل العاذل  ":  إعراب الشطر اbا£  �
  . فعل ماض مبç \ الفتح :  "حب� "  .حرف ن¹ ال �ل � من اإلعراب :  "ال " 
  . اسم إشارة R �ل رفع فاعل ، مبç \ السكون :  "ذا " 
ر  .r: ا�خصوص: "اÏاهل "  zوا¯ملة قبله خ® مقدم . مبتدأ مؤخ.   
q.   صفة ا¯اهل :  "العاذل "  .ا¯اهل "ا�ذمومأي "ال حبذا هو : " أو أنه خ® �بتدأ �ذوف ، وا<قدير.  

  : ، L ثالث أقوال" ال حب�ذا " و" حب�ذا " ا¤الف °  /  أوالً  
" ال حبzذا "  ، إال أن "ال حبzذا " و" حبzذا " ، ال فرق R إعراب  كذلك" ال حبzذا " و" حبzذا " ا�حويون R إعراب  اختلف

  .لثم " ال حبzذا " للمدح ، و" بzذا ح" مسبوقة بال ا�افية ، فـ

  . وهذا رأي سيبويه ومن تبعه . فاعل " ذا " فعل ، و " حب� " أن : القول األول  �
  . هذا القولوcث| من ا�حوي[ يرى  .، إذ األصل عدم ال;cيب   وهو الراجح ؛ ألنه األصل

فصل أن يُ  األصل والقياس، هذا " ع ذا مِ سَ " ، " جلس ذا " ، "  ذهب ذا " ، "حبz ذا " ، واألصل  ةكتابR الا هوصلوا�حويون 
، فإذا تعارفوا \ åء يُتبع ، " حبz " بـ" ذا " ، لكن الكتابة اإلمالئية ُعرْف ، وقد تعارفوا \ وصل " ذا " ب[ الفعل و

  . ويكون قاعدة 
	مة أخرى مستقلة ، ولg واحد منهما إعراب " ذا " 	مة مستقلة ، و" حبz " ، ولكن مرcبة " حبzذا " ن إ: نقول  الف

  .مستقل ، وهذا هو األصل وهو عدم ال;cيب ، والíء إذا جاء \ أصله فهو أو¬ 

ها صارت بعد الyäيب فعال ماضًيا " حب�ذا : " القول اbا£  �
²
  .واالسم ا�رفوع بعدها هو الفاعل . 7

  .فعال ماضيًا ، واالسم ا�رفوع بعدها هو الفاعل رcبت ثم صارت بعد ال;cيب " حبzذا " 
çذا الرجل زيد " يعzذا"هنا فاعل لـ  "الرجل"فـ " حبzفـ " حب ،" zإلنشاء ا�دح" ذاحب Øها فعل ما	فاعل " : الرجل"، و

  .مرفوع وعالمة رفعه الضّمة 
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ها صارت بعد الyäيب اسًما " حب�ذا : " القول  اbالث  �
²
7 . 

  . ل رفع ، واالسم ا�رفوع بعدها هو ا¤Á ، أو العكس %مبتدأ ° " ذا حب� " فـ 
بت من  

�
cر çيع " zبت أصبحت شي" ذا  "و " حب

�
ا ُرك zئا، فلم  

ً
 ، فتكون مبتدأ

ً
   .آخر ، وهو أن تعرب اسما

مبتدأ "  :  زيد " م ، و خ® مقد" : ذا حبz : " خ® ، أو تقول " زيد"مبتدأ ، " : حبzذا: "فتقول  "حبzذا الرجل زيد: "إذا قلت 
ر  zمؤخ  

  " : حب�ذا " حكم تقديم ®صوص : مسألة  /  ثانًيا  
بد أن يكون معهما àصوص ، هذا ا�خصوص هل �وز أن  إلنشاء اTم ، وال" ال حبzذا"إلنشاء ا�دح ، و  "حبذا"نعرف أن 
  يتقدم ؟ 

رف" الرجل زيد مَ عْ نِ "  :، فإذا قلت مثًال  يمهðوز تقد" نعم وبئس " عرفنا أن ا�خصوص °  zو هو األصل ، ا�خصوص مؤخ ،
   ." الرجُل  نعمَ  زيدٌ : " �وز تقديمه ، فتقول إنه : وقلنا 

   ؟" ال حب�ذا " و" حب�ذا " ن نقدم ا�خصوص L لكن هنا هل ðوز أ
" ال حبzذا "و" حبzذا "ن إ:  سبب عدم ا¯وازالعلماء R  ،  قالال �وز تقديم ا�خصوص" حبzذا  ال" و" حبzذا " R حالة 

، R ا5داية استعمل هذا ا�ثل �خاطبة " الصيَف َضّيعِت الل0  : "  أسلوب جرى lرى ا�ثل ، واألمثال ال تُغ|z ، كما يقال 
: " ، فأقول �  ئاغ|� فيه شيت، ال طقه األولكما نبلفظه به ì تأبد أن  اطب به رجل ، فال½فإذا أردت أن ا�رأة ، وجرى مثًال ، 

 االستذÛر واالستعداد لالختبار، اطب lموعة من الطالب اTين تهاونوا R½، كذلك إذا أردت أن " الل0  الصيف ضيعِت 
ة R األمثال . ، بهذا اللفظ ال أتعداه " الصيَف ضيَّعِت الل0 : " قول Êم ت zال تُ  األمثال: " وهذه قاعدة �م z|غ ".  

، فال يصح من هذا ا5اب أن نقدم  ئاأننا ال نستطيع أن نغ| فيها شي جرت lرى األمثال R" ال حبzذا " و" حبzذا " فكذلك 
  " .ال حبzذا " و " حبzذا " \  "ا�خصوص با�دح واTم"

  .حب�ذا  زيدٌ : ال ðوز تقديمه ، فال نقول " حبذا"®صوص 
  . غ�c أسلوب جرى ±رى ا�ثل ، واألمثال ال تُ  : و�وه" يدحب�ذا ز"ألن 
مت ا�خصوص \ حبzذا  زيدٌ  zذا " مثال خاطئ ؛ أل´ قدzوهذا  ال يصح " حب  ، .  

 c؛ ألنه جرى ±رى ا�ثل " حب�ذا " °  " ذا " وال يتغ cذكVعن اإلفراد وا.  
اسم إشارة ، واسم اإلشارة إذا Ûن للمفرد نقول " ذا" ، وعرفنا أن ال يتغ|z " ذا  "من أح²مها أن ف، " حبzذا"مهمة R  ةنقطهذه 
أوالء : " ، و¸ذا Ûن ¯مع اTكور أو اإلناث  ، نقول  " ذان : " ، و¸ذا Ûن للمثzÄ نقول " ذي : " ، و¸ذا Ûن للمفردة ، نقول " ذا : " 
" R " ذا " للعلة نفسها ؛ وهو أن هذا أسلوب جرى lرى ا�ثل ، وال يتغ| يلزم أن تبô للمفرد ا�ذكر " ذا " ، لكن هنا " 

  . ؛ ألنه جرى lرى ا�ثل " ذا"فيجب أن يلزم هذه الصورة ، و� عن اإلفراد وا<ذك| ، " حبzذا 

  " .حب�ذا الزيدون ، وحب�ذا اjندان : " فيجب أن نقول  ⇐
  .ذا الزيدون : الحظ قال " . حبz أوالء الزيدون : " قول ، ن" حبzذا الزيدون : " لو غ|R z قو� 

، ولكن �ب هنا أن يلزم " تان اÊندان  حبz : وطابق ب[ اسم اإلشارة واTي بعده ، لقال  "حبzذا اÊندان: " غ|R z قو�  لو
  .غ|z ال ال تُ اإلفراد وا<ذك| ؛ للعلة نفسها ، و� أن هذا أسلوب جرى lرى ا�ثل ، واألمث" ذا " 
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  ًbة حاء : مسألة  /  ا ثاyحب�ذا " و" حب� " حكم حر : "  
  . حظون أن � 	مة من هات[ ال¾مت[ مبدوءة باvاء تل

  حب�  "حاء"حكم  �
  . ا�تقدم ذكره " َفُعَل "   فعل من باب  "حبz "فإن   ←  "حب� الرجُل زيٌد : "إذا قلت 

� من " ذا " دون " حبz " ، فـ " ، " حبz : " ا ، قلن" ا5اء "  R" ا5اء " َفُعَل ، فلما أدغم  "وزن \ " حبَُب " هو " حبz " أصل 
  ؟" حبz " ا�راد فيه ا�دح أو اTم ، فما حكم حاء " َفُعَل " باب 

  ."ُحبz الرجل زيٌد "  ، كـ" ُحبz " ، أو " بz الرجل زيٌد حَ " ؛ كـ" بz حَ : " تقول  ← الفتح والضم ðوز ° حائه حينئذ

  " .َفُعَل "�وز فيها الفتح و�وز فيها الضم ؛ ألنها وحدها � من باب  /  " ذا " وحدها من دون " حبz "إذا جاءت 

  حب�ذا "حاء"حكم  �
  بعد حبz " ذا " بذكر  ←  "َحب�ذا الرجُل : "و�ذا قلت 

  . ل ، واألمثال ال تغ|z ألنه أسلوب جرى lرى ا�ث فإنه ðب فتح ا�اء حينئٍذ ؛

   ." ال حبzذا "  اTم بـ أو" حبzذا " وهو ا�دح بـ ،  لثاألسلوب اhاوهو حبzذا أسلوب آخر ، 
  " .ال َحبzذا زيد " ، و" َحبzذا زيٌد : " فنقول 

  .�وز R حائها الفتح والضم"  حبz " :ا¤الصة 
  . أسلوب جرى lرى األمثال ، واألمثال ال تغ|z " ذا حبz " �ب R حائها الفتح فقط ؛ ألن " حبzذا "

  " : بئس " و" نعم " تدريبات L باب  
�  Èا يأ   : اخä اإلجابة الصحيحة مم�

  :عند الكساã " نِْعَم "  .�
  . حرف  .ج         . فعل  .ب       . اسم  .أ

   .فعل وهو بذلك يوافق ا5ي[:  "مَ عْ نِ "ى أن الكسا1 يرلوجدنا أن  "ñ"لو رجعنا إ� نهاية اvلقة  . "ب"الصواب 

x.  " الفاروق " نِْعَم الرجل الفاروق ،:  
 . أ

ً
  .ب        . مبتدأ وجوبا

ً
  . فاعل  –د          .  جواز األمرين –ج          .خ® وجوبا

ر ، وقلنا سابقا  . "ج"الصواب  zد أن ا�خصوص هنا تأخá :أن ا� R وجهان إعرابه خصوص إذا تأخر �وزr.  
ً
أن يعرب مبتدأ

اGيار الصحيح  نإذ. الرجل هو ؛ أي ا�مدوح الفاروق   مَ عْ نِ : ، وا�بتدأ �ذوف تقديره  اأو يعرب خ® .q، وا¯ملة قبله خ® ، 
  .وال يعرب فاعال، " ج " هو اGيار فقرة 

�لقة ا  �x  

 : الغدر.  "الغدر بئس ا¤لق" .�

  .د ـ فاعل             .ج ـ جواز األمرين           .ب ـ خ® وجوًبا         . أ ـ مبتدأ وجوًبا

فإنه  "نعم وبئس"ن ا�خصوص إذا تقدم \ إ: وقلنا  ،"نعم وبئس"تقدم \  "الغدر" حظ هنا أن ا�خصوصنل.  "أ"الصواب 
 
ً
ألن الفاعل  ال يمكن  ؛هذا بعيد الفاع: اGيار الرابع أن يكون  .يلزم R إعرابه وجه واحد وهو أن يكون مبتدأ وجوبا
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  "الغدر"أن يتقدم \ الفعل إذن الوجه الصحيح أن 
ً
   .مبتدأ وجوبا

ª. "عند سيبويه "حبذا  .......... 

  .د ـ مبتدأ وخ®                     .ج ـ فعل وفاعل                    .ب ـ اسم             .أ ـ فعل

  .فاعل " ذا"و فعل ماض" حب"فعل وفاعل  "حبذا"وهو أن  "ج"ن سيبويه يرى اGيار لو تأملنا لرأينا أ . "ج"الصواب 

Á.  حبذا"حكم ضم حاء" ......... 

  .ج ـ ~تنع                 .ب ـ جائز           .أ ـ واجب

جرى lرى  أسلوب" حبذا"ألن  ؛ ~تنع" حبذا"ضم حاء ف ."ج"الصواب  :فنقول " ذا"جاءت معها "حب "، "حبذا"الحظوا أن 
  .تغ|األمثال ال وا�ثل 

َعل"بــــاب  ����
ْ
ف
َ
  ���� اVفضيل" أ

ْحَسنَه"R الصياغة وخاصة صياغة  "باب ا<عجب"من األبواب ال¤ فيها مشابهة بـ وهو
َ
" فالصيغة األو¬ من ا<عجب " ما أ

   .<عجب فهو فعلR باب ا" أفعل"اTي نت¾م عنه هنا اسم ، أما " أفعل"و ."ما أفعله" :أي " ما أحسنه

   :تعريفه  �
ْفعَ "اسم مصوغ \ وزن 
َ
 .؛ لتاللة \ أن شيئ[ اش;� R صفة، وزاد أحدهما \ اآلخر R تلك الصفة"لأ

 �مد :فإذا قلت  
َ
ـُْسن"اش;� R صفة واحدة و�  "�مد وخاý"فهنا معناه أن ، من خاý نسَ حْ أ ولكن أحدهما زاد  "الـح
 .لصفة \ اآلخر R تلك ا

  ـ كيف يصاغ اسم اVفضيل ؟ وضح با�ثال؟ �س  �
َعل"يصاغ اسم اVفضيل للمذكر L وزن 

ْ
ف
َ
  .من خاý �مد أحسن: مثل   ⇐  ."أ

  .اvا�اتض© هنٌد فُ : مثل   ⇐ بضم الفاء وسكون الع[ "ْعَ÷ فُ "وللمؤنث L وزن 
   " .ُكْ®ى"  ⇐ وللمؤنث          " أك®"  ⇐ للمذكر: عند صياغته للتفضيل " َكُ® "نقول R الفعل 

   .ـ ما Îوط صياغة اسم اVفـضيل؟ مثل �لك   xس �
ْفَعل"ا<فضيل \ وزن " أفعل"ج ـ يصاغ  

َ
 . "أفِعل به " و " ما أفعله "  ~ا يُصاغ منه فعال ا<عجب "أ

  . إل�دة ذكرها هنافال دا±. وهو ما توافرت فيه ال�وط اhمانية ال¤ سبقت دراستها R باب ا<عجب 
 :  - وهو فعل موافق <لك ال�وط -" َكُرمَ "فيقال R الفعل  ⇐

َ
 سالم أ
ْ
 . م من خاý رَ ك

َرمْ " ⇐
ْ
ك
َ
  "َكُرمَ "اسم تفضيل من الفعل  "أ

⇐  Âملِ عَ "و :" 
َ
  .  )علم(اسم تفضيل من الفعل " أعلم " حظ فهنا نل . م منهلَ عْ هو أ

 : كما يقال R ا<عجب  
َ
 ما أ
ْ
 مه ، وما رَ ك

َ
  .همَ لَ عْ أ

ْعلَمَ "وهنا ، فعل تعجب "ما أكرمه" /  أفعل اسم تفضيل "أكرم ": فتلحظون 
َ
   .فعل تعجب "ما أعلمه" /  اسم تفضيل "أ

اذكر بعض ما سـمع عـن العـرب ـ ما حكم ما جاء عن العرب من أسماء اVفضيل ®الًفا ألحد ال6وط؟  �س  �
  .من ذلك
 çُْفَعل"إذا ب
َ
  .  ال يقاس عليه فهو شاذٌ أحد ال�وط  دقَ ا<فضيل ~ا فَ  "أ

  فر فيه ال�وط اhمانية اا<فضيل ~ا لم يتو "أفعل" أنهم صاغواورد عن العرب قد و
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 هو " :  موÚا ُسمع من ذلك قوj:  �مثال  ⇐
َ
 أ

ْ
 ."به نُ مَ ق

 .وهو اسم ال فعل � فنقول هذا شاذ ال يقاس عليه ،"قَِمْ[ "أفعل تفضيل مصوغ من  "أقمن"هنا 

 هو ":   xمثال   ⇐
َ
 . "من ِشظاظ ص² ـلَ أ

 "ِكتَاْب : "كما نقولهكذا ضبطه " ِشَظاْظ "و .هذا رجل ُعرِف باللصوصية واشتهر بها ف�ب به ا�ثل
لَص� "
َ
 .خالف ال�ط األول وهو اسم ال فعل � ، ف" لص"من ألنه صيغ من åء خالف ال�وط ، وهو مأخوذ  ؛شاذ "أ

 هذا الÑم " : �مثال  ⇐
َ
 ."من غcه َ� خْ أ

  .اسم تفضيل شاذ Çفظ ويردد كما ذكر لكن ال يقاس عليه " أخ"
   .بç للمجهول الفعل ا�من  انه مأخوذ. q .أنه اخت من غ| اhالr .Ù: هنا فيه شذوذان  "أخ"

  . وصفان ال فعل Êما :  "أقمن ، وألص"  : x،  �مثال 
 :ففيه شذوذان؛ " اُْختُِ " لا�بç للمجهو مبç من الفعل الربا±:  "أخ"  : �مثال 

 . ربا± فا<فضيل من الفعل اhالÙ أما هنا " أفعل"ا<عجب و" أفعل"أنه ربا± وال بد أن يصاغ  : rالشذوذ  

 .إال من الفعل ا�بç للمعلوم  نا<عجب وا<فضيل ال يصاé" أفعل"ن إ :وcما قلنا ،أنه فعل مبç للمجهول :qالشذوذ 

  :؟ وضح ذلك باألمثلة  كيف يُتوصل إÒ اVفضيل من فاقد أحد ال6وط -  �س  
  :ثالث حاالت من ال6وط ففيه  ااVعجب أنه إذا فقد الفعل Îط" أفعل"عرفنا ° باب ** 
 .ا�صدر اليحبأن نأì بواسطة ثم نأì  /  األو¬  �
  .�صدر ا�ؤولأن نأì بالواسطة فعل موافق لل�وط ثم نأì با /  اhانية  �
 ال بواسطة وال بغ| واسطة /  اhاhة  �

ً
 أو غ| قابل للتفاوت ؛أنه ال يتعجب منه مطلقا

ً
 .وذلك إذا Ûن الفعل جامدا

 : لكن ننبه إÒ أمرينوالÑم ا�ي ذكرناه هناك يذكر هنا ،  

  .فعلبوليست  "اسم"ا<فضيل  "أفعل"الواسطة هنا R باب أن : األول  
   .اسمبوليست  "فعل ماض"سطة هناك R باب ا<عجب ف° أما الوا
 ) أفعل(أما ا�نصوب بعد . ا<فضيل يعرب تمي{ا ) أفعل(أن ا�صدر اليح ا�نصوب بعد : اhا´ 

ً
ا<عجب فيعرب مفعوال

  .به

 Èحو اآل
 : ج ـ يُتوصل إÒ اVفضيل من فاقد أحد ال6وط بما يُتوصل إÄه ° اVعجب ؛ وذلك L ا

ú  ¥بـ /  الصورة األو ìنأ 
ً
 .  "الخ..... ، أحسن ، أقبح ،  أشد ، أك0 ": تفضيل موافق لل�وط واسطة Æو " أفعل"أوال

  . ثم نأì بعده با�صدر اليح منصوًبا \ ا<مي{

  مû نأÈ بالصورة األو¥ ؟ /  /  س 
ú وذلك إذا �ن الفعل 

r.  مثل Ùهو أشد استخراًجا: فنقول  . "استخرج": غ| ثال  
q.  ـًا مثل   َكْوْن ، :  "Ûن"ا�صدر اليح لـ  - هو أك0 كونًا: فنقول .  "Ûن": أو ناقص
s.  \ ي مؤنثه  "أفعل"أو الوصف منهTَر .  هو أشد �رةً : فنقول  ”فعالءا  .ُ�َْرة: فنقول َ�ِ

نأì بواسطة ثم بعد الواسطة نأì با�صدر : با� نأì هنا با<فضيل بأسلوب غ| مء الفعل \ أحد تلك الصور فجاإذا 
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 \ ا<مي{ 
ً
  .اليح منصوبا

ر فهو أ�ر �: و� إذا جاء اسم الفاعل من الفعل اTي مؤنثه فعالء مثل ! ! تنبيه 
قطة مهمة  راء ، أو َخِ� فهو أخ� َ�ِ
  ماذا ال يصح أن نفضل منه مبا�ة ، أو نتعجب منه مبا�ة؟  خ�اء ف

ْفَعل"السبب هو أن الوصف \ وزن 
َ
ْفَعل"وفعل ا<عجب \  "أ

َ
ْفَعل"وأيضا اسم ا<فضيل \  "أ

َ
أو فإذا جئنا نتعجب  "أ

ْفَعل"نفضل من الوصف فإنه يلتبس الوصف بـ
َ
خلص من توحÀ ن ،ألنهما \ وزن واحدا<فضيل ؛ ) أفعل(وا<عجب  "أ

  .اللبس بد أن نأì بواسطة ترفع هذا  هذا اللبس ال
  أن نأì بواسطة ثم با�صدر ا�ؤول :  اvالة اhانية

ú  انيةbبـ :الصورة ا ìو " أفعل"نأÆ ،أشد ، أك0": تفضيل موافق لل�وط واسطة".  
  -" ما والفعل"أو  "أن والفعل"وعرفنا أن ا�صدر ا�ؤول هو  - . ثم نأì با�صدر ا�ؤول  
 ú  وذلك إذا �ن الفعل: 

r. Æ ما َكتََب  ": و منفيًا"  .  
q.  وÆ ُحِفَظ ": أو مبنيًا للمجهول".  

  :فإذا أردنا ا<فضيل من هذين الفعل[ 

 يكتب"  : �مثال  ⇐
z
 .  "هذا أفضل أال

 çأن والفعل : اسم تفضيل موافق لل�وط ، ثم أتينا با�صدر ا�ؤول وهو " أفضل"فهنا أتينا بواسطة وهو  "أن ال يكتب"يع
    ."ال يكتب"� نفسها "  ما كتب"ا�ن¹ 

 ."القرآن أحسُن ما ُحِفظ" : xمثال   ⇐

 . ما ا�صدرية والفعل ا�بç للمجهول: هنا جئنا بالواسطة وهو اسم تفضيل موافق لل�وط ، ثم أتينا با�صدر ا�ؤول وهو  
  .أحسن ما ُحِفظ : فقلنا 

ú  ةbاbقابل للتف : الصورة ا cاوتأما إذا �ن الفعل جامًدا أو غ 

ـًا ، ال مبا�ة وال بواسطة  �اذا ؟. فال �وز ا<فضيل فيهما مطلق

 .ألن ا¯امد ال مصدر � ، وغ| القابل للتفاضل معناه ال يصح فيه ا<فضيل

بطريق غ| مبا� Æتاج إ� مصدر وا¯امد ال يأì  هألن ،ال يأì منه أفعل تفضيل نهائيا "ع!ليس ، نعم ، ": مثل اÏامد
   .در ، فثلك ال يصح أن يتعجب منه ال مبا�ة وال بواسطةمنه مص

اوت مثل ألن ا<فضيل يكون ب[ األشياء ال¤ بينها تف ؛ال يصح منه ا<فضيلفـ أما ا�ي ال يقبل اVفاوت واVفاضل
فثلك ال  ؛ف° معناها واحد ال تتفاوت "مات وفç وهلك": أما مثل  ،درجات  هو \ف والصغراvسن والقبح والك® 

   .وال يأì منها أفعل تفضيل ال مبا�ة وال غ| مبا�ة ،يتعجب منها
   .أفعل ا<فضيل صالح 5اب ا<عجب فهو مراجعة 5اب ا<عجب RالÃم اTي قلناه اآلن 

  ت أفعل اVفضيل وأحõم N حالةحاال 
يث ال�يف وجدوا أنه ال Hرج عن واحد من Â القرآن الكريم واvدوا�حويون �م العرب R أفعل ا<فضيل تتبع �ا 
  :حاالت  أربع
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 " أل"هنا ليس فيه  "أحسن" .�مد أحسن من خاý :مثل .واإلضافة" أل"أن يكون lرًدا من : األو¬
ً
  .وليس مضافا

 :  اhانية
ً
  ."أل"اسم تفضيل دخلت عليه  "أحسن"هنٌد الفض© ، فهنا ،  زيٌد األحسن: فتقول" بأل"أن يكون مقرونا

 إ� نكرة مثل : اhاhة
ً
  .مضاف إÒه "رجل"مضاف  "أحسن" .�مد أحسن رجٍل :أن يكون مضافا

 إ� : الرابعة
ً
وهو  ،مضاف إÒه "النساء"مضاف  "أحسن"هنٌد أحسن النساء : مثل معرفةأن يكون أفعل ا<فضيل مضافا

   ."أل"معرفة معرف بـ
  :اvاالت أح²م خاصة بها نعرفها اآلن با<فصيل  خالصة حاالت أفعل ا<فضيل ولg حالة من هذه هذه

َعل"لـ 
ْ
ف
َ
  :اVفضيل أربع حاالت  "أ

  : واإلضافة" أل"أن يكون ±رًدا من : األو¥ا�الة  �
 :فاvكمان هنا واجبان ال يتخلفان" �ب"الحظوا 	مة  :� حكمان ðب وحينئذٍ 

r.  أن يكون \ .اإلفراد وا<ذك|أفعل ا<فضيل أن يلزم Äصيغة ا�فرد ، وصيغة ا�ذكر ال ا�ؤنثبمع .  
q. ماذا نقصد با�فضول ؟ .جارًة للمفضول" ِمنْ "أن يؤ$ بعده بـ 

ل عليه، وهو االسم الواقع بعد أفعل ا<فضيل هو /  ا�فضول  zاالسم ا�فض.  
ل  .هو االسم الواقع قبل أفعل ا<فضيل /   وا�فض�

 ýهنا مفّضل " �مد"  .�مد أكرم من خا ،"ýمفضل عليه أو مفضول " خا.  

ُخوُه {  :�مثال  ⇐
َ
ُوُسُف َوأ

َ
Ò َحب�

َ
بِينَا ِمنzا أ

َ
 أ
َ
 . }إِ�

 : أمرانوأيضا ليس بعده مضاف إÒه ولزم فيه " أل"lرد من " أحب"فهنا 
 .م اإلفرادلكنه لز" نأحبا"فهنا مثÄ، فلو طابق لقال " يوسف وأخوه"أن يلزم اإلفراد وا<ذك| فالحظ هنا : األول 
 hهو ا�فضل عليه أو ا�فضول" نا"حرف جر ، " من"فـ " منا"جارةً للمفضول وهو " من"أنه جاء بـ:  ا´ا.   

  .وا�جدون أحسن من غ|هم     ،          هند أفضل من أختها : xمثال  ⇐

 Tي قبله مؤنث لكن هذا هومع أن ا جارة للمفضل عليه" من"هنا لزم اإلفراد وا<ذك| وأ بعده " ضلأف: "تلحظون
،  " ا�جدون"هنا لزم اإلفراد وا<ذك| مع أن اTي قبله �ع " ا�جدون أحسن: "، وأيضا قال حكمه يلزم فيه اإلفراد وا<ذك|

  ".من"بـ اأنه أو4 با�فضل عليه lرور: أيضا اvكم اhا´ 

  : تنبيه �
ذف  

ُ
ó الة "وا�فضل عليه من"قد�  - إذا دخلت \ الفعل ا�ضارع تفيد R الغالب ا<قليل "قد" - .° هذه ا

َعز� َغَفًرا {  : �مثال  ⇐
َ
 َوأ

ً
0َُ ِمنَْك َماال

ْ
ك
َ
نَا أ
َ
   .أعز منك : ا<قدير . } أ

بل ، عليه وهو ليس الشاهدجارة للمفضل " من"هنا جاء بعده " أك0" ."أعز"واhا´ " أك0"األول  : للتفضيل اسمانعندي 
 { :الشاهد 

ً
ما يدل  ألنه ورد R الÃم ؛�ذوف ، وجاز حذفه: ؟ ا¯واب " من"هنا أين ا�فضل عليه ا�جرور بـ} وأعز نفرا

  .األو¬ دلت \ ا�فضل عليه ا�حذوف " منك"عليه فـ

ْنx  :  } ôَمثال  ⇐
َ
َِخَرُة َخْ|ٌ َوأ

ْ
   .خ| وأبô من األو¬: وا<قدير. }َواآل

ْخَ| "ضيل واألصل فيها هنا أفعل للتف" َخيْـرْ "
َ
وأبô من  اآلخرة خ|: أي } وأبô{ولكن حذفت اÊمزة للتخفيف ، قال " أ

  .وهذا من القليل  ."ا�فضل عليهمن و"األو¬ ، فحذف 
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  ��ا�لقة 

 بـ  :ا�الة اbانية �
ً
 ". أل"أن يكون أفعل اVفضيل مقرونا

  :واجبانوI ° هذه ا�الة حكمان  �
r-  ا قبله، وهو ا�فضلا "أفعل"أن يكون� 

ً
  .<فضيل مطابقا

q-  تُذكر بعده 
z
  .جارًة للمفضول" ِمنْ "أال

  :األمثلة ⇐

  .�مٌد األفضل ⇐

 .هنٌد الفض© ⇐

  .ا�حمدان األفضالن  ⇐

 .ا�حمدون األفضلون ⇐

  .اÊندات الفضليات  ⇐

  ".أل"áد أنها اسم تفضيل اق;نت بـ "األفضل"لو تأملنا R 	مة  "�مٌد األفضل" /  ال6ح
ْفَعْل " /  /  تنبيه

َ
 " اسم"ا<فضيل  "أ

ً
 به ، وقد يكون خ®ا

ً
 ،ويعرب كغ|ه من األسماء، قد يكون فاعًال ، وقد يكون مفعوال

، ºالف 
ً
ْفَعْل "وقد يكون مبتدأ

َ
  امبني" فعل ماض"للتعجب فيعرب  "أ

ً
  .\ الفتح دائما

  .خ® مرفوع وعالمة رفعه الضمة: األفضل .ة رفعه الضمةمبتدأ مرفوع وعالم: �مدٌ   :ا�ثال األول /  /  اإلعراب 
ْفَعْل "ألن  ؛"الفض©"وهنا قلنا  "األفضل"الحظوا اآلن اختلف، R األول قلنا  : "هنٌد الفض÷" �ثال اbا£ا

َ
ا<فضيل ا�قرون  "أ

 للمفضل ، فهناك  .rبد أن يكون  ال" أل"بـ
ً
. مؤنث "هندٌ "مؤنث و "لفض©ا"مذكر، وهنا  "�مد"مذكر و "األفضل"مطابقا

 
ً
  . "هنٌد الفض© من زينب"أو  "�مٌد األفضل من ع¨" :فال يصح أن أقول ؛جارًة للمفضول" نْ م"لم يذكر بعده  .qوأيضا

  . الحظوا ا�طابقة ب[ أفعل ا<فضيل وا�فضل : "ا�حمدان األفضالن" ا�ثال اbالث
  :لزم فيها حكمان" أل"يل مقرونة بـ	ها أسماء تفض "الفضليات واjندات". أو األفاضل "ا�حمدون األفضلون"
 r. مطابقة ما قبله.      q.  جارًة للمفضل عليه" ِمنْ "ال تُذكر بعده.  

  للõثرِ  و�نما العزةُ *** حýّ  باألكü منهمولست  : وأما قول الشاعر ⇐

جارًة " ِمنْ "، وما Ûن كذلك فال تذكر معه "أل"مقرون بـ" األك0"ألن اسم ا<فضيل  ؛فظاهره أنه àالف �ا تقدم
  "ِمنْ "R هذا ا5يت ذكرت بعده  لكن للمفضل

  :ومن اVأويالت الÕ ذكروها. وقالوا هو مؤول. �ا فقد ذكر ا
حويون أن هذا ا8يت ليس L ظاهره
r. أن هذا �ورة شعرية.  
q.  أل"أن " R ¤موجودةزائدة، والزائد ال تأث| �، فكأنها غ" األك0"ال |.  
s.  قو� وا�" ِمنْ "أن يكون R من  "أفعل" بـ متعلق[" منهم:"فضل عليه 

ً
 عليه ا�ذكور" أل"تفضيل �ذوف lردا

ّ
. دل

  ".أل"ا�جرد من " أك0"حذف  ثم ،"ولست باألك0 أك0 منهم: "وا<قدير

" أل"ل R ظاهر هذا ا5يت مقرون بـا<فضي "أفعل"áد أن  "ح� باألك0 منهمولست "لو نظرنا إ� ا5يت  /  ال6ح
فظاهر ا5يت يو5 إ� أنه خالف القاعدة واvكم . جارًة للمفضل، وهذا àالف �ا ذكرناه" ِمنْ "وذكرت بعده  ،"األك0"



َعْل اVفضيـلبـاب بـاب : : ا8ـاب الرابـع ا8ـاب الرابـع                 طبعة منقحة ومزيدةطبعة منقحة ومزيدة)       )       ا�ستـوى السـادسا�ستـوى السـادس  --مقـرر ا
حـو  مقـرر ا
حـو  ((  
ْ
ف
َ
َعْل اVفضيـلأ

ْ
ف
َ
  أ

 rstمن  - Áª -صفحة 
 

 تذكر اhا´ اTي 
ّ
  ". أل"بـ ا�قرونأفعل ا<فضيل  جارة للمفضل عليه بعد) من(يوجب أال
  :يت ليس L ظاهره وأولوه بتأويالت منهان هذا ا8إ :لكن ا
حويون قالوا

r.  من أجل إقامة وزن الشعر، وارتكاب ال�ائر قد يبيح ا�حظورات،" أل"ن الشاعر اضطر فزاد ألأن هذا �ورة؛ 
  .من أجل إقامة وزن ا5يت" أل"فال�ورة قد تبيح ا�حظور فأدخل 

q.  قلت  ،جودةكأنها غ| مو" أل"زائدة، والزائد كأنه غ| موجود، فـ" أل"أن çا أي تأث| فكأنÊ ولست بأك0 منهم"وليس". 

s.  رد من "منهم"أنl منهم"فـ "ولست باألك0ِ أك0َ منهم"أي " أل"ا¯ار وا�جرور متعلق بأفعل تفضيل �ذوف وهو" 
باألك0 أك0َ ولست "وا<قدير ،"أل"lرد من �ذوف ، بل متعلقة بأفعل ا<فضيل "أل"ا�قرونة بـ "األك0"ليست متعلقة بـ

 .متعلقة بهذا ا�حذوف "منهم"و ،"منهم

 للقواعد
ً
  .وبهذه ا<أويالت خرّجوا ا5يت حÀ يكون موافقا

 إÒ نكرة "أفعل"أن يكون : ا�الة اbاbة �
ً
 . اVفضيل مضافا

  :واجبانوI ° هذه ا�الة حكمان  �
r-  ا<فضيل اإلفراد وا<ذك| "أفعل"أن يلزم.  
q- ل، وهو ما قبل ا<فضيل ا� "أفعل"ال¤ بعد  أن تطابق ا�كرة zا<فضيل "أفعل"فض.  

r- ا<فضيل و¸نما يلزم صورةً واحدة بغض ا�ظر عما قبله فهو ال R أي ال يطابق ما قبله  
ً
 وأيضا

ً
بد أن يكون مفردا

  .امذكر
q-  ه ال¤ بعدÒأفعل" قبلوهو االسم الواقع بد أن تكون مطابقًة للمفضل  ا<فضيل ال "أفعل"ا�كرة و� ا�ضاف إ" 

  .ا<فضيل

  :األمثلة ⇐

 . رجٍل  أفضل�مٌد  ⇐

 .امرأةٍ  أفضلهنٌد  ⇐

 . رجل[ أحسنُ الزيدان  ⇐

 . رجالٍ  أكرمُ الزيدون  ⇐

  .نساءٍ  أصلحُ اÊندات  ⇐

  :اVفضيل وهو ما óته خط  þد أنه "أفعل"هنا 
r- cذكVتلف، فمحمد مذكر، لزم اإلفراد واà والزيدون  مع أن ما قبله وهو ا�فضل ،Äوهند مؤنث، والزيدان مذكر مث

  .ا<فضيل لزم صورة واحدة و� اإلفراد وا<ذك| "أفعل" هذا 	همذكر lموع، واÊندات مؤنث lموع، مع 
q-  بعد Õكرة ال
، وامرأة �هما مفرد مذكر ، áد R األمثلة رجل مطابق �حمداVفضيل ا�فضل "أفعل"أن تطابق ا

Ãند فÊ هما �ع مطابقةÃورجال مطابقة للزيدون ف ،Äهما مذكر مثÃهما مفرد مؤنث، ورجل[ مطابقة للزيدان ف
 .مذكر، ونساء مطابقة للهندات فÃهما �ع مؤنث

  .ن R هذه األمثلةفنلحظ اvكم[ ظاهري

 إÒ معرفة: ا�الة الرابعة �
ً
  .أن يكون أفعل اVفضيل مضافا
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  :فيه حينئٍذ وجهان وðوز �
 إ� معرفة  ا "أفعل"Ûن إذا 

ً
  :ن سنعرضهما ب[ وجه[ من هذين الوجه[ الثي نُخ|ف<فضيل مضافا

r- |الة وهذا هو الغالب.أن يلزم أفعل ا<فضيل اإلفراد وا<ذكvهذه ا R.  
 q-  ا�فضل"أن يطابق أفعل ا<فضيل ما قبله، وهو."  

   :األمثلة ⇐

  .النساء فُْض© هند             و�وز                             النساء أفضُل هنٌد  ⇐

   .فهنا لزم اإلفراد وا<ذك|. "هنٌد فُْض© النساء"و�وز أن أقول  "هنٌد أفضُل النساء"
öأل"معرف بـ "النساء" .أفضل النساء ، فض© النساء. و6هما جائز "هند"طابقت ا�فضل  "فض©"فـ ،بقةوز ا�طاو."  

  .الرجال أكرما               أو                          الرجالِ أكرُم الزيدان  ⇐

، áد أن أفعل ا<فضيل لزم اإلفراد "أل"مضاف إÒه وهو معرفة معرف بـ "الرجال"مضاف،  "أكرمُ "ا¯ملة األو¬ áد 
  ."ن أكرما الرجالالزيدا"وا<ذك|، و�وز æ أن أطابق فأقول 

  .الرجال أحاسن              أو                   الرجال، أحسنالزيدون  ⇐

 R |أن أقول"الزيدون أحسن الرجال "لزم اإلفراد وا<ذك æ ع أحسن:أحاسن  "الزيدون أحاسن الرجال "، و�وز�.  

  .النساء فُْضليات              أو                  النساء،  أفضل الزينبات ⇐

  ."الزينبات فُْضليات النساء"و�وز أن أطابق فأقول  |،بلزوم اإلفراد وا<ذك "الزينبات أفضل النساء"
  :إÒ معرفة فيجوز 
ا فيه حاVان وهما  اا�الة الرابعة إذا �ن أفعل اVفضيل مضافف
r . |أن يلزم أفعل ا<فضيل اإلفراد وا<ذك.                  q .فضل أن يطابق أفعل ا<فضيل ا�.  

 وقد ورد القرآن والسنة بالوجه
ً
  .� معا

  :فOى اآليات ا<اÒة. أي ورد القرآن والسنة با�طابقة وبلزوم اإلفراد وا<ذك|

َِجَدغzُهمْ  { :قو� تعا� :  اإلفراد واVذكcومن لزوم  ⇐
َ
ْحَرَص  َو<

َ
  .ا5قرة})úÔ(ا�zاِس َ\َ َحيَاٍة  أ

اÊاء ضم| ا¯مع ،  "و<جدنهم" :ألنه قال ؛ذك|، وهنا لزم اإلفراد وا<"ا�اس"مضاف إ� معرفة  "أحرص"أفعل ا<فضيل 
  ."و<جدنهم أحارص ا�اس" :ولو طابق لقال R غ| القرآن

نَا Rِ ُ�� قَْرَيٍة  { قو� تعا�:  �مثال :  ا�طابقةومن  ⇐
ْ
َذلَِك َجَعل

َ
cَكابِرَ َو

َ
  .األنعام}) lُ)rqsِْرِميَها  أ

أفعل  "أكابر"�ذوف هنا يقدر �سب ا�عÄ، فـ "أناس"فا�فضل  "رميهاوcذلك جعلنا R � قرية أناس أكابر l"أي 
واÊاء مضاف إÒه، واÊاء  وحذفت ا�ون لإلضافة، مضاف، [معرفة، فمجرم "lرميها"ألن  ؛ا<فضيل مضاف إ� معرفة

وÂ هذه اvالة  ،معرفة ا<فضيل أضيف إ� "أفعل"فهنا . ، وا�ضاف إ� معرفة معرفةمن الضمائر و� من أنواع ا�عارف
  ."R � قرية أك®" :، ولو لزم اإلفراد وا<ذك| لقال R غ| القرآن"أكابر"جاء با�طابقة قال 

َا  { قو� تعا� : xمثال  ⇐
ُ
َراِذ�

َ
  .هود}) qã(ُهْم أ

هم " :غ| القرآن الكريموهنا طابق ، ولو لزم اإلفراد وا<ذك| لقال R  "الضم| نا"أفعل تفضيل مضاف إ� معرفة  "أراذل"
  .ولزوم اإلفراد وا<ذك| هو الغالب **              ."أرذ�ا
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  اVفضيلتدريبات L باب  
� Èا يأÚ اإلجابة الصحيحة äاخ:  
r-  فضيل من الفعلVيُعاقب"ا":  
 من السارق -أ

ً
   .الكذاب أجدر أن يُعاقب من السارق -ب                       .الكذاب أجدر عقابا

  -د                         .      الكذاب أعقب من السارق -ج
ً
  .ال يأì منه تفضيل مطلقا

وÆن قلنا أن الفعل ا�بç للمجهول ال يؤ$ . لمجهول بدÒل أنه مضموم األوللفعل مبç  "يُعاقب" . "ب"الصواب 
واGيار األول ال . ثم نأì با�صدر ا�ؤول ،وافق لل�وطتفضيل م "أفعل"با<فضيل منه مبا�ة، و¸نما بواسطة وهو أننا نأì بـ

 للمجهول فال يصح أن نأì  كننا أتينا با�صدر اليح، وÆنيصح؛ ألننا أتينا بواسطة ل
ً
 أو مبنيا

ً
قلنا لو Ûن الفعل منفيا

  ."ما والفعل"أو  "أن والفعل"با�صدر اليح و¸نما نأì با�صدر ا�ؤول من 

x-  فضيل منVخاف"الفعل ا":  
 هللا -ب.    العلماء أخوف العباد هللا -أ

ً
  -د.    جواز األمرين -ج.    العلماء أشد خوفا

ً
  .ال يأì منه تفضيل مطلقا

 لل�وط : و� إ� نقطة مهمة لم نذكرها R أصل اýرس لكننا نش| إÒها هنا،  ننتبه  "ب"الصواب 
ً
أن الفعل إذا Ûن موافقا

R ا<عجب أو R ا<فضيل منه حا<ان هما ا<فضيل �سواء R وز �ا :   
  .وهذا هو األصل."العلماء أخوف العباد هللا"غ أفعل من الفعل مبا�ة فنقول نصو:  الطريق ا�با�* 

العلماء "تفضيل موافق لل�وط ثم نأì بمصدر الفعل اليح فنقول  "أفعل"؛ فنأì بـأن نأì بواسطة:  با�ا�غ| الطريق 
 هللا أشد

ً
 "مصدره  "َخاَف " "خوفا

ْ
  .وهذا جائز ."َخوْف

s-  فضيل من الفعلVم"اä�ُ":  
 من غ|ه -أ

ً
  -جواز األمرين  د -ج  العالم أو¬ أن Çُ;م من غ|ه -ب.  العالم أو¬ اح;اما

ً
  .ال يأì منه تفضيل مطلقا

ألن الفعل  ؛"أن والفعل"هو أن نأì با�صدر ا�ؤول و ،العالم أو¬ أن Çُ;م من غ|ه، هنا أسلوب غ| مبا� ."ب"الصواب 
  .مبç للمجهول

ª -  نِْعم"الفعل":  
  -ج.      يأì منه ا<فضيل بواسطة-ب.     يأì منه ا<فضيل مبا�ة-أ

ً
  . ال يأì منه تفضيل مطلقا

 ؛ ألننا عرفنا أن  "ج"الصواب 
ً
  جامد، وا¯امد ال يتعجب "نِْعم"ال يأì منه تفضيل أبدا

ً
  .منه وال يأì منه تفضيل مطلقا

Á-  8اس ا�رء طاعة ربه cُوخ ."cاسم تفضيل  "خ:  
  .مقرون بأل -د     .مضاف إ� معرفة -ج.      مضاف إ� نكرة -ب.      lرد من أل واإلضافة -أ

  "خ|، و�"، كما قلنا "ج"الصواب 
ً
، "5اس"ضاف إ� معرفة هنا م "خ|". اسما تفضيل ولكن حذفت منهما اÊمزة ½فيفا

  .إ� معرفة معرفة ، وا�ضاف"ا�رء"وهو ألنه مضاف إ� معرفة  ؛هنا معرفة "5اس"و

Ô- )و تعاهدوا القرآن، فوj من اإلبل ° ُقُقلها أشدا�ي نفس %مد بيده 
ً
  :اسم تفضيل "أشد".  )تفلتا

  .مقرون بأل -د.      معرفةمضاف إ�  - ج.    مضاف إ� نكرة -ب     .lرد من أل واإلضافة -أ

  .lرد من أل واإلضافة "أ"الصواب 

ã- ) يوم القيامة  أقربكمإ� و أحبكمإن من 
ً
  أحاسنكمم¢ ±لسا

ً
  :اسم تفضيل "أحاسنكم".  )أخالقا
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  .مقرون بأل -د.      مضاف إ� معرفة -ج.     مضاف إ� نكرة -ب.    lرد من أل واإلضافة -أ

مضاف إ�  -ج"اGيار الصحيح ."أحبكم، أقربكم، أحاسنكم"ثة أسماء تفضيل R هذا اvديث ، هنا ثال "ج"الصواب 
  .مضاف، وال²ف مضاف إÒه "أحب"مضافة إ� معرفة، فـ "أحبكم"؛ ألننا نلحظ أن "معرفة

 نلحظ أن اvالة الرابعة
ً
 إ أيضا

ً
  بقة،ا�طا. r: � معرفة فيجوز �ا فيه وجهانإذا Ûن أفعل ا<فضيل مضافا

 q. |لزوم اإلفراد وا<ذك . R أحاسنكم"لزم اإلفراد وا<ذك|، و "أقربكم"لزم اإلفراد وا<ذك|، و "أحبكم"ونلحظ أن" 
  .فالرسول ص© اهللا عليه وسلم �ع ب[ الوجه[ ا�طابقة وعدم ا�طابقة R حديٍث واحد. هنا طابق 

µ-فضيل ا�ي �وز فيه ا�طابقة هوVاسم ا:  
  .ا�قرون بأل -د.      ا�ضاف إ� معرفة -ج.      ا�ضاف إ� نكرة -ب.      جرد من أل واإلضافةا� -أ

  .ا�ضاف إ� معرفة "ج"الصواب 

  "��" ا�لقة 

  ���� عــاVــواب ����
  ا5دل . ٥عطف النسق      . ٤عطف ا5يان     . ٣ا<وcيد     . ٢       ا�عت. u  /  / rسة v  اVوابع

   .توابع؛ ألنها تتبع ما قبلها R اإلعرابوسميت 

ذه ه ، �اذا؟ ألن ة R كتب ا�حوا�حويون R م²ن واحد ودرسوها متتاÒة R مواضع معينوهذه األبواب اGمسة جعلها 
 مرفوع، ا�فعول به دائمً  األبواب

ً
 اائمً ا منصوب، ا<مي{ دليس Êا إعراب مستقل، ºالف األبواب األخرى، فالفاعل دائما

 مرفوع، اG® دائما مرفوع، اسم إن منصوب، اسم Ûن مرفوع، وهكذا
ً
أما هذه األبواب ف° توابع، . منصوب، ا�بتدأ دائما

ف° منصوبة  اف° مرفوعة، و¸ذا Ûن منصوب يعç ليس Êا حكم ثابت، بل � تتبع ما قبلها، فإذا Ûن ما قبلها مرفو�
� أن هذه ". وهكذا    ."ال�ائح حوت ا�ادة العلمية بأكملهاثم ذكر ا�حا

  ���� عتــاب ا
ــب ����
 الصفة، ا5يون يقولون عنه

ً
، والكوفيون يسمونه صفةً  :ويسû أيضا

ً
  . نعتا

  .وصفته بكذا، فا�عت هو الوصف بكذا بمعÄ انونعّت فال

 : تعريف ا
عت: أوالً   

ُل متبوعو اVابع ا�ي يُكَ ه    .معÂ فيه أو فيما يتعلق به ÅالVه L -ا�ي قبله-ه م¼

  :تكميل ا�تبوع يكون :Îح اVعريف
r. بVن ويكون ا<وضيح : وضيحاÛ و  ← .معرفة ا�تبوع إذاÆ  /  ٌالشاعرُ  جاء زيد 

  .معرفة  "زيد"هنا نعت ووظيفته أنه وضح ا�تبوع؛ ألن ا�تبوع  "الشاعر"

q .خصيصVن ا�تبوع نكرة  : باÛ و ← .ويكون ا<خصيص إذاÆ  /  جاء رجٌل شاعٌر.  
أفاد ا�عت ، فهنا R ا�ثال اhا´ R ا�ثال اhا´ نكرةٌ  "رجٌل "R ا�ثال األول معرفة، " زيدٌ " ،فهنا فرق ب[ ا�ثال[

�مة شاملة يدخل فيها �  "رجل"فهنا 	مة ، جاء رجل:  فأنا إذا قلت. ومعÄ ا<خصيص هو تقليل الشيوع .ا<خصيص
ئت با�عت هنا فإنه Çقق فإذا ج. ا�حوي، ف° شائعةالرجل و، األديب الرجل و، ال²تب الرجل و، الشاعر ل الرجرجل، 
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  .و� أنç أخصص هذه ا�كرة، بمعÄ أقلل شيوعها فائدًة 
فهنا  .عندي كتاٌب Æوٌي : ولكن إذا قلت .�مة يدخل فيها � كتاب" كتاب" فهنا .عندي كتاٌب : فإذا قلت مثالً 

  .ماذا عمل؟ خصص ا�تبوع، بمعÄ قلل شيوعه وقلل انتشاره R الÃم ) Æوي(فا�عت هنا . خرجت �يع الكتب األخرىأ
  .بعد أن عرفنا الشق األول من اVعريف ننتقل إÒ الشق اbا£ 

 .جاء رجٌل كريٌم  :مثال دالVه L معÂً ° متبوعه  ⇐

   ".رجل"وهو  دل \ معR Ä متبوعه،" كريم"فا�عت هنا 
  " .ا�عت اvقي�"وما Ûن \ هذا ا�ثال وÆوه فهو 

   .متبوع "رجٌل "،  تابع "كريم" نذوا<ابع يتأخر، فإ، أن يتقدم  �بوا�تبوع 
 ؛وهذا هو األصل أن ا�عت يدل \ معR Ä ا�نعوت .اTي يدل \ معR Ä ا�تبوع هو ا�عت:  وا
عت ا�قي�
 .�وع نعتا حقيقيا وTلك س� هذا ا

 .أبوه كريمٌ  جاء رجٌل  :مثال دالVه L معí ° Âء متعلق بمتبوعه ⇐

  ".أبوه"هو وهنا نعت دل \ معÄ ليس R متبوعه، بل دل \ معÄ بíء � عالقة وسبب با�تبوع، " كريم"
  ".ا�عت السب�"وما Ûن \ هذا ا�ثال وÆوه فهو 

نعت لرجل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو نعت لرجل  :كريم . مرفوعفاعل  :رجل : عراب اإلف "رجل"ـهنا نعت ل" كريم"
  دل L معí ° Âء I عالقة وسبب با�تبوع؟ ما
عت دل L معÂ ° ا�تبوع أ هل: لكن السؤال اآلن .

ا"ذا ا�عت Tلك يسû ه ؛åء � عالقة وسبب R ا�تبوع á Rد أن ا�عت هنا دل \ معÄً  /  ج �هنا  "كريم"،  "سببي
هنا هو الرابطة وهو  "أبوه"وتلحظون أن الضم| R  . "األب"R ا�عÄ، و¸نما � لíء متعلق با�نعوت وهو  "رجل"ـليست ل
  .هنا � ال¤ Êا عالقة ورابط R ا�نعوت  "اÊاء"السبب، 

  عتــواع ا
ــأن: ثانًيا  
  -:ا�عت نو�ن هما  أنR �ح ا<عريف ظهر ~ا تقدم 

  .وهذا هو األصل .وهو اTي يدل \ معR Ä متبوعه : ا
عت ا�قي�  /  �
  ."رجل"نعت حقي�؛ ألنه دل \ معR Ä متبوعه؛ وهو " كريم" فــ". جاء رجٌل كريم" :اI مث ⇐
x  /  عت السب�
  . وهو اTي يدل \ معå R Äء يتعلق بمتبوعه :ا

  .كريٌم أبوُه  جاء رجٌل  :اI ثم ⇐

  ".أبوه" وهو ا�نعوت íء � عالقة ب؛ ألنه دل \ معÄ متعلق  ب نعت سب/ لـ رجل" كريم"

  موافقة ا
عت �نعوته: ثاbًا  
ألنه يتبع ا�نعوت، لكن ا�سألة هنا فيها تفصيل؛ ألن  ؛ا�همة، و� أن ا�عت س� تابعا هذه قضية من قضايا ا�عت

  : فنخت هذه ا�سألة ثم نعرضها \ ال�ائح ، فنقول. نعت حقي�، ونعت سب/: ا�عت عندنا قسمان
فإنه يوافق ا�نعوت å � Rء، R اإلعراب، وÂ ا<ذك| وا<أنيث، وÂ ا<عريف وا<نك|، وÂ  :ا إذا �ن ا
عت حقيقيً  /  �

  . اإلفراد وا<ثنية وا¯مع
x  /  عت السب�
، ا�عت السب/  هابا�نعوت أقل، Tلك خالف ا�نعوت R بعض األشياء ووافقه R بعضفإن ارتباطه : أما ا
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ف وا<نك|، أما R اإلفراد وا<ثنية وا¯مع فا�عت السب/ يلزم اإلفراد، وÂ ا<ذك| ييوافق ا�نعوت R اإلعراب، وÂ ا<عر
، و¸ذا ايكون مذكرً  اك| وا<أنيث، فإذا Ûن اTي بعده مذكرً وا<أنيث فا�عت السب/ يوافق االسم الظاهر اTي بعده R ا<ذ

  .ايكون مؤنثً  اÛن اTي بعده مؤنثً 

 إذا �ن ا
عت :أوالً  �
ً
  :وv -أي N ا�االت-فإنه يوافق ا�نعوت ° أربعة من ع6ة  حقيقيا

r . اإلفراد أو ا<ثنية أو ا¯مع q . ا<ذك| أو ا<أنيث s . |ا<عريف أو ا<نك ª . ا¯ر  –ا�صب  –الرفع  "اإلعراب" .  

  ."R أربعة من ع�ة"جدنا أنها ع� وهذا معÄ قوÊم فلو عددنا هذه الفقرات اýاخلة R هذه ا�قاط األربع لو

  :أمثلة للنعت ا�قي� �
اَخَتاِن {قال تعاÒ  : �مثال  ⇐   ´´الرYن}فِيِهَما َقْيَناِن نَض�
  .مؤنث مثÄ "نضاختان"مؤنث مثÄ،  "عينان"تلحظون ا�وافقة بينهما، و . "عينان"ـنعت حقي� ل: نضاختان
  . مبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه األلف:عينان

  .خ® مقدم: فيهما . لعينان مرفوع وعالمة رفعه األلف نعت :نضاختان

َ { قال تعاx :  Òمثال  ⇐  وْ ول
َ

ِ وَ  ونَ نُ مِ ؤْ اٌل مُ جَ  رِ ال   }  اٌت نَ مِ ؤْ مُ  اءٌ َس ن
 "� وهو موافق للمنعوت ت حقينع "مؤمنون"

ٌ
   .å � Rء "رجال

  .نعت لرجال مرفوع وعالمة رفعه الواو: مؤمنون .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة : رجال: R اإلعراب 
  .و6هما مذكر  .و6هما نكرة  .وÂ ا¯مع �هما �ع 

  . í Nء موافق I ° "نساء"ـنعت حقي� ل "مؤمنات". حرف عطف: الواو  :ونساء

  .نعت لنساء مرفوع وعالمة رفعه الضمة: مؤمنات .مرفوع معطوف: نساء
 
ً
  ."ولوال رجال مؤمنون و مؤمنات موجودون"يعç . واG® �ذوف وجوبا

  بسم اهللاِ الرYِن الرحيِم  :  �مثال  ⇐
  .وتلحظون ا�طابقة. "اهللا"وا�نعوت هو لفظ ا¯اللة . وهما نعتان حقيقيان نعت ثان،: نعت أول، والرحيم: ر�نال

  .جاء رجٌل كريٌم  :  �مثال  ⇐
  .وتلحظون ا�طابقة . هو ا�نعوت: ورجٌل . نعت: كريم

 "أو  "جاء رجٌل كريمةٌ " :فال يصح أن أقول
ً
  .هذا ال يصح  "جاء رجٌل كريما

  .مررت بهنٍد الكريمةِ  :  |مثال   ⇐
  .وتلحظون ا�وافقة .منعوت : هند، نعت : الكريمة

  .بنصب الكريمة أو رفعها "الكريمةَ  مررت بهندٍ ": وز أن أقولكذلك ال � ،"الكريم مررت بهندٍ "نقول  فال يصح أن
  .إال إذا أخذنا قطع ا�عت وسنت¾م عنه R �ا�ات قادمة

 لالسم  الظاهر : اًـ ثاني �
ً
 و§ن رافعا

ً
  :فإنه يوافق منعوته ° أمرين فقط  .إذا �ن ا
عت سببيا

r.  اإلعراب.      q. |ا<عريف أو ا<نك.  
  . أما R اإلفراد وا<ثنية وا¯مع فإن ا�عت السب/ �ب أن يلزم اإلفراد

  . .اTي بعده R ا<ذك| وا<أنيث الظاهرَ  االسمَ  أما R ا<ذك| وا<أنيث فيجب أن يطابق ا�عُت 
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  :أمثلة للنعت السب� �
قَ { : �مثال  ⇐

ْ
ْخرِْجَنا ِمْن َهـِذهِ ال

َ
ْهلَُهاَرب�َنا أ

َ
الِِم أ   ."|Ø"النساء } ْريَِة الظ�

  .ا<عريف. q      "ا¯ر"اإلعراب . R   : r" القرية"وافق منعوته " الظالم"فا�عت السب/ 

  .فال يثÄ وال �مع حÀ لو Ûن منعوته مثÄ أو lمو� ؛ثم هو لزم اإلفراد 
  . مذكر مثله" الظالم"مذكر، وا�عت " أهل" .R ا<ذك|" أهلها"ثم هو طابق االسم الظاهر اTي بعده وهو  

فلو . ألنه يدل \ معÄ ليس R ا�نعوت، و¸نما يدل \ معÄ بíء متعلق با�نعوت ا؛سببي اهنا نعت، يسû نعت: الظالم
R 	مة والضم| . ذاتها، فالقرية ال توصف بالظلم تأملنا ا�عá Äد أن ا�وصوف بالظلم هم أهل القرية وليس القرية

  . "القرية"وا�نعوت  "الظالم"ب[ هو اTي أوجد  العالقة  "لهاأه"
r. د أن الظالم  :اإلعرابá"رور، " قرية"، "قرية" موافق للمنعوت "ا�عتl"رور "الظالمl.  
q. cنكVعريف واVد أن ا�نعوت  :° اá"وهذان األمران ال يتخلفان .معرف" الظالم"معرف، وا�عت " يةالقر.  
s. مع ب�Ïثنية واVا�عت السب/ يلزم اإلفراد :اإلفراد وا.  
ª. أنيثVوا cذكVسم مذكر؛ ألنه طابق اال" الظالم"عت مؤنث، وا� "القرية" ا�نعوت فهنا .يوافق االسم الظاهر :و� ا

  . ، وال يوافق ا�عت"أهلها" الظاهر R ا<ذك| وا<أنيث

ن� اهللا�َ {قال تعاx  : Òمثال   ⇐
َ
لَْم تََر أ

َ
ْخرَْجَنا بِِه َعَمَراٍت أ

َ
َماءِ َماًء فَأ نَزَل ِمَن الس�

َ
  أ

ً
َْتلِفا َباِل ُجَدٌد نِيٌض ®² ِ

ْ
Ïَواُغَها َوِمَن ا

ْ
ل
َ
أ

َْتلٌِف وYٌَُْر  َواُغَها َوَغرانِيُب ُسودٌ  ®²
ْ
ل
َ
  ."xØ"فاطر} أ

  .R ا�وضع[ نعت سب/؛ ألنه دل \ معÄ بíء متعلق با�نعوت "àتلف"
} ْ ²® 

ً
َْتلٌِف  {.  وانليس للثمرات و¸نما هو لألل  - األو¬ -}َتلِفا   . األلوان به  ا�قصود - اhانية - }®²

 َعَمَراٍت {اÏملة األو¥  �
ً
َْتلِفا َواُغَها®²

ْ
ل
َ
  }أ

r.  ،اإلعراب وافق R ة؛ ألنه �ع مؤنث سالم "ثمراٍت "تلحظون أنهêو. مفعول به منصوب وعالمة نصبه الك" 
ً
نعت  "àتلفا

 . منصوب وعالمة نصبه الفتحة؛ ألنه اسم مفرد

q.  تلف"نكرة، و "ثمراٍت "هناà" نكرة . 

s. لزم اإلفرادفقد اإلفراد وا<ثنية وا¯مع و. 

ª. ي بعدهTوا<ذك| وا<أنيث وافق االسم الظاهر ا.  

َْتلٌِف وYٌَُْر { :اÏملة اbانية � َواُغَها ®²
ْ
ل
َ
 "أيضا الÃم R  }أ

ً
  ، "àتلٌف " نفسه à" Rتلفا

r.  تلٌف "مرفوع، و "�رٌ "فنجد أنà" اإلعراب R مرفوع، وافقه . 

q. |ا<نك R تلٌف "نكرة، و "�رٌ "كذلك وافقهà" نكرة . 

s. واإلفراد وا<ثنية وا¯مع لزم اإلفراد. 

ª. د أنه مذكروá ألنه وافق االسم الظاهر ؛ا<ذك| وا<أنيث.  

 أبوها  :  �مثال  ⇐
ً
  .أكرمُت فتاةً كريما

 كر
ً
  .وÂ ا<نك|. q     اإلعراب. rونلحظ أنه وافق ا�نعوت R . نعت: يما

s .ى أنه لزم اإلفراد  أما اإلفراد وا<ثنية وا¯معOف.           
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ª .ا<ذك| وا<أنيث Âلكنه طابق االسم الظاهر فقال كريمةً : لقال  ولو طابق ا�نعوت. طابق االسم الظاهر: و ،" 
ً
 "كريما

  .با<ذك|

  .أكرمت زيداً الكريمَة أمُه  : �ثال م ⇐
 "ا�نعوت 

ً
  . سم الظاهر اTي بعده/ R ا<ذك| وا<أنيث يطابق االألن ا�عت السب ؛مؤنث" الكريمة"مذكر وا�عت " زيدا

  .هؤالء الفتياُت الكريُم أبوهن :  |مثال  ⇐

  " |�"  ا�لقة 

 ا  ــت بهــنعاء الÕ يُ ــاألشي: رابًعا  

  :v  ،أشياء  " أربعة "احد من ينعت االسم بو

  .وهو ما دل L ا�دث وصاحبه :ا�شتق  :أوالً  �

، اvدث  أنه يدل \ :ة ا�شتق وعالم"شتق مقابل ا¯امد ا� ".لك أن تأì با�شتق وهو األصلفإذا أردت أن تأì با�عت 
�ها تدل \ و. "صيغة ا�بالغة  –لصفة ا�شبهة ا –سم ا�فعول ا –سم الفاعل ا " :وا�شتقات أنواع منها ،  وصاحب اvدث

  :  فمثالً . اvدث و\ صاحب اvدث 
 . "صاحب اvدث"هذا األمر  اTي فعلو ،"الكتابة"اvدث : شيئ[  دل \مشتق  "Ûتب"ـ 

 ."امالطع"اvدث وهوودل \ من وقع عليه ، "األكل" اvدث: أمرين  وهو مشتق؛ دل \، اسم مفعول" مأكول"ـ 

هذا السجود ، وهو  علافو\  ،" السجود"و� مشتق؛ دلت \ اvدث وهو ، صيغة مبالغة "سجاد" "َسّجاد هللا"فالن "ـ 
  .اvدث اTي ك0ت منه الصفة صاحب

  :u"  ، vسة  "ا�شتقات الÕ ينعت بها ا�شتقات أنوا ع كثcة ، لكن  �

r. وزن فاعل، "رجل"ـنعت ل" فاضل" . فاضلجاء رجل  : �و .اسم الفاعل \. 

q. ت الطفل  :�و  .اسم ا�فعولYوبرâا�.  

 .و\ من وقع عليه اvدث الطفل ،"ال�ب"اvدث  دل \ ألنه ؛وهو مشتق ،"لطفلا"ـنعت ل "ا��وب"

s. رجل"ـنعت ل" منحار"  .منحارجاء رجل :  �و .صيغ ا�بالغة. " 

ª. وهو صفة مشبهة  ".امرأة"ـنعت ل" ةكريم"  .كريمةرأة ما  هذه: �و .الصفة ا�شبهة. 

Á. فضيلVرجل : �و .اسم ا L سلمت Áمن أنواع ا�شتقات، وهو اسم ا<فضيل " أك®" . م¢أك ، 
ً
  .ويصح أن يقع نعتا

lرور وعالمة جره الفتحة؛ ألنه ~نوع من  "أك®" و، lرور وعالمة جره الكêة "رجل"وتلحظون أن ، "رجل"أك® نعت لـ
ْفَعل" وزن الفعل "q، الوصفية  "r :هما ،من ا�منوع من الف لعلت[ "أك®"و، الف

َ
وهذا هو الغالب ° ا
عت أن يأÈ . "أ

 .من ا�شتقات

 :ثالثة  وهو  ،عÂا�اÏامد ا�شبه للمشتق °  :ثانًيا  �

  :ومن ذلك  .عÄبه ا�شتق R ا�شي االسم ا¯امد اTي الصالح من ذلك  بل، يصلح نعتاجامد اسم  س أييلف

 :اسم اإلشارة �

؛ "هذا"فـ ."مررت بزيد هذا": مثال  ⇐⇐⇐⇐
ً
  ."مررت بزيد اvا�"وا<أويل  .ألنه أشبه ا�شتق تأويالً  جامد وقع نعتا
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ألن أسماء  ؛R �ل جر" زيد"نعت لـ " هذا" "مررت بزيٍد هذا" Æو ،R ا�عÄ ن ا¯وامد ال¤ تشابه ا�شتقاسم اإلشارة م
مررت :  R ا�عÄ كأنك قلت ، هذامررت بزيٍد :  �ا تقول ألنك ا�شتق ؟" هذا"اسم اإلشارة  كيف أشبه. بنيةمائًما داإلشارة 
 .اسم الفاعلوهو  جامد أشبه ا�شتقهذا  إذن، مشتق اسم فاعل "اvا�"و ، اvا�بزيد 

 :بمعÂ صاحب" ذو" �

  . ر وعالمة جره اÒاءlرو" رجل"ـنعت ل" ذي" . مررت برجل ذي مال:  �مثال  ⇐⇐⇐⇐
  .مرفوع وعالمة رفعه الواو  "رجل"ـل نعت" ذو" . جاء رجٌل ذو مال:  xمثال  ⇐⇐⇐⇐

 مع أنه جامد؛ ألنه بمعÄ ا�شتق R ا<أويل  "ذو"وقع 
ً
  ."مال "صاحب"مررت برجل "وا<أويل  .هنا نعتا

  . اسم فاعلألنه  ؛مشتق " صاحب"و "صاحب" بمعÄهنا  "ذو"

 :أسماء النسب �

  .، ورجل منعوت  lرور" رجل"ـنعت ل" مÓ" ".مررت برجل م
" مثال ⇐⇐⇐⇐
  مع ذلك، اسم جامد" مÓ": فنقول 

ً
 ."إ� مكة "منسوب"مررت برجل "وا<أويل  .ويلأبه ا�شتق R ا<ألنه يش ؛وقع نعتا

 .اسم مشتق؛ ألنه اسم مفعول "منسوب"و

ـًااbــث �   :درــا�ص: ـ
 
ً
  .م لإلفراد واVذكcمالز : وا�صدر الواقع نعتا

  :األمثلة  �

 دْ عَ هذا رجٌل  ⇐
ٌ
  .ل

 دْ عَ وهذه امرأةُ  ⇐
ٌ
  .ل

 دْ عَ وهؤالء رجاُل  ⇐
ٌ
  .ل

 دْ عَ وهؤالء نسوُة  ⇐
ٌ
  .ل

 
ً
  ا�صدر الواقع نعتا

ً
 ومذكرا

ً
، األصل أن ا�عت يطابق ا�نعوت R اإلفراد وا<ثنية وا¯معمع أن ، �ب أن يكون مفردا

  ! وهؤالِء نسوٌة عدالت ، هذا األصل عدول؛  رجالوهؤالء ، امرأة عدلة هذه:  فنقول
   !؟ �اذا..  لزم اإلفراد واVذكc  �ا وقع نعًتا" َعْدل" لكن هنا ا�صدر
  .فال �تاج إÒ تثنية أو ¿ع ، ألنه يدل L القليل والكثc بلفظه  ←  إلفراداو�نما لزم ا�صدر 

فال دا± أن نأì ، ويدخل فيه ا�ذكر وا�ؤنث، فيه القليل والكث|ويدخل ، �م يدخل فيه ا�فرد وا¯مع ظلف ألن ا�صدر
كذلك ا�صدر بلفظه يدل \  .رجال، نساء، امرأة، يدخل فيه رجل "لدْ عَ "ف¾مة !  هذه امرأة عدلة: فال نقول ، با�طابقة

  .القليل والكث| 

ـًا رابع �  ةــاÏمل: ـ

 بثالثة Îوطلكن قد تقع اÏمل، األصل أن يكون ا
عت مفرداً  �
ً
  :ة نعتا

  وهذا مهم نتنبه I   . أن يكون ا�نعوت بها نكرة: ال6ط األول .�

  ." وبعد ا�كرات نعوت، ا¯مل بعد ا�عارف أحوال " .فلو Ûن ا�نعوت معرفة فإن ا¯ملة ستعرب حاال
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 اهللا�ِ { : �مثال  ⇐
َ

Òَِواي�ُقوا يَْوًما تُرَْجُعوَن فِيِه إ{. 

 " ووا�نعوت بها نكرة وه، و� �لة نعت "ترجعون "فا¯ملة 
ً
  . ، وهو نكرة"يوما

  .ألن ا�نعوت منصوب وا¯ملة R �ل نصب نعت؛ 
 " . مْت طا8ٌة óمل حقيبتهادِ قَ " :  xمثال  ⇐

  . و� نكرة ،"طا5ة"�لة نعت لـ" ·مل حقيبتها" فـ ⇐

x. £اbرابط يرب: ال6ط ا L مشتملة 
ً
 .طها با�نعوتأن تكون اÏملة الواقعة نعتا

  .�كما ° اآلية وا�ثال السابق، ضمcاً  الرابط والغالب أن يكون
 اهللا�ِ { : R قو� تعا� 

َ
Òِ{  :حظ أن ا¯ملةنل }َواي�ُقوا يَْوًما تُرَْجُعوَن فِيِه إ ِzاهللا 

َ
هذا ، اشتملت \ ضم|} تُرَْجُعوَن ِفيِه إِ�

 R اءÊراجع إ� " فيه"الضم| ا" 
ً
 "لوال وجود اÊاء لم يكن هناك عالقة ب[ هذه ا¯ملة وو ،"يوما

ً
  ".يوما

، ) ·مل(ا�ست; R الفعل  ا¯ملة الواقعة نعت اشتملت \ رابط وهو الضم| "قدمْت طا8ٌة óمل حقيبتها"كذلك هنا 
لوال وجود ف، ا¯ملة وب[ ا�نعوتب[ هذه  الربطووظيفته  ،)حقيبة(ا�تصلة بـ "اÊاء"وcذلك الضم|  .)�(·مل : ا<قدير 

  .عالقة ب[ ا¯ملة وا�نعوتÛن هناك هذا الرابط �ا 
ليس Êا عالقة أو صلة با�نعوت  "ذهب زيد" جملةف !ال  هل هذه ¿لة مفيدة؟ "قدمت طا8ٌة ذهب زيد" :مثال فلو قلت

   ."طا5ة" ا�نعوتب[ وها ليس هناك رابط بين ألنه �اذا؟
  .  وقد ُ�ذف،  ون الرابط مذكوراً ° الÑم واألصل أن يك

   .إذا دخلت \ الفعل ا�ضارع فإنها تدل \ ا<قليل "قد" .وقد �ذف الضمÅ cاللة الÑم عليه
⇐ Òتعا Iْزِي َغْفٌس َقْن َغْفٍس َشيًْئا { :�و قو

َ
� 

َ
 .ال �زي فيه: واVقدير .}َواي�ُقوا يَْوًما ال

 يربط ا¯ملة با�نعوت ارابط اáد فيه فلنلكننا لو تأملنا اآلية   –وأفصح الÃم �م اهللا  -لة فصيحة� هذه اآلية  áد أن
" 

ً
، وا�قدر �Ûذكور، �اذا ؟ ألن الضم| هنا مقدر، لكن الÃم مستقيم وواضح وسليم، R الظاهر ضم| اال يوجد فيه، " يوما

 ال öزي : "وا<قدير
ً
 س عن ننف )فيه(واتقوا يوما

ً
قد  .)فيه(وهو هاء الغائب ا�تصل بـ، الرابط هنا �ذوف،  "فس شيئا

   .؛ ألنه إذا حذف الضم| ا�جرور فال بد أن Çذف معه ا�تصل به)R(حذف مع الضم| حرف ا¯ر 

 خÁية: ال6ط اbالث .�
ً
 .أن تكون اÏملة الواقعة نعتا

  .óتمل الصدق والكذب كما ° الشواهد السابقة: أي
  جاء رجٌل " :  وال ðوز

َ
 أ

ْ
  .طلبية ال خ®ية" أكرمه"ألن �لة   Þ "هُ مْ رِ ك

  .إنشاء. q.       خ®.r:       ؟ الÃم ينقسم قسم[ R اللغة العربية ما معÄ خ®ية /  /  استطراد 
r .®Gي يصح أن يوصف بالصدق أو: اTاته هو اT جاء �مد"فإذا قلت ، الكذب" Ãم يصح أن يوصف هذا خ® فهذا ال

ألن �م اهللا ؛ بغض ا�ظر عن قائله: أي  ؛" Tاته"ونقول ، فنقول عنه كذب "جاء ما"قد يكون ، بالصدق أو الكذب
وذلك با�ظر إ� ذاتها دون ا�ظر إ�  كذلك، � خ®الصحيحة وcذلك األحاديث ا�بوية  ،اسبحانه وتعا� يسû خ®

  .قائلها
q .ي ال يصح أن يوصف بالصدق وال بالكذب، إنشاء طل/ و¸نشاء غ| طل/: ننو� اإلنشاء: اإلنشاءTهل : "ثلم، وهو ا

  "هل ذهب زيد؟"، فاالستفهام هو طلب الفهم، ايطلب تسû إنشاء، ا طلبسûهذه ا¯ملة ت" ذهب زيد؟
ً
 طلبيا

ً
ال ، يسû �ما
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 ال يصح أن نقول لقائل هذا الÃم تكذ، يصح أن يوصف بصدق أو كذب
ً
وهذا هو الفرق ب[ . ب؛ ألنه لم ينقل �ا خ®ا

®Gاإلنشاء وا.   
 �ب أن تكون خ®ية وا¤الصة

ً
، لة خ®ية�" ·مل كتبها"فـ، "ة ·مل كتبهاجاءت طا5"مثل ، أن ا¯ملة ال¤ تقع نعتا

  جاء" :وال يصح أن نقول
َ
 طالٌب أ
ْ
 "فجملة " هُ مْ رِ ك

َ
 أ
ْ
 ل "هُ مْ رِ ك

ً
  .ألنها �لة إنشائية طلبية ؛"لبطا"ـال تصح أن تكون نعتا

فيكون هذا القول ا�حذوف  .قول �ذوف ماريؤول \ إض ←"  فإن جاء ما ظاهره أن ا
عت وقع ¿لة طلبية
 Êذا القول ا�حذوفا¯وتكون ، هو ا�عت

ً
  .ملة الطلبية معموال

 ؟ا�ئب قطهل رأيت  ٍق ذْ بمَ جاءوا *** الظالم واختلط  جنّ حû إذا   :ومنه قول الشاعر  ⇐

  هل رأيت اTئب قط؟ قٍ ذْ جاءوا بمَ  :الشاهد 
  ".هل رأيت اTئب قط؟"با¯ملة الطلبية منعوت " بمذق"الظاهر أن يكون أن  :وجه االستشهاد
هل رأيت اTئب  : ل فيه عند رؤيتهوجاءوا بمذق مقو: "وتقدير الÃم، ن ا�عت مفرد �ذوفإ: وا�ق أن يقال

  .ال ا¯ملة الطلبية" مقوول : "االسم ا�فردفا�عت R اvقيقة " قط؟
 ،ءهو الل0 ا�خلوط با�ا "ا�ذق"، �لة طلبية ألنها استفهام لوجدنا أنها "هل رأيت اTئب قط؟"لو تأملنا R قو�  /  ال6ح

   !! ؟ و� �لة طلبية فكيف وقع ذلك، "ْق ذْ مَ "لـ اا¯ملة R الظاهر وقعت نعتهذه و ،لونه يشبه لون اTئبو
وهذه ا¯ملة معمولة ، قول �ذوفليس هذه ا¯ملة و¸نما ا�عت بل إن ا�عت ، ليس األمر كما هو \ الظاهر  :اÏواب 

� و اسم "لوومق"و�مة " هل رأيت اTئب قط؟ : فيه عند رؤيته ولٍ ومقجاءوا بمذق " :وا<قدير ، ذوفÊذا القول ا�ح
 ل "هل رأيت اTئب قط؟"أما �لة  ، ة�ذوف الكنه" مذق"ا�عت لـ

ً
، ول بهأي مفع" معمول"إنما �  "مذق"ـفليست نعتا

  .مفعول به Êذا ا�عت ا�حذوف :تسû �لة مقول القول 

  .تباع والقطعوحكم هذه ا
عوت من حيث اإل، واحد�نعوت  ا
عتتعدد : خامًسا  
� هذه ، "الفقيهُ  ال²تُب  الشجاعُ  الكريمُ  جاء زيدٌ " :قولفت، 8 أن يوصف الíء بأك0 من وصفوطب، تعدد ا�عت جائز

	ها نعوت �نعوت  "الفقيهُ  -  الشاعرُ  - ال²تُب "فـ "الفقيهُ  الشاعرُ  ال²تُب  جاء زيدٌ " :فإذا قلت، نعوت Êذا ا�نعوت الواحد
  لكن هذه ا�عوت ما حكمها من حيث اإلتباع والقطع؟  ، وهذا جائز ،"زيد"واحد وهو 

تابع للمنعوت R  "الشجاعُ  -الكريُم "فهنا  ،"جاء زيٌد الكريُم الشجاعُ " ،ت R اإلعرابونعملل اأن áعل ا�عت تابع :باع اإلت
قطع ولكن قد يُ  األصل R ا�عت أن يتبع ا�نعوت R اإلعراب ، ،أن يطابق ا�عت ا�نعوت ، وهذا هو األصل، اإلعراب

فهنا قطعنا ا�عت عن متابعة ا�نعوت  "الشاعرَ  جاء زيٌد ال²تَب " :فتقول، ال9لغرض بR اإلعراب  ا�عت عن ا�نعوت
   .لغرض بال9

  " ´�"ا�لقة  
  "ا
حوي  الفاضُل  الكريمُ  جاء %مدٌ : "إذا قلنا

ف ال خالأن تتعدد ا�عوت �نعوت واحد، و و جائز. �مد: و منعوت واحد، هو -عندنا أك0 من نعت-هنا تعددت ا�عوت 
R ء معروفلشخص ل؛ ألنه يمكن  جوازهå أن يوصف بأك0 من صفة، وهذا.  

   "جاء %مٌد الكريُم الفاضُل ا
حوي� : "° هذه الصورة
  .، و نعت ثالث، نعت أول، و نعت ثانا	ها تعرب نعوت:  "، ا�حوي� ، الفاضُل الكريمُ "
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  "ا�تصدُق الكريُم والفاضُل وا�حسُن و جاء %مدٌ : "لكن لو قلت
  .، لوجود حرف النسق الواو قبلهامعطوفة عطف نسق: ، و اhا´ واhالث والرابع 	ها تعربانعت: يُعرب" الكريمُ : "هنا األول

  :° قطع ا
عت حاVان هناك، )�(ملخص

  :فلنا ° ذلك ثالث حاالت معرفة،إذا �ن ا�نعوت : ا�الة األو¥ �
  :ا
عوت هذه 
عوت ، فيجوز 
ا °ا�نعوت من دون هذه ا "ُعرِف"إذا تعّ�  : "�"
  .نقطع بعضها و نتبع بعضها .ج  أو          . "نقطعها 	ها"القطع  .ب        أو      . "وهو األصل"اإلتباع  .أ
"x" : عوت
  : إذا تعّ� ا�نعوت ببعض هذه ا

  :يجوز �ا فيهاو أما بقية ا�عوت ف. فيجب أن نُتِبع ا�عوت ال¤ ال يتَع[z ا�نعوت إال بها
  .نتبع بعضها و نقطع بعضها - ج         أو        .القطع -ب         أو        ."و هو األصل"اإلتباع  -أ
  .افإنه �ب أن نُتِبع ا�عوت �يعً  :اإال بهذه ا
عوت ¿يعً  "معرفته و تمي�ه": أي ذا لم يمكن تعي� ا�نعوت إ:  "�" 

    :نكرةعوت إذا �ن ا�ن: ا�الة اbانية �
  :اإلتباع، أما بقية ا�عوت فيجوز فيها ثالثة أوجه: فيجب R ا�عت األول

         أو            -بأو                ."و هو األصل"اإلتباع  -أ
ً
  .نتبع بعضها و نقطع بعضها -جالقطع فيها �يعا

  والقطعتعدد ا
عت �نعوت واحد وحكم هذه ا
عوت من حيث اإلتباع : خامًسا  
  .ا�نعوت إما معرفة ، و�ما نكرة 

  :فال لو من إحدى ثالث حاالت معرفة ا�نعوت إن �ن: أوالً  �
 ا�نعوت دون هذه ا
عوت: األو¥ا�الة  ����

َ
  إن ُعرِف

  .إتباع بعضها و قطع بعضها اآلخر .ج         القطع  .ب      اإلتباع . أ  :أوجه  ° هذه ا
عوت جاز
 Âعوومع
  .بأن تُرفَع \ أنها خ® �بتدأ �ذوف. r : تقطع ا

 q .وه: أو  تُنَصب \ أنها مفعول به لفعل �ذوف ، تقديرهÆ أو ، çأع.  

  .جاء زيٌد الكريُم الفاضُل : مثال
  .       نعت ثان: الفاضُل .   نعت أول:  الكريمُ  :اإلتباع . أ

   :فيجوز 
ا وجهان: القطع . ب
  .الفاضُل  "هو"الكريُم  "هو"جاء زيٌد :  أنه خ® �بتدأ �ذوف\  : الرفع .rالوجه 

  .هو: خ® �بتدأ �ذوف تقديره: "�هما"" الفاضل"و" الكريم"
  .الفاضَل  "أعç"الكريَم  "أعç"جاء زيٌد : و ا<قدير .جاء زيٌد الكريَم الفاضَل :  ا�صب .qالوجه 

  .أعç: عول به لفعل �ذوف ، تقديره�هما منصوب \ أنه مف  "الفاضَل "و" الكريمَ "
    .معروف دون نعوته" زيد"

 الكريَم الشجاعَ   : مثال اإلتباع ⇐
ً
 معروف دون نعوته" زيد"  .أكرمت زيدا

                                 
r    / لقةvهذه ا R ملخص �ا سيتم �حه 
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  .نعت ثان: الشجاع.       نعت أول :الكريم
  .منصوب" الشجاعَ "و. منصوب" الكريمَ "و. منصوب" ازيدً : "هنا أتبعت R اإلعراب

  .، هذا معÄ اإلتباع "زيًدا" للمنعوت "الشجاعَ "ا�عت اhا´ و "الكريمَ " األول فهنا أتبعت ا�عت

 .جاء زيٌد الكريَم الشجاعَ  : مثال القطع ⇐

  .أعç الكريمَ : مفعول به لفعل �ذوف وجوبا ، تقديره: الكريمَ   .عالمة رفعه الضمةفاعل مرفوع و: زيدٌ 
  .   تلحظون أننا قطعنا ا�عت با�صبو  .أعç الشجاع :مفعول به لفعل �ذوف وجوبا ، تقديره: الشجاعَ 

 .جاء زيٌد الكريُم الشجاعَ  :مثال اإلتباع ثم القطع ⇐

  . عالمة رفعه الضمةمرفوع و" زيد"ـنعت ل: الكريمُ   .فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة: زيدٌ 
  .ذا جائزهR اإلعراب ، و" زيدٌ " ـموافقة ل ف°،  الكريمُ : لم نقطع R 	مةأتبعنا و

  ."قطعنا ا�عت اhا´"  .الشجاعَ  :أعç: مفعول به لفعل �ذوف وجوبا ، أي:  "الشجاعَ ": ثم قطعنا ، فقلنا

 الكريَم الشجاعُ  أكرمُت  :أو ⇐
ً
  ."أتبعنا األول و قطعنا اhا´"  .زيدا

  .منصوب ، فأتبعنا \ األصل" الكريمَ "و منصوب " ازيدً " ـنعت أتبعنا ، ف" الكريمَ "
   .ال¾مت[ R اإلعرابألنه ليس هناك توافق ب[  ؛قطعنا" لشجاعُ ا"
  .اهو ليس نعتً و ،مرفوع" الشجاعُ "و منصوب "زيد"ـف

 الكريَم هو الشجاعُ : ، يعçهو: خ® �بتدأ �ذوف، تقديره: الشجاعُ 
ً
  .قطعنا اhا´فهنا أتبعنا األول و .أكرمت زيدا

  .قطوع هو ا
عت األخcأن يكون ا�  ←  و يُشäَط ° هذه ا�الة
cأمر مهم ° الوجه األخ Òب أن ننتبه إð و :cعت األخ
ال نُتبع ثم نقطع ، و: ، أي و هو اشäاط أن يكون ا�قطوع هو ا

  . ا�وصوفالصفة و: كون فصلنا ب[ متالزم[�وز �ا أن نقطع ثم نُتِبع ؛ ألننا ن
 الكريُم الشجاَع  أكرمُت : لو قلت

ً
  .ا�وصوفألنه فصل ب[ الصفة و ؛ال يصح: ت ثم أتبعتقطع �زيدا

فهنا فصلت  "الكريمَ "هنا فصلنا ب[ الصفة وا�وصوف با�صب R 	مة  �جاء زيٌد الكريَم الشجاُع : فلو قلنا مثًال 
يكون بد أن  فال هاونتبع بعض ا�عوت فإذا أردنا أن نقطع بعض !وهذا ال يصح " الشجاعُ "با�صب ثم وصلت R 	مة 

  .ا�عت ا�قطوع هو األخ| وا<ابع هو اTي بعد ا�نعوت مبا�ة 

 الكريُم الشجاعَ : ولألنه ال يصح أن نقطع ثم نُتِبع ، فال نق
ً
  � أكرمت زيدا

 \ اإلتباع للمنعوت ، لكن لو Ûن منصوبً " الشجاعَ "بأن áعل 
ً
  .ا \ القطع فال بأسمنصوبا

لكن يصح أن و ،"ازيدً " ـمنصوبة \ أنها نعت ل" الشجاعَ "ال يصح أن تكون هذا ف ���� أكرمت زيداً الكريُم الشجاعَ 
 هو الكريُم أعç: فتكون من باب قطع االثن[ ،به لفعل �ذوف مفعوال" الشجاعَ "تكون 

ً
  .الشجاعَ  أكرمت زيدا

  .فمفعول به لفعل �ذو: الشجاعَ                               .خ® �بتدأ �ذوف: الكريمُ 

  .فإنه �ب R هذه ا�عوت 	ها اإلتباع  :إن لم يُعَرف ا�نعوت إال بمجموع هذه ا
عوت: ا�الة اbانية ����
  .ال يمكن أن يتضح ا�راد منه إال بها ؛ فثلك وجب فيها اإلتباعألن ا�نعوت �تاج Êا و 

 :أمثلة للتوضيح ⇐

 .الفقيهُ جاء �مٌد ال²تُب الشاعُر  ⇐
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 .ا�حوي� الشاعُر جاء �مٌد ال²تُب  ⇐

ُ جاء �مٌد ال²تُب الشاعُر  ⇐ �êا�ف.   

R ِدين"ا<مي{ ب[ ا�عوت ؛ ألنه ال يمكن ا<فريق و�يع هذه  �ب اإلتباع zالثة إال �ميع هذه ا�عوت "الُمحمhا.  

واحد R األمثلة بعده ثالثة " �مد"ا�نعوت . ، أريد أن أم{� بينهم" �مد"R قاعة اýرس عندنا ثالثة طالب اسمهم  مثال
" الشاعرُ  ال²تُب  جاء �مدٌ : "لنااhالثة إال بمجموع هذه ا�عوت ؛ ألننا لو ق" ا�حمدين"نعوت ، ال نستطيع ا<مي{ ب[ 

 يتع[z ا�نعوت با�عت األول فال يمكن أن. شعراء –كتبة : اhا´ و اhالث 	همبا�حّمَديْن اآلخرين ، فاألول و<بس ال
  . اhا´ ، بل ال يمكن تعيينه إال با�عت اhالثو

  .ا�فêُّ  – وي� ا�ح - الفقيهُ :  فا�عت اhالث هو اTي فََصَل و م{z ا�نعوت
اإلتباع : R هذه اvالة �ب R هذه ا�عوت اhالثة. ال يمكن أن نم{� ا�نعوت[ إال بمجموع ا�عوت اhالثة لg واحد نإذ

بد أن آì  ال" �مد"متكرر فإذا Ûن ýينا اسم واحد . ال يمكن إيضاحه أو تمي{ه إال بها lموعةت �اجة Êا وألن ا�نعو ؛
 أو ثالثة لg واحد ؛ لÓ أمّ{ ا�نعوت عن غ|ه ، فتلحظون R مثا�ا أننا فّرقنا بينهم R ا�عت اhالث [واحد أو اثن: بنعوت

  .بد من اإلتباع فيها 	ها و الفيصل ، Tلك الههو الفرق و ، فا�عت اhالث Ûن

 ا�نعوت: bاbةا�الة ا ����
َ

  :هذه ا
عوت  ببعض -ا�عرفة  - إن ُعرِف
 .فإنه �ب اإلتباع R ا�عوت ال¤ ال يُعَرف إال بها �

ب�ط أن  أو إتباع ا5عض وقطع ا5عض اآلخر -نقطعها 	ها  - القطعوهو األصل ، أو  اإلتباع: �وز فيما عداها و �
  .ما بعدهن نقطع األول ثم نُتبِع اhا´ وال �وز أف يكون ا�قطوع هو األخ| ،

 .األديَب الشاعرَ  ا�حوي�  ال²تُب جاء �مٌد  ⇐

ُ  ال²تُب جاء �مٌد  ⇐ �êالفقيَه العالمةَ ا�ف.  

نا ، áد أننا نستطيع ا<مي{ ب[ لكن لو تأمل. اhا´ جاء بعده أربعة نعوت" �مد"األول جاء بعده أربعة نعوت ، و" �مد"
 ال²تُب " ـا�عت اhا´ يمّ{ان �ا ا�قصود ، فا�عت األول و: ، يعç "اhا´"ا�عت اhا´ من خالل " �مد"األول ، و" �مد"

   .كر ا�عت اhا´ فقط، فظهر الفرق بينهما بعد ذاhا´" �مد"يمّ{ �ا " ا�فêُّ  ال²تُب "األول ، و" �مد"يمّ{ �ا " ا�حوُي 

  .اhا´إال با�عت األول و" ا�حّمدين" ألنه ال يمكن ا<مي{ ب[ اإلتباع ؛: اbا£ فيجب ° ا
عت األول و �
 القطعأو اإلتباع و ، أو القطع ، فيجوز فيهما اإلتباع :الرابع أما ا
عت اbالث و �

  .من دون ذكرهما" ا�حّمدين"ألنه يمكن ا<فريق ب[ 

  ،"األديُب الشاعرُ : " -هو األصلو -اإلتباع  : لرابع ، �وز فيها ثالثة أوجهااhالث و: عوت ا5اقيةفا�
  .أعç األديب ، أعç الشاعر: مفعول به لفعل �ذوف ، تقديره": الشاعرَ "و" األديَب " "األديَب الشاعرَ : "القطع أو
  ."الشاعرَ : "نقطع اhا´، و" األديُب : "نُتِبع األول أو

 :نكرةإذا �ن ا�نعوت :  اثانيً  �

  .° ا
عت األول اإلتباع ðبفإنه  �
يلزم R ا�عت األول اإلتباع ؛ ألن ا�نعوت �اجة ف فا�سألة واضحة وليس فيها تفصيالت كث|ة نكرةإذا Ûن ا�نعوت 

  .اإلتباع: األول لك وجب R ا�عت؛ Tا�نعوت نكرة، وا�كرة دائما �اجة إ� ا�عت. ّسة إ� هذا ا�عتما
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  ".ب6ط أن يكون الُمتَبع أوال. "° ا8ا� القطع أو اإلتباع أو أن تتبع بعضها و تقطع بعضها اآلخر و ðوز �
  ."هو جائزو"القطع  .qأو ".هو األصلو"ع اإلتبا. r: ، فيجوز �ا فيها ثالثة أوجهبقية ا�عوت 

  مع مالحظة أن ا�قطوع. هانقطع بعضو هانتبع بعض. sأو 
ً
 .يلزم أن يكون آخرا

  . جاء رجٌل كريٌم شاعر:  �مثال  ⇐
 -  صــإ� ا<خصي ةـفيجب R ا�عت األول اإلتباع ؛ ألن ا�كرة �اج. معرفة" زيد"، ºالف نكرة" رجل: "ا�نعوت

ة من هذه نا ا�كر، فلو حرمعطاء فهو ال يستغç عن هذه الصفةمثل الفق| اTي �اجة ماسة إ� ال -�اجة إ� ا�عت 
  .و �ب فيه اإلتباع" رجل"ـنعت ل" كريمٌ "، Tلك وهو بغاية اvاجة إÒهvرمناه من åء يستحقه الصفة فقطعنا 

  :�وز فيه ثالثة أوجه" شاعر"
  .جاء رجٌل كريٌم شاعرٌ : اإلتباع

 : القطعأو 
ً
 " .جاء رجٌل كريٌم شاعرا

ً
 : مفعول به لفعل �ذوف ، أي : "شاعرا

ً
  .أعç شاعرا

  .صا�ة كريمٌة فاضلة  جاءت امرأةٌ :  xل مثا ⇐
  .ا�رأة: نكرة ، تعريفها" امرأة: "ا�نعوت
  ."ألنه ا�عت األول ؛واجب فيه اإلتباع". نعت مرفوع و عالمة رفعه الضمة: كريمة

  :إضافة إ� اإلتباعهما وهو األصل اhالث ، �وز فيهمان اhا´ وان ا�عتاهذ: " فاضلة صاvة"
  .جاءت امرأٌة كريمٌة فاضلًة صاvةً : اhا´ واhالث فنقول R  القطع** 
  .أعç صاvةأعç فاضلة و: لفعل �ذوف ، أيمفعول به ": صاvة - فاضلة"

  . جاءت امرأٌة كريمٌة فاضلٌة صاvةً : نقطع اhا´�وز أن نُتِبع األول وو** 

  .حذف ا�نعوت: سادًسا  
  :° حذف ا�نعوت حاVان

  .أن يكون ا
عت ¿لة: ا�الة اbانية          .اأن يكون ا
عت مفردً : ا�الة األو¥
r . ًعت مفردا
ُ�ْعلَم:  ، فيجوز حذف ا�نعوت ب�ط واحد وهو إذا �ن ا   .أن 
q .، عت ¿لة
  :فيجوز حذف ا�نعوت ب�ط[ أما إذا �ن ا
r . 

ً
 معلوما

ً
م lرور بأن يكون ا�نعوت ب .q      .أن يكون ا�نعوت معروفا

�
  ".R"أو " من" ـــعض اسم متقد

  

  "  �Ø" ا�لقة   

  . ا، أو ¿لةال لو إما أن يكون ا
عت مفردً 

  ا مفردً ا
عت  �نن إف �
  :فال يشäط فيه إال Îط واحد وهو 

ً
  .أن يكون ا�نعوت معلوما

 ئا° ال¤ تشعرنا بأن هناك شيفال ويكون العلم به بعد حذفه من خالل السياق وقرائن األحو ، علم بعد حذفهيعç يُ 
  .وهو ا�نعوت  ،ا�ذوف
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ِن اْقَمْل {قوI تعاÒ  : �مثال  ⇐
َ
 سابغات: حذف ا�نعوت هنا ، وتقديره .  سبأ }َسابَِغاٍت أ

ً
  .درو�

   .ليس �لة وال شبه �لة ما: áد أنها نعت، وهذا ا�عت مفرد، ويقصد با�عت ا�فرد  "سابغات"
  . ضافيات Ä واسعات وبمع "سابغات"فهنا 

، صبة الكêة؛ ألنه �ع مؤنث سالم منصوب وعالمة ن" دروع" ـنعت ل:  "سابغات"مفعول به منصوب بالفتحة ، " : وً� در"
، وهنا معلوم، واضح من :  وقلنا إذا �ن ا
عت مفرداً فيجوز حذف ا�نعوت ب6ط واحد وهو

ً
أن يكون ا�نعوت معلوما

  .ýروع ا: السياق أن ا�قصود 

 أو خيًال صاهالً : وا<قدير . حذف ا�نعوت هنا .رyبت صاهالً :  xمثال  ⇐
ً
  . رcبت فرسا

أيضا نعت مفرد، وحذف ا�نعوت للعلم به ، من الصاهل؟؟ اvصان هو اTي يوصف بأنه صاهل،  "صاهالً "لو تأملنا áد أن 
  .مفرد "صاهل"،  ألن ا�عت هنا مفرد ؛وهذا �طه Tلك حذف ا�نعوت هنا للعلم به،

  وأيضا
ً
  : قول مثًال نÆن نستعمل هذا األسلوب كث|ا

 طويًال : �ذوف، وا<قدير ا�نعوت نعت، أين ا�نعوت؟ " طويالً "، فهنا  "انتظرتك طويالً "
ً
  .انتظرتك وقتا

  :فإن  ا�نعوت ال �ذف إال ب6ط� ¿لة أما إذا �ن ا
عت  �
  .قرائن وسياق األحوال والÃم الخالل من  .امً معلو ا�نعوت أن يكون :األولال6ط 

  . "R"، أو " من"اسم متقدم lرور بـ أن يكون ا�نعوت بعض  :ال6ط اbا£

  ".ما ° األنبياء يفضل %مداً ":  "�"مثال      " °"ا�جرور بـ  ⇐

  ن/ٌ ما R األنبياء : ، وا<قدير �ذوفا�نعوت 
ً
  .يفضل �مدا

" 
ً
  . الة وقعت نعتهذه �" يفضل �مدا

بعض اسم متقدم " /ن"أنه بعض اسم متقدم،  "qلوم، وال�ط أنه مع "rال�ط : فهنا جاز حذف ا�نعوت <وافر ال�ط[ 
  . هذا االسم ا�تقدم ،)األنبياء(بعض " ن/" ،" l"Rرور بـ

 . ما ° الطالب إال يفهم ا
حو أو �اول:  "x"مثال  ⇐

  .يفهم ا�حو أو Çاول  طالٌب  ما R الطالب إال :وا<قدير ،  �ذوف ا�نعوت

وهو ا�نعوت ا�حذوف  "طالب"نعت �لة �نعوت �ذوف، هذا ا�نعوت ا�حذوف هو بعض اسم متقدم؛ ألن " يفهم ا�حو"
   ." R"، وهذا االسم ا�تقدم lرور بـ )الطالب(بعض 

  .إن شاء اهللا وهذا هو حال الطالب إما يفهم أو Çاول واTي Çاول سيفهم 

قَاَم ن� ا َظَعَن ، ومِ ن� مِ :   "�"  مثال " :من"ا�جرور بـ  ⇐
َ
  .ا أ

  .أقام  فريٌق ا نّ ومِ  ظعن ، فريٌق ا نّ مِ : ، وا<قدير  �ذوفا�نعوت 

 اهذه �لة وقعت نعت" ظعن"
ً
  . ا�لة وقعت نعت" أقام"، وأيضا

  .ا�نعوت �ذوف ن ا�نعوت؟ أي. ها نعتهو فعل، والفاعل ضم| مست;، وا¯ملة 	" ظعن"
فعل، والفاعل ضم| مست;، وا¯ملة من الفعل والفاعل R �ل رفع نعت �نعوت  :هذه �لة" أقام"،  "ا أقامنّ مِ "كذلك 

  .أقام  ا فريٌق نّ ومِ  ظعن ، ا فريٌق نّ مِ : �ذوف ، وا<قدير 
  :ة ðوز حذف ا�نعوت ب6ط� فإذا �ن ا
عت ¿لا�عت هنا �لة، وعوت هنا �ذوف، حظ أن ا�نفنل
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r .  
ً
  ).R(أو  "من"عوت بعض اسم متقدم lرور بـأن يكون ا�ن .q                    أن يكون معلوما

  .جزء من ا�ت¾م[ " فريق"اýالة \ ا�ت¾م[، و نا هذه "نا"، " نا+ من "أصلها " ّنامِ "

 .ب ا َ� نّ  ، وِم âَ ا حَ نّ مِ :  "x"مثال   ⇐

  . ب éَ  فريٌق ا نّ ، ومِ  حَ�َ  فريٌق ا نّ مِ : ا<قدير ، و �ذوف تا�نعو

   .ا�نعوت �سب ما يوافق ا�عÄ  نقدر.أو منا قسم ح� ، ومنا قسم éب .أو منا �ع ح� ، ومنا �ع éب 

  حذف ا
عت: سابًعا  
  ."بد أن يعلم  قاعدة �مة R أي åء Çذف أنه ال" .ðوز حذف ا
عت إذا علم 

ُخُذ �Nُ َسِفيَنٍة َغْصًبا{ قوI تعاÒ :  �ل مثا ⇐
ْ
 .الكهف }َوَ§َن َوَراَءُهْم َملٌِك يَأ

  .غصبا صاvةٍ  يأخذ � سفينةٍ : وا<قدير هنا للعلم به ،  حذف ا�عت

 ألنه ؛هنا جاز حذف ا�عت. � سفينة صاvة: ، وا�عت �ذوف، وا<قدير واهللا أعلم "السفينة"هنا عندي منعوت وهو 
معلوم من خالل سياق اآليات قبلها؛ ألن ا�لك ال يأخذ أي سفينة، و¸نما يأخذ السفينة الصاvة؛ Tلك الرجل الصالح خرق 

غ| صاvة فال ، فهنا لم Hرقها من أجل إغراق أهلها و¸نما خرقها من أجل أن تكون "أخرقتها <غرق أهلها"السفينة، 
  . صاvة: ، وتقديره وا�عت �ذوف منعوت،" سفينة"هنا  نيأخذها ا�لك ، إذ

  :قول الشاعر  : xمثال  ⇐

  مْ لَ فَ  *** �رَ دْ ° ا�رب ذا تُ  نُت وقد كُ                               
ُ
  َط قْ أ

ً
َ  شيئا   مْ ول

ُ
 . عِ نَ مْ أ

ْقَط شيئًا: "الشاهد
ُ
  .حذف ا�عتأنه : ووجه االستشهاد " أ
  .للعلم بهوجاز حذفه  . طائالً  افلم أعط شيئً : وا<قدير 

، و" باvربكنت "
ً
ا لغ|ي ، فغ|ي يكون ورا1 من أجل أن أ�يه ، ýÛرع أكون سدً  يعç "¸تدر"يعç كنت شجا�

ولم أمنع ، فهنا  ئاأعط شيوأنا من يتصدى للمعرcة ، ومع ذلك لم  ،فكنت أنا الشجاع وأنا ا�تقدم وغ|ي يكون خل¹
، هو R اvقيقة : قو�

ً
 لم أعط شيئا

ُ
زي عمله، ألنه هو القائد والشجاع فهذا الíء ليس \ القدر اTي يوا طي، ولكنعأ

 طائًال، أو فلم أعَط ش فلم أعَط : فثلك ا<قدير
ً
  يئا

ً
 كث|ا

ً
 "، فهنا شيئا

ً
  فلم أعَط : وا<قدير ، وحذف ا�عت منعوت " شيئا

ً
شيئا

 
ً
  أو فلم أعَط  .كث|ا

ُ
 طائالً  أو فلم أعَط  .ستحقه أشيئا

ً
  . شيئا

 ءولكن هذا الí ئًاشي ، هو أعطيَ الÃم يدل عليهسياق نقول  ؟ ا%ذوف اكيف نعرف أن هناك نعت: ل سائل أو إذا سَ 
 يستحقه

ً
  فلو لم يعَط . "ولم أمنع": ألنه قال ؛ليس طائًال وليس كث|ا

ً
، فهذا يدل \ أنه )ولم أمنع: (مطلقا �ا قال شيئا

   .أعطي شيئا لكنه قليل 

  L باب ا
عت تدريبات  
�  Èا يأÚ اإلجابة الصحيحة äاخ:  

  : "لونها" . }إِغ�َها َنَقَرٌة َصْفَراُء فَاقٌِع لَْوُغَها{ .�
  . مبتدأ .د           .           فاعل .ج                .    نعت سب/ .ب            .     نعت حقي� .أ

فاعل، واTي رفع الفاعل هو ا�عت : نعت سب/، ولونها: فاقع -لسابقة وهذا أمر لم ن6 إÄه ° ا�لقات ا . "ج"الصواب 



  بــاب ا
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  . السب/، Tلك االسم ا�رفوع بعد ا�عت السب/ R الغالب يعرب فاعال
  .فإن االسم الظاهر يعرب فاعال /  ة إذا �ن ا
عت السب� اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو صفة مشبه

  .فإن االسم ا�رفوع بعده يعرب نائب فاعل /  ل أما إذا �ن ا
عت السب� اسم مفعو
  ه �مُ  مسموعٌ  جاء رجٌل : مثًال 

  .لنعت السب/؛ ألن ا�عت السب/ هنا اسم مفعول نائب فاعل ل" �مه"،  نعت سب/" مسموع"

x. } ٍْو إِْطَعاٌم ِ° يَْوٍم ذِي َمْسَغَبة
َ
  : "ذي"ا
عت هنا   .}أ

  .�لة: د       .           مصدر: ج       .    مد مشبه للمشتق جا: ب        .            مشتق: أ

   .}ذي{، ا�عت } يوم{: ا�نعوت  ."ب"الصواب 
يشبه " ذي"جامد يشبه ا�شتق؛ ألن " ذي"بمعÄ صاحب، و" ذي"، R يوم صاحب مسغبة : يعç} ةبَ غَ ْس مَ  يْ ذِ  مٍ وْ  يَ ِ° {

  .صاحب، وصاحب مشتق

s. } َُحٍد ِعْنَده
َ
َْزى َوَما ِأل

ُ
  : "�زى"ا
عت هنا   .}ِمْن نِْعَمٍة �

   .¿لة: د           .    مصدر: ج.             جامد مشبه للمشتق: ب           .          مشتق: أ
  }ةٍ مَ عْ نِ { ـضم| مست; تقديره �، والفعل والفاعل R �ل جر نعت ل: فعل، والفاعل: öزى . "د"الصواب 

ª. } َعت هنا   .}اِمَيةً تَْصَ÷ نَاًرا ح
  : "حامية"ا
  . �لة: د.             مصدر: ج           .       جامد مشبه للمشتق: ب         .           مشتق: أ

  .هو مشتق ناسم فاعل، إذ "حا�"لو حذفنا ا<اء تصبح " ميةحا" . "أ"الصواب 

  :ا�حذوف هنا  .}َوِمن�ا ُدوَن َذلَِك { .|
 : ج               .         ا�نعوت: ب          .         ا�عت: أ

ً
  . لم Çذف åء: د.            ا�عت وا�نعوت معا

وهو شبه �لة، وشبه ا¯ملة تأخذ " دون ذلك"�ذوفة، وا�عت " فريق"، و�مة "فريق"ألن ا�نعوت هنا  ؛ "ب"الصواب 
  ."ون ذلكدُ  ريٌق ا فَ نّ ومِ ": ، وا<قدير"من"lرور بـ دم ، وهذا االسم ا�تقحكم ا¯ملة، وا�نعوت بعض اسم متقدم 

َق² { .´ ْ�َب بِِه قَْوُمَك َوُهَو ا ذ�
َ
yا�حذوف هنا  .}َو  

 : ج                .   ا�نعوت: ب                   .    ا
عت: أ
ً
  . لم Çذف åء: د.                ا�عت وا�نعوت معا

   .قوم الرسول ص© اهللا عليه وسلم  وهم ؟ ية ، هل القوم 	هم كذبوا بالقرآن لو تأملنا R اآل . "أ"الصواب 
ا�نعوت، " قومك"نعت، و" ا�عاندون"، فهنا  ا�عاندونوcذب به قومك : اvقيقة ال ، فثلك يلزم هنا ا<قدير ، فهنا ا�قصود

، اهللا عليه وسلم من صّدق بهقوم الرسول ص© ن هناك من من خالل السياق وقرائن اvال ؛ أل لعلم بهل وجاز حذف ا�عت
  .وcذب به قومك ا�عاندون: ا<قدير ف

Ø. } عت حكم .}َسَيْصَ÷ نَاًرا َذاَت لََهٍب
  :  "ذات" قطع ا
  . Úتنع: ج                       .جائز: ب                     . واجب: أ

فيجب R ا�عت األول اإلتباع؛ ألن ا�كرة ا Ûن ا�نعوت نكرة وقلنا أنه إذ، }ناًرا{ ا�نعوت هنا نكرة . "ج"الصواب 
  . Tلك ال �وز أن نقطع ا�عت األول، أما بقية ا�عوت فيمكن فيها القطع أو اإلتباع ،ا�عت :؛ أي�اجة ماسة إ� الصفة 

 }ذات{نكرة؛ ألن  }ذات Êب{نكرة، و }انارً {مضاف إÒه،  }Êب{مضاف،  }ذات{،  }ذات Êب{ن ا�عت هنا إ :نقول
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  .قطع ا�عت هنا ~تنع و�ب اإلتباع :وا�ضاف إ� نكرة نكرة أيضا، فنقول، مضافة إ� نكرة 

µ. } ا يَِصُفوَن َغْيِب " �å"ُسْبَحاَن اهللا�ِ َقم�
ْ
  : ",لم الغيب" قطع ا
عتحكم  .}َ,لِِم ال

  .~تنع: ج                    .جائز: ب        .               واجب: أ

  :منها إذا Ûن ا�نعوت معرفة ففيه ثالث حاالت  . "ب"الصواب 
  .اإلتباع أو قطع بعضها و¸تباع بعضها  وأالقطع  ا�عوت فيجوز R /   أن يتع� ا�نعوت دون هذه ا
عوت

نا �وز فيها فه -ليس �اجة إ� هذه ا�عوت -حظ أن ا�نعوت وهو اهللا سبحانه وتعا� يتع[ دون هذه ا�عوت هنا يل
أخص أو أمدح �لَم الغيب: قدير وا<} ,لَم الغيب{Tلك هناك قراءة أخرى بالقطع و�  .القطع 

  ���� بــاب اVوyيــد ����
  :اVوyيد نو,ن  

  .أن نؤcد معÄ ا¯ملة: ا�راد به و .ا<وcيد ا�عنوي /  ا
وع األول 
  .لفظ ال¾مة بتكرارهانؤcد : ا�راد به و .ا<وcيد اللفظي /  ا
وع اbا£ 

    .معناه أننا نكرر اللفظ أك0 من مرة /  اVوyيد اللفظي 
  .األو¬ "جاء"توcيد لفظي لـ  "جاء"فال¾مة اhانية  ."جاء جاء �مد": مثل 
  .األو¬ "زيد"توcيد لفظي لـ  "زيد"فال¾مة اhانية  . "ريمزيد زيد ك": مثل 

و� ألفاظ ال �وز أن  ،وا<وcيد ا�عنوي عند العرب معروف وàصوص. �عÄ ال األلفاظيُعÄ بتوcيد ا /   اVوyيد ا�عنوي

  . "و�يع، و�مة، و6، و�تا، )r(و:ا�فس، والع[، "فا<وcيد ا�عنوي ال يكون إال بألفاظ معروفة و� . نتجاوزها

 اVوyيد ا�عنوي: أوالً  

وما Îوط اVوyيد بهذه األلفاظ  ؟ما أغراض اVوyيد ا�عنوي؟ وما ألفاظ N غرض 
  ؟

  : فقط يأì ا<وcيد ا�عنوي لغرض[

 ؤَ ــا�جاز عن المُ احتمال رفع إرادة : األول الغرض  �
�
yد.  

  ".والع[،  ا�فس" :وI لفظان ، هما  �

  .حقيقة وlاز : ينقسم قسم[نعرف أن الÃم 
  .موضع � لقرينةما مال اللفظ R غ| هو استع: وا�جاز .هو استعمال اللفظ R ما وضع �: اvقيقة

 . أن يتصال بضم| يطابق ا�ؤcد:  "ا
فس ، الع�" Îط اVأكيد بهذين اللفظ� �

  " �µ " ا�لقة  

 .هنفُس  جاء األمcُ  : "�"مثال   ⇐

 .، وقد رفع إرادة احتمال ا�جاز"هنفسُ : "ا<وcيد 

                                 
r    / تمت إضافتها 
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 .ته أو خدمه، وليس األم|وذلك بأنه قد يُفهم أن اTي جاء حاشية األم| أو سيار

  . ارتفع هذا االحتمال وتأكد بأن اTي جاء األم| ال غ|ه " هنفسُ "لكن �ا أكدنا بقول 
   ."األم|" ـتوcيد معنوي ل" هنفسُ "هنا 

  . ه جاء األم| عينُ  أو  ه ،جاء األم| نفسُ : ، فيجوز أن نقول  "والع[، ا�فس " :واVوyيد ا�عنوي I لفظان فقط 
  .مضاف إÒه : واÊاء. هنا توcيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاف: نفسه

مؤcد، وهنا لفظ : أن يتصال بضم| يطابق ا�ؤcد ، فاألم| ⇐⇐⇐⇐" ا
فس والع�"وÎط اVوyيد بهذين اللفظ� وهما 
  .لمؤcدلطابق وهو م" Êاءا"اتصل بضم|، هذا الضم| هو  "ا�فس"

  .إرادة احتمال ا�جاز عن ا�ؤcدرفع  :غرضه " ا
فس والع�"ـعنوي بوهذا اVوyيد ا�
استعمال اللفظ R ما وضع �  °فقلنا من قبل أن ا�جاز هو استعمال اللفظ R غ| ما وضع �  لقرينة ، أما اvقيقة  ! ننتبه

ية األم| أو سيارة األم| أو خادم األم| ، و¸نما حاش ،قد يُفهم أن اTي أ ليس األم|فوسكّت، " جاء األم|" :إذا قلتف. 
يتعلق باألم|  ئاشي أريد: أي ا�جاز  و¸نما أردُت  ،و األم|ال أريد اvقيقة وه çاحتمال إرادة ا�جاز، يعç أن هفهنا في

  ، ماذا أصنع ؟  االحتمالفإذا أردت أن أرفع هذا  .كسيارته أو خادمه أو حاشيته 
، فآì بواحد من هذين اللفظ[ من أجل أن  "ع[الفس وا�": ا<وcيد R هذه اvالة لفظان R و, آì با<وcيد ا�عنوي، 

  .هجاء األم| نفسُ : جاز ، فأقول أرفع هذا االحتمال وهو إرادة ا�
يقة، يعç مثًال سيفهم أنك تريد ا�جاز ال اvقو يستبعد أن يزورك ا�لك ، ، فهنا كث| من ا�اس زار� ا�لك: إذا قلُت  مثال

أك0 ا�اس ف،  ا�لك ظهر R جهاز ا<لفاز أن أو،  زار� مدير مكتب ا�لك، أو زار� صديق ا�لك، أو أحد يعرف ا�لك: 
 "ا�فس والع["هذين اللفظ[ أحد ì با�جاز تأ احتمال إرادة ، فإذا أردت أن ترفع يعتقد أنك تريد ا�جاز ال اvقيقةس

  ،رفع هذا االحتمال "والع[، ا�فس "ه ، فهنا لفظ ه، أو زار� ا�لك عينُ لك نفسُ زرا´ ا�: فتقول 
ّ
د ا�قصود من �مك وتأك

  . åء غ|ه  ه الأنك تريد ا�لك نفسُ 

  .ها ـجاءت ا�ديرة عينُ :  "x"مثال  ⇐
  .توcيد معنوي للمديرة : عينها
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة :ا�ديرة 
  . واÊاء مضاف إÒه  ،عنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضافتوcيد م: عينها 

، فالحظوا  "هاعينُ " :قلنا وهنا، اÊاء" هنفسُ "األم|  :قلناR ا�ثال السابق والحظوا لفظ ا<وcيد اتصل بضم| يطابق ا�ؤcد ، 
  .  به دا<قي، وهذا �ط مهم �ب مطابقة الضم| ا�تصل بلفظ ا<وcيد للمؤcد

  .هن ــأنفَس  والطا8اِت  هم ،ــأعينَ  أكرمت الطالَب :  "�"،  "�"ل مثا ⇐
  .توcيد معنوي منصوب وهو مضاف، واÊاء مضاف إÒه : أعينهم 

  .نيابة عن الفتحة؛ ألنه �ع مؤنث سالم  لكêةمعطوف  \ الطالب منصوب وعالمة نصبه ا: الطا5ات 
  . واÊاء مضاف إÒه  ،، وهو مضافتوcيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة: أنفسهن 

  .رفع توهم عدم إرادة الشيوع والشمول والعموم : الغرض اbا£ �
 تريد هنا قد يفهم من �مك أنك ال تريد �يع الطالب ، ال تريد الشيوع وال "جاء الطالب"عندما تقول  /  ال6ح 
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أربعة ، فهنا يفهم كث|  - ثالثة - نااثن - منهم واحد تعذر أن �Ç الطالب 	هم ذلك اÒوم ، قد يغيبقد يالعموم؛ ألنه 
ال وهو فأنت حÀ ترفع هذا االحتم .و¸نما أردت أغلب الطالب ، من ا�اس ويدور R ذهنه أنك ال تريد العموم والشمول 

   .تأì بلفظ ا<وcيد  عدم إرادة الشمول والعموم
I س وهذا الغرض يستعملuألفاظ  ةv تا �يع ،  ":  فقط	يد ا�عنوي"� ، �مة ، � ، cللتو ìو�  ،، هذه األلفاظ تأ

  . جاء الطالب 	هم : من أجل رفع احتمال عدم إرادة الشيوع والشمول والعموم ، فتقول 
، يتخلف منهم يتخلف أربعة �سة ستةفا�عروف أنه قد ، rtttttهنا عدد ا¯يش ،  جاء اÏيش:  أحدكذلك لو قال 
الشمول إرادة ، لكن إذا أردت أن ترفع احتمال عدم ا�اس يتوقع أنك تريد أك0 ا¯يش، فهنا كث| من lموعة منهم

  .وهكذا  ،"جاء ا¯يش �مته"،  "جاء ا¯يش �يعهُ "،  "جاء ا¯يش 	هُ ": العموم فتأì بأحد هذه األلفاظ ، فتقول و

  . امعنوي او�  تعرب توcيد .مل Êذا الغرض تستع" �مة  - 	تا - �  - � -�يع "  : و ألفاظه uسة �
  .أن تتصل بضم| يوافق ا�ؤcد ⇐ ويشäط للتوyيد بهذه األلفاظ �

و�ب أن  ،للمثÄ ا�ؤنث "	تا"للمثÄ ا�ذكر،   "�"، للمثÄ نتستعمال "	تا، �"وتستعمل للجمع،  "�مة، �يع ، � "
   .يعهم أو �متهمجاء الطالب 	هم أو �: ل ، فتقوبهذه األلفاظ ضم| يوافق ا�ؤcد تصلي

  . ننتبه Êذا  !!امعنوي اال تسû توcيدفإنها و¸ذا لم تتصل بضم| يوافق ا�ؤcد 

  جاء الطالب 7هم أو ¿يعهم أو ,متهم :  "�"  مثال ⇐

: ألنه لو قيل ؛ قليل كما وضحت قبل -رفع احتمال عدم إرادة الشيوع والعموم " 	هم أو �يعهم أو �متهم" لفظ ا<وcيد
ارتفع هذا " 	هم أو �يعهم أو �متهم" :لربما فهم أن اTي جاء أغلب الطالب ، لكن �ا أكدنا بقول" جاء الطالب"

  .�يع الطالب ال بعضهم : العموم والشمول أي االحتمال وتأكد أن ا�راد 

 :  "x"مثال  ⇐
�
  .هن أو ¿يعهن أكرمت الطا8ات 7ُ

بضم| يطابق ا�ؤcد ، هذا هو األهم، وTا  -األلفاظ اGمسة السابقة-ف الضم|، تتصل هذه األلفاظ الحظ اآلن اختال
  .الطا5ات 	هن: وقلت الب 	هم ،الط: قلت

  .هما اوالطا8تان 7ت، جاء الزيدان îهما " : �"مثال  ⇐
  .بالضمة وتنصب بالفتحة وöر بالكêة  سب موقعها من ا¯ملة باvر�ت، ترفع�تعرب  "N و¿يع و,مة"حظ أن وهنا نل

R إعراب �هما و�تاهما R ا�ثال  يرفعان باإللف وينصبان و�ران باÒاء ، فنقول :يعربان إعراب ا�ثÄف "î و�تا"أما  
  :السابق
  . مضاف إÒه: واÊاء ،توcيد معنوي لزيدان مرفوع وعالمة رفعة األلف، وهو مضاف: �هما 

  .R 	تاهما نفسه الÃم وcذلك هنا 
  .وهكذا .... رأيت الطا5ت[ 	تيهما : أقول أكرمت الزيدين 	يهما ، و :أمثلة اخرى 

 : إذا قلت مثًال  /  /  تنبيــه ** 
ً
   .جاء الرجال ¿يعا

" 
ً
،  امنصوب تعرب حاال إنماتوcيدا ، عرب لك ال تم تتصل بضم| يوافق ا�ؤcد ، فث، �اذا ؟ ألنها ل اال تعرب توcيد "¿يعا

توcيد معنوي للطالب مرفوع وعالمة رفعة الضمة؛ ألنه " �يعهم"حظ أن فتل "همجاء الطالب �يعُ " :ºالف إذا قلت
   .هذا ال�ط مهم، اتصل بضم| يوافق ا�ؤcد 
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 ",مة -7تا  -N-  î  -¿يع "لغرض رفع إرادة ا�جاز عن ا�ؤyد ، وأيًضا  "نفس ، ع�" :وÎ vط األلفاظ السبعة 
فإذا لم تتصل بهذا الضم| فليست  ، بد أن تتصل بضم| يوافق ا�ؤcد ال أنهلغرض رفع توهم عدم إرادة الشمول والعموم 

  .من ألفاظ ا<وcيد 

  تقوية اVوyيد 
رِيد تقوية اVوyيد  �

ُ
  :إذا أ

 "ـ جاز أن يؤ$ ب
َ
 "بعد 	ها ، و "اءعَ مْ ـجَ "بعد � ، و "عْ مَ ـجْ أ

َ
  .بعد 	هن  "عمَ ـجُ "بعد 	هم ، و "ونعُ مَ ــجْ أ

  " .أ�ع و �عاء و أ�عون وُ�ع  ": و ألفاظ تقوية ا<وcيد �  "� و�هم  ": الحظ ألفاظ ا<وcيد � 

  .ع شاهدت الرyب 7ه أْ¿َ " : �"مثال  ⇐
  .مضاف إÒه واÊاء. ة، وهو مضافتوcيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتح: مفعول به ، و�ه : فالرcب 
  . ~نوع من الف هو و ،منصوب وعالمة نصبة الفتحة توcيد ثان: وأ�ع 

  .جاءت القبيلة  7ها ¿عاء :  "x"مثال  ⇐
  . توcيد ثان: توcيد معنوي ، �عاء : 	ها 

  .رأيت الرجال 7هم أ¿ع� :  "�"مثال  ⇐
  .منصوب وعالمة نصبة اÒاء  توcيد ثان: أ�ع[ 

  .ع لطا8ات 7هن ُ¿َ جاءت ا:  "�"مثال  ⇐
ْ¿َُعونَ {قوI تعاÒ :  "|"مثال  ⇐

َ
ُهْم أ

²
َمآلئَِكُة 7ُ

ْ
  .لفظ مقوي �: توcيد معنوي ، أ�عون : 	هم } فََسَجَد ال

  .اثاني اتوcيد : و� هذه األلفاظ ا�قوية تعرب �

	هم ، 	ها ، 	هن " ـتلحظون أنها مسبوقة بكما  " .ع عون وُ�َ ع و �عاء و أْ�َ أْ�َ  " هذه ألفاظ مقوية للتوcيدأن فتلحظون 
   .أن هذه األلفاظ ا�قوية للتوcيد تأì بعد ألفاظ ا<وcيد األصليةوهو الكث| والغالب هو هذا  ."، � 

  هــتنبي �
  .أخواتهاو" �"R الÃم ألفاظ ا<وcيد  ¸ن لم يتقدمو، وأخواتها " عأْ�َ "قد يؤcد باأللفاظ ا�قوية  �

   .تدخل \ الفعل ا�ضارع وتفيد ا<قليل "قد" / /   ظة وحمل

ْ¿َِع�َ {قوI تعاÒ " : �"مثال  ⇐
َ
ْغِويَن�ُهْم أ

ُ َ
  ا�جر }أل

  .اÒاء  هيد معنوي للهاء منصوب وعالمة نصبتوc: أ�ع[ 
 R اءÊألغوينهم"وا : " 

z
cل نصب مفعول به وهو ا�ؤ� R د ضم| متصل.  

  .ألغوينهم 	هم أ�ع[: الغالب والكث| لقال \ولو Ûن  ،يد األص¨دون لفظ ا<وc تلحظون أنه أ باللفظ ا�قوي

ْ¿َِع�َ {قوI تعاx" :  Ò"مثال  ⇐
َ
  ا�جر  }َو�ِن� َجَهن�َم لََمْوِعُدُهْم أ

   .�ل جروالضم| هنا R " اÊاء"�اذا lرور ؟ ألنه توcيد للضم|. توcيد معنوي lرور وعالمة جره اÒاء : أ�ع[ 
 " اÊاء"مضاف، و: موعدهم 

z
cل جر باإلضافة وهو ا�ؤ� R د ضم| متصل.  

  : توyيدا معنويا حكم توyيد ا
كرة 
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 ؛"زيد"نا أؤcد أف. جاء زيٌد نفسه : فنقول ، فالíء ا�عروف ýيك هو اTي تستطيع توcيده،  األصل أنه ال يؤyد إال ا�عرفة
  .ه ، أكرمت الطالب 	هم ألم| عينُ جاء ا: أقول و . ألنه معروف ýي

  هل ðوز أن تؤyد ا
كرة ؟: ولكن السؤال فهنا أؤcد الíء ا�عروف ýي هذا هو األصل ، 
  :هذا األمر فيه خالف \ قول[ 

r. مهور" القول األولÏد ا�كرة بأي حال من األحوال  " :رأي اcغ| مفيد مأ ادكان مفيأسواء ، أنه ال �وز مطلقا أن تؤ.   
q.  £اbيد بها  " :رأي الكوفي�"القول اcد ا�كرة لكن ب�ط حصول اإلفادة من ا<وcأنه �وز أن تؤ. 

  : وóصل اإلفادة ب6ط� 
 ة، و�م نكرة �دودايوم وساعة وشهر ، فشهر هنا �دود بثالث[ يوم: مثل .أن تكون ا�كرة �دودة  :ال6ط األول  �

çباث  
ً
  .ع� شهرا

  .ال لفظ ا�فس والع[ "�مة ، �يع ، � : " و�  ،فاظ اإلحاطة والشمولأن يكون لفظ ا<وcيد من أل :ال6ط اbا£  �
  : ائح والشواهداآلن إ� ا<فصيل من خالل ال�لة ننتقل أهذا هو إ�ال ا�س

  ؟ وضح ذلك باألمثلة والشواهد توyيدا معنويا ما حكم توyيد ا
كرة 
  .لو تأملناها لوجدنا أن 	ها معارفف وهذا ظاهر من األمثلة السابقة. عرفةاألصل أنه ال يؤcد إ� ا� �
  : ولقد اختلف العلماء ° توyيد ا
كرة L قول�  �

  اÏمهورمذهب  :القول األول  �
  

ً
  .ا أم السواء أكان ا<وcيد بها مفيدً ،  ذهب �هور ا�حوي[ إ� أنه ال �وز توcيد ا�كرة مطلقا

  ".شهر"ألن ا�ؤcد نكرة ، وهو  ؛ �   ا 	هشهرً  صمت�  :فال ðوز عندهم  ⇐

فناها هنا نكرة ولو عرz  "رشه" ألننا أكدنا ا�كرة ، !غ| صحيح ، �اذا ؟" صمت² شهًرا 7ه":  قال �هور ا�حوي[ هذا الÃم
cيد هنا غ| جائز ، هذا قول فا<و. علم أي شهر فهو نكرة نكرة ، ال يُ  "شهر"، ولكن هنا "الشهر"أدخلنا عليها أل، قلنا 

   .�هور ا�حوي[ 

   مذهب الكوفي� :القول اbا£  �
  : و·صل الفائدة عندهم ب�ط[ ، ذهب الكوفيون إ� جواز توcيد ا�كرة، لكن ب�ط اإلفادة 

  ".وعشهر، يوم ، ساعة ، دقيقة ، حول ، �م ، سنة ، أسب: "Æو . أن تكون ا�كرة ا�ؤcدة �دودة  "�"ال6ط  �

 �ددة بثوان "دقيقة" باثç ع� شهرا، ، "سنة، حول"�دد بسبعة أيام ،  "أسبوع"فـ لحظون أن � هذه ا�كرات �دودة ت
  .وهكذا  ،�دد بسا�ت معينة "يوم" �ددة بدقائق معينة ، "ساعة"معينة ، 

  .ها فهنا اآلن ا�كرات هذه �ددة ، أما إذا لم تكن ا�كرة �ددة فال �وز توcيد

  فال �وز توcيدها ⇐   أما إذا لم تكن %ددة
ً
   .عند الكوفي[ ومن باب أو¬ عند �هور ا�حوي[ أيضا

  ".ح[، وقت، زمن" :�و 

سنة ح[،  qtيمكن أن يطلق \ اýقيقة ح[، ويمكن أن يطلق \  هنكرة ولكنها غ| �دودة؛ ألن" ح["لو تلحظون 
هذه نكرات غ| �دودة  )زمن(لك \ اýقيقة واhانية واÒوم والسنة والقرن وقت، كذكذلك غ| �دود يطلق  )وقت(و
.  
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  ".والع[ ، ا�فس"ـ ال ب ،"�، �مة، و�يع"أن يكون ا<وcيد بألفاظ اإلحاطة والشمول و�  "x"ال6ط  �

  . ن فتوcيد ا�كرة جائز عند الكوفي[ان ال�طاإذا حصل هذ

 	ه  صمت�  :فيجوز عند الكوفي�  ⇐
ً
    �   شهرا

"r" د نكرة �دودةcألن ا�ؤ.   "q" يدcوهو من ألفاظ اإلحاطة والشمول "�"وألن لفظ ا<و ،.  
  من الشواهد L توyيد ا
كرة = شواهد قول الكوفي� 

  :قول الشاعر  ⇐

                      zت عِ  يا***  جُب قيل ذا رَ  أنْ  هُ شاقَ  هُ لكنÒ zحولٍ  ةَ د  
�
  . ُب جَ رَ  هِ ُ	

  .وهذا جائز عند الكوفي[ ". حول"أن الشاعر أكد ا�كرة، وهو  /  ووجه االستشهاد ،  "حول 	ه" /   الشاهد
"r" دة �دودةcألن ا�كرة ا�ؤ.   "q"  يد من ألفاظ اإلحاطة والشمول، وهو لفظc"وألن ا<و	ه."  

  عند الكوفي[ ، �اذا ؟ هنا نكرة وهذا جائز" حول"، و" حول" ـتوcيد معنوي ل" : 	ه"
"r" ،ألن ا�كرة �دودة "q"  يد من ألفاظ اإلحاطة والشمولcوألن لفظ ا<و.   

  .أو شاذ ال يقاس عليه  ،هذا �ورة  : يقولونف �هور ا�حوي[ أما
  :تنبيه مهم 

ا توcيد ا�كرة توcيدا لفظيا الÃم السابق 	ه من اGالف R توcيد ا�كرة هو خالف R توcيد ا�كرة توcيدا معنويا، أم
اhا´ ) رجل. (جاء رجل رجل: فإنه �وز مطلقا دون قيد وال �ط عند �يع ا�حوي[ ، وذلك بتكرار اللفظ فقط ، Æو 

    .األول، وهو نكرة) رجل(توcيد لفظي لـ

  "�å"ا�لقة  

  :حكم توyيد الضمc ا�تصل با
فس والع� أو غcهما  
  . والÃم هنا R الضم| ا�تصل. ضم| منفصل "q ضم| متصل "r: الضم| ينقسم قسم[

   ."� ، �يع ، �مة ": د بغ|هما نقص "و
   .أو R �ل جر، إما أن يكون R �ل رفع، أو R �ل نصب  الضمc ا�تصل

  .¸ذا Ûن R �ل نصب أو جر فله حكم فله حكم، وR �ل رفع فإذا Ûن 
 ننظر إÒ قضية أ

ً
إذا Ûن  هفله حكم Hتلف عن "الع[ ،ا�فس"ـ إذا Ûن لفظ ا<وcيد ب ، خرى وv لفظ اVوyيدو أيضا
 ."الع[، ا�فس "غ| بلفظ 

د بلفظ  :الضمc ا�تصل ا�ي ° %ل رفع
¼
ك
ُ
 بضم| منفصل ⇐فإنه " ا
فس والع�"إذا أ

ً
  .�ب أن يؤcد أوال

د 
¼
ك
ُ
�وز بل  ؛د بضم| منفصلال �ب أن يؤc ⇐ إنهف" ا
فس أو الع�"بلفظ أما إذا �ن الضمc ° %ل نصب أو جر وأ

   . بضم| منفصل هديcتو عدمد بضم| منفصل، أو يcا<و :حا<انفيه 

كد الضمc ا�تصل ا�ي ° :أوالً  �
ُ
  :"ا
فس أو الع�"بـ %ل رفع  إذا أ

  بضم| منفصل ðبفإنه 
ً
  .أن يؤcد هذا الضم| أوال

 اآلنف اTكر نقاطننتبه hالث 
ً
أن هذا : اhانية، ضم| متصل وليس منفصال: قال : األو¬ ،اشتمل عليها ضابط أوال
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   ".ا�فس أو الع["هو أن لفظ ا<وcيد  :اhاhةR �ل رفع وليس R �ل نصب أو جر، الضم| ا�تصل 
  اhالث فما اvكم؟ ا�قاط إذا اجتمعت  هذه ف

  بضم| منفصل �ب أن يؤcد هذااvكم أنه 
ً
  . الضم| ا�تصل أوال

  ". وا أنتم أعيُنكمــقوم: " "�"مثال  ⇐

 دمتصل R �ل رفع، إذا أرضم|  "قوموا"R " الواو" 
ُ
 بضم| يجب أف "ا�فس أو الع["بلفظ  هcدؤت أن أ

ً
ن يؤcد أوال

   ."كمقوموا أنتم أعينُ " : منفصل فأقول
  . توcيد معنوي لواو ا¯ماعة: "أعينُكم"  .R �ل رفع "قوموا"اعة R ا¯م" واو"لفظي لـتوcيد :  "أنتم" إعراب 
كدت  نإذ

ُ
  ."أعينُكم" وتوcيد معنوي ، "أنتم" توcيد لفظي : توcيدينبواو ا¯ماعة أ

 لفظ 
ً
  . "أو الع[ ا�فس ،"هنا �ب أن نأì بالضم| ا�نفصل قبل ا<وcيد ا�عنوي، ونقصد ·ديدا

  ."ِت نفُسكــأن ذهبِت " : "x"مثال  ⇐
   " أنِت  ذهبِت " ب أن نقولهنا � ."نفس"ولفظ ا<وcيد . متصل R �ل رفع ا<اء ضم|:  ذهبِت 

ً
نؤcد الضم| ا�تصل أوال

  .بضم| منفصل ثم نأì با�عنوي 
  .توcيد معنوي للتاء : "نفسك "توcيد لفظي للتاء ، :  "أنت"
  البل  ".كمقوموا أعينُ "  :ن أقولðوز أ، وال "ذهبِت نفُسك: "وال ðوز أن نقول  

ُ
 بضم| منفصلؤبد أن أ

ً
  .cد أوال

  "نفُسها v خرجْت " : "�"مثال  ⇐
  .خرجت نفسها: وال �وز أن أقول 

) �(والضم| ،  )�(ضم| مست; تقديره وهو  ل R �ل رفعضم| متص :والفاعل. "حرف" تاء ا<أنيث ا<اء" خرجت"
   .توcيد معنوي:  "نفُسها"و ،)�(للفظي للضم| ا�ست; ا�تصل بالفعل اTي تقديره الظاهر R ا�ثال هو ا<وcيد ا

ر بـ لكن قيل مست;، وقُد� ضم| متصل R �ل رفع ، هو R اصطالح ا�حوي[  )هو أو �(اTي تقديره  الضم| ا�ست;و
  .هو ضم| متصل بالفعل فللتعليم، و¸ال  "�وهو ، "

 بضم| منفصل قبل ا<وcيد ا�عنويوجوب ا<والR ê ـ 
ً
الR ê  ـ +ار تساعدنا R ضبط القواعدمعرفة األـ  أكيد أوال

 من دون أن نؤcد بضم| منف "نفُسها خرجت": قلنا مثال  أننا لوذلك 
ً
<وهم متوهم أن ا�قصود با�ثال خروج الروح  صل أوال

   .ا�وت: من ا5دن أي 
هذا  رفعحÀ نف، يعç خرجْت عينُها من م²نها "عينها ا�حسوسة"خروج هم أن ا�راد يُفقد  "هاعينُ  خرجْت " :كذلك لو قلنا

 قبل ا<وcيد ا
ً
  .خرجت � عينهاو، "ها� نفسُ  خرجْت " :�عنوي، فنقولاللبس نأì بضم| منفصل توcيدا

  :بمعÄ ا ا5اب \ وت|ة واحدة ثم إن ا�حوي[ طردو
  "ِت نفُسكــأن ذهبِت " : "x"وا�ثال ". أنتم أعيُنكم واــقومُ : " "�"ثال ا� أّن 

�ا أشg : 5اب \ وت|ة واحدة ، بمعÄ اطرد من أجل : ا¯واب أوجبوا الضم| ا�نفصل؟ �اذا  لكنليس فيهما لبس، 
 وت|ة واحدة،  طردنا ا5اب \ : واضطررنا إ� ا<وcيد بضم| منفصل،  تصلا�ضم| الالضم| ا�ست; اTي هو R عندنا 

حكم توcيد  ، هذا"ا�فس والع["ـ بمعÄ جعلنا ا5اب \ طريقة واحدة R وجوب اإلتيان بالضم| ا�نفصل قبل ا<أكيد ب
  .الضم| ا�تصل اTي R �ل رفع
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كد الضمc ا�تصل ا�ي ° %ل نصب أو جر ب: ا ًـ ثاني �
ُ
  "ا
فس والع�"ـ إذا أ
  .   بضم| منفصلؤcد أوالفإنه ال �ب أن يُ 

  : بد أن نقول فيها فال "هاعينُ  خرجْت "أو "هانفسُ  خرجْت "مثل ما حصل R  لبسعندنا  يقعألنه ال 
   ."ها� عينُ  خرجْت " أو " ها� نفسُ  خرجْت "

� R ن الضم| ا�تصلÛ ل نصب أو جر فيجوز فيه حا<انلكن إذا :  

  ."مأكرمتُهم هم أنفَسه"        أو      " مأكرمتُهم أنفَسه"   :فيجوز أن تقول ⇐

  . ضم| متصل R �ل نصب": اÊاء"وهذه ". أكرمتُهم"توcيد معنوي للهاء R : هم أنفسَ 
r.  أكرمتهم أنفَسهم  
  . R �ل نصب مفعول به : فاعل ، واÊاء : فعل،  وا<اء : أكرم  ← "أكرمتُهم "
  .مضاف إÒه : واÊاء . حة، وهو مضافتوcيد معنوي للهاء  منصوب  وعالمة نصبه الفت ← "أنفَسهم"
q. همهم هم أنفسَ أكرمتُ " :أو �وز أن تقول".  
  .توcيد لفظي للهاء R �ل نصب: هنا " هم" 
  .توcيد معنوي منصوب ": هم أنفسَ "وهذا جائز R هذه اvالة ،  ،R األصل R �ل رفع لكن استع| للنصب "هم "

  ."مررُت بهم هم أعيُِنهم"      أو     " ِنهممررُت بهم أعي"    :ðوز أن تقولو ⇐

r. "يد معنوي للهاء: هم أعينِ  ."مررت بهم أعيِنهمcتو  R"اء "، "بهمÊد": واcيد يتبع ا�ؤcل جر؛ ألن ا<و� R. 

q. " إعرابه ) هم(إعراب هذا ا�ثال مثل سابقة إال أنه زاد فيه . "مررت بهم هم أعيِنهم R ل جر،: ، ونقول� R يد لفظيcتو 
  .وهو R األصل R �ل رفع لكن استع| للجر هنا

� bًـ ثا  : ا ـ
¼
ك
ُ
  "ا
فس والع�"د الضمc ا�تصل بغc إذا أ

 ".N ، ¿يع ، ,مة" يقصد بغc ا
فس والع�  �

  . فإنه ال �ب أن يؤcد الضم| ا�تصل بضم| منفصل سواًء أكان الضم| R �ل رفع أم نصب أم جر 

مثل  لبسألنه ليس هناك  ؛"ا
فس ، أو الع�"مc ا�تصل بضمc منفصل إذا �ن اVوyيد غc لفظ ال ðب أن يؤyد الض
فنقول  ،، هنا ال بد أن نأì بضم| منفصل حÀ نم{ ا�راد"خرجت عينها "أو  "خرجت نفسها "و�جعل الرابط . اvالة األو¬

  ".خرجت � نفسها "و" خرجت � عينها "
yوVفس ، و الع�"يد ليس لفظ أما إذا �ن ا
R �ل  مكان R �ل رفع ، أأسواًء  -فإنه �وز تأكيد الضم| ا�تصل  "ا

 : أمرينواحد من ب  -R �ل جر منصب ، أ
ً
  .، أو ال نأì بالضم| ا�نفصلأن نأì بضم| منفصل أوال

  : نوضح ذلك

  ."قوموا أنتم 	كم "                 أو                    "قوموا 	كم "  : فيجوز ⇐

  ". 	كم"  ، ثم قلنا R �ل رفع" واو ا¯ماعة"الضم| ا�تصل   "قوموا 	كم "فيجوز 
  .توcيد لفظي" أنتم". "ا�فس ، أو الع["ألن ا<وcيد ليس لفظ   ؛"قوموا أنتم 	كم "�وز أن نقول و

  الطا5ات áحنَ "    :ðوز و ⇐
�
	 zأو        "هن           " zهن	 zحن هنá. "  

" 	هنá  zحن هنz " :و�وز أن نقول. R �ل رفع  "نون النسوة"  توcيد للضم| ا�تصل: 	هن " : áحن 	هنz الطا5ات "
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  .R �ل رفع": ونون النسوة "  �ون النسوة لفظي توcيد: وهو  "هنz ."فنأì بالضم| ا�نفصل

  ."�يَعهم  مْ هم هُ أكرمتُ "           أو           " هم �يَعهم أكرمتُ "    :ðوز  و ⇐

  .توcيد لفظي" هم" . وهو R �ل نصب " اءاÊ" ضم| ا�تصل توcيد لل: هم �يعَ 

  ".م بهم هم �متهِ  مررُت "           أو          "بهم �مِتِهم  مررُت "     :ðوز و ⇐

  . مضاف إÒه : واÊاء . مة جره الكêة، وهو مضافتوcيد معنوي lرور وعال: �متهم :  "مررت بهم ,متِِهم "
l يد للهاء �اذاcاءو. رور؟ ألنه توÊا  R"ل جر "بهم� R.    

  .| للمجرورعِ تُ سْ اُ  وهو من ضمائر الرفع لكنه ،توcيد لفظي" : هم " ."هم م ,متِ بهم هُ  مررُت "أو تقول 

   اVوyيد اللفظي  /  ا
وع اbا£  
وcيد لفظي ¯اء اhانية ت "جاء" : "جاء جاء زيد : "نقول مثال. أمره سهل ، وأوضح ، واإلش²الت فيه قليلةا<وcيد اللفظي 

   .، أو بتكرار مرادف للفظ نفسه با<كرار اللفظهو األو¬ ، و
R  ولكن مرادف � ،"سكت"ليس من لفظ  "صمت"سكت ، ـ توcيد لفظي ل "صمت"" :  �مدٌ  صمَت  سكَت " :مثل
Äاللغة . ا�ع R وا�رادفة :Äتلف "صمت، سكت "ـف. � اختالف اللفظ واتفاق ا�عà معناهما واحد ولكن لفظهما .

: أن نأì با�رادف ، أو "سكت سكت �مد ": وهو األصل أن نؤcد باللفظ نفسه فنقول فيجوز أن نقول R ا<وcيد اللفظي
  ."سكت صمت �مد "

  .اللفظ بعينه أو بلفظ مرادف � هو إ�دة :اVوyيد اللفظي  تعريف �

  ."فÀ  م ياقِ تَ م اسْ قِ تَ اسْ "  :مثال إ,دته بلفظه ⇐
⇐ I زيد  صمَت  سكَت "  :مثال إ,دته بلفظ مرادف."  

 "استقم". ضم| مست; تقديره أنت: فعل أمر مبç \ السكون ، والفاعل : األو¬  "استقم":  "فÀ استقم استقم يا"  "� مثال
 : اhانية" استقم"؛ ألن وال نبحث � عن فاعل". قم األو¬است"أمر مبç \ السكون، وهو توcيد لفظي لـ فعل : اhانية 

  . "استقم أنت"أنت : تقديره  R الفعل األول متصل، والفاعل األول "استقم"توcيد لفظي للفعل 
  . زيد: فعل ماØ مبÄ \ الفتح، والفاعل : سكت :  "سكت صمت زيد " "xمثال 
  . "سكت"توcيد للفظ  lرد ت ؟ ليس � فاعل؛ ألنهصمسكت ، أين فاعل ـ توcيد لفظي ل: صمت 

  أنواع اVوyيد اللفظي وحكم N نوع 
  :  ، نأخذها با<فصيلولg نوع حكم  ،عديدةأنواع  للتوcيد اللفظي

  أن يكون لفظ اVوyيد ¿لةأي : توyيد اÏملة : ا
وع األول  �
 . ا لفظيا بعاطففاألك0 أن تق;ن ا¯ملة الواقعة توcيدً  ← ةإذا أريد توyيد اÏمل �

  ".ثم " وهو اvرف بعاطف، اآلتية وقد اقäنت هذه اÏمل

  . بعاطف الواقع �لة فالغالب أن يسبق هذا ا<وcيد ←�لة لفظ ا<وcيد إذا Ûن 

 َسَيْعلَُمونَ { قوI تعاÒ : " �" مثال ⇐
�

îَ َسَيْعلَُموَن ُ�م� 
�

îَ{.  
 َسيَْعلَُمونَ " 

z
   .اhانية توcيد لفظي للجملة األو¬ اق;نت بعاطف وهذا هو الغالب "َ�
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ْوَ¥ {  قوI تعاx"   : Ò" مثال
َ
ْوَ¥ لََك فَأ

َ
ْوَ¥  ،  أ

َ
ْوَ¥ لََك فَأ

َ
  . }ُعم� أ

 " 
َ
ْو¬
َ
 لََك فَأ

َ
ْو¬
َ
  ."ثم "هو اvرف  سبقت بعاطفوتلحظون أنها اhانية توcيد لفظي للجملة األو¬ " أ

   ."ثم حافظي L الصالة ، حافظي L الصالة " : "�"مثال  ⇐
  ."ثم "اhانية توcيد لفظي للجملة األو¬ سبقت بعاطف وهو اvرف " حافظي \ الصالة " 

  ا غc مسبوقة بعاطف  ا لفظيً وقد تأÈ اÏملة الواقعة توyيدً  �

  . "واهللا ألغزون� قريشا ، واهللا ألغزون� قريشا ، غزون� قريشا واهللا أل" : ص÷ اهللا عليه وسلم  قوI "�"مثال  ⇐
  .اhانية واhاhة توcيد لألو¬، ولم تسبق بعاطف، وهذا جائز "واهللا ألغزونz قريشا"

  : تنبيــه �
  .طفحرف قسم وجر، وليس حرف ع اTي يسبق لفظ ا¯اللة هنا" الواو"حرف "واهللاِ "ننتبه للفظ 

  .ا�جتهد ، أكرمُت  ا�جتهد أكرمُت :  "x"مثال  ⇐
  ".جائز "للجملة األو¬ دون أن تسبق بعاطف وهذا  اتلحظون أننا أتينا با¯ملة اhانية توcيد

  .إذا أوهم العاطف ا<عدد R وقوع اvدث  ⇐  وðب ترك العاطف ����

 .لعاطففيجب هنا ذكر ا¯ملة ا�ؤcدة دون أن تسبق با  ".زيداً  زيداً، (بُت  (بُت " : "�" لامث ⇐

 : "ألننا لو قلنا
ً
 ثم �بت زيدا

ً
مرت[، تراخت إحداهما عن " زيد"ألوهم ذلك أن ال�ب وقع \ " �بت زيدا

  .وهذا غ| مراد؛ وTلك وجب ترك العاطف هنا .األخرى

 اVوyيد إذا �ن : ا
وع اbا£  �
ً
  ضمcا منفصالً مرفو,

  . ا�تصل Hرج الضم|: منفصال . Hرج االسم الظاهر: ا ضم|ً 
  . منصوب ، ومرفوع: Hرج الضم| ا�نصوب؛  ألن الضم| ا�نفصل قسمان :  مرفوً� 

  . إياي ، و¸ياك ، و¸ياكما ، و¸ياكم ، و¸ياكن:   Æوضمائر ا�صب 
  ."هنّ  -هو  -v  -هم  - �ن  -أنتم  -أنت  -أنا "مثل : أمثلة لضمائر الرفع 

�  ًcيد ضمyوVيدً  : منفصال مرفوً,  اإذا �ن اcضم| متصلفإنه �وز أن يقع تو gا ل.  

  : ، نوضح ذلك انصب مأ اجر مأ اكان رفعأمهما Ûن �ل هذا الضم| ا�تصل سواء 

  ".م كم أنتُ أكرمتُ "  ،  " ك أنَت أكرمتُ  "،   " أنَت  قمَت  : "  �- x - �مثال  ⇐
r ."  ل رفع، �وز أن ي:  أنت   " أنَت  قمَت� R يد، ضم| منفصلcد � ضم| متصل توcؤ.  
q ."  ُيد للضم| ا�تصل : أنت   " ك أنَت أكرمتcل نصب،"ال²ف "ال²ف، وتو� R "ل نصب، و" أنت� R يد لفظيcتو R هو

  .األصل R �ل رفع لكن استع| للنصب  
s . " ُل نصب  : أنتم  "م كم أنتُ أكرمت� R يد لفظي للضم| ا�تصل ال²فcتو.  

  ".أكرمُتك أنا "،     "مررت بهم هم":   | - �مثال  ⇐
r ."اء"ا5اء حرف جر، و: بهم   "مررت بهم همÊل جر" ا� R ضم| متصل.   
  . استع| للجرهو R األصل ضم| رفع لكنه  ، توcيد لفظي للهاء وهو ضم| منفصل مرفوع "هم "
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q ." يد للتاء : أنا   "أكرمتُك أناcتو.  

ْسُكن أن":  Ø - µ - ´مثال  ⇐
ُ
  ".ن� هُ  أكرمُتهن� "   ،    "v  ذهبْت "   ،  "  َت أ

r ."يد لفظي للضم| ا�تص" أنتcا�ثال "أنت" ، "أنَت  سكن أنَت ا"ل وهو تو R يد للفاعل ،  ليست فاعال ا�ذكورةcو¸نما تو
  . ا�ست;

q ."�" يد لفظي للضم| ا�تصل بالفعلcذهبت � �" :أي" �"وهو  ،تو ."  
s ." ُه zيد لفظي للهاءتو "نc  R" zل رفع ولكنه استع|  للنصب "أكرمتُهن� R األصل R ل نصب، وهو� R وهو.  

  "xì " ا�لقة 
   إذا �ن اVوyيد ضمcاً متصالً : ا
وع اbالث  �
  �ب أن يتصل به مافإنه 

z
cي قبلهباللفظ  -با�تبوع  :أي " ؛داتصل با�ؤTا " 

  .منَك  منَك  عجبُت :  "�"مثال  ⇐
د ، : ، واvكم فيه "ضم| متصل"اhانية  "ال²ف"فظ ا<وcيد هو ل

z
cأنه �ب أن يتصل به ما اتصل با�ؤ 

z
cال²ف"د هو ا�ؤ" 

 ب ما اتصل اتصل با<وcيد ، وتلحظون أنهاhانية "ال²ف"ا بـلفظيً  اتوcيدً  األو¬ "ال²ف"أكدنا  ،األو¬
z
cد وهو حرف ا¯ر ا�ؤ

   ."من"
دلضم| الواقع توcيًدا ما اتصل ببا بد أن يتصل ال ، بل� "ك كعجبت من" :لوال يصح أن نقو

z
cا�ؤ.   

  .إÄه إÄه ذهبُت : " x"مثال  ⇐
  اتصل به ماأنه ولو تلحظون  ،"اÊاء"ضم| ا<وcيد  هنا هو 

z
cإ�"حرف ا¯ر  د وهواتصل با�ؤ".   

  :غc جوا�  احرفً  اVوyيد إذا �ن: ا
وع الرابع  �
  :قسم�  وغc جواب اقسم من حيث كونه جوابا�رف ين

r"  جوا� حرف q"  روف غ| جوابية  وُجّل ، غ| جوا* حرفvا  
    ."ال - ب© -نعم ": ل عن سؤال مث اهو اTي يقع جوابً  :وا�قصود با�رف اÏوا� 

  .ألنه جواب عن سؤال  ؛ ايجواب احرفيسû  "نعم". نعم  : تقولهل جاء �مد ؟  : مثال
  .هنا حرف جوا*  "ال"فاvرف  . ال: هل ذهب زيد ؟  فتقول  :ونقول 

 ن عن حديثنا اآل
ً
  و� ال¤ ال،  ا�روف الû  ليست جوابا

ً
 ¸نz و ، حروف ا¯ر: منها كث|ة و� سؤال عن تقع جوابا

  .وحروف ال�ط وغ|ها من اvروف كث|  ، واvروف ا¯ازمة، واvروف ا�افية ، وأخواتها 
   ؟ حكم هذه اvروف ما

  : فإنه ðب فيه أمران:  غc جوا�  احرفً  اVوyيد إذا �ن: ا
وع الرابع 

 : ل ب[ اvرف[ فَص أن يُ  :األمر األول 
z
cد ـا�َؤ ، 

�
cد ـوا�ؤ 

 "ألن ا<وcيد 
�
cحرف غ| جوا*  "دـا�َؤ ، 

z
cيد و -د ـوا�ؤcقبل ا<و ìي يأTفصل أن يبد  ال، فحرف غ| جوا*  -هو ا

 .بينهما

ـد :مر اbا£ األ
z
cيد ما اتصل با�ؤcأن يُعاد مع ا<و. 
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  ما -يعç مع اvرف غ| ا¯وا* اTي وقع توcيًدا  -عاد مع ا<وcيد أن يُ 
z
cي وقع قبل ا<، د ـاتصل با�ؤTرف اvيد ووهو اc  

  .م| فقط �ب إ�دة  ذلك الضفإنه   ⇐⇐  �ن ا�ي اتصل با�َؤyد ضمcاً  فإن �

يَِعُدُكْم { قوI تعاÒ :  "�"مثال  ⇐
َ
ن�ُكمْ أ

ْنُتْم تُرَابًا َوِعَظاًما �َ
ُ
yن�ُكمْ  إَِذا ِمت²ْم َو

َ
 .} ُ®ْرَُجوَن  ك

  .اhانية }مْ كُ كنR} z قو� " أنz "رف اvا<وcيد هو 
  وقد اتصل به الضم|

z
cي اتصل با�ؤTال²ف"د وهو ـنفسه ا " R} zاألو¬ }مْ كُ كن.    

ـد هو 
�
cا�ؤ  / " zأن"  R} 

َ
   .وهو حرف غ| جوا* اتوcيدً  اTي وقع هواhانية ، } مْ كُ نz ك

ـد هو 
z
cا�ؤ  / " zأن"  R} ُْكمzاألو¬} كن.   

  . "ال²ف"ا�ؤcد وهو ب ما اتصل ، "أنz "وهو ا<وcيد  مع أنا أعدنا تلحظون
�ا إال خيار واحد وهو إ�دة  ما، يد مع لفظ ا<وcيد الضم| هذا نفسه عاتصل معه ضم| فنحن نُ هنا  ا�ؤcد أن وتلحظون

 يمكن أن نعيد االسم الظاهر اTي  الف  ،وا*ا¯غ| وهو اvرف  ،ا الضم| نفسه مع اvرف الواقع توcيدً 
z
 ،الضم| يهعل دل

،  "أنz ": ا<وcيد هو } أنكم{، تلحظون ا* وا¯غ| وهو اvرف  ،اقع توcيدً اوالعيد الضم| نفسه مع اvرف ال بد أن  نُ  بل
 أوقد  ،األو¬ "أنz "وهو توcيد لفظي لـ 

�
cـتصل با�ِؤ 

z
cي اتصل با�ؤTدـد الضم| ا.   

 بن�ك فاضٌل   إن�ك إ  : "x" مثال ⇐
z
cد ـإ�دة الضم| ا�تصل با�ؤ  

 ، األو¬  "نz إ"ـ اhانية توcيد ل "نz إ"
z
cيد  الضم| نفسه هذاعدنا فأ ضم| ،"ال²ف" هد اتصل بـوتلحظون ا�ؤcوهو ، مع ا<و

  .حرف غ| جوا* 

�  
�
yظاهراأما إذا �ن ا�تصل با�ؤ 

ً
  فيجب أن يُعاد مع ا<وcيد هذا االسم الظاهر ، أو ضم|ه ⇐⇐ د اسما

االسم   - ااvرف الواقع توcيدً وهو  -عيد مع لفظ ا<وcيد ما إن نُ إ "r: إذا Ûن ا�تصل با�ؤcد اسًما ظاهًرا فلنا خياران 
   .عيد ضم| االسم الظاهرأو نُ  "qالظاهر نفسه ، 

 فاضٌل    :مثال إ,دة االسم الظاهر  ⇐
ً
 إنz زيدا

ً
   .إنz زيدا

" zيد لفظي ل "إنcانية توhـ ا" zد وهو األو¬ وقد أعدنا  "إن
z
cاالسم الظاهر معه ما اتصل با�ؤ  

 أو نعيد ضم| االسم الظاهر ، كما R ا�ثال السابق ما أن نعيد االسم الظاهرإنا فيه خياران لف : ه اسم ظاهرا�ؤcد اتصل ب
 æا�ثال ا<ا R كما:   

 إنzه فاضٌل      :مثال إ,دة ضمc االسم الظاهر  ⇐
ً
  إنz زيدا

" zيد "هإنcـ ل لفظي تو" zاء  " م| االسم الظاهرضا أعدنا نحظوا أنالو، األو¬  "إنÊد االسم الظاهر نفسه وهذا جائزعِ ولم نُ  "ا.   

 كريم     : وال ðوز أن نقول ⇐
ً
   ألنه لم يٌفصل ب[ اvرف[ بفاصل   �إنz إنz زيدا

 كريم"
ً
  ناهذا خطأ ألن "إنz إنz زيدا

z
،  أن يفصل ب[ اvرف[:  ال�ط األولدون فاصل وقلنا  "إنz " وا*ا¯غ| دنا اvرف أك

  cيًدا ، واvرف الواقع اvرف الواقع تو
z
cهذا ا�ثال غ| صحيح  نإذ، فاصل ب ادً ـمَؤ.  


وع ا¤امس والسادس والسابع واbامنا � 

 ألن اvكم فيها واحد واألمر فيها سهل تلحظون أ´ جعلت هذه األنواع األربعة R م²ن واحد �اذا؟

 ظاهراً   ااVوyيد إذا �ن اسم: ا
وع ا¤امس  �

 اVوyيد إذا �ن فعالً  :ا
وع السادس  �
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 "إياهن�  - إياكن�  -إياكم  -إياي " امنصوبً  اVوyيد إذا �ن ضمcاً منفصال: ا
وع السابع  �

 رف جواب حاVوyيد إذا �ن : ا
وع اbامن  �

  ".ب© -ال  - نعم ": مثال  .سؤالعن أي اvرف اTي يقع جوابا  /  اvرف ا¯وا*  �
   .اvروف مثل حروف ا¯ر وحروف ال�ط ةبقي /  وا* ا¯غ| اvرف 

   .دون قيد أو �طتكرير ا�ؤcد فقط   ⇐  وهو هذه األنواع األربعة حكمها واحد
  جاء جاء زيدٌ  /  مثال تأكيد الفعل ،  �مدٌ  ذهب �مدٌ  /    الظاهر تأكيد االسممثال  

 ؟ وضح ذلك باألمثلة والشوا �
ً
 هد  ؟كيف نؤyد األربعة السابقة توyيداً لفظيا

 اليكون توcيد هذه األمور بإ�دة  �
z
cط  القيد و ، من غ|د فقط لفظ ا�ؤ� 

 السم الظاهر امثال  /  ا
وع ا¤امس  �

 . )باطٌل  باطٌل نكحت نفسها بغ| و, فن²حها باطٌل  إيما امرأةٌ (ص© اهللا عليه وسلم قول الرسول  : �مثال  ⇐

ظاهر دون قيد وال أعدنا االسم الفهذا ا<وcيد نوعه اسم ظاهر ، األو¬  "ٌل باط"ـ اhانية واhاhة توcيد لفظي ل "باطٌل "
 .�ط

  : "x"مثال  ⇐
َ
 أ
ْ
   مْ رِ ك

ً
 زيدا

ً
 زيدا

  .الظاهر لالسم الفظي ادون قيد أو �ط وهذا يسû توcيدهنا أعدنا االسم الظاهر 

 مثال الفعل  /  ا
وع السادس  �

 قام قام زيدٌ  : "�"مثال  ⇐

  ،األو¬ "قام"ـ ل الفظي اال يعدو كونه توcيدفعل اhانية  "قام"و، األو¬  "قام"ـ فاعٌل ل زيد، األو¬  "قام"ـ يد لتوcاhانية  "قام"
 .فاعل إ� وال Çتاج 

 مثال الضمc ا�نفصل ا�نصوب /  ا
وع السابع  �

 : Æو قول الشاعر  : "�"مثال  ⇐

ًء ولل� جالٌب *** ه فإنا�راء  فإياك إياك                             zإ� ال� د� 

  .وذلك بإ�دة لفظه فقط" إياك" الضم| ا�نفصل حيث أكد /  وجه االستشهاد إياك إياك ،  /  الشاهد 

لكن وهو R اvقيقة R �ل نصب ، العلماء  وذلك من عبارات، منصوب  :نقول  أو، ب ا<وcيد ضم| منفصل R �ل نص
من باب التسمح R بل خطأ فيه ليس هذا و "ا�نصوب"ـ ع®z عنه ب "أوضح ا�سالك"هشام R منهم ابن بعض العلماء و
 .R �ل نصب مفعول بهمنصوب \ ا<حذير  :األو¬ إياك إعراب"و .اTي R �ل نصب: ا�نصوب أي ، ا�صطلحات

 الغيبة  إياكِ  إياكِ :  "x"مثال  ⇐

 .منصوب \ ا<حذير  :األو¬  "إياك"¸عراب ، واألو¬  "إياك"لـ اhانية توcيد  "إياك"

 مثال  ا�رف اÏوا�  /  ا
وع اbامن  �

 .ال ال : أو نقول، نعم نعم : هل جاء زيد ؟ نقول ا¯واب  : "�"مثال  ⇐

 .، وهو حرف جوا*وا<كرير هنا دون قيد أو �ط  ،نعم األو¬ـ ل لفظي نعم اhانية توcيد

 : قول الشاعر  : "x"مثال  ⇐
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z̈ مواثقً ***  إنها ةنأبوح �ب بث ال ال                            وعهود  اأخذت ع

د اvرف ا¯وا* وهو قو�  /  ال ال ، ووجه االستشهاد  /  الشاهد 
z
د دون �ط" ال"أنه أك

z
cبإ�دة لفظ ا�ؤ.  

  و¬األ" ال"ـ للفظي اhانية توcيد  "ال"
 ف ا، و¸ذا Ûن حرف جوابي وهو حرف جوا*

z
cدون قيد وال �طإ�دة لفظه د بيؤ.   

  تدريبات L باب اVوyيد  
  اخ; االجابة الصحيحة 

r.  تأكيد"حكم " 
ً
  àتلف فيه  .د                ~تنع .ج                جائز .ب                واجب  . 	 " هما صحيح�لفظ تأكيد أو توcيد : مالحظة "                      ا
كرة تأكيداً لفظيا

ا¯واب . من خالل هذه ا<دريبات وغ|ها بعد أن راجع ا5اب وعرف ما فيه \ الطالب أن Hت® نفسه . "ب"الصواب 
،  اعنويً م ا�كرة توcيًدا توcيدهو  والكوفي[ ا5ي[ ب[اTي فيه خالف ا<وcيد �اذ؟ ألن ، جائز دون خالف  : لصحيحا

ل  مث اعنويً ا�كرة توcيًدا ماGالف R توcيد و،  ال بأس به وال خالف فيهف "رجٌل  جاء رجٌل " لأما ا<وcيد اللفظي مث
  اشهرً  صمُت "

z
   ."ه	

x.  Òْرِض َ¿ِيًعا{ :يقول اهللا تعا
َ ْ
ِي َخلََق لَُكْم َما ِ° األ

�
 هنا  }ُهَو ا�

ً
 :¿يعا

  حال  .ج                  توcيد لفظي  .ب               توcيد معنوي  .أ

 "�يًعا" نإلماذا لم نقل ف، من ألفاظ ا<وcيد ا�عنوي  "�يع"خذنا أن قد أ؟  ا�اذ، حال  الصحيح أنهاا¯واب ،  "ج"الصواب 
يوافق بد أن تتصل بضم|  ال" ع[، ا�فس ، ال�مة ، � ، �يع "هذه األلفاظ ألننا  اش;طنا أن ا¯واب ؛  ؟ توcيد معنوي

 ا
z
cيوافق ا�ضم| بلم تتصل  إذاف. د�ؤ 

z
cيًدا معنوًياال تعرب فد ؤcتو.  

�. " 
ّ
7 

ً
  : تأكيد" هجلست وقتا

ً
 هو   وقتا

 .أ
ً
  .ب                 جائز إ�ا�

ً
  الكوفي[  دجائز عن .ج               ~تنع إ�ا�

  ، "ب"الصواب 
ً
 سواء تي[ ال يرون هذا ا�ثال خطأ عند �يع ا�حويي[ �اذا ؟ ألن ا5، ~تنع إ�ا�

ً
وcيد ا�كرة مطلقا

لصحة جواز توcيد  طوان ا�كرة غ| �دودة وهم اش;عند الكوفي[ �اذا ؟ إلال يصح أيًضا هذا ا�ثال و ،د فادت أم لم تفأ
  :عندهم إال بأمرين  ا اإلفادة ، واإلفادة ال تكونمعنويً  اة توcيدً ا�كر

r"  تصةلفظ ا�أن يكونà تصة) وقت(، وكرةà |هنا نكرة غ  .  
q"  يدcحاطة والشمولمن ألفاظ اإلأن يكون ا<و .   

 ا
هار : توyيد " صمت ا
هار 7ه" .�

 .أ
ً
   .ب                 جائز إ�ا�

ً
  الكوفي[  دجائز عن .ج             ~تنع إ�ا�

  ، "أ"صواب ال
ً
   .�حوي[ توcيد ا�عرفة وهو األصلجائز عن �يع او "أل"ـ معرف ب "ا�هار" ألن ؛جائز إ�ا�

 شهراً    : توyيد" عتكفت شهراً 7ها"  .|

  .أ
ً
  .ب             جائز إ�ا�

ً
   جائز عند الكوفي[ .ج                ~تنع إ�ا�

 ،  "ج"الصواب 
ً
 ـ لكنه نكرة àصوصة بنكرة و :شهرا

ً
ة والشمول من ألفاظ اإلحاط "	ه"، وأيًضا لفظ ا<وcيد ثالث[ يوما

  مألنه ؛أما ا5يون فال يرون ذلك ، الكوفي[ دجائز عن: ، إذن هو 
ً
  .يمنعون توcيد ا�كرات مطلقا
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´. cيد الضمyماعة" توÏفس "ــ ° قوموا  ب" واو ا
 :" والع�، ا

  " ب �وز أ و يأ"جواز األمرين  .ج      كمقوموا أنتم أنفسُ  .ب       كم   قوموا أنفسُ .أ

، بضم| منفصل أوال �ب أن يؤcد  "ا�فس أو الع["ـل اTي R �ل رفع مؤcد بصتا�قلنا إذا Ûن الضم|  ، "ب" الصواب
 "هاعينُ  خرجْت "أو  "هانفسُ  خرجْت ": لو قلنا  "خرجْت �" ضم| متصل مرفوع "خرجْت " :� نفسها  خرجْت : نطبق مثال 
، Tلك وجب ا<أكيد الع[ ا5اÐة  أو ، ا�فس الروح اTي خرج هو ود<وهم السامع أن ا�قص "�"ا�نفصل  دون الضم|

 بضم| منفصل 
z
 لل
ً
  .بسمنعا

Ø.   ا�نصوب ° أكرمتهم cيد الضمyاء  ـتوjفس والع� ـ ا
  :با

   جواز األمرين. ج                 هم   هم هم أعينَ أكرمتُ  .ب               هم هم أعينَ أكرمتُ  .أ

 إذا Ûن الضم| اTي R �ل رفع نه إألننا قلنا لكم  ؛األمرينجواز ،  "ج"الصواب 
z
cب الفصل  "ا�فس أو الع["ـ ب ادمؤ�

   : نايما عدا ذلك من حاالت �وز األمروف، بضم| منفصل 
 ، نؤcد بضم|أن 

ً
   . منفصل|مأو ال نؤcد بض منفصل أوال

µ.  حكم ° cيد الضمyفس والع" نَ ْس لَ جَ "تو
 -" N و¿يع و,مة"ـ ب توyيد نون النسوة -:  �بغc ا

   جواز األمرين .ج                     هنz   �يعُ  نَ جلسْ  .ب           هنz  هنz �يعُ  نَ جلسْ . أ

 "الع[" أو "ا�فس" ا<وcيد إذا Ûن الضم| R �ل رفع ولفظ أنه: R ذلك  ا الضابطلنألننا ق ؛جواز األمرين" ج"الصواب 
ناز األمرو�: فيما عدا ذلك من حاالت و بضم| منفصل ، �ب الفصل

  ���� فــعطالاب ــب ����
  : نو�نالعطف 

r(  م فيه إن شاء اهللا : عطف النسقÃال ìوسيأ.  
q(  ديث هنا : عطف ا5يانvوهو موضع ا.   

  ���� عطف ا8يان: ا
وع األول  ����
  :تعريفه  �

  .و½صيصه إذا Ûن نكرة  ، Ûن معرفة للصفة R توضيح متبوعه إن هبشْ هو ا<ابع المُ 

  .تدخل فيها �يع ا<وابع  "اVابع"	مة  :Îح اVعريف 
، اسم الفاعل  : أن يكون صفة مثل فيهاألك0 وألن ا�عت الغالب  ؛ليست الصفة وليس ا�عت يعç :  "به للصفةْش المُ "

  ألنه صفة  ا؛يسû نعت "الكريم، لفاضل ا"  ."جاء زيد الكريم"و  "جاء زيد الفاضل"مثال  .واسم ا�فعول
R  ةاسم جامد لكنه أشبه الصف، بل لكنه ليس صفة  "اVابع ا�ي يوضح ا�تبوع أو صص ا�تبوع" أما عطف ا5يان فإنه

  .توضيح ا�تبوع أو ½صيصه 
  .إذا Ûن نكرة  ⇐ وêصيصه، إن Ûن معرفة  ⇐ يكون توضيحه مû يكون توضيح ا�تبوع ؟

  :تبوعه � هتوضيحمثال  ⇐

 :  �مثال  ⇐
ْ
  رمَ قُ  باهللا أبو حفٍص  مَ َس أق

    .، وقد وّضحه "أبو حفص"عطف بيان لـ : ُقَمر 
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  .، وألنه جامد ال مشتقوألن ا�تبوع معرفة  ،"أبو حفص"ح ا�تبوع ؟ ألنه وّض  �اذا  يعرب عطف بيان "عمر"
  .ه الضمة مرفوع وعالمة رفع ،حه أبو حفص وقد وضz ـ عطف بيان ل: عمر 

  .مضاف إÒه: حفص ، فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو وهو مضاف  : أبو: أبو حفص 

  "�x"ا�لقة   

 .مررُت بأ� %مٍد خاx" :  Å"مثال  ⇐

"ýرور مثله، و" أ*"عطف بيان لـ ": خاl هو.   
ح ا�تبوعة ، وlرور بالكê": خاl    ،"ýرور باÒاء": أ*" zمعرفة" أ* �مد"ن أل ؛هو عطف بيان وَض.  

 :  مثال êصيصه �تبوعه  ⇐

 .}ِمْن َماٍء َصِديدٍ  {: قوI تعاÒ:   "�"مثال  ⇐

  .عطف بيان خصص ا�تبوع"صديد"فـ   نكرة ،" صديد"نكرة و" ماء" ".ماء"عطف بيان لـ ": صديد"
أيضا ا�اء اء الفرات وا�اء الزالل ويها ا�اء ا�لح و ا�اء العذب وا�ألن ا�اء 	مة يدخل ف ؛تقليل الشيوع: ا<خصيص هو

 R " صديد"، 	مة " من ماء صديد"فلما قلت . الصديد ، فا�اء الصديد نوع من أنواع ا�اء
ً
خصصت ا�اء فجعلته �صورا

  .الصديد ، لكنه ما زال نكرة

اَرٌة َطَعاُم َمَساكِ�َ {قوI تعاx"  :  Ò"مثال  ⇐   .}أْو َكف�
يدخل " كفارة"ألن ؛ نكرة ، وعطف ا5يان هنا خصص ا�تبوع" كفارة"نكرة ، " طعام"، "رةكفا"عطف بيان لـ": طعام"

 منها إطعام مساك[: فيها
ً
خّصص العموم و " طعام"�م شامل، و" كفارة: "، فقلت هنا الصيام والصدقة و¸عتاق الرقبة وأيضا

ل الشيوع ل¾مة 
ّ
  ".كفارة"قل

  .مفيدةٍ استمعُت إÒ 7مٍة %ا(ٍة :  "�"مثال  ⇐
  .، و �هما نكرة ، عطف ا5يان هنا خصص ا�تبوع" 	مة"عطف بيان لـ " �ا�ة"

  :الفرق ب� عطف ا8يان و ا
عت
ق عطف "  طعام" –" خاý" –" عمر: "	مات عطف ا5يان ال¤ وردت R األمثلة ، 	ها أسماء جوامد ، و هذا اTي يفر�

  . جاء رجل فاضل: ه أن يكون مشتقا Æو ، أما ا�عت فالغالب فيا5يان عن ا�عت
   .توضيح ا�عرفة أو ½صيص ا�كرة  ⇐ا�عت Êما وظيفة واحدة �  عطف ا5يان و /  /  وجه الشبه 

  :اVخصيص إفادة عطف ا8يانا¤الف °  
  . إذا Ûن ا�تبوع نكرة ⇐ إن اVخصيص يكون: قلنا 

  .ففيه خالف  ⇐ أما عطف ا8يان، يفيد ا<خصيص من دون خالف ب[ ا�حوي[ ⇐ ا
عت
  ؟ ، فيفيد ا<خصيص حينئذهل يكون عطف ا5يان نكرة:  هل يأì عطف ا5يان من ا�كرة؟ أي: فالسؤال

  :اختلف العلماء ° ذلك L قول�

 : ومن تبعهم مذهب الكوفي�: القول األول  �

  .5يان قد يأì <خصيص ا�كرةابن مالك إ� أن عطف اذهب الكوفيون وتبعهم الفارâ وابن ج�ç و
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اَرٌة َطَعاُم َمَساكِ�َ {:قوI تعاÒوجعلوا من ذلك :  "�"مثال  ⇐  .}أْو َكف�

  . وهذا فيه إفادة ا<خصيص، وهو نكرة كذلك،  "كفارة"نكرة وهو عطف بيان لـ  "طعام"فـ
 قوI تعاx"  :Ò"مثال  ⇐

ً
  }ِمْن َماٍء َصِديدٍ  { :ومنه أيضا

  "ماء"عطف بيان لـ نكرة وهو "صديد"فـ
ً
   .وهو نكرة أيضا

 .أي جواز أن يقع عطف ا5يان نكرة ،هذا القول األول جواز ½صيص ا�كرة 

 :مذهب ا�8ي�: القول اbا£  �

و¸ذا Ûن ، ال يقع عطف ا5يان نكرة: تبعهم أك0 ا�حوي[ إ� أن عطف ا5يان ال يفيد ا<خصيص ، أيذهب ا5يون و
   .ناه أنه ال يفيد ا<خصيصال يقع نكرة فمع

 .¸نما هو بدل ُ�ّ من ُ�ّ فهو ليس عطف بيان و ⇐ أن ما ورد Úا ُفَتَوه�م فيه ذلكو �
  .وا�جهول ال يب[ ا�جهول، وا�كرة lهولة، ألن عطف ا5يان بيان Ûسمه

فاقد الíء ال : كما قيل ف ، إن عطف ا5يان هو بيان و ال يمكن أن ا�جهول يُبَ[� : قالوا حجتهم R ذلك حجة عقلية ،
  !فاقٌد للبيان فكيف يبَ[� غ|ه؟lهول يعطيه ، فهو أصًال 

 :عن هذه ا�جة  "أصحاب القول األول"وقد أجاب ا�ج�ون  �

  .بأن بعض ا�كرات قد تكون أخّص من بعض ، و األخص يب[� غ| األخّص ، كما R اآليت[ السابقت[ �

طعام "�مة واألخص منها  نكرة" كفارة"فـمثًال  : بعضها أخص من بعضرات درجات وفيحصل ا5يان؛ ألن ا�ك
ة تُبَ[� ا�كرة العامة"مساك[ zاصGصديد"نكرة �مة يدخل فيها أنواع كث|ة من ا�اء إال أن " ماء"كذلك . ، ا�كرة ا "

  .نكرة أخّص بيzنت ا�قصود من ا�كرة العامة

  :هموافقة عطف ا8يان �تبوع 

  :� "أربعة من ع�ة"أي R ، �ب أن يوافق متبوعه å � Rء )r(عطف ا5يان �Ûعت اvقي�

  ."الرفع أو ا
صب أو اÏر ". اإلعراب .�
x. معÏثنية أو اVاإلفراد أو ا.  
  .اVذكc أو اVأنيث .�
�. cنكVعريف أو اVا. 

   .مثلةاألوتظهر R ذلك ا�وافقة كما تقدم من 

  .إÒ ال�مت� ا¤طبت� فانتفعت بهما استمعُت :  "�"مثال  ⇐
  :، و قد وافقتها å � Rء" ال¾مت["عطف بيان لـ " اGطبت["
  	تاهما مؤنثة "اVأنيث"	تاهما مثناة ،  "اVثنية"	تاهما معرفة ،  "اVعريف "¾تاهما lرورة ، ف "اإلعراب"

 
ً
  .تلحظون ا�وافقة å � Rء مثل ا�عت اvقي� تماما

                                 
r    / لقةvا R ذكرت)rª (عت السب/، وهذا خطأ وسبق لسان�Û ا�= وال�ائح. أن عطف ا5يان R والصواب ما أثبت. 
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   يصح² ° عطف ا8يان أن يُعَرب بدل Nّ من Nّ؟ هل 
  ]  أن N ما صح� إعرابه عطف بيان ، ðوز 
ا أن نعربه بدل N من N  /  /  القاعدة العامة [ 

  "بدل مباين -بدل بعض من �  -بدل اشتمال  -بدل � من � ": ا5دل أنواع 
ليس : � من � ، بل ذهب كث| من العلماء إ� أك0 من هذا ، فقالواإن � عطف بيان �وز أن يُعَرب بدل : قال العلماء

م أنه ع zي ُفتََوهTكتابه ا�حوّي و. طف بيان إنما هو بدل � من �هناك عطف بيان ، لكن ا R بعض ا�حوي[ لم يُفرِد
 لعطف ا5يان ، قالوا

ً
  .ألنه داخل R بدل � من �: بابا

  .� ما صحz أن يُعرب عطف بيان ، صح أن يعرب بدل � من �: هذه � القاعدة العامة أن
  .ن استثÄ العلماء من هذا مسأ<[لك

ح ذلك باألمثلة و الشواهد: س   .هل يصح² ° عطف ا8يان أن يُعَرب بدل Nّ من Nّ؟  َوض¼
  .فإنه �وز فيه أن يعرب بدل � من �� ما صحz أن يعربه عطف بيان  :ج 

اَرٌة َطَعاُم َمَساِك[َ { مثلة والشواهد السابقة و�يع األمثل zوز لك أن تعرب عطف ا5يان  .... }ِمْن َماٍء َصِديدٍ  {،  }أْو َكف� ،
 
ً
 .فيها بدال

  :ولكن يستثÂ من هذه القاعدة مسأVان  �

 :إذا لم يصح االستغناء عن عطف ا8يان: ا�سألة األو¥ �

  ⇐⇐⇐⇐إذا لم يصح االستغناء عن عطف ا8يان  ����
ً
  )r(. فال �وز أن يُعَرب عطف ا5يان بدال

  . هند قام زيد أخوها:  "�"مثال  ⇐

 منه؛ ألنه ال يصح االستغناء عنه ،  ،"زيد"يتع[ أن يعرب فيه عطف بيان من  "أخوها"
ً
الشتما� وال �وز أن يكون بدال

 �بتدأ
ً
  ".هند"وهو ، \ ضم| رابط للجملة الواقعة خ®ا

  .وجب فيه أن يشتمل \ رابط يربطه با�بتدأ  واG® إذا Ûن �لة
 عن رابط يربطها با�بتدأ ، " هنٌد قام زيد: "وقلت " أخوها"فلو استغنيت عن عطف ا5يان 

ً
Gلت ا¯ملة الواقعة خ®ا

 . "أخوها"والرابط هو الضم| ا�تصل R عطف ا5يان 

  .ألصبحت ا¯ملة غ| مفيدة "هند قام زيد: "لو حذفنا عطف ا5يان لقلنا  : زيادة إيضاح
" اÊا". "هند"، واG® إذا وقع �لة �ب أن تشتمل \ رابط يربطها با�بتدأ هذه �لة خ®" قام زيد أخوها"أ  مبتد" هند" 
 R"ي ربط هذه ا¯ملة الواقعة خً®ا للمبتدأ " أخوهاTهو الرابط ا . 

ً
َلَت ا¯ملة الواقعة خ®ا

َ
G من  فلو حذفنا عطف ا5يان

 عن ا�بتدأ
ً
؛ عطف بيان ، ال بدال" أخوها "فثلك وجب أن يعَرب. الرابط ، و¸ذا َخلَت من الرابط فال يصح أن تكون خ®ا

  .ألنه ال يصح االستغناء عنه ، و¸ذا لم يصح االستغناء عن عطف ا5يان فال يصح أن يعرب بدال
،  " عمر"�وز االستغناء عن عطف ا5يان، هللا أبوحفٍص ُقَمرأقسم با: مثال ،األصل أنه يصح² االستغناء عن عطف ا8يان*
   .ال إش²ل�لة مفيدة ال لبس فيها و": وحفصأقسم باهللا أب: "فـ

،  هفإذا لم يصح االستغناء عن، �وز االستغناء عن عطف ا5يان ف¹ هذه اvالة ال "قام هند أخوهاهند "أما ° ا�ثال السابق 

                                 
r    / تم حذف ا�كرر 
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ً
 .لم يصح إعرابه بدال

  ⇐ ولو صح االستغناء عن عطف ا8يان ����
ً
  وهو األصل لصح إعرابه بدال

 ."%مد زيد جاء أبو":  "�"مثال  ⇐

   "جاء أبو �مد: "يصح االستغناء عنه فنقول" زيد"فإن 
 : R ا�ثال " زيد"وÊذا يصح أن يعرب 

ً
  .وعطف بيان، بدال

v جاء " :، فلو قلنا "زيد"ستغناء عنه، استغنينا عن ألنه يصح اال ؛ويصح أن يعرب بدال بيان عطف "زيد"ظتم هنا كما
  .�لة مفيدةف° ": أبو�مد

  .عطف بيان ، و�وز أن يُعرب بدل � من � ؛ ألنه يصح االستغناء عنه": زيد"إذن �وز أن نعرب 
 .و�يع األمثلة والشواهد السابقة �وز فيها ذلك

 .%ل متبوعه _لو صار بدالً  _يانإذا لم يصح² إحالل عطف اr( :8( ا�سألة اbانية �

 فال �وز أن يُ  ⇐⇐⇐⇐ إذا لم يصح إحالل عطف ا8يان %ل متبوعه 
ً
  .عرب عطف ا5يان بدال

  :إحال� �ل متبوعه  األصل أن عطف ا5يان يصحّ  /  /  ال�ح 
   .باهللا أبو حفص عمر مَ أقَس :  "�"مثال 

 ل²ن " باهللا ُقَمر أقسم"وقلنا " ُقَمر"ووضعنا م²نه " أبو حفص"لو حذفنا 
ً
  .الÃم صحيحا

 " ُقَمر"فـ 
ً
  .يمكن إعرابه عطف بيان ، ويمكن إعرابه بدال

   .جاء أبو زيد %مد:  "x"مثال 
  .الÃم صحيًحا ، ل²ن" �مد جاء: "عطف بيان �وز أن Çلz �ّل متبوعه ، فلو قلت": �مد"

  .صّحة إحال� �ل متبوعه ⇐ ألن األصل ° عطف ا8يان �

 R رمَ أقسم باهللا قُ " ⇐" رمَ حفص قُ  أقسم باهللا أبو: " فلو قلنا"   
ً
  .ل²ن الÃم صحيحا

 ، ألنه يصح إحال� �ل متبوعه "ُقَمر"
ً
  .يصح أن يُعرب عطف بيان ، ويصح أن يُعرب بدال

  فإنه ال ⇐ كن إذا لم يصّح إحالل عطف ا8يان %ل متبوعهل �
ً
  .�وز أن يُعَرب بدال

  :صور منهاوjذه ا�سألة  �

 .° ا
داء:  الصورة األو¥  				 �

  .يا زيُد ا�ارُث : �و  "�"مثال  ⇐

 ، عطف بيان "اvارث"يتع[ أن يكون 
ً
  .ألنه ال يصح إحال� �ل متبوعه ؛وال يصح أن يكون بدال

  ."ياء ا�داء"العامل R هذا ا�ثال و، ألن ا5دل \ نية تكرار العامل
  ."ال"وحرف ا�داء ال يدخل \ ما فيه ، "ال"ألن اvارث اسم مقرون بـ  ؛"يا اvارث " :فال يصح أن تقول

اسم فاعل : R األصل " اvارث"هنا ا�قصود منها اTات ، ا5عض قد يظنه اسم فاعل ، واvقيقة أن " اvارث" /  /  استطراد 
ينا رجًال بـاسم فاعل مأخوفهو R األصل " �دل"أيًضا مثل  .قل إ� اTات ولكنه هنا انت zدل"ذ من العدل،  لكن لو سم� ."

                                 
r    /هذه ا�سألة ت R قديم وتأخ| مرا�ة للفهم 
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و¸نما � جامد، فقد انتقلت من أصلها اآلن ليست صفة ، " �دل"فـ . ذهب �دل –تعال يا �دل  –اذهب يا �دل : فقلنا
َ بها رجًال ، فقد " �دل"R هذا ا�ثال مثل " اvارث. "إ� ا¯مود ، فصارت تُعاَمل معاملة ا¯وامد "اسم فاعل"هو الصفة و ُس��

� 
ً
  .، فصارت اسما

  يا زيد ا�ارث: نعود للمثال ⇐⇐⇐⇐
 ؛ ألنه ال يصح� إحال� �ّل متبوعه ، فال يصّح أن نقول" اvارث"، وال �وز أن يُعَرب " زيد"عطف بيان لـ ": اvارث"

ً
: بدال

دخول : ، إال R حاالت مستثناة نادرة ، منها" أل"ـ ا�داء \ االسم ا�قرون ب" ياء"يا اvارث ، �اذا؟ ألنه ال يصّح أن تدخل 
" أل"ا�داء \ االسم ا�قرون بـ " ياء"فيما عدا ذلك ال �وز أن تدخل ! يا اهللا : ، فيصّح أن نقول" اهللا"\ لفظ ا¯اللة " يا"

  .يا اvارث –يا الفاضل  –يا القادم  –يا الرجل : ، فال �وز أن نقول
 " ارثاT"vلك �ب إعراب 

ً
   .عطف بيان ، وال �وز إعرابه بدال

  ]  .كرره ° اVابعأن العامل ا�وجود ° ا�تبوع تُ : ا8دل L نية تكرار العامل ، أي  /  /  قاعدة ,مة [ 
 "يا زيُد يا اvارُث "يلزم من ذلك أنك تكرر العامل ، فكأنك تقول ف بدل" اvارث"فلو قلت أن  "ياء ا�داء"العامل هنا 

عرَِب تكرر العامللكن عطف ا5يان ال يلزم منه 
ُ
" اvارث"، ألن عطف ا5يان ليس \ نية تكرار العامل ، فإن أ

فنقع حينئذ à Rالفة  "ياء ا�داء"فيلزم أن نكرر  بدال "اvارث"أما إذا اعربنا  ،"ياء ا�داء"عطف بيان ، ال يلزم تكرار 
  . ا�قرون بألÆوية و� دخول حرف ا�داء \ االسم 

   :و�و قول الشاعر:  "x"مثال  ⇐

ِدثا حَ  *** شمٍس و نوفال أيا أخوينا عبدَ          
ُ
ó ابَ رْ أعيذكما باهللا أن  

   ."أخوينا"عطف نسق \ " نوفال"و، "أخوينا" لـعطف بيان " عبد شمس"أنه يتع[ إعراب : وجه الشاهد 
  ."أخوينا"حلو� �ل لعدم صحة  ⇐ بدالً " عبد شمس" ðوز أن يعرب وال

 أن يقول 
ً
  بالضم وهو R ا5يت منصوب" نوفُل "ألنه يلزم من إعرابه بدال

َخَوْينا عبَد شمٍس و: ولالشاهد ° الشطر األ
َ
  نوفالأيا أ

وال �ـوز أن ، " أخوينا"عطف نسق \ " نوفال"و، "أخوينا"عطف بيان لـ" عبد شمس"أنه يتع[ إعراب : وجه الشاهد هنا 
 لعدم صحة حلو� �ل يعرب ب

ً
 أن يقول ؛  ”أخوينا"دال

ً
؛ بالضم، وهـو R ا5يـت منصـوب" نوفُل :"ألنه يلزم من إعرابه بدال

 للزم أن يكون ا<قدير) عبد شمس(ألن ا5دل \ نية تكرار العامل، فلو Ûن 
ً
يا عبد شمس ويا نوفُل، فيجب بناء : بدال

ُسمع R ا5يـت ) نوفل(ا�عرفة �ب بناؤه \ الضم R ا�داء، وهذا متعذر ؛ ألن \ الضم؛ ألنه مفرد معرفة وا�فرد ) نوفل(
  . منصوًبا

  "أخوينا"لعدم صحة حلو� �ل بدالً ؟  "عبَد شمس"�اذا ال ðوز إعراب 
  ؟ "أخوينا"%ل  "عبد شمس"�اذا ال يصح حلول 

 ، أن يقول الشاعر" عبَد شمس"ألنه يلزم من إعراب 
ً
عرِب با�صب ، و" نوفال: "الشاعر قال بالضم ، لكن" نوفُل : "بدال

ُ
لو أ

 لَلَِزَم من ذلك تكرار العامل ، أي" عبَد شمس"
ً
  .بالضم با5ناء \ الضم "يا أخوينا يا عبَد شمس يا نوفُل ": بدال
" نوفُل : "م أن نقول¸ذا لم يلزم تكرار العامل فال يلزيان ، فال يلزم تكرار العامل ، وعطف ب" عبد شمس"أما إذا أعربنا 

  . بالضم
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  "xx"ا�لقة   
ثÄ من ذلك ويست "بدل � من �"·دثنا R ا�حا�ة ا�اضية عن قاعدة �مة، و� أنه �وز R � عطف بيان أن يعرب 

 أ: قلنا أن ا�سألة اhانية و�ن، ·دثنا عن ا�سألة األو¬، ثم ·دثنا عن ا�سألة اhانية، ومسأ<ا
z
الل عطف يصح إح ال

   .R ا�داء ا5يان �ل متبوعه، وÊذه ا�سألة صور، ·دثنا عن الصورة األو¬

  : الصورة اbانية 				 �

  : �و قول الشاعر ⇐

  و,cُ ترُقُبُه وُق عليه الط� *** أنا ابن اVارِك ا8كري ب6ِ                         

 منه". ا5كري"ـيعرب عطف بيان ل أن" ب�"أنه يتع[ R : ه الشاهدوج -
ً
  .وال �وز أن يعرب بدال

  .أنا ا<ارك ب�ِ : فتقول" ا<ارك" ألن ا5دل \ نية تكرار العامل، وال �وز أن تكرر العامل هنا وهو قو� -
  ".ب�"إ� اسم lرد منها وهو " ا<ارك"وهو " أل"ألنه يلزم منه إضافة االسم ا�قرون ب -
- R اإلضافة اللفظيةوهذا ال يصح كما وضح بيانه .  

 "ترcه قتيًال، وهذه الط|  :أي  :معÂ ا8يت 
ً
  "ترقبه وقو�

ً
  . ستقع عليه؛ ألنه ترcه ميتا

 ؛"ا5كري"من  ال �وز أن يعرب بدال: وقال العلماء. "ا5كري"يعرب عطف بيان لـ  "ب� " ."أنا ابن ا<ارك ا5كري ب�"
  أنا ابن ا<ارك ب�، �اذا ال يصح؟ : صح أن نقولال ي :أيألنه ال يصح إحال� �ل ا�تبوع، 

 ، lردا منهاوا�ضاف إÒه  "أل"بـ مقروناا�ضاف يكون مضاف إÒه ، فيلزم من ذلك أن  "ب�"مضاف ،  "ا<ارك"ألن 
   !وهذا ال �وز  

  .واإلضافة اللفظية ،افة ا�عنويةاإلض: قلنا اإلضافة تنقسم قسم[ 

r  / عندي كتاب �مد، اإلضافة ا�عنوية: ثل م اإلضافة ا�عنوية)r(  أي حال من  "أل"ال �وز أن تدخل R ا�ضاف \

   .األحوال
q  / الة ال �وز دخول :  اإلضافة اللفظيةvن ا�ضاف اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة ف¹ هذه اÛ أل"و� إذا" 

   ."أل"ه مقرونا بـإذا �ن ا�ضاف إÄ: \ ا�ضاف إال R حاالت منها 
 "أل"هنا مقرون بـ "ا5كري"،  "ا<ارك ا5كري": ، مثل"أل"L ا�ضاف إذا �ن ا�ضاف إÄه مقرونا بـ "أل"ðوز دخول  :أي 

  .وهو مقرون بال كذلك ، فال إش²ل هنا مضاف إÒه،  "ا5كري"ف وهو مقرون بأل، ومضا "ا<ارك"فـ، فهنا ال يوجد إش²ل

وقع اإلش²ل؛ ألنه أضيف ا�قرون  فهنا "اVارُك ب6" :وقلت) ا5كري(�ل ا�تبوع ) ب�(عطف ا5يان  ن لو أحللتلك
وال �وز أن يعرب  ،أن يعرب عطف بيان "ب�"R  يتع[فثلك  .، وهذا ال يصح)ب�(إ� اسم غ| مقرون بأل ) ا<ارك(بأل 
  لماذا؟ ف، بدال

 أن تقول "أنا ابن ا<ارك ا5كري": عامل، فلو قلتألن ا5دل \ نية تكرار ال :ا¯واب 
ً
أنا ابن ا<ارك ا5كري ": يلزم أيضا

أضفت  "ا<ارك ب�": ، فإذا قلت"ا<ارك ب�": بدل فيلزم تكرار العامل فيلزم أن تقول "ب�"أن : ، فإذا قلنا"وا<ارك ب�
   .�وزR اإلضافة اللفظية وهذا ال  "أل"إ� اسم ليس فيه  "أل"ما فيه 

                                 
r    / لقةvا R)qq ( كما هو مثبت فوق. اإلضافة ا�عنوية: والصواب . وهو خطأ وسبق لسان . "اإلضافة اللفظية": ا�سجلة قلت هنا. 
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عطف بيان، وال يصح أن يعرب بدل � من  "ب�"لكن عطف ا5يان ال يلزم فيه تكرار العامل؛ Tلك صح أن يعرب 
  .؛ ألنه اسم جامد، وليس صفةاال يعرب نعت "ب�"كذلك  تلحظون أن  .�

  تدريبات L باب عطف ا8يان  
�  Èا يأÚ اإلجابة الصحيحة äاخ:  

 :عطف ا8يان من ا
كرة ءم½ -�

  .~تنع باتفاق. د          .جائز عند الكوفي[. ج         .جائز عند ا5ي[. ب      . جائز باتفاق. أ
  .إفادته ا<خصيص :أي هذا اGالف ذكرناه قبل قليل، وعرفنا أن عطف ا5يان من ا�كرة  . "ج"الصواب 

  .ن عطف ا5يان يفيد ا<خصيص عند الكوفي[ ومن تبعهمإ: قلنا
   ."جائز عند الكوفي["أنه ا¯واب وا5يون فال �{ون ذلك،  أما 

q-  عت السب� ° موافقة متبوعه
 :عطف ا8يان حكمه حكم ا

 .خطأ .ب.                                صح. أ

 قد يكون فيها بعض اýقة،
ً
بل ! ا خطأ دون تأمل، وهذويستعجل بعض الطالب R اإلجابة  الحظوا وتأملوا األسئلة أحيانا

 قبل اإلقدام \ ا¯واب ال
ً
 صحيحا

ً
  .بد من تأمل السؤال، وفهمه فهما

  .م ا�عت اvقي� ال ا�عت السب/ا¯واب خطأ؛ ألن عطف ا5يان حكمه حك

 بدل بعض من N يصح ° عطف ا8يان أن يُعرب -�

 .خطأ. ب                               . صح. أ

  .بدل � من � عطف ا5يان أن يعربيصح R : بل قليل تكلمنا عنه، والصحيح ¯واب واضح قا،  "ب"الصواب 

 : "أخوك".  جاء أبو %مد أخوك -�

  .جواز الوجه[ .ج                   .� من � بدل .ب                         .عطف بيان. أ
؛ ألنه عطف بيان، ويصح أن يعرب بدال يصح أن يعرب "أخوك"جواز الوجه[؛ ألنه جاء \ األصل، فهنا  "ج"الصواب 

   .ليس هناك مانع، ليس من ا�سأ<[ ا�ستثنيت[، استثنينا ا�سأ<[ قبل قليل، ليس منها هذا ا�وضع 

Á-  ُ؟ )روادها(ما إعراب  "دخل الطالب روادها  ا�كتبة 

 .از الوجه[جو. ج                 .بدل � من �. ب                         .عطف بيان. أ

ال تعرب بدل � من �؛ ألنه ال يصح االستغناء عن  أنهاأن تعرب عطف بيان، ما السبب R ذلك؟ السبب R  "أ"الصواب 
 "ا�كتبة"من رابط يربطها با�بتدأ، فـ  اعطف ا5يان؛ ألنه لو استغنينا عن عطف ا5يان اآلن Gلت ا¯ملة الواقعة خ®

لت G "ا�كتبة دخل الطالب"قلنا ف "هارواد"هذه ا¯ملة خ® ا�بتدأ، فلو استغنينا عن  "دخل الطالب روادها"مبتدأ و
  .بدل � من � ، وليس عطف بيان "روادها"من رابط يربطها با�بتدأ؛ Tلك وجب أن يعرب  اا¯ملة الواقعة خ®

  ���� قـعطف النس: ا
وع اbا£ ����
  .حروف العطف اآلÈ ذكرهاهو تابع يتوسط بينه وب� متبوعه أحد  :تعريفه

  .هذا يدخل فيه �يع أنواع ا<وابع اGمسة "تابع" /  /  Îح اVعريف 
  .Hرج بقية ا<وابع "يتوسط بينه وب� متبوعه أحد حروف العطف"قو� 
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;ع أو نزيد من عندنا حرو "حروف العطف اآلÈ ذكرها"قو� 


ف يعç حروف العطف ا�نصوص عليها عند العلماء، ال 

  .بعدها وما� �صورة ومعروفة سنذكرها اآلن با<فصيل إن شاء اهللا R هذه ا�حا�ة، بل عطف 

  .جاء %مد وخاÅ: �و ⇐
 ûيس"ýإذن "هو تابع": هنا عطف نسق، الحظوا ا<عريف قال "خا "ýمتبوع "�مد"تابع، و "خا .  
وب[ متبوعه أحد حروف العطف وهو  "خاý"ط ب[ فهنا اآلن توس "يتوسط بينه وب[ متبوعه أحد حروف العطف": قال
   .هذا هو عطف النسق "الواو"

  .وليس هذا إال لعطف النسق من ا<وابع، أما بقية ا<وابع ال ينطبق عليها هذا ا<عريف
  

  :حروف العطف وأقسامها 
  :و� قسمان ،حروف العطف تسعة 

   . اللفظ وا�عÂما يفيد اشäاك ا�عطوف مع ا�عطوف عليه °: القسم األول �
  .   مفهوم الÃم ومعناه  ← ونقصد با�عÂ       اإلعراب،   ← ونقصد باللفظ

  .اإلعراب :ا�قصود باللفظ هنا -
 ."الواو، حÀ، الفاء، ثم، أو، أم": v ،وحروف هذا القسم ستة -

  .يه R اللفظ وا�عÄهذه اvروف الستة حروف عطف، و� من القسم األول يش;ك فيها ا�عطوف مع ا�عطوف عل

  حû يكونا من هذا القسم "أو، أم"لكن يشäط ° ا�رف�  -
ً
 يقتضيا إ�ابا

ّ
 Ûن اش;اك . أال

ً
فإن اقتضيا إ�ابا

  .واإل�اب هو إبطال الÃم السابق، واالنتقال إ� حكم آخر. ا�عطوف[ R اللفظ فقط

 Ûن اش;اك ا� "أم"أو  "أو"فإن اقتضيا : قال
ً
إ�  وحينئٍذ Hرجان من هذا القسمدون ا�عÄ،  عطوف[ R اللفظ فقطإ�ابا

وظيفتهما إ�اك ا�عطوف مع ا�عطوف عليه R أمر واحد وتكون القسم اآلخر اTي سنت¾م عنه إن شاء اهللا بعد قليل، 
Äوهو اللفظ فقط دون ا�ع.   

   .حكم آخرما اإل�اب؟ اإل�اب هو إبطال الÃم السابق، واالنتقال إ� 

   .بل دعه: افعل هذا أو دعه، أي  : �و مثال اإل(اب ⇐
هذه اآلن أبطلت الÃم  "أو"فـ  "أو": هذا �م،  ثم قلت "افعل هذا"، وهو إبطال الÃم السابق، اأفادت إ�اب "أو"هنا اآلن 

 فلإل�اب،  "وأ" فهنا جاءت. "دعه: بل "! تفعله  أنك تدعه، ال: السابق وانتقلت إ� حكم آخر وهو 
ً
 ، فإذناقتضت إ�ابا

   .ليست من القسم األولR هذا ا�ثال  "أو"
أفادت اش;اك  "أو"هنا  ."ال¾مة اسم أو فعل أو حرف": Æولكنها R األصل والغالب والكث| أنها من القسم األول، 

 R اvكم وه
ً
   .و ا�عÄا�عطوف مع ا�عطوف عليه R أمرين، R اللفظ وهو اإلعراب، وأيضا

 "cذلك و
َ
R اللفظ : و� تفيد اش;اك ا�عطوف مع ا�عطوف عليه R أمرين ،R الغالب والكث| أنها من القسم األول "مْ أ

  .وهو اإلعراب، وÂ ا�عÄ وهو اvكم ا�حوي

 .جاء %مد وع¹ : �مثال    /  /  األول  القسم   ةمثلأ ⇐

 :قبل حرف العطف R أمرين �عطوف عليه، وهو مااش;ك ا�عطوف وهو ما بعد حرف العطف مع ا
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  .ا�عÄ فÃهما مش;ك R ا��ء: واhا´ .اللفظ، وهو اإلعراب فÃهما مرفوع: األول

مرفوع،  "ع¨"مرفوع و "�مد"R اللفظ وهو اإلعراب فـ : اآلن أفادت اش;اك ا�عطوف مع ا�عطوف عليه R شيئ[ "الواو"
 وه
ً
، \  "ع¨"و\  "�مد"\ : R اvكم وهو ا��ء، فا��ء واقع \ االثن[  "�مد"مع  "ع¨"و اش;اك وÂ ا�عÄ أيضا

   .ا�عطوف و\ ا�عطوف عليه
 ال
ً
 عليه ابد أن نعرف أن اTي بعد حرف العطف يسû معطوف وأيضا

ً
  . ، واTي قبل حرف العطف يسû معطوفا

 . أكرمت زيداً ثم خاÅاً :  xمثال  ⇐

  .تلحظون االش;اك R اإلعراب وÂ اvكم، فاإلكرام وقع \ االثن[

 .دخل %مد فزيدٌ :  �مثال  ⇐

 .هنا أفادت اش;اك ا�عطوف مع ا�عطوف عليه R اإلعراب وÂ اvكم وهو اýخول "الفاء"

 . أكلت السمكة حû رأَسها:  �مثال  ⇐

"Àح" vا R كم وهو األأفادت اش;اك ا�عطوف مع ا�عطوف عليه Âهما منصوب اللفظكل، وÃف. 

 . ال�مة اسم أو فعل أو حرف:  |مثال  ⇐

  "أو"تلحظون 
ً
 . هنا من القسم األول وهو إفادة اش;اك ا�عطوف مع ا�عطوف عليه R اللفظ وÂ اvكم أيضا

 .ما يفيد اشäاك ا�عطوف مع ا�عطوف عليه ° اللفظ دون ا�عÂ: القسم اbا£ �

  ." بْل  ،  ال ،  لكنْ  ": ذا القسم ثالثة، vوحروف ه �
  .سنوضحه إن شاء اهللا ؛ ألن ا�عà Äتلف ب[ ا�عطوف وا�عطوف عليه كما ا�عÄ يقصد اإلعراب دون "R اللفظ"

 ،"لكنْ "تكتب هكذا  )لكن(، و� ال¤ من حروف العطف بسكون ا�ون "لكنْ "أن وهو ننتبه إ� أمر  /  /  استطراد 
لكن األلف  باأللف "الكن"تنطق أنها صحيح ، و"الكن"بألف  "لكن"يكتبون كث| من الطالب والطا5ات ف وHطئ
 � تنطق و

ً
عملها أنها و "إنّ "بتشديد ا�ون هذه من أخوات  "لكنّ "بسكون ا�ون؛ ألن  "لكنْ "ال تُكتب بعد الالم، وأيضا

®Gا�ستويات ا ،تنصب االسم وترفع ا R اضيةكما عرفتم ذلك�.  

 عما قبلهما /   "لكنْ "و  "بْل "ا�رفان  �
ً
  .يثبتان �ا بعدهما ما Ûن منفيا

 عما قبلهما: عÄ، اvكم àتلف، �اذا؟ قالالحظنا اآلن اGالف R ا�
ً
   .يثبتان �ا بعدهما ما Ûن منفيا

 . ما حâ %مٌد بْل خاÅ: "  ْل بَ " مثال  ⇐

 .وما بعدها R اللفظ وهو اإلعراب هنا حرف عطف أفاد اش;اك ما قبلها" بل" -
 .من¹ عنه اvضور "�مد"أما ا�عÄ فمختلف؛ ألن اTي قبلها وهو  -
  .فمثبت � اvضور )خاý(أما اTي بعدها وهو  -

" خاý"من¹ عنه اvضور، و "�مد"عما قبلها، ما ح� �مد،  اما Ûن منفي "خاý"هنا أثبتت �ا بعدها وهو " بْل "الحظوا  
 عما قبلهما،  "بْل و لكنْ " � اvضور، فإذن مثبت

ً
هنا حرف عطف أفاد اش;اك ما قبلها  "بْل "يثبتان �ا بعدهما ما Ûن منفيا

خاý مرفوع، لكن ا�عà Äتلف، ا�عÄ  "بْل خاýٌ "�مد مرفوع،  "ما ح� �مدٌ "وما بعدها R اللفظ وهو اإلعراب، فهنا 
Äضور، وا�عvهو إثبات ا ýاG ضورvحمد هو ن¹ ا�.   
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  .ال تصحب األÎاَر لكْن األخيارَ :  " لكنْ  "مثال  ⇐

  .أفادت اش;اك ما قبلها وما بعدها R اللفظ، لكّن ا�عà Äتلف" لكنْ "

 عما قبلها، فاأل�ار من¹ عنهم ا�صاحبة، واألخيار مثبت Ê "لكنْ "هنا 
ً
 م ا�صاحبة، فإذنأثبتت �ا بعدها ما Ûن منفيا

منصوب، لكن ا�عà Äتلف،  فÃهمافتلحظون أنه ب[ ا�عطوف وا�عطوف عليه توافق R اللفظ  "لكنْ "هو معÄ هذا
   .واvكم àتلف

 �ا قبله أي /   " لكنْ " و "بْل  "فهو عكس  " ال "أما  �
ً
  .أنه ين¹ عما بعده ما Ûن ثابتا

 ال ±لةَ ": مثال  ⇐
ً
  .، منفية عن ا�جلةفالقراءة ثابتة للكتاب   ."قرأت كتابا

 �ا قبلها، الكتاب هنا مثبتة � القراءة، وا�ج "ال"تلحظون 
ً
 لة هنا منفية عنها القراءة، فإذنهنا نفت عما بعدها ما Ûن مثبتا

 �ا قبلها،  "ال"
ً
  ."بْل، ولكنْ "عكس  "ال"فـنفت عما بعدها ما Ûن مثبتا

 
ً
و� تسعة، ننتقل اآلن إ� اvديث با<فصيل عن هذه اvروف  بعد هذا العرض وا<قسيم ذكرنا حروف العطف إ�اال

 
ً
 حرفا

ً
بد أن نفرد لg حرف من هذه اvروف  م{ه عن غ|ه من اvروف، فال؛ ألن لg حرف من هذه اvروف أمورا تحرفا

، فنبدأ �
ً
 خاصا

ً
 .سم األولإذا انتهينا من حروف الق ومن ثم نبدأ �روف القسم اhا´القسم األول، روف م²نا

 تفصيل الÑم ° حروف القسم األول 

  الواو: أوالً  
إن وأخواتها، �اذا : الواو � أم حروف العطف، كما قلت لكم R السابق أن لl gموعة أدوات أم، مثل /  /  استطراد 

ألن Êا مزية وÊا خصائص ال  Òت وأخواتها؟ �اذا خصصوا إّن؟ :قالوا إّن وأخواتها؟ �اذا لم يقولوا لكّن وأخواتها؟ أو قالوا
ألن Êا مزية وÊا  خصصوا Ûن ؛فصار وأخواتها؟ أو ليس وأخواتها؟  :لم يقولوا�اذا  "Ûن وأخواتها": ، قالواأخواتهافر R اتتو

، خصائص ال تكون لغ|ها فثلك صارت أم ا5اب، كذلك الواو � أم ا5اب؛ ألنها أك0 حروف العطف استعماال
  . من حروف العطف األخرىاستعماال تجدون الواو أك0 سالقرآن الكريم أو أي كتاب  قرأتم تلحظون لوف

  .وهذا أمر مهم . الواو تدل \ مطلق ا¯مع دون ترتيب  :معناها 
  :السم الواقع بعدها ثالث حاالت فل وألنه ال يفهم منها ال;تيب

  "الواو  "حاالت االسم الواقع بعد حرف العطف  
  :دها متأخراً ° ا�كم عما قبلهاقد يكون االسم الواقع بع :و¥ ا�الة األ �

⇐ Òتعا Iقو Iَنا نُوًحا َو�ِبَْراِهيمَ {: مثا
ْ
ْرَسل

َ
 .R اvكم، وهو اإلرسال "نوح"متأخر عن  "إبراهيم"فـ.}َولََقْد أ

ا بعد الواو متأخر عما قبلها R موهو  "إبراهيم" رسال Ûن �وح ثم إبراهيم، فإذناإل أن: أي متأخر عن نوح،  "إبراهيم" 
  .، وهذا ليس عليه أي غبار وال لبس وال خطأ؛ ألن الواو �طلق ا¯مع ال تفيد ال;تيبهو اإلرسالاvكم و

 L ما قبلها ° ا�كم :ا�الة اbانية  �
ً
  :قد يكون االسم الواقع بعدها متقدما

⇐ Òتعا Iو قو� :} ِ
�

 ا�
َ

Òَِْك َو� َÄِيَن ِمْن َقْبلَِك َكَذلَِك يُوِ� إ{. 

ينَ {: هنا ما بعد الواو R قو� ِ
z
Tا 

َ
   .متقدم \ ما قبلها R اvكم} َو¸ِ�

َْك {: ألن ا�قصود بما قبلها وهو قو�
َ
Òِمد ص© اهللا عليه وسلم، وهو آخر األنبياء وخاتمهم} إ�.  
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ينَ { ِ
z
Tا 

َ
يه وسلم ، وهم متقدمون R اvكم عليه ؛ ألن �مد عليه اTين هنا هم األنبياء غ| �مد ص© اهللا عل} َو¸ِ�

 .الصالة والسالم هو خاتم األنبياء، لو تلحظون أن الواقع بعدها متقدٌم عما قبلها R اvكم

  "�x"ا�لقة 

 �ا قبلها وقد يكون االسم :ا�الة اbاbة  �
ً
  :° ا�كم الواقع بعدها مصاحبا

⇐ Òَْينَ {: مثل قول اهللا تعا
ْ
þ

َ
ِفيَنةِ فَأ ْصَحاَب الس�

َ
 .}اه وَأ

  .أáيناهR " اÊاء" وهو مصاحب �ا قبلها" أصحاب"بعدها االسم الواقع 

فما بعد الواو هنا  ؛هم قومه اTين Ûن معهم فيها "أصحاب السفينة"راجعة إ� نوح عليه السالم، و} هأáينا{R  "اÊاء"
  ؛ت واحدألن اإلáاء Ûن R وق مصاحب �ا قبلها R اvكم؛

ً
 . ألنهم Ûنوا R السفينة معا

  :ما êتص به الواو 
 \ اسم ال يكت¹ الÃم به

ً
  .½تص الواو عن بقية حروف العطف بأنها تعطف اسما

  .وجلست ب� زيد وعمرو        ،     واصطف زيد وعمرو       ،     اختصم زيد وعمرو /   أمثلة  ⇐
 أو "اختصم زيد ثم عمر"أي حرف من حروف العطف، لو قلت  هاأن يقع م²ن ال يصح نلحظ الواو هذه R هذه األمثلة

هنا لو ف، ا¯مع R اvكم دون ترتيبمطلق ن الواو تفيد �اذا ؟ أل ،صح ذلك �ا "عمر اختصم زيد أو" أو "اختصم زيد فعمر"
من ا�عا´  "جلس -اصطف  -صم اخت" :هذه ا�عا´ ن أل ؟�اذا، الواو ثم أو الفاء ألصبح فيه إش²ل وفيه لبس Ûن م²ن

  .ال¤ ال تقع من شخص واحد نسبيةال

  .R األمثلة اhالثة السابقة ال يتم الÃم به وحده" زيد"فا�عطوف عليه وهو 

  Þ .وجلست ب� زيد      ،      Þ واصطف زيد      ،      Þ اختصم زيد: فال يقال ⇐
:  يعç لو قلت، به يُكت�يصح أن  ال، ثة السابقة ال يتم الÃم به وحدهاhال هنا لألمثلة "زيد"ا�عطوف عليه وهو ف
 ؟، �اذاالÃم غ| صحيحف ،اختصم زيد: ألنك لو قلت  ؛زيد فقطذكر يصح الÃم ب الوفال يكت¹ الÃم " زيد  اختصم"
تكون  ال وا�شارcة ، ارcةفيه معÄ ا�ش "اصطف"و شارcة،من ا�بد فيه  الفمن شخص واحد  يكون ن االختصام الأل

   .بد أن يكون من أك0 من واحد الفمن واحد 
جلست : "من ا�عا´ النسبية ال¤ ال تقع من شخص واحد، فلو قلت ن ا5ينية أل ؛"جلست ب� زيد: "ال يصح أن يقال و

  .صح ا�" جلست ب[ ا¯دار" أو" ب[ �مد

  Þ .وجلست ب� زيد      ،      Þ واصطف زيد      ،      Þ اختصم زيد: فال يقال ⇐

  ألن االختصام واالصطفاف وا5ينية من ا�عا´ النسبية ا�ش;cة ال¤ ال تكون إال ب[ اثن[ فأك0
وألنها تفيد ا�صاحبة ب[ ا�عطوف  Tا وجب أن يكون العاطف هنا الواو، �اذا ؟ ألنها �طلق ا¯مع دون ترتيب،

   .وا�عطوف عليه R اvكم

  ."الواو"ألن حرف العطف هنا ليس   Þ أو    اصطف زيد فعمر    Þاختصم زيد ثم عمر : يصح أن يقالفال  ⇐

: يكون ب[ اثن[ أو أكR 0 وقت واحد أي االختصام ف، � تدل \ ا�صاحبة و، �طلق ا¯مع دون ترتيب "الواو"ألن 
 ،والفاء، م ثُ  : RومعÄ ا�صاحبة غ| موجود  صاحبة،م: يكون ب[ اثن[ أو أكR 0 وقت واحد أي مصاحبة، واالصطفاف 
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  .وغ|ها من حروف العطف، فلزم استعمال الواو فقط R هذه اvاالت
بعد مدة اختصم أن زيد اختصم مع نفسه ثم  معناه ما" اختصم زيد ثم عمر"ن ؛ أل"اختصم زيد ثم عمر" :يصح أن يقال فال

  . من شخص واحد ال يقعاالختصام فيمكن  وهذا ال ،مع عمر
 ،لك اصطف مع عمرثم بعد ذأوال اصطف مع نفسه ؛ ألن ا�عÄ سيكون أن زيدا " رعماصطف زيد ف":ال يقال لك cذو

   .مصاحبة: ؛ فاالصطفاف ال يمكن أن يقع إال ب[ اثن[ فأكR 0 وقت واحد أي يصح R ا�عÄ يليق وال وهذا ال

  
ً
  الفــاء: ثانيا

 .ال;تيب بال مهلة ⇐وا<عقيب هو . ال;تيب وا<عقيب تفيد الفاء /  معناها  

Äكن هنا �مد دخل بعد زيد، ول "محمددخل زيد ف: "إذا قلت ! هو ال;تيب بال مهلة  "ا<عقيب"و ،واضح "ال;تيب" مع
  .مبا�ة: أي Ûن بال مهلة دخو� 

ن بعض الطالب قد يستشg عليه هذا ؛ أل، وهذه ننبه عليها "�سبه ءتعقيب í N": بد أن نعرف أن اVعقيب  وال
نقول ، ومع هذا ن أو ثالث أو أربعسنتا ب[ الزرع و¸نتاج اhمر قد يكون "ـأثمرتالشجرة ف ُت عْ رَ زَ : "فإذا قلنا مثالً  .األمر
أنها  :أي" بْت هند فأá تزوجْت " :لك نقول، كذÊا R مدة اإلثمار نها لم تتأخر عن اvد ا�عقولأل ؛عقيبأفادت الفاء ا<: هنا

بل أáبت R ا�دة ا�عروفة وا�عتادة و� تسعة أشهر أو تزيد قليال، فثلك فإن الفاء هنا أفادت  لم تتأخر R اإلáاب
ال;تيب مع ا<عقيب، لكن لو Ûن إáابها بعد ثالث سنوات أو أك0 �ا صح ا<عب| بالفاء هنا، بل �ب أن نأì باvرف 

  .كما يأì بيانه ،ا تفيد ال;تيب مع ال;ا�م²نها ؛ ألنه) ثم(

Áََهُ {: �و قوI تعاÒ:    "�"مثال  ⇐
ْ
ق
َ
َماتَُه فَأ

َ
  .} ُعم� أ

   . ن الق® يكون بعد ا�وت؛ أل ال;تيب أفادتالفاء " فأق®ه"أن فتلحظون 
 
ً
   .بال فصل بينهما: بال مهلة ؛ أي أفادت ا<عقيب ؛ ألن الق® يكون بعد ا�وت  وأيضا

    ."دخل زيد فخاx"  : "Å"مثال  ⇐

 L التسبب كثcاً   ك �
ً
  .وذلك إذا �ن ا�عطوف بها ¿لة  ⇐⇐⇐⇐ما تدل الفاء أيضا

 R تيب وا<عقيب ، كما تدل أيًضا \ التسبب كثً|اال; أنها تدل \ "الفاء"األصل .  
 
ً
   .إذا Ûن ا�عطوف بها �لة :ا¯واب ؟ مÀ تدل \ التسبب كث|ا

  .السببية :أي نها تدل \ التسبب Ûن ا�عطوف بها �لة فإ إذا

َزُه ُموَ? {: Æو قو� تعا�:  "r"مثال  ⇐
َ
cفََو � أي أن الوcز سبب ا�وت   .}َعلَيْهِ فَــَقَ

@ قبأنه ا<عقيب كذلك  أفادتثم أيضا  ،وقع إال بعد الوcز القضاء هنا ما ،ال;تيب أفادت }فـق{R قو� تعا� الفاء 
 آخر وهو

ً
الوyز هو �ن سبب القضاء عليه، ، فما سبب القضاء عليه؟ هو الوcز ،السببية عليه مبا�ة بعد الوcز، وأفادت أمرا

ضم|  :والفاعل، فعل :�لة، ق@  "ق@ عليه"ألن ا�عطوف بها   �اذا؟ ،وهو السببية امعÄ جديد أفادت "الفاء"فهنا 
العطف \ أنه �وز ¸ن شاء اهللا نأخذ و ."فوcزه"معطوفة \ ا¯ملة  وهذه ا¯ملة ،"ق@ هو عليه" .مست; تقديره هو

   .ا¯ملة
  .نجحـفاجتهد الطالب  : "q"مثال 
أن ا�عطوف  تلحظون هناو ،سبب ا�جاح؟ سببه االجتهاد ماف ،  ال;تيب وا<عقيب، السببية إ� أفادت باإلضافة هناالفاء 



  بـاب عطف النسـقبـاب عطف النسـق: : ا8اب اbامن ا8اب اbامن                                   طبعة منقحة ومزيدةطبعة منقحة ومزيدة)          )          ا�ستوى السادسا�ستوى السادس  --مقرر ا
حو  مقرر ا
حو  ((  

 rstمن  - úú -صفحة 
 

 .ضم| مست; تقديره هو:والفاعل ،فعل :áح �لة فعلية،  "áح": �لة 

� Èالفـاء" وقد تأ"  �  :للäتيب والäا
  .ا<قليلأنها تدل \  ¹ الغالبف �ضارعاالفعل  قد إذا دخلت \ /  مالحظة "

   .قليال وقد تفيد ال;تيب وال;ا< ،األصل R الفاء أنها تفيد ال;تيب وا<عقيب

⇐ Òتعا Iِي{: مثل قو
�

َمْرَ�  َوا�
ْ
ْخَرَج ال

َ
ْحَوى* أ

َ
  .}فََجَعلَُه ُلَثاًء أ

، وهذا األمر ال يكون  أنه ذبل وب¨ :أي الحظوا الغثاء ،جعله غثاء أحوىـف :ثم قال ،خراج ا�رAه ذكر إتلحظون أن
، هذا األمر ة+ع إ� إشارة" الفاء"ت طويل من الزمن حÀ يذبل، لكنه ع® بـ وقو يكون هناك مهلةأن بد  مبا�ة، بل ال

  .ولم تفد ا<عقيب ،، وهذا \ خالف أصلها وهو قليل فيهاال;ا< أفادتهنا  "الفاء"فـ

- � .ووقوعه \ ا�عطوف، [ وقوع ا�عÄ \ ا�عطوف عليههو انقضاء مدة زمنية ب :معÂ الäا
 .و·ديد هذه ا�دة م;وك للُعرف -

  قوم وهكذا رف Hتلف من قوم إ�للعُ  ةال;ا< م;وc مدةو·ديد  ،تمن الوق فيه فاصال أن: ؛ أيانقضاء مدة زمنية 

  ما êتص به الفاء 
  .½تص بأنها تعطف \ �لة الصلة ما ال يصلح كونه صلة؛ Gلوها من العائد \ ا�وصول -

  .هذا الÃم فيه بعض من الصعوبة لكن إن شاء اهللا يتضح من ا�ثال

َخَواكَ الثان يقومان، فَيغْ " :  �مثال  ⇐
َ
  ."َضُب زيٌد أ

االثن[ R  وجود الرابط وهو ألفتقع صلة �اذا ؟ ل �وز أنو،  "الثان يقومان"و� َقَطَفْت \ �لة الصلة  "الفاء"هذه 
؛ )يغضب زيد(عطفت عليها �لة أخرى ال يصح أن تكون صلة، و� ). الثان(وهو �ئد إ� االسم ا�وصول  ،"يقومان"

   .بط اTي يربطها باالسم ا�وصولGلوها من الرا

ال يصلح أن تكون صلة للموصول؛ ألنها ال تشتمل \ رابط يربطها با�وصول، ولكن مع ذلك صح  "يغضب زيد"فجملة 
  .ألن الفاء فيها معÄ السببية، وقد أغنت عن الضم|؛ "يقومان"أن تعطف \ �لة صلة ا�وصول 

  .قبلها R حكم �لة واحدة؛ ألنها تدل \ معÄ السبب فالفاء \ هذا öعل ما بعدها مع ما

 ألنها خلت ؛صح�ا  "ا�ي يغضب زيد جاء ": ال يصح أن تكون صلة، �لك لو قلت "يغضب زيد"ننتبه أن اÏملة اbانية 
 االسم ضم| يربط ب[ صلة ا�وصول وب[هو من الرابط ومن العائد، ليس فيها ضم|، وتعرفون أن العائد R الغالب 

   .ا�وصول
  الفاء هنا عطفت ما ال يصح كونه صلة \ ا¯ملة ال¤ يصح كونها صلة، وهذا ليس إال للفاء، �اذا؟: نقول فإذن

هنا دلت \  "الفاء"ألن الفاء فيها معÄ السببية، والسببية تغç عن الضم|، السببية تغç عن الرابط؛ ألن السببية رابط،  
اTي فٌهم من السببية : األمر اhا´ الضم| وهو ا�عروف والكث|، : الربط يكون بأمور منهافربط، السببية والسببية ت

  .\ ما يصح كونه صلة ال يصح كونه صلة ما بأمر وهو أنه عطف اختص "الفاء"حرف العطف  الفاء، إذن
َخَواكَ الثان يقوم"إعراب اÏملة   وهويساعد L فهم ا�سألة  ابد أن نوضح أمر الو

َ
  ."ان، فَيْغَضُب زيٌد أ

   .�لة "يغضب زيد"�لة،  "يقومان"خ®،  "أخواك"مبتدأ،  "الثان" 
  .يصح أن تكون صلة لوجود الرابط وهو ألف االثن[ال �ل Êا من اإلعراب ، و صلة ا�وصول "يقومان" فا¯ملة هذه



  بـاب عطف النسـقبـاب عطف النسـق: : ا8اب اbامن ا8اب اbامن                                   طبعة منقحة ومزيدةطبعة منقحة ومزيدة)          )          ا�ستوى السادسا�ستوى السادس  --مقرر ا
حو  مقرر ا
حو  ((  

 rstمن  - rtt -صفحة 
 

 �لة فعل و فاعلف°  "يغضب زيد"أما  
ً
، ومع هذا "ضم|"فيها رابط ه ليس كون صلة؛ ألنال يصح  أن ت لكن أيضا

، ومعÄ لوجود الفاء، والفاء هنا فيها معÄ السببيةأن تعطف \ ما يصح أن يكون صلة، و� ا¯ملة ال¤ قبلها صح 
  .السببية يغç عن الرابط

  .وyذلك ا�ال ° ¿لة ا¤Á، والصفة، وا�ال �
؛ Gلوه من �ئدفيعطف \ �لة اG® أو الصفة أو اvال 

ً
 أو صفة أو حاال

ً
  . ما ال يصح كونه خ®ا

  .فقط "الفاء"ويكون هذا العطف بـ 

 يربطها با�بتدأ،بد Êا من رابط  ال وا¯ملة الواقعة حاال ،وا¯ملة الواقعة صفة ،اخ®ا¯ملة الواقعة  أنوهو ننتبه ألمر 
وال يصح أن تقع  ، ا خلت من رابط ال يصح أن تقع  خ®الك ا¯ملة إذفث ،ويربطها بصاحب اvال ،ويربطها با�وصوف

 حا
ً
  وال يصح أن، ال

ً
�ُ  "فاءال"ـمسبوقة ب ت هذه ا¯ملةلكن إذا Ûن، تقع نعتا ؟ ألن  تفر عدم وجود الرابط �اذاغْ العاطفة فهنا 

  :لكنوضح ذ، يغç عن وجود الرابط الفاء هنا فيها معÄ السببية وهذا 

ةً {: عا�Òو قوI ت:  "�"مثال  ⇐ �âَْ®ُ ْرُض
َ ْ
َماءِ َماًء َفُتْصبُِح األ نَْزَل ِمَن الس�

َ
ن� اهللا�َ أ

َ
لَْم تََر أ

َ
 } أ

رُْض {فجملة 
َ ْ
نَْزَل {معطوفة \ �لة } َفتُْصِبُح األ

َ
  ."أنz "الواقعة خً®ا لـ } أ

نَْزَل {�لة 
َ
فهذه ا¯ملة وقعت خ®  ،"أنزل هو": أي ، ا�ست; لوجود الرابط وهو الضم|ا صح أن تكون خ®ً و) أن(خ® لـ} أ

ةً { لو تأملنا �لةR �ل رفع، ويصح فيها ذلك لوجود الرابط، لكن  "نz أ" z�َْàُ رُْض
َ ْ
ال يصح أن  لوجدنا أنها} َفتُْصِبُح األ

صح هنا أن تكون  ، ومع ذلكأو با�نعوت أو بصاحب اvال، ا¯ملة ليس فيها رابط يربطها با�بتدأ  هذه ألنا؛ تكون خ®ً 
 .معطوفة \ ا¯ملة قبلها بسبب وجود الفاء ال¤ أفادت السببية، ومعÄ السببية أغÄ عن الرابط

رُْض {فجملة 
َ ْ
نَْزَل {معطوفة \ �لة } َفتُْصِبُح األ

َ
  ."أنz "،  الواقعة خً®ا لـ }أ

 .�ا صح ذلك )r("الفاء"أي لو Ûن حرف غ| . والقياس عدم صحة ذلك

 .، ولكن لّما Ûن العاطف الفاء صح ذلك" اهللا"وهو لفظ ا¯اللة " أن"ا من ضم| يعود \ اسم Gلوه
ل ا¯ملت[ مÝلة ا¯ملة الواحدة "الفاء"ألن فيها معÄ السبب، وهذا ا�عÄ يغç عن الرابط؛ ألنه  �Ýُي.   

راجع إ�  "هو"فـ "أنزل هو"؟ لوجود الرابط وهو وهو لفظ ا¯اللة اهللا، �اذا "أن"السم  اهنا صحت أن تكون خ® "أنزل"
ليس فيها ضم| �ئد إ� لفظ ا¯اللة اهللا، فثلك األصل واألو¬ أنه ال  "تصبح األرض �àة"لفظ ا¯اللة اهللا، لكن هنا 

   ."الفاء"صح هنا، �اذا؟ ألن العاطف Gلوها من العائد، لكن عن لفظ ا¯اللة  اح أن تقع هذه خ®يص
  . ليس فيها معÄ السببية "الواو أو ثُم"�ا صح ذلك؛ ألن مثال  "الواو أو ثُم"R غ| القرآن اvرف  ضعناولو و

  
ً
ـم� ": ثاbا

ُ
  "ث
 gهكذا يضبط بالش" zاء، "ُعمhبفتحها س ولي بضم ا" zَعم".  

" zاء اسم إشارة للم²ن، لكن هنا  "َعمhالفتح ال �ل � "ثُم"بفتح ا \ çمن اإلعرابحرف عطف مب .  

   .وقد سبق بيان معÄ ال;تيب وال;ا<. ال;تيب وال;ا< "َعمz "تفيد :  معناها

⇐ Òتعا Iَهُ { :�و قوÁَ
ْ
ق
َ
َماتَُه فَأ

َ
6ََهُ * ُعم� أ

ْ
ن
َ
  }ُعم� إَِذا َشاَء أ

                                 
r    / لقة ا�سجلةvا R وهذا خطأ وسبق لسان، والصواب ما أثبت فوق. "ثم  ": قلت. 
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 z®ْقَ®َهُ {: قالف بالفاء الحظوا ع
َ
َماتَُه فَأ

َ
فيه مهلة، لكنه قال  ليسبعد ا�وت مبا�ة  الق® "فأق®ه"ألن فيه تعقيب مبا�ة  ؛}أ

هُ  ُعمz إَِذا َشاءَ {: بعد ذلك نَْ�َ
َ
الن� مدة زمنية طويلة؛ الق® مبا�ة، بل ب[ الق® و ال يكون بعدألن الن� ) ثم(فأ بـ} أ

  .ألنها تفيد ال;ا< ؛"ُعمT" zلك ع® بـ

  .الäتيب واVعقيب ، �لفاء "ُعم� "وقد تفيد  �
  .قليل هفيه تناوب ولكنفقليًال ،  "ُعمz "د تأخذ حكم الفاء، كما أن الفاء أخذت حكم يعç ق

 َكَهز¼ الر²َديْ¢¼ óَت العجاج          جرى ° األنابيب ُعم� اْضَطرْب : مثال  ⇐

 .R هذا ا5يت أفادت ال;تيب وا<عقيب مبا�ة Ûلفاء "ُعمz "أن  :ووجههالشطر اhا´، : الشاهد
  . اضطراب الرمح Çدث عقب اه�از أنابيبه مبا�ة من غ| مهلة ب[ الفعل[ألن 

 çم اضطرب"الرمح،  معناهالردي
ُ
�ا �ري اÊواء R األنابيب يكون االضطراب بعده مبا�ة دون  "جرى ° األنابيب ث

  .يس هناك تراٍخ فادت ال;تيب وا<عقيب ولأمهلة، فثلك 

  
ً
  "حتـى": رابعا

 .إنه ال �وز العطف بها :حû قال الكوفيونقليل؛  "حÀ"العطف بـ
  :ف|ون أنها تأì �طفة لكن بأربعة �وط، � أما ¿هور ا�8ي�

�.  
ً
  .          فال ðوز أن يكون فعالً أو ¿لة، أن يكون ا�عطوف بها اسما

x.  ًاcوز.  أن يكون هذا االسم ا�عطوف بها ظاهراً ال ضمð اس حتاه أ:  فال
 Þ .و حتاك�ب ا

" حتاه" هنا . ب ا�اس حتاه، أو حتاكé: ، فال �وز قولاال ضم| اظاهر اأن يكون هذا االسم ا�عطوف بها اسم
   ."ال²ف"ا�عطوف بها ضم|  "حÀ"" حتاك"، و"اÊاء"ألن ا�عطوف بها ضم| خطأ؛ 

، واالسم ال ال "حÀ"و
ً
  بد أن يكون ا�عطوف بها اسما

ً
 بد أن يكون ظاهرا

ً
  .ال ضم|ا

  "�x"ا�لقة  
، وال "استئنافحرف ابتداء و"و" حرف جر "طف، وتأì لغ| العطف فتكون تأì للع" حÀ"و، "حv"Àرف توقفنا عند ا

و�هور ا5ي[ يرون أنها تأì ، ن الكوفي[ ال يرون أنها تأì للعطفإ: وقلنا ، كون حرف عطف إال بأربعة �وطت
  :قفنا عند ال�ط اhالث توو�طفة بأربعة �وط، 

s. من ا�عطوف عليه 
ً
  .أي أن يكون اTي بعدها جزء من اTي قبلها. أن يكون ا�عطوف بها بعضا

ú   منها حقيقة: إما حقيقة 
ً
  .أي بعضا

  .أكلت السمكة حû رأَسها :  "�"مثال  ⇐
 هو اسم، " السمكة "بعض من " رأسها"حظ أن نل

ً
  .ةوط اhالثفاجتمعت فيه ال� ،وهو ظاهر، وأيضا

"Àل أنك قلت  "حÒالسمكةَ " هنا حرف عطف بد " Àمنصوب مثله"السمكةَ "معطوف \ " رأَسها"فــ ، "رأَسها"ح.  
با�صب " رأَسها: "فإذا قلت ،يختلفسا�عÄ و، حرف جر" حÀ"ن إ :لقلنابا¯ر " أكلُت السمكَة حÀ رأِسها"ولو قلت 

  .معا السمكة والرأس أنç أكلت: حرف عطف وا�عÄ " حÀ"فـ
أ´ أكلت السمكَة إ� الرأس إ� حد وا�عÄ حرف جر بمعÄ إ�؛ " حÀ"فإن " أكلت السمكَة حÀ رأِسها" :أما إذا قلت
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    .إذا Ûنت حرف جر أو إذا Ûنت حرف عطف "حÀ"هذا هو الفرق ب[ ، الرأس فإن الرأس لم يؤ:

D  ًو�ما تأويال:   

 : قول الشاعر  "�"مثال  ⇐

َف رَْحلهُ                      والزاَد ح�û نْعلَُه ألَقاها***أل× الصحيفة   َُف¼

  . وهو بعض من ا�عطوف عليه R ا<أويل" �À "معطوف " نعله"أن : وجه الشاهد
  .بعض ما يثقله" نعله" فـ، ألô ما يثقله حÀ نعله: ألن ا<قدير

،  بعضا ~ا ذكر قبلهاليست R اvقيقة ألن ا�عل  ؛نا ليست حقيقة و¸نما تأويالً وا5عضية ه، بعض من ا�عطوف عليهه نعلَ 
Äما يثقله :لكنها بعض ~ا قبلها تأويال ؛ ألن ا�ع ôي يثقلها�عل بعض هذا الو، ألTء اí.  

ª. ن: أي  - .° نقص ؛ إما ° زيادة و�ماغــاية بها أن يكون ا�عطوفýا R يةé العلو  أو R يةéية ف، وé ءå gل. 

D مثال الغاية ° الزيادة  

 :  "�"مثال  ⇐
َ

  .فالن يهب األمواَل الكثcة حû األلوف
   .نعت منصوب: والكث|ةَ ، مفعول به منصوب: األموال،  "األموال"معطوفة \  "األلوف"

Àمعطوف \ األموال منصوب وعالمة نصبه الفتحة: واأللوف .حرف عطف: ح.   
  .األموال كث|ة éيتها األلوف، R العلو هنا اية غالوتلحظون أن 

  .مات ا
اُس حû األنبياءُ :   "x"مثال  ⇐
  . فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة: ا�اس. مبç \ الفتح فعل ماض: مات
 Àمعطوف \ ا�اس مرفوع مثله: األنبياء. حرف عطف: ح.   

وهو بعض من ا�عطوف عليه  .s، اسم ظاهر .qاسم   .rفهو  فرت فيه ال�وط األربعة؛اوتلحظون أن ا�عطوف هنا تو
  . فا�اس درجات وéية ا�اس وأفضلهم هم األنبياء، وا�عطوف éية R زيادة .ª، بعض من ا�اس "األنبياء"فـ

D قص
  مثال ا
   .ا�ؤمن ðُزى با�سناِت حû مثقاِل ا�رةِ :  "�"مثال  ⇐
Àمثقالِ . حرف عطف: ح :vةمعطوف \ اêرور وعالمة جره الكl سنات.    

وا�عطوف éية R ، وهو بعض من ا�عطوف عليه، اسم ظاهر "qاسم  "rفهو  فرت فيه ال�وط األربعة؛اا�عطوف هنا تو
  . � أقل اvسنات "اvسنات كمثقال اTرة"، نقص

  .غلبك ا
اُس حû الصبيةُ :  "x"مثال  ⇐
وáد هنا أنه توافرت فيه ال�وط األربعة؛ وال�ط األخ| أنه  ،فعه الضمةمعطوف \ ا�اس مرفوع وعالمة ر: الصبية

  ."الصبية"وأسفلهم R ا�قص ، "األنبياء"فا�اس درجات أعالهم هم  ،éية R نقص

  
ً
  "أو": خامسا

Ãم الواقع قبلها إما وال، �ب أن نعرف نوع الÃم الواقع قبلها: و¸ذا أردنا أن نعرف معناها R الÃم Êا معان كث|ة، " أو"
 ، 
ً
  .أن يكون إنشاءً  و¸ماأن يكون خ®ا
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 فإذا Ûن الÃم الواقع قبلها 
ً
    .هما ا<خي| أو اإلباحة: فإنها تأì �عني[ فقططلبيا

Ãن الÛ اً قبلها  موأما إنÁعان منها خ� ìالشك و االبهام وا<قسيم وا<فصيل:فإنها تأ.)r(  

  :ب نوع الÃم الواقع قبلها�س" أو"½تلف معا´ 

 الواقع قبلها  مإن �ن الÑ /  ا�الة األو¥  �
ً
  :فإنها تأÈ �عني�طلبيا

  .منها األمر وا�° واالستفهام: وهو أنواع ، اTي ال يوصف بالصدق أو الكذب مهو الÃ :والطلب 
َمر أو وهل قام زيد، وال تلعب  ، اكتب: Æو

َ
  .صدقت أو كذبت: َغEَ أو استفهم  ؟ فال يمكن أن يقال �ن أ

  .هاتزوج هنداً  أو أختَ   /   �و  ← ، اVخيc: ا�عÂ األول  �

  .أو الزهادَ  جالس العلماءَ  /  �و    ←  ،اإلباحة: ا�عÂ اbا£ �
ج :  بكالم طل� ا�ثال األول "أو  " فهنا zأمر  /   َجالِس. أمر /  َزو.  
  .ها:  : �ثال األول R ا

   واإلباحة؟؟. *فهو لإلباحةجالس العلماء أو الزهاد : أما ا�ثال اhا´ 

ú واإلباحة cخيVاإلباحة فذلك ~كن، |: الفرق ب� ا R أما.  

 أو أختها"
ً
  .مع بينهماوز لك ا¯، هند و¸ما أختهاإما  س لك إال خيار واحد "تزوج هندا

��������أما  �� ���� ����� فإ´ أبيح لك lالسة العلماء وأبيح لك  "جالس العلماء أو الزهاد: "فلو قلت لك ،�"��! 
 فال بأس عليكجالست العلماء و�عت ب[ األمرين فولو ، lالسة الزهاد

ً
  .الزهاد معا

 :فإنها تأÈ �عان خÁاً  "أو"إن �ن الÑم الواقع قبل  /  ا�الة اbانية  �

�  Á¤ا Âب أن نعرف معð ، £قبل ا�عا:  
 Á¤ا Âاته :معT ي يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذبTم اÃهو ال.  

 ، "جاء زيد": Æو
ً
 أو كذبا

ً
  . فيمكن أن يكون م#ء زيد صدقا

  :تأÈ �عاٍن منها خÁاً ؟؟   "  أو"ما ا�عا£ الÕ تأÈ إذا وقع قبل    �

ْو َنْعَض يَْومٍ { :الشك �و .�
َ
ِْثَنا يَْوًما أ

َ
  .}قَالُوا 8

   .مضاف إÒه: يوم، مثله وهو مضاف معطوف \ يوم منصوب: بعض ،رف عطفح" أو"
  .بعض يوم  أم اث يومهل 5، 5ثهمدة أفادت الشك ، فا�ت¾م شاك ال يعلم " أو"

x. بٍِ� {  :اإلبهام �و ٍل م²
َ

ْو ِ° َضال
َ
ْو إِي�اُكْم لََعَ÷ ُهًدى أ

َ
  سبأ})�x(َو�ِن�ا أ

  .لإلبهام \ ا�خاطب[" أو"ولكنهم أتوا بـ ،، ا�ؤمنون يعلمون أنهم \ هًدى ومتيقنون بذلكلإلبهام" أو"جاءت هنا 

ú  يكون من قِبل ا�ت¾م فهو شاك بما يقولأن الشك  :الفرق ب� الشك واإلبهام.  
  .ولكنه أراد أن يبهم \ ا�خاطب، أما اإلبهام فإن ا�ت¾م �لم بما يقول

                                 
r    / لقة ا�سجلةvا R عني[ : قلت� ìي قبلها خ®يا فتأTم اÃن الÛ عان منها : ..... إذا� ìم الواقع قبلها إنشائيا فإنها تأÃن الÛ وهذا : .... ، و¸ذا

 . خطأ وسبق لسان ، والصواب ما أثبت فوق
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 هل هو ف، ال يعلم أين اvقيقة، بما يقول شاÛنفسه أن يكون ا�ت¾م الشك : لفرق ب[ الشك واإلبهام ا
ً
هو ال يدري حقا

  .يوهم ويبهم \ ا�خاطبولكنه أراد أن  ،من األمر أو متيقن ن ا�ت¾م �لمأما اإلبهام فإ. بعض يوم  5ث يوم أم

ْو نََصاَرى َيْهَتُدوا {: اVفصيل  .�
َ
 .}َوقَالُوا ُكونُوا ُهوًدا أ

   :قالت اÒهود:  ا<قدير  
ً
  . كونوا نصارى :وقالت ا�صارى،  كونوا هودا

  ."أو" هو تلحظون هنا أن ا¯ملة فيها تفصيل واTي أفاد ا<فصيل
 R ي فصله؟ فصله ، إ�ال" كونوا ": قو� و الحظوا أنTأو"هذا اإل�ال ما."  

�. Iقسيم  مثاVال�مة اسم أو فعل أو حرف: ا.  
  .وأغنت عن 	مة تنقسم" أو"نا بـجئ، ال¾مة تنقسم إ� اسم وفعل وحرف: أن نقول فبدل
  .أفادت ا<قسيم" أو"فهنا 

ú حوي�  "أو"هذه ا�عا£ السابقة لـ
  ."ا�8ي� والكوفي�"±مع عليها من قبل ا
lمع عليها من قبل ا�حوي[  "ا<قسيم، ا<فصيل، اإلبهام، الشك، اإلباحة، ا<خي|" "أو " لــ  السابقة ةا�عا´ الست

  ."ا5ي[ والكوفي["

ú عني� "أو"إن : وانفرد الكوفيون بأن قالوا� Èآخرين هما قد تأ :  
  :هما ،ن غ| ا�عا´ الستة السابقةآخري معني[" أو"إن لـ: ؛ بأن قالواا بكالم خاص بهمانفردو

  ."اذهب إÒ زيد أو دع ذلك فال تÁح اÄوم ":   "�"مثال  /  اإل(اب  .�
  .هو االنتقال من معÄ إ� آخر  :اإل(اب

ثم أ�ب عن هذا   "اذهب إ� زيد"، " بل"بمعÄ أي  اإل�اب بمعÄ" أو"هنا  ."اذهب إÒ زيد أو دع ذلك فال تÁح اÄوم "
دع  وأ:  فقال، غ|z رأيه وأ�ب عنه و·ول عنه إ� �م آخر ، وانتقل إ� �م آخر، نقض هذا الÃم وألغاه  :أي ، الÃم

  .دع ذلك فال ت®ح اÒومبل :  يعç، ذلك فال ت®ح اÒوم

  ."أنا أخرج أو أقيم ":   "x"مثال 
 Äم السابق وانتقل إ� �م آخر  فقال " أقيم بلا أخرج أن"بمعÃروج ثم غ| رأيه وأ�ب عن الGبل أقيم: تكلم يريد ا.  

x.    الواو Âطوا �لك   :معäأمن اللبس: واش.  

يَخ َرأْفَتُهم :    "�"مثال    ما َنْ�َ ُملِجِم ُمْهرِهِ أو سافعِ *** قوٌم إذا َسِمُعوا ال��
 \ فرسه:  "ملجم"، اvصان " ُمْهِرهِ "، أي R ا�عارك  "سمعوا الي$"

ً
  .وضع يديه \ ناصية اvصان: سافع، وضع ¯اما

  .سافعوما ب[ ملجم ُمْهِرهِ : أي، "الواو"بمعÄ " أو"جاءت 
ئص ال¤ اGصاR من ا�عا´ النسبية كما ذكرنا " ب["كيف أمن اللبس؟ ألن ، ألمن اللبس بمعÄ الواو) أو(وصح وقوع 

، "الواو"يصلح مع ا5ينية إال حرف وال ، ل¤ ال تكون إال ب[ اثن[ فأك0من ا�عا´ النسبية ا" ب["فـ، ½تص بها الواو
  ".الواو"بدل " أو" لكن الشاعر اضطر الستعمال، "الواو" أن  ا�قصود هنا  ظهرفثلك ؛ " الواو" استعمالفا5ينية هذه ·تم 

  .كما سبق "الواو"هنا بمعÄ الواو؛ ألن ا5ينية من ا�عا´ النسبية ال¤ ال يصح العطف فيها إال بـ "أو" :قال الكوفيون

  
ً
ْم  ": سادسا

َ
  "أ
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D " ْم
َ
  :R الÃم \ �ب[ "أ

ْم  ": األول 
َ
  :ا�تصلة "أ

ْم  "ويقابلها 
َ
ب[ ا¯ملة ال¤ قبلها وا¯ملة أي ، ألن الÃم اTي بعدها متصل بما قبلها ؛"ا�تصلة" وسميت بـ، ا�نفصلة "أ

Äا�ع R ال¤ بعدها اتصال  .  

 ú  لعالمة؟ تكون متصلة بأحد أمرين ا ماكيف نعرف أنها متصلة؟:  

  .التسوية ةأن تسبق بهمز /  أوالً  �
  .أو ما R معناها )سواء(ـال¤ سبقت باالستفهام  همزة ذه � همزة التسوية ه، إذا جاء قبلها همزة التسوية

  ."سواًء ع¹ّ أذهبَت أم بقيَت ":  �ل مثا ⇐
أنها همزة cيف عرفنا و، أذهبت: R قو�  واÒýل \ أنها متصلة أنها سبقت بهمزة التسوية ،هذه متصلة "أم"

  ."سواء"ـ ؟ سبقت بالتسوية
 وTلك سميت متصلة؛ ف°، Êا صلة بالسابق" ذهبتأ"ها قبلبما  متصل" بقيت"ن الÃم اTي بعدها ونلحظ أ

  .تصل ما بعدها بما قبلها

 يُْؤِمُنوَن { : قول اهللا تعاx  :Òمثال  ⇐
َ

ْم لَْم ُيْنِذْرُهْم ال
َ
نَْذْرَيُهْم أ

َ
أ
َ
  .}وََسَواٌء َعلَْيِهْم أ

cيف عرفنا أنها و، أأنذرتهم: R قو�  أنها سبقت بهمزة التسوية ؟كيف عرفنا أنها متصلة ،متصلة هذه" أم"
  .قبلها لÃم اTيامتصل ببعدها  الÃم اTي ألنها ؛وسميت متصلة ،بسواءسبقت  همزة التسوية ؟ أنها

  .بسواء توسميت همز التسوية بذلك؛ ألنه سبق. السياق واحد لم ينقطع، "أأنذرتهم أم لم تنذرهم"

 : قول الشاعر:  �مثال  ⇐

                        
ً
õقعُ أمو% ناء أم هو اآلن وا***  ولست أبا� بعد فقدي مال 

ْم  "حيث جاءت : الشاهد R الشطر اhا´
َ
  ".أمو&" :أنها سبقت بهمزة التسوية R قو�  : واÒýل، هنا متصلة "أ

بمعÄ يستوي " ولست أباæ " :أن قو� وتلحظون ، ؟ أنها سبقت بهمزة التسوية كيف عرفنا أنها متصلة، هذه متصلة" أم"
  .�م يدل \ معÄ سواء: أي ، "سواء"أو ما R معÄ  "سواء"ق بـسبوقلنا أن همزة التسوية إما أن ت، عندي

ْم  "أن تسبق  /  ثانًيا  �
َ
ْم  "بهمزة استفهام يطلب بها وبـ "أ

َ
  .اVعي� "أ

  أأخوك مسافر أم أبوك؟:  �مثال  
ْم  "هنا 

َ
ْم  "يراد بها وبـال¤ ، Òýل أنها سبقت بهمزة استفهاماو، متصلة "أ

َ
م"ستفهام واال ةهمزويراد ب، * أو أ) تع[ أحدهماأ: فا¯واب، يع[ األب أو األ' ،لزم ا¯واب بتعي[ أحد االثن[وي، ا<عي[ "أ

َ
  .تعي[ أحد ا�سؤول عنهما "أ

  

  "|x"ا�لقة   
  "أأخوك مسافر أم أبوك" Îح ا�ثال : تابع أم ا�تصلة 

همزة "أريد ا<عي[ بواسطة  كيف أريد ا<عي[ ؟ ،ول ا<عي[�سؤألن ا�راد من ا ؛هنا أنا عّينتفمثالً ،  أ�: اÏواب 
 هنا معطوف" أبو"تلحظون أن بعدها متصل بالÃم اTي قبلها كما  حظون الÃمهنا متصلة وتل" أم" إذن،  "أم"و" االستفهام
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  .مرفوع مثله ف° حرف عطف " أخ"\ 

َشد² {: ومنه قوI تعاx"  : Ò"مثال  ⇐
َ
ْغُتم ْأ

َ
ماُء َنَناَها  َءأ ِم الس�

َ
ًقا أ

ْ
 . }َخل

  ا<عي[  "أم"بــ  وهمزة االستفهام يراد بها و، ل ؟ أنها سبقت بهمزة االستفهام ما اÒý، متصلة " أم"هذه 
�لة " بناها"فهنا } َنَناَها{: ثم قال  .واحد من االثن[ : يعç ، "السماء"أو  "Æن": فا¯واب  ؟ السماء أمأشد خلقا  أنتمأ :أي 

   .هو نهاية السؤال "السماء"، وأخرى 
   .ضم| R �ل رفع "أنتم"و ،"أنتم"\  ةمعطوف األنه ة؛مرفوع "السماء"تلحظون 

م بَِعيٌد ما تُوَعُدونَ {: وقوI :  "�"مثال  ⇐
َ
قَِريٌب أ

َ
ْدرِي أ

َ
  .}َو�ِْن أ

 :يعç ا¯واب ،ا<عي[" أم"ه اÊمزة يراد بها وبـاÒýل \ ذلك أنها سبقت بهمزة االستفهام وهذ ،هنا متصلة" أم"كذلك 
  .مرفوع مثله "قريب"معطوف \  "بعيد"أن  ، تلحظونقريب أو بعيد واحد من االثن[ 

-,+*(  ا�نقطعة "أم":  الâب اbا£   ./ 01234567 )*+,- 894: ;< =67   . ا<عي[" أم"طلب بها وبـ االستفهام /<

  .ألن الÃم اTي بعدها متصل بالÃم اTي قبلها  ؛"متصلة"ت األو¬ سمي "أم"
واvقيقة أنها ليست من  ، الÃم اTي قبلهامنقطع عن الÃم اTي بعدها  ؟ ألن" منقطعة"هذه  "أم"لكن �اذا سميت 

  .ألن الÃم اTي بعدها ليس � عالقة بالÃم اTي قبلها ؛أحرف العطف

  :وسميت منقطعة �

   .منهما معÄ خاص Hالف معÄ األخرى قع ب[ �لت[ مستقلت[ R معناهما فلgٍ ألنها ت �

كما  قبلها،Êا عالقة با¯ملة ال¤  بعدها ليسفا¯ملة ال¤  ، �لت[ ليس Êما أي عالقة باألخرىا�نقطعة تقع ب[  "أم"
 R تلفة عن األخرى ليسالشواهد أاألمثلة ونلحظà عالقةأي بينهما  ن � �لة.   

ْم  " �
َ
  كثcًا ⇐⇐⇐⇐ وتدل مع ذلك L االستفهام دائًما ، ⇐⇐⇐⇐ تأÈ بمعÂ اإل(اب : ا�نقطعة" أ

  "أم"
ً
االنتقال من  -االنتقال من �م  إ� �م آخر هو : اإل(ابو" بل"ألنها بمعÄ  ؛ا�نقطعة تأì بمعÄ اإل�اب دائما

   .معÄ اإل�ابا با�نقطعة دائمً  "أم"وتكون   - حكم إ� حكم آخر
يتخلف  أما داللة أم \ اإل�اب فهو دائم ال".  اوهو كث| وليس دائماالستفهام أيضا Êا داللة أخرى مع اإل�اب وهو 

  :نوضح ذلك باألمثلة ."نهائيا

 ؟  اءٌ v شَ أبل : أي : اVقدير ؛ " إنها إلبٌل أم شاٌء ؟ : "  "�"مثال  ⇐

وأيضا دلت \ معÄ ، تفيد اإل�اب : أي" بل"بمعÄ " أم"هنا اآلن  .واإلبل معروفة  الشياههنا ا�قصود بها  الشاة، و "اءٌ شَ "
  ." باÊمزة"واالستفهام وهو موجود ، " بل" اإل�اب وهو موجود بـ :أي دلت \ معني[" � أ بل"االستفهام   : آخر وهو

 مثله، مرفوع "اإلبل"معطوفة \  "شاء"د يتوهم متوهم أن فق "اإلبل"هنا ليست معطوفة \  "شاءٌ "وننتبه إ� أمر وهو أن 
ليس � �لة مستأنفة ا�نقطعة  "أم"فهنا الÃم اTي بعد  "بل أ� شاء": هنا خ® �بتدأ �ذوف يعç "شاءٌ " ،ال :فنقول
åء ألول åء وا�عÄ اhا´ فا�عÄ ا ،االنقطاع واضح بينهما . كذلك ا�عÄو ،عرابيةقة با¯ملة األو¬ من ا�احية اإلعال
ا�نقطعة لم تسبق بهمزة  "أم"وتلحظون أن  ،فهنا اختالف R اإلعراب وا�عÄ ،نتقال من حكم إ� حكم آخرففيه ا ،آخر

 .منقطعة  أم ا<عي[ ف° إذنـ التسوية ولم تسبق بهمزة االستفهام ال¤ يراد بها وب
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مٌ {  قوI تعاx  :Òمثال  ⇐
�
ْم لَُهْم ُسل

َ
َطاٍن ُمبٍِ�  أ

ْ
ِت ُمْسَتِمُعُهْم بُِسل

ْ
َيأ
ْ
ََناُت َولَُكُم  "�µ"يَْسَتِمُعوَن فِيِه فَل

ْ
ُ ا8

َ
I ْم

َ
أ

  بل أI ا8نات؟: أي  }ا8َُنونَ 

سبق بهمزة التسوية ولم نظروا إ� الÃم اTي قبلها لم ي؟ اما اÒýل \ أنها منقطعة ، منقطعة  "أم"هنا "  � ا5نات أم" 
  .؛ إذن � منقطعةا<عي[ "أم"ـ بهمزة االستفهام ال¤ يراد بها وب تسبق
  ،)بل(بمعÄ  تدل \ اإل�اب دائماو� 

ً
 بل: أي  ؛"اÊمزةو بل"هنا بمعÄ " أم"أن : فتلحظون ،وتدل \ االستفهام كث|ا

؛ ) أ( "اÊمزة" وبمعÄ االستفهام ،" بل"اإل�اب  : ا�نقطعة بمعÄ "أم"إذن " أم" جاءت من تفس| "بل واÊمزة" � ا5نات؟أ
    .ا�عÄ بما قبلهاÂ اإلعراب وÊ Rا عالقة  ليس} � ا5نات{، و�لة بل أ� ا5نات: أي

� Èاالستفهام ا�نقطعة "أم" وقد تأ Âردة من مع± . 

ْم َهْل تَْسَتوِي{ : قوI تعاÒ : �و ⇐
َ
ِِصcُ أ

ْ
ْقñَ َوا8

َ
لَُماُت وا
²ورُ  قُْل َهْل يَْسَتوِي األ   بل هل: واVقدير  .}الظ²

  . -بمعÄ بل –هنا لإل�اب فقط " أم"
هل "\ " همزة االستفهام"فتدخل " بل أهل: "ألن ا<قدير \ ذلك سيكون �اذا ؟  .وال يصح أن تكون لالستفهام 

  .، وهذا ال يصح ؛ ألنه ال �وز دخول استفهام \ استفهام" يةاالستفهام

ست �عÄ ا�نقطعة لي" أم"وقليًال تأì : يع5ًé،  çاإذا دخلت \ الفعل ا�ضارع ف° تفيد ا<قليل  "قد: "ة ظوحمل
  .االستفهام 

  : "ال  - لكْن  - بل  " تفصيل الÑم ° حـروف القسم اbا£ 
  "لكنْ ": أوالً  
  .دون ألف ، وبسكون ا�ون وليست لكنz تكتب هكذا 

  .�طفة خالفًا Òونس" لكنْ "تأì :: وطه وÎ "لكنْ "العطف بـ 

   : للعطف بها �وط يش;ط لكن، و"لكنْ "يعطف بـ 
ة ا�ون نَ كz ا�سَ "  لكنْ "لكن �هور ا�حوي[ يرون أن  ،�طفة "لكنْ "وهو ال يرى أن  ،يونس من علماء أهل ا5ة

  . ب�وط تفيد العطف

   : ثالثة Îوط" لكنْ "ـ ويشäط للعطف ب �

r.  ال �لة أي  الواقع بعدها مفرًدا ، .ا�عطوف بها مفرًداأن يكون.  
q.  أو ن¡" لكنْ "أن تكون àمسبوقة بن.   
s. ةÎأال� تقع قبلها الواو مبا.  

تكون ال  "لكن"هنا  "عمر لم يأت ولكنجاء �مد : "إذا قلت مثالً  "ولكن"بالواو مبا�ة  "لكن"يعç أال تسبق 
  .يأì الÃم فيها سو ،استئنافية "لكن"وتكون   "والوا"و¸نما حرف العطف هو  ،ف عطفحر

  : تمثيٌل مستوٍف لل6وط  �
 .ما مررت برجال طا�� لكْن صا�� : "�"مثال  ⇐

  . طاl ]vرور وعالمة جره اÒاءمعطوف \: "صاv["حرف عطف ، : "لكن"
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  .اÒاء جرهاعالمة و )l )rرورةلرجال  صفة "طاv["  ،اسم lرور "رجال"ا5اء حرف جر  "برجال"

  : وتلحظون ال�وط اhالثة موجودة  ، )q(اÒاء lرور وعالمة جره "طاv["معطوف \  "صاv["تلحظون هنا أن 

r.  به ما يقابل ال نقصد  ملة ،ا¯ ا�راد با�فرد هنا مقابل. أن ا�عطوف بها مفرد ال �لة :ال�ط األول Äا�ث
  .�لة   ال يقع هولكنهذا ا�ثال،  كما R اقد يقع �عثÄ وفا�عطوف بها قد يقع م ،أو ا¯مع

q.  ´اhمررت ما"وهنا سبقت بن¹  .أنها مسبوقة بن¹ أو ن° :ال�ط ا".  
s. الثhلم أقلف ؛أنها لم تسبق بالواو قبلها : ال�ط ا  :" ]vوما مررت برجال طا]vف¹ هذه  "لكْن صا

 ."لكن"وليس " الواو"ا¯ملة حرف العطف هو 

 .ال يقم:سبقت بن° R قو�  هنا) لكن( .ال يقم زيٌد لكْن عمرو: "x"مثال  ⇐

 .عند اختالل أحد ال6وط ؟ وضح ذلك باألمثلة والشواهد "لكنْ "س ـ ما ا�كم °  �

  -"�"و  "�"اختل ال6ط  –أو وقع بعدها ¿لة ، بالواو" لكن"ج ـ إذا اقäنت  �

 .�طفة اك ، ال يفيد االستدر" حرف ابتداء "فإنها تكون  �

عراب إبمعÄ أن الÃم اTي بعدها  ليس � عالقة بالÃم اTي قبلها واTي بعدها يكون �لة أخرى Êا " حرف ابتداء "
  .مستقل ليس � عالقة بالÃم السابق

 .رفع ما يتوهم وقوعه : اللغة االستدراك R   ."يفيد االستدراك"  /  /  استطراد 
ألن اTي  ؛"كريم"يتوهم كث| من ا�اس أنه أيضا فس  "�مد شجاع": كرم والشجاعة مق;نان فلو قلت ¾نا يعرف أن الف

  "ºيل ه�مد شجاع لكن": استدراÊ Ûذا ا<وهم ليس بكريم فأقولR الواقع لكنه  ،�ود بنفسه من باب أو¬ أن �ود بما�
  . فهنا استدرcت 

سمية أو اوقد يكون اTي بعدها �لة  ،قبلهاباTي  استئناR جديد ليس � عالقة بمعÄ أن اTي بعدها �م واالبتداء
 :ونوضح ذلك باألمثلة  .�لة فعلية

 :مثال اقäانها بالواو   �

⇐  Òتعا Iَحٍد ِمْن رَِجالُِكْم َولَِكْن رَُسوَل اهللا�ِ  {: قو
َ
بَا أ

َ
ٌد أ   .ولكن Ûن رسول اهللا: أي   .}َما َ�َن ُ%َم�

  .ا�حذوفة مع اسمها" Ûن"خ® " رسول"و - Ûن رسول اهللا - �لة فعلية" لكن"د فما بع

بَا{هنا معطوف \  }رسول{قد يتوهم متوهم هنا أن 
َ
" لكن" ألن ؛)لكن(ا بـال يصح أن يكون معطوفأنه اvقيقة و، }أ

 ."�لة جديدة"ها فما بعد وابتداء،استدراك حرف هنا  "لكن" إذن. فليست حرف عطف هنا مسبوقة بالواو
 ."ولكن Ûن هو رسول اهللا"يعç  واسم Ûن ضم| مست; تقديره هو ، ،سمهاحذوفة مع اا�Ûن ـ خ® ل /   }رسول{و�عراب 

®Gا ôن مع اسمها ويبÛ ا´ أنه قد ·ذفhا�ستوى ا R ن"وهذا من خصائص  ،وعرفناÛ".    

  " لكن"مثال وقوع اÏملة بعد  �
 : قول الشاعر  ⇐

                                 
r    / قال األستاذ : ]vاء ، ولعله سبق لسان : طاÒصفة لرجال منصوبة وعالمة نصبها ا 
q    / قال األستاذ : ]vاء ، ولعله سبق لسان : صاÒمنصوب وعالمة نصبه ا ]vمعطوف \ طا 
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? بوادرُهُ            ُ
ê رِب تُنتظرُ  ***إن� ابَن ورقاَء ال�    لكْن وقائُعُه ° ا

  . R ا5يت حرف ابتداء يفيد االستدراك، وليست حرف عطف" لكن"أن : وجه االستشهاد 
   ".وقائعه R اvرب تنتظر: "ألن الواقع بعدها �لة اسمية، و� قو�

   .حرف ابتداء واستدراك بل �عطف ال تكون حرف ف "لكن"أيضا إذا وقعت ا¯ملة بعد 
   . R اvرب � صوالت وجوالت ، وهو مع ذلكال �H غدره وال �رهفهو رجل مدح � هذا  /  معÄ ا5يت 

    .�لة خ®:  R اvرب تنتظر ،مبتدأ  :وقائعه   /  إعراب 

  "بْل ": ثانًيا  
  : Îطان، هما " بل"  يشäط للعطف بـ �

  .ن ا�عطوف بها مفرًدا ال ¿لةـ أن يكو�
x ُ  . هو اإلثبات ، وهو عكس ا�¹: اإلðاب      .بإðاب أو أمر أو ن¡ أو نà" بل"سبق ـ أن ت

�   Âبل"مع"    /   .تلف باختالف الÑم الواقع قبلهامعناها 
ú اب أو أمرðكم عما قبلها ، و¸ثباته �ا بعدها  ⇐⇐⇐⇐  إذا سبقت بإvف° تفيد سلب ا.  

  .قام زيٌد بل عمٌرو :مثال اإلðاب  ⇐

 حرف عطف مبç \ السكون ال �ل � من اإلعراب" بل"  :�طفة وعمرو معطوف \ زيد مرفوع مثله فنقول "بل"هنا 
–Äرف األخ| منه هكذا تعرب �يع حروف العطف ، ويبvا R ة ال¤ ننطقهاcرvا \-  
  .مبç \ الفتح" الفاء"و مبç \ الفتح ،" ثمَ " ، مبç \ الفتح "الواو"و، مبç \ السكون " بل" فهنا 

 Äي قبلها أنها  هنا ؟" بل"ما معTكم عن اvزيد"سلبت القيام عن فأنت  "عمرو بل"ثم قلت  ، "زيدقام  "سلبت ا" 
   ."بل"وهو اTي بعد  ،"عمرو"ـ ه لوأثبتُ 

   ."الم األمر"ألن الالم  ؛نا أمره"  لـيقم"  .يقْم زيٌد بل عمٌروـل :مثال األمر  ⇐

ú  ¡أو ن àفإنها تفيد تقرير حكم ما قبلها ، و¸ثبات عكسه �ا بعدها  ⇐⇐⇐⇐  أما إذا سبقت بن.    

⇐  à
F̈ : مثال ا   . ما ح� �مٌد بل ع

  .ثم أثبتت عكسه �ا بعدها قبلها وهو عدم اvضور ،  هنا أفادت تقرير اvكم عن ما
ّ̈ "فـ     .وهو عكس اvكم اTي قبل ،ضورمثبت � اv "ع

⇐  ¡
 .ال تصاحْب األ�َق بل العاقَل  :مثال ا

اvكم فيه وهو عدم  يعç العاقل صاحبه أما األ�ق فقررت وأثبتت عكسه �ا بعدها، �ا قبلها قررت اvكم " بل"هنا  
  .ا�صاحبة

  "ال": ثاbًا  
  : ,طفة بثالثة Îوط، v " ال"تكون  �

  .بها مفرًدا ال ¿لة أن يكون ا�عطوف .�

x. ابðأو نداء،  أو أمر ، أن تسبق بإ.  
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  .هذا زيٌد ال عمٌرو:  مثال اإلðاب ⇐⇐⇐⇐
      .أكرْم زيًدا ال عمًرا:  مثال األمر ⇐ 

  .يا بَن أ< ال ابَن ع�:  مثال ا
داء ⇐

  "´x"ا�لقة  
 " ال"العطف بـ  تابع Îوط

 .أال� يصدق أحد ا�تعاطف� L اآلخر .�

⇐ ð جاء£ رجٌل ال زيد: وز �و فال  $ 

 . إن زيًدا رجٌل : فيصح أن تقول  . ال �وز هذا ا�ثال وÆوه؛ ألن أحد ا�تعاطف[ صادق \ اآلخر

ال �وز هذا  نفإذ، فهل هذا كذب أم صدق ؟ هذا صدق "زيٌد رجٌل "فلو قلت  "رجل"صادٌق \  "زيد"ألن هنا  /  ال�ح
  .ليس صادقا \ ا�عطوف عليهبها ا�عطوف  بد أن يكون ال؛ ألنه ا�ثال 

  .زيدال يصدق \  عمروألن  ؛ا�ثال فهنا �وز  "هذا زيد ال عمرو":  - كما ° ا�لقة السابقة  - لكن لو قلنا
  .ألن ابن ع� ال يصدق \ ابن أ< ؛، �وز "يا ابن  أ� ال ابن ع%": أيًضا 

 -Ý جاء£ رجل ال هند: وðوز  ⇐

ال  ،هند جاءتç امرأة ال :ولو قلت ،"هند رجل" :يصح أن تقول الف "رجل"تصدق \   ال "هند"ألن  ؛ل صحيحهنا ا�ثا
  ."امرأة"صادقٌة \  "هند"ألن  ؛ يصح

  مسائل ° باب العطف 
  عطف االسم L االسم  /  أوالً  

وضـح  ؟ مc ا�نصـوب ا�تصـلوالض، والضمc ا�نفصل، االسم الظاهرما حكم العطف L   /  ا�سألة األو¥  �
  .ذلك باألمثلة والشواهد 

توضع ومن التسهيل \ الطالب أن  وا¯واب فيها واحد، ،lموعة أشياء R سؤال واحد فمعناه أن حكمها واحد أضعُ  ح[
  . ا�تشابهات R م²ن واحد

   ع¨�مد ، خاý ، : االسم الظاهر /  أوالً 
  � -هو  -أنت  -أنا : مثل  ا�نفصلة ضمائر الرفع. أ : يدخل فيهف ،ددÇ لم : الضمc ا�نفصل /  ثانًيا 
  .هذه حكمها واحد ناكيّ إ -إيّاكم  -ا اكميّ إ -إيّاِك  -إيّاَك  :مثل ا�نفصلة أيضا ضمائر ا�صبو. ب

وا�رفوع سيأتينا � � حكم  ألن ا�خفوض سيأì ؛ا�رفوع وليس ا�جرورالضم| ليس :  ا�تصل ا�نصوبالضمc  /  ثاbًا 
ه حكم العطف \ الضم| ا�نصوب ا�تصل حكمه حكم العطف \ االسم الظاهر وحكم االضم| لكن، حكم
  : األمر فيه سهل واإلجابة باختصارو ،ا�نفصل

 . ج ـ يعطف L االسم الظاهر والضمc ا�نفصل والضمc ا�نصوب ا�تصل بال قيد وال Îط  �

 .قام زيٌد وعمٌرو :سم الظاهر مثال اال /  أوالً  ⇐

  .أتيت باالسم دون أي إجراء آخرف ،)زيد(\ اسم ظاهر ) عمرو( اظاهر اعطفت اسم
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أنا وأنت :  -Ãهما صحيحفR �ل رفع  :لو قلناو – مثال الضمc ا�نفصل ا�رفوع. أ /  ثانًيا  ⇐
 .قائمان

  .خ® أنا: ،  قائمانوف \ أنا R �ل رفع مثلهمعط :أنت  ،مبç \ الفتح حرف عطف  :و، والوامبتدأ : أنا
 .واألسد اكَ إيّ  :مثال الضمc ا�نفصل ا�نصوب . ب ⇐

  .ا�نصوب ا�نفصل دون قيد وال �طوُعطف \ الضم|  R �ل نصب، :إياك معطوف \ إياك منصوب ، : األسد

لِ�َ  َهَذا يَْومُ {:قوI تعاÒ  مثال الضمc ا�تصل ا�نصوب /  ثاbًا  ⇐ َفْصِل َ¿َْعَناُكم َواألو�
ْ
 . }ال

 .دون قيد وال �ط "�عناكم"R " ال²ف"معطوف \ الضم| ا�تصل ا�نصوب " : األول["فـ

  .عالمة ا¯مع" ا�يم" ،R �ل نصبمفعول به ضم| متصل " ال²ف"فاعل ، " نا" فعل ،" �ع"، حرف عطف" لواوا"
 .؟ وضح ذلك باألمثلة والشواهدالضمc ا�رفوع ا�تصلطف L ما حكم الع /  ا�سألة اbانية  �

ال �سن العطف L الضمc ا�رفوع ا�تصل بارًزا �ن أم مستäًا إال بعد توyيده بضمc منفصل، أو  -ج �
 .الفصل بينه وب� ا�عطوف بفاصل

   .صل ، فا�ست; داخل R ا�تتصل قد يكون بارز وقد يكون مست;الضم| ا�رفوع ا� �

ْغُتْم َوآبَاُؤُكمْ {: قول اهللا تعاÒ  مثال توyيده بضمc منفصل ⇐
َ
  .}قَاَل لََقْد ُكْنُتْم أ

  .و� تاء الفاعل و� ضم| مرفوع متصل "كنتُم"R معطوف \ ا<اء :باؤcم ، آحرف عطف  :الواو
 ، صلcد بضم| منفيؤن أ :أحدهما : واحد من أمرين بÇسن العطف عليه إال  ال: قلنا و

ّ
الضم| ا�تصل  فـدنا وهنا أك

 "ا<اء"آباء هنا معطوف \ " وآباؤcم"ثم جئنا بالعطف اآلن فقلنا  }كنتم أنتم{، "متكن"توcيد لفظي للتاء R  "أنتم"ا�رفوع 
    .وهو الضم| ا�رفوع ا�تصل ولم يكن العطف إال با<وcيد أوال بالضم| ا�نفصل

   .األفصح واألو¬هو حسن و الصحيح أنه لكن  ،ء يوجبهوبعض العلما، حسن : حكمه هذا 

  .}َجن�ات عدٍن يَْدُخلُونَها َوَمْن َصلَحَ {: قول اهللا تعاÒ  مثال العطف بعد الفصل بفاصل ⇐

  " .يدخلونها"معطوف \ الضم| ا�رفوع ا�تصل ، وهو واو ا¯ماعة R " من صلح"
 ".يدخلونها:" R قو�  "اÊاء"هو ا�فعول به صل ب[ ا�عطوف وا�عطوف عليه بفاصل، ووقد فُ 

  . ألن ا�عطوف عليه  ضم| متصل R �ل رفع ؛ما حكم الفصل هنا ؟ الفصل هنا حسن وفصيح
وقد يكون الضم| ، متصل بارز مرفوع واو ا¯ماعة ضم|  "يدخلونها"الضم| ا�رفوع ا�تصل قد يكون بارزا مثل 

   :ا<ا�Û  æثال امست;ا�تصل ا�رفوع 

  .زيد اذهب أنت و،  %مد ذهب هو وزيد:  ا�ستä مثال العطف L الضمc ا�رفوع ⇐

توcيد  لفظي  :الظاهر R ا�ثال "هو"، �مد  ـ راجع ل "هو"فعل والفاعل ضم| مست; تقديره  :"ذهب"، مبتدأ  " :%مد"
   .ذهب ـ ل فاعال للفاعل ا�ست; وليس

أكدنا الضم| ا�تصل بضم|  ،وا�عطوف بفاصل وهو ا<وcيد اللفظيتصل ا�رفوع ا�ست; ا�هنا فصل ب[ الضم| إذن 
   .منفصل
 ،حرف عطف الواو،  توcيد للفاعل ا�ست; :أنت ، فعل والفاعل ضم| مست; تقديره أنت :اذهب /   زيدوأنت  اذهب

   .معطوف \ الضم| ا�ست; ا�رفوع ا�تصل: زيدو



  بـاب عطف النسـقبـاب عطف النسـق: : ا8اب اbامن ا8اب اbامن                                   طبعة منقحة ومزيدةطبعة منقحة ومزيدة)          )          ا�ستوى السادسا�ستوى السادس  --مقرر ا
حو  مقرر ا
حو  ((  

 rstمن  - rrq -صفحة 
 

   .فصلنا با<وcيد ، ن وهذا الفصل حس
  .آخرفاصل أو بأي  ،بضم| منفصلوcيد أن يكون با<والفصل إما 

  .وقد ðتمع األمران؛ اVوyيد بالضمc ا�نفصل، ووجود الفاصل ب� ا�عطوف وا�عطوف عليه �

ْمُتم{: ومنه قال اهللا تعاÒ :  "�"مثال  ⇐
¼
ْغُتْم َوالَ آبَاُؤُكم َوُعل

َ
  .}َما لَْم َيْعلَُموا أ

ولم يعطف عليه إال باجتماع  ، "تعلموا:" R قو� "واو ا¯ماعة"، وا�عطوف عليه الضم| ا�تصل ا�رفوع "آباؤcم"ا�عطوف 
  "r: األمرين 

ً
   ".ال"الفاصل وبوجود  "q ،" أنتم"وا<وcيد أكّدنا الضم| ا�تصل بضم| منفصل : أوال

 م يُ العطف L الضمc ا�رفوع ا�تصل إذا ل ويضعف �
�
yد، ؤ 

  .يفصل بينه وب� ا�عطوف بفاصللم أو  �

 : ومن ذلك قول الشاعر :  "�"مثال  ⇐

َخيطُل ِمن سفاهِة رأيِِه                        
ُ
 ما لم يكْن وأٌب Ä Iناال ***َورََجا األ

  ."� ما لم يكن وأٌب ": الشاهد 
، ودون أن ون أن يؤcد بضم| منفصلد" يكن"حيث عطف \ الضم| ا�تصل ا�ست; R  :وجه االستشهاد 

  .يفصل بينه وب[ ا�عطوف بفاصل ؛ وهذا ضعيف 

ف \ الضم| ا�تصل معطو " :أٌب "حرف عطف ، : الواو "� وأٌب : "قال  ،تصغ| لألخطل وهو شاعر معروف "األخيطل"
 فهنا عطف \ الضم| ا�رفوع ا�ت ،لم يكن هو ما :مست; يعçا�رفوع وهو 

z
cد بضم| منفصل ومن صل من غ| أن يؤ

    .وهذا ضعيف. غ| أن يفصل بفاصل ب[ ا�عطوف وا�عطوف عليه

   .؟ وضح ذلك باألمثلة والشواهدالضمc ا�خفوضما حكم العطف L  /  ا�سألة اbاbة  �
العطف \ الÃم R وخالصة  ،-]  lرور[ا<عب| به أدق من قو�ا -]  �ل جر[R اTي هو الضم| : الضم| ا�خفوض 
  .األغلب واألفصح واألجود أن نعيد مع الضم| ما اتصل با�عطوف عليهأن الضم| ا�خفوض 

  :إال بأحد أمرين اàفوضالضم| ا�خفوض ال يكون 
لب أننا نعيد فنحن إذا أردنا أن نعطف \ الضم| ا�جرور الكث| والغا ،أو lرور باسم وهو ا�ضاف ،إما lرور �رف جر 

  . حرف ا¯ر أو نعيد ا�ضاف نعيد : أي اGافض 
 Àافض لكنه قليل جدا حGم فيه و .بعض العلماء أنكره إن وقد �وز �ا أن نعطف دون إ�دة هذا اÃتفصيل ال:  

ـًا �ن هذا ا¤افض ، أم اسًما L الضمc ا�خفوضج ـ ال يكü العطف  �    .إال بإ,دة ا¤افض ؛ حرف

 "، وا�قصود بـ حروف ا¯ر  "اvرف"ـقصود بوا�
ً
، ألن ا�ضاف وهو العامل R ا�ضاف إÒه \ قول من أقوال العلماء  "اسما

 .وقيل العامل فيه اإلضافة، قيل العامل فيه ا�ضاف ف: ا¯ر لفوا R العامل فيهواخت ،ا�ضاف إÒه lرور دائًما

ْرِض اِئْتَِياــلَ  َفَقاَل {: قوI تعاÒ  مثال ا¤فض با�رف ⇐
َ
  .}َها َولِأل

 {R  "اÊاء"وا�عطوف عليه ، " األرض"ا�عطوف   ⇐
َ
  . }اهَ ــل

َ {واÊاء àفوض lرور أو R �ل جر �رف ا¯ر ْرِض  اهَ َفَقاَل ل
َ
فتلحظون أنه �ا عطف \ الضم| ا�جرور أ�د } َولِأل

   .و الكث| الغالبهذا ه. "ألرضل"، وأيًضا " اÊ"هنا  "الالم"اGافض وهو 
   .ل²ن جائزا) األرض(من دون إ�دة حرف ا¯ر الالم R  "فقال Êا واألرِض " :ولو قلنا R غ| القرآن
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َ آبَائَِك {: قوI تعاÒ مثال ا¤فض باالسم ⇐
َ
Iِقَالُوا َغْعُبُد إلََهَك َو�{. 

إ�دة  طف عليه بعدوقد عُ ،  "G"ضاف ، وهو ضم| lرور با�" إÊك"وا�عطوف عليه ال²ف R " آبائك:"ا�عطوف 
  .مضاف إÒه R �ل جر ":ال²ف"و) G( واGافض هنا اسم–  "G"اGافض، وهو ا�ضاف 

  " xØ "ا�لقة   

  -أي ,مل ا¤فض  - أن يعطف L الضمc ا�خفوض دون إ,دة ا¤افض وðوز بقلة

 " األرحامِ "�ر  -� قراءة سبعية–زة واÒýل \ جوازه قراءة ابن عباس واvسن ا5ي و� ⇐

⇐ Òتعا Iِي تََساَءلُوَن بِه َواألرَْحامِ {: ° قو
�

 .}واي�ُقوا اهللا ا�
 .دون إ�دة اGافض  "بهِ "بالكê معطوف \ الضم| ا�جرور وهو اÊاء R  "األرحامِ "فـ  ⇐

رَْحا{هنا 
َ ْ
حرف عطف، " الواو"ضم| R �ل جر ، : جر ، واÊاءحرف : ا5اء} بِهِ {با¯ر تكون معطوفة \ اÊاء } مِ األ

تساءلون به : "ولو Ûن \ الكث| والغالب لقلنا R غ| القرآن  فنحن عطفنا \ الضم| ا�خفوض من غ| إ�دة اGافض ،
  .\ القليل - قراءة �زة  -لكن جاءت هذه القراءة " وباألرحام
ِي {ا�صب ب: راءة سبعية و� قراءة حفص عن �صم ال¤ نقرأ بها لكن القراءة األخرى أيضا ق /  استطراد 

z
Tا َzُقوا اهللا zَواي

رَْحاتََساَءلُوَن بِِه 
َ ْ
ُقوا { "اهللا"\ لفظ ا¯اللة  اسيكون معطوف "األرحامَ "قراءة ا�صب ال إش²ل فيها �اذا ؟ ألن } مَ َواأل zَواي

 َzاهللا { çوعرفنا أنه يُعطف االسم الظاهر \ االسم الظاهر دون قيد وال �ط ،راءة ا�شهورةواتقوا األرحاَم ، و� الق: يع.  
رَْحا{أما هنا إذا قلنا 

َ ْ
عطفنا من غ|  اTي R �ل جر، وقد "اÊاء"بالكê فإننا عطفنا هذا االسم الظاهر \ الضم| } مِ َواأل

اصة وº ،ي[ أنكر هذه القراءة من شدة تمسكه بهذا القولبل إن بعض ا�حو هذا قليل ،: وقال العلماء  .إ�دة اGافض
ألن القراءة  ؛لكن ال حجة Êم R ذلك ،ألنها ½الف القاعدة ال¤ وضعوها علماء أهل ا5ة أنكروا هذه القراءة ؛ بعض

  .سنة متبعة و¸ذا ثبتت ف° صواب وأفصح الÃم هو �م اهللا سبحانه وتعا� 

  : الفعل عطف الفعل L /  ثانًيا  
 . وضح ذلك باألمثلة والشواهد ما حكم عطف الفعل L الفعل ؟ /   �س  �

، سواء اتفقا R ا�وع  أن يتفق الفعالن ° الزمن: وهو  يشäط Îط مهم جدا�وز عطف الفعل \ الفعل ، لكن 
  -ا�وع ال يهم، األفضل أن يتفقا R ا�وع لكن لو اختلفا ال مانع  -. أم اختلفا

  :�فهم ا¯واب عن هذا السؤال  قاعدة تأصيليةهذه  .ه نقطة مهمة واألفعال قد تتفق R ا�وع و½تلف R الزمنهذ
  ."ماض أو حا� أو مستقبل": الزمن      "أمر  –مضارع   –فعل ماض ":  األفعال ثالثة أنواع

، أيضا أحيانا يأتينا فعل ماض دال \ ا�ستقبل ا�اØ، بلالفعل ا�اØ ال يلزم أن يكون دائًما داال \ الزمن  !تنبيه 

: ، مثال ذلكعل نوعه مضارع لكن دال<ه ا�اØفقد يأتينا ف ؛الفعل ا�ضارع ال يلزم أن تكون دائما دال<ه \ ا�ستقبل
ب زمن ألنها تقل ؛ حرف قلبتسû  "لم" ، "لم"ا�اØ بسبب دخول : مضارع، لكن زمنه :نوعه  "يذهب" "لم يذهب زيد"

 ، Øلم يذهب"ا�ضارع من ا�ستقبل إ� ا�ا "Øا�ا R.  
حولت زمنه ) جاء(ال�طية �ا دخلت \ الفعل ا�اØ  "إنْ " "جاء زيد فأكرمه إنْ : "مثال الفعل ا�اØ دال<ه ا�ستقبل 

 çإ� ا�ستقبل، يع Øا�ستقبل فأكرمه: من ا�ا R إن جاء زيد.  
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أن الفعل ا�اØ يدل \ الزمن : ع الفعل ثالثة ، الزمن ال يرتبط بهذه األنواع ، صحيح أن األصل أن أنوا:  إذن القاعدة

 "اآلن"ا�اØ لكن قد يدخل عليه أمر �عله يدل \ ا�ستقبل ، أيضا األصل R نوع الفعل ا�ضارع أن يدل \ اvا� 
  .ل أو من اvا� إ� ا�اØ فيحول زمنه من ا�ستقب åءأو ا�ستقبل لكن قد يدخل عليه 

 :      اتفاقهما ° الزمن و ا
وع . � �

   "�"مثال  ⇐
ُ
  . يكتُب ع¹� ويقرأ

 "حرف عطف ، :الواو 
ُ
  ."يكتب"فعل مضارع معطوف \  "يقرأ

" 
ُ
�وع فاتفق الفعالن R ا نوعه مضارع وزمنه اvال أوا�ستقبل ، "يكتب"نوعه مضارع وزمنه  اvال أو ا�ستقبل ،  "يقرأ
  .والزمن

ةً َمْيًتا َونُْسِقَيهُ {:ومنه قول اهللا تعاx"  : Ò"مثال  ⇐ َ
ْ

ُْحِ)َ بِِه بَتِ{. 

  .وهو ا�ستقبل : وهو ا�ضارع ، وÂ الزمن : وقد اتفقا R ا�وع  "HِÆ "معطوف \ الفعل  "نس�"هنا الفعل 

� x . وع
  :اóادهما ° الزمن دون ا

ْوَرَدُهُم ا
�ارَ {: قول اهللا تعاÒ:  "�"مثال  ⇐
َ
ِقَياَمِة فَأ

ْ
 .} َفْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم ال

  ."يقدم"معطوف \ الفعل  "أورد"الفعل 
   .ماض "أورد"مضارع و "يقدم"وقد ا·دا R الزمن وهو ا�ستقبل واختلفا R ا�وع فـ

ْورََدُهُم ا�zارَ {
َ
ِقيَاَمِة فَأ

ْ
عن " أورد"ا�ار يوم القيامة، اهللا سبحانه وتعا� ع® بالفعل ا�اØ أي أوردهم }َفْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم ال

ْورََدُهُم ا�zارَ {حكمة بالغية عظيمة اG® ا�ستقبل <حقق وقوعه ، وÂ هذا 
َ
  .يعç فسيوردهم ا�ار يوم القيامة } فَأ

 :قوI تعاx"  Ò"مثال  ⇐

ِي إِْن َشاَء {
�

ْغَهاُر  لََك َخcًْا ِمنْ  َجَعَل َيَباَرَك ا�
َ ْ
ْتَِها األ

َ
ó ْرِي ِمْن

َ
 .}لََك قُُصوًرا َوðََْعْل َذلَِك َجن�اٍت �

  .وقد اتفقا R الزمن واختلفا R ا�وع، "جعل"معطوف \ الفعل  "�عل"الفعل 
 "جعل"} َل إِْن َشاَء َجعَ {لكن ا�هم عندنا أنهما اتفقا R الزمن ! فعل مضارع اختلفا R ا�وع  "�عل"، فعل ماض "جعل"

ال�طية فإنه يدل \  "إِنْ "، والفعل ا�اØ إذا دخلت عليه ال�طية "إِنْ "فعل ماØ نوً� لكنه مستقبل معÄً دخلت عليه 
   .R ا�ستقبل تلحظون اتفقا R الزمن "�عل"} َوَ�َْعْل لََك قُُصوًرا{ ،"إن شاء جعل لك R ا�ستقبل خ|ا"ا�ستقبل أي 

 L االسم ا�ْشبِه I والعكسحكم عطف الفعل  

  .األسماء ا�شبهة للفعل � اسم الفاعل ، واسم ا�فعول ، وصيغ ا�بالغة
  لفعل \ الفعل ، أو هل �وز عطف الفعل \ األسماء ال¤ تشبه الفعل؟أن تعطف هذه األسماء ال¤ تشبه ا هل �وز
ا صح تأويله بالفعل صح عطفه  -يعç يُؤَوُل بالفعل  -فعل لTي سّوغ ذلك أن هذا االسم يشبه ا، وانعم ðوز :اÏواب zلم

  .\ الفعل والعكس
فيجوز أن نعطف الفعل ا�ضارع \ اسم الفاعل و�وز أن نعطف الفعل ا�اØ \ اسم : وأيضا ال يهم نوع الفعل 

  .ضارع وهكذا الفاعل ، والعكس نعطف اسم الفاعل \ الفعل ا�اØ أو اسم الفاعل \ الفعل ا�

  وضح ذلك باألمثلة والشواهد حكم عطف الفعل L االسم ا�شبه I والعكس؟ ما /  xس �
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 .عطف الفعل ا�ضارع وا�اØ ال فرق \ االسم ا�ْشبه � Ûسم الفاعل واسم ا�فعول وصيغ ا�بالغة  ðوز �

  .أنت مشارyنا ° ا¤c و�يب نداءنا:  "�"مثال  ⇐

اسم " :مشارك"، " مشاركُ "فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو معطوف \ " : öيُب "حرف عطف ، " :الواو"
أنت ": فعل كأنك قلت بألن االسم ا�ْشبه للفعل يؤول  ؛تلحظون هنا جاز العطف "فهو مشارك= يشارك = شارك "فاعل ، 
ر هذا االسم بفعل "تشارcنا   . فيجوز أن تَقد�

 { قوI تعاx" Ò"مثال  ⇐
�
 .}اٍت َويَْقبِْضنَ َصاف

   ."صافات"\ االسم ا�َشبzه � وهو اسم الفاعل  "يقبضن"عَطَف الفعل 
فعل مضارع مبç \ السكون التصا� بنون النسوة وهو معطوف \ :}َفْقِبْضنَ {حرف عطف و: الواو
يصُفْفَن : ا<قدير" فَاِعْل "عل \ وزن �ع صاّف ، وصاّف اسم فا} َصافzاٍت {ألن  ؛هنا اسم فاعل:}َصافzاٍت {،و}َصافzاٍت {

   .ويقِبْضَن 

ُمِغcَاِت ُصْبًحا {:ومنه أيضا قوI :  "�"مثال  ⇐
ْ
ْرنَ  "�"فَال

َ
ث
َ
  .} فَأ

ومغ|ة  ، �ع مغ|ة ، "مغ|اٌت "\ االسم ا�ْشبه للفعل  � العاطفة ، عطفنا فعل ماض "فأثرن"فعل ماØ والفاء R  "أثرن"
ر بالفعل ، مغ|ات بمعÄ يُغرن أو أغرن فهو اسم فاعل يشبه ا "فهو مغ| و� مغ|ة =| يغ= أéر"اسم فاعل  zلفعل فهو ُفَقد

  ."فأغرن صبحا فأثرن"

 ..وðوز العكس أيًضا  �

ِْرجُ {: قول اهللا سبحانه وتعاÒ:  "�"مثال  ⇐ُ  ¼)َ
ْ
َمي¼ِت ِمَن ال

ْ
َمي¼ِت َوُ®ِْرُج ال

ْ
َ(� ِمَن ال

ْ
 .} ال

وهو فعل مضارع  "Hرج"\ الفعل  "àرج"وقد عطف االسم ا�ْشبه للفعل وهو اسم الفاعل رف عطف ، ح:الواو 
  .وهذا جائز

 تدريبات L باب عطف النسق 

 خاÅ....... تنا* زيٌد   .�

  بل. د                                  الواو. ج                             الفاء    . ب                 ثم               . أ

: مثل  -معÄ ا�شارcة –من ا�عا´ النسبية ال¤ ال تكون  إال ب[ اثن[ فأك0  "تناI"لو تأملنا áد أن  . "ج"الصواب 
ا�عطوف عليه R وقت تفيد ا�صاحبة ، يعç وقوع اvدث من ا�عطوف وألن الواو  ؛وهذا ا�عÄ خاص بالواو" اختصم"

ألن ! ألنه سيصبح زيد يناJ نفسه وهذا ال يصح  ؛فهنا ا�عÄ غ| مستقيم "تناI زيد ثم خاý": لتواحد Tلك لو ق
  .فأك0 ا�ناجاة من ا�عا´ النسبية ال¤ ال تكون إال ب[ اثن[

"Åالف  الواو هنا تفيد ا�صاحبة  "تنا* زيد وخاº ،ا�ناجاة R تصاحبا ýتفيد " الفاء"، تفيد ال;تيب " ثم"فكأن زيد وخا
  ."الواو"تفيد اإل�اب ، فال يصلح فيها إال " بل"ال;تيب فال يصلح فيها ، 

q. "تفيد" الفاء  ...... 

  ال;تيب وال;ا<. ج              ال;تيب وا<عقيب. بمطلق ا¯مع             . أ

  .تفيد الäتيب واVعقيب،   "ب"الصواب  
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s.  Âيق أو شهيدان( : عليه وسلم ° قول الرسول  ص÷ اهللا "أو"مع  .)اثبت أحد فإنما عليك ن� أو صد¼

  الواو. د                       اإلباحة       . ج                      اإلبهام       . ب                   ا<خي|    . أ

 "أو": نقول "أو"ها بعض ا�حوي[ \ معÄ وهذا اvديث فيه روايات كث|ة ، منها هذه الرواية ال¤ يستشهد ب . "د"الصواب 
ِمَن اللبس  بمعÄ الواو ب�ط أمن اللبس، تأì "أو": قال الكوفيون  ،هنا جاءت بمعÂ الواو

ُ
اثبت أحد فإنما عليك "وهنا أ

يق أو شهيدان يق "ن/ أو صد�  ،رØ اهللا عنه هو أبو بكر الصديق معروف ا�/ �مد ص© اهللا عليه وسلم والصد�
  . –رØ اهللا عنه  –وعثمان  –رØ اهللا عنه  –والشهيدان عمر 

  .ال ينجح ا�همل........ إن الطالب ðتهد  .�

  أو. د                         الواو            . ج                                  الفاء. ب                      ثم       . أ

، �اذا ؟ ألن الفاء فيها معÄ أنه الفاء: الصواب ما هو؟  اواحد ا هذا الفراغ إال حرفيصح أن نضع R ال . "ب"الصواب 
من خصائص الفاء أنها تعطف ما ال صح الÃم ؛ ألن  "ال ينجح ا�هملفإن الطالب �تهد "السببية ، فإذا وضعنا الفاء 

ال يصح أن تكون خ® �اذا؟ ألنها لم تتصل  "ملال ينجح ا�ه"، فا¯ملة هذه )r(\ ما يصلح كونه خ® ايصلح كونه خ®

�لة  "�تهد" "إن الطالب �تهد" اا¯ملة ال¤ يصح أن تصلح خ®و، ليس فيها رابط يربطها باسم إنz ، " رابط"بضم| 
،  "البالط"\ االسم وهو  ا�ئد "�تهد هو" األن فيها ضم| ا؛، و� تصلح أن تكون خ® "إنz الطالب"لـ   اوقعت خ®

Tلك ال �وز أن نضع إال الفاء  ؛ليس فيها رابط ه، �اذا ؟ ألن اال يصح أن تكون خ® "ال ينجح ا�همل"لكن ا¯ملة هنا 
  .فالسببية تربط ب[ ا¯ملت[  ، الرابطألن الفاء فيها معÄ السببية ، والسببية تغç عن 

 حû هنا "قرأت الكتاب حû ا¤اتمةِ " .|

  حرف جر. ج         حرف ابتداء       . ب          حرف عطف      . أ

حرف : ، ويُفهم اآلن حÀ " حÀ اGاتمةَ "، �اذا ؟ ألن بعدها lرور ولو Ûنت حرف عطف لقلنا  حرف جر  "ج"الصواب 
لم أقرأها ،  أ´ قرأت R الكتاب وتوقفت عند اGاتمة: حرف جر " حÀ"اسم lرور ، ومعÄ الÃم إذا Ûنت :جر ، واGاتمة 
   .يعç قرأت الكتاب واGاتمة "قرأت الكتاب حÀ اGاتمةَ "حرف عطف " حÀ"لكن إذا Ûنت 

Ô. "لكن هنا "%مًدا كريٌم لكن� زيًدا +يٌل  إن 

  حرف جر. ج               ِمن أخوات إنّ . بحرف عطف               . أ

ال¤ تكون حرف عطف ال بد أن تكون ا�ون " لكنْ "مشددة ، �اذا ؟ ألن ا�ون  من أخوات إن =لكن� ،  "ب "الصواب 
  .ف° من أخوات إن "لكنz "، أما هذه  "لكنْ "فيها ساكنة 

ã.  إ,دة ا¤افض cا�خفوض من غ cالضم L العطف: 

  ~تنع.  ج                                   جائز بقلة. بجائز بك0ة                       . أ

لكن اTي يهمنا الرأي اTي سار عليه ابن هشام R كتابه  ا، بل إن بعض العلماء جعله ~تنع جائز بقلة،   "ب"الصواب 
  .وهو أنه جائز بقلة

ñ. الفعل L حكم عطف الفعل 

                                 
r    / لقةvاqs 
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  جائز ب�ط ا·اد الفعل[ نو� وزمنا. جائز مطلقا                                                                ب. أ
 جائز ب�ط ا·اد الفعل[ زمنا. جائز ب�ط ا·اد الفعل[ نو�                                  د.  ج

  .، جائز ب�ط ا·اد الفعل[ زمنا  "د"الصواب  

ú. "جلَس وزيد Åٌالعطف هنا "خا 

  ~تنع. ج                                   ضعيف. بحسن                                 . أ

وقد عطفنا عليه من غ| توcيد ومن  "جلس هو"معطوف \ الضم| ا�رفوع ا�تصل ا�ست; يعç " زيد"". ب"الصواب 
، لكن هنا أتينا نأì با�عطوفأو يفصل بفاصل ثم  "جلس هو": يؤcد نقول  ضعيف ، واvسن أنّن هذا إ: غ| فاصل وقلنا 

والعطف  ،العطف هنا ضعيف: ا�كم ، فثلك ومن دون فصلم| منفصل با�عطوف دون أن نؤcد الضم| ا�تصل بض
  .دخاý جلس هو وزي": اvسن أن نقول

 "xµ"ا�لقة   

  ���� دلـبــاب ا8 ����
  :ا8دل أربعة أنواع 

r-  بدل ُ�ّ من ُ�ّ "ا5دل ا�طابق ûويس"          q-  ّ�ُ بدل بعض من         s- بدل االشتمال         ª- ا�باين ا5دل  

 .هو اVـابع ا�قصود با�كم بال واسطة:  ا8دل تعــريف 

vال ، وا�بتدأ ، ، وابه  ل، وا�فعوالفاعل : ا<وابع ، فيخرج مثالً Hُِرج �يع ا�صطلحات ا�حوية ماعدا : "اVابع": قو�
   .فصل Hرج غ|ه ~ا سوى ا<وابع :  "ا<ابع"	مة . وابعت واG® ؛ ألنهن لسنا

 إال ع ا<وابع بقية أنواع Hرج، فصل ثان R ا<عريف:  "ا�قصود با�كم": قو�
ً
طف النسق ؛ ألن ا�عت ليس مقصودا

 .هو ا<ابع ا�قصود باvكم: لكن ا5دل. cذلك ا<وcيد اللفظي وا�عنوي ليسا مقصودين باvكمباvكم ، و

جاء : النسق مقصود باvكم و لكن بواسطة ، فإذا قلت فصل ثالث Hرج عطف النسق ؛ ألن عطف: "بال واسطة": قو�
ýفـ  .�مد وخا"ýكم ، ولكن بواسطة حرف العطف" خاvعطف نسق مقصود با.  
  .جاء �مد أبوك: إذا قلت: أما ا5دل

 .أنه مقصود باvكم بال واسطة -s. مقصود باvكم ، وهو ا��ء -q.  هو تابع-r: هنا بدل" أبوك"فـ 

 Îح اVعريف �

  �اذا Hرجها؟ .Hرج �يع ا<وابع ما عدا عطف النسق : " ا�قصود با�كم": قو� 
 . بل ا�قصود باvكم فيها هو ا�تبوع،  ألنها ليست � ا�قصودة باvكم

  .جاء القوم 7هم: �و  ⇐

  . <وcيد اvكم" 	هم"وجاء ا<ابع هنا وهو " القوم"ا�تبوع   : ا�قصود باvكم
َ   -  لو حذفنا ا<وcيد: أي - ذا ا<ابعه َف ذِ ولو حُ    .K جاء القوم: قالأن يُ  ح� فيِص  ، ا¯ملة تصحz ل

جاء زيد : مثالً ،  بل ا�قصود باvكم فيها هو ا�تبوع ا�عت وا<وcيد وعطف ا5يان هذه ا<وابع ليست مقصودة باvكم ،
  . زيادة توضيح" يمالكر"، و¸نما جئنا با<ابع وهو " زيد: "فا�قصود باvكم .الكريم
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ليس " 	هم"فـ  فقط ، <وcيد اvكم "	هم" :وجاء ا<ابع "القوم"ا�تبوع  :ا�قصود باvكم." جاء القوم 	هم": Æو و
 باvكم 

ً
  .مقصودا

 
ً
 . ºالف ا5دل ، فا5دل هو ا�قصود باvكم وبال واسطة أيضا

 Iرج عطف النسق :"بال واسطة"قوH كم مقصو ألن عطف النسق ؛vلكن بواسطة حرف العطفود با.   
 .أما ا5دل فهو مقصود باvكم بال واسطة

   .جاء زيد وخاÅ" : �"مثال  ⇐

"ýكم هنا وهو ا��ء، لكن بواسطة حرف العطف " خاvالواو"مقصود با" .  
    .أما ا5دل فإنه ا�قصود باvكم بال واسطة 

  .أكلت الرغيف نصفه:  "x"مثال  ⇐

vتلحظون أنه لم يسبق �رف عطفو" الرغيف: "، وليس ا�بدل منه" نصفه: "كم هو ا5دلفهنا ا�قصود با.   
وقع \ نصف الرغيف ال الرغيف 	ه؛ وليس  لوهو األكهو ا<ابع ا�قصود باvكم ؛ ألن اvكم " نصفه"فـ

 .نهال واسطة ب[ ا5دل وا�بدل م :، أي "الرغيف" وا�تبوع "نصفه"هناك واسطة ب[ ا<ابع 

   :للبدل أربعة أقسـام : أقـسـام الـبدل  
   :"ا8دل ا�طابق"بدل N من N أو : القسم األول �

  . ا�ساوي � R ا�عÄ: يعç -، ق معناهبْ هو بدل الíء ~ا هو طِ : تعريفه 

ُمْسَتِقيَم  {:قول اهللا تعاÒ  : "�" مثال ⇐
ْ
َاَط ال ْغَعمْ  ِ,َاَط  "´"اْهِدنَا ال�¼

َ
ِيَن أ

�
  }...َت ا�

  Ðاط اTين أنعمت عليهم : ، فالاط ا�ستقيم هو" �ستقيمالاط ا: "من، بدل بدل � من � ": Ðاط"
  : تلحظون أنه مثله R اإلعراب

  .مفعول به ثان: الاط. ول به أولمفع": نا. "والفاعل ضم| مست; تقديره أنت فعل ،: اهدِ : اهدنا
  . بدل � من � ، أو بدل مطابق من الاط: Ðاط .مة نصبه الفتحةنعت للاط منصوب وعال: ا�ستقيم

  .مررت بأخيك %مدٍ " : x"مثال  ⇐
و�مد هو أخيك ، هنا مطابقة ب[ ا5دل         وا�بدل ، ؛ ألن أخيك هو �مد " أخيك"من  ، بدل بدل � من �": �مد"

وجود ضم| يعود \ � من � بدل ال يش;ط R  "ل وا�بدل منهب[ ا5د"منه å � R ، وألْجل ا�طابقة ا<امة بينهما 
  .للمطابقة ا<امة بينهما: لعلماءا�بدل منه ، �اذا؟ قال ا

 :بدل بعض من N : القسم اbا£ �

  . من ا�بدل منه ايكون ا5دل وهو اhا´ جزءأن : أي،  ما Ûن ا5دل جزًءا من ا�بدل منه:  تعريفه

  . ثلثهلليل قمت ا:  "�"مثال  ⇐
  . بدل من الليل منصوب وعالمة نصبه الفتحة: ثلثه .ظرف زمان منصوب: الليل

  .بدل بعض من � ؛ ألن اhلث بعض الليل وهو مضاف ، واÊاء مضاف إÒه" ثلثه"
  .تلحظون أن بدل بعض من � يش;ط فيه أن يتصل بضم| �ئد \ ا�بدل منه
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  {: قول اهللا تعاÒ  ومنه:  "x"مثال  ⇐
ْ
وا  َوَصم²

ْ
ْنُهْم  َكثcٌِ ُعم� َقُموا  �Øا�ائدة }م¼

"cقو� " كث R وهو بدل بعض من �؛ "عموا:"بدل من واو ا¯ماعة.   

 "الُمبَدل منه"مرفوع وعالمة رفعه الضمة ؛ ألن الضم| " كث|"تلحظون أن . بعض من هذا الgُّ " كث|"و ُ�ّ ،" واو ا¯ماعة"
  .R �ل رفع

 :  بدل بعض من N ويشäط ° �

 ًحا بذِ z ل منه ، وهذا الضم| إما أن يكون مُ بدَ أن يكون متصًال بضم| راجع إ� المُ 
ْ
  "وهو األصل" هرِ ك

ً
   .أو ُمقّدرا

ِرها ، وÂ ا�ثال اhا´  اُمzح" اÊاء"öدون " ثلثه": ا�ثال األول : األمثلة السابقة¹ ف
ْ
هذا " منهم"اÊاء R " كث| منهم" بِذك

ح بذكره "واو ا¯ماعة"ضم| اتصل با5دل وهو �ئد \ ا�بدل منه zو هو ُم .  

ِْه َسبِْيال{: قول اهللا تعاÒ  :الضمc ا�قدر مثال ⇐
َ
Äَِْيِت َمن اْسَتَطاَع إ

ْ
 ا
�اِس ِحج² ا8

َ
Lَ �   .}َوِهللا

والشاهد هنا أن " من استطاع"اء با5دل ُ�ّ ، ثم ج"  ا�اس"، فـ "ا�اس"بدل بعض من � من " من استطاع"
 . بعض من � من ا�اس: ، أي منهممن استطاع : الضم| R ا5دل مقدر، وا<قدير 

 
ً
  .تلحظون أن هذا ا5دل اتصل به ضم| ، لكن هذا الضم| مقدر ليس ظاهرا

 :بدل االشتمال : القسم اbالث �

R تعريفه وضابطه لكن اإلحاطة بما ذكر العلماء وخالفاتهم وما  وطويال اكث| ا·دث العلماء عن بدل االشتمال حديث
 
ً
ما يعنينا ما سنعرضه اآلن وهو خالصة رأي ابن هشام صاحب كتاب أوضح  ، أوردوه من إش²الت فيه ال يعنينا كث|ا

  .ا�سالك

   .ل منه \ معÄ ا5دلبدَ يشتمل �مل المُ ، بدل åء من åء :  تعريـفه

⇐ Iََراِم قِتَاٍل ِفيِه  {:  تعا� قول اهللا : مثـا
ْ
vْهِر ا zلُونََك َعِن الش

َ
  .qrãا5قرة }يَْسأ

  ، �اذا ؟ " الشهر اvرام"بدل اشتمال من ": قتال"
، و مشتمل \ ا�بدل منه  بطريق اvقيقة "قتال"مشتمل \ ا5دل  "يسألون"بالفعل ا�تعلق  "عن"العامل 

  .ن ب[ اvقيقة وا�جاز عالقةأل ؛بطريق ا�جاز" الشهر اvرام"
، السؤال R بطريق اvقيقة" قتال"\ ا5دل يسألونك عن قتاٍل R الشهر اvرام ، تلحظون أن �مل ا�بدل منه مشتمل : أي

هو ا5دل ،  ا�سؤول عنه R اvقيقة فإذنR الشهر اvرام و ليس السؤال عن الشهر اvرام ،  "القتال"حكم اvقيقة عن 
، شهر اvرام lازالسؤال عن ال". الشهر اvرام"و" القتال"�شتمل عليه العامل بطريق ا�جاز؛ للعالقة ب[ ُمبدل منه هو اوال

فالعالقة بينهما أن القتال وهوا5دل R الشهر  لعالقةا اTي جعل هذا ا�جاز سائغا؟ ام. والسؤال عن القتال فيه حقيقة
   .اvرام وهو ا�بدل منه

  : بدل االشتمال °ويشäط  �
  . �ثال السابقوهذا الضم| إما أن يكون مًحا بذكره Û، أن يكون متصًال بضم| يرجع إ� ا�بدل منه 

الشهر "راجعة للمبدل منه وهو " فيه"R " اÊاء"فا5دل اتصل به ضم| ، هذا الضم| �ئد \ ا�بدل منه ، " قتال فيه"
  . "اvرام
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ْخُدوِد  {: قول اهللا تعا�  :مثال الضمc ا�قدر  ⇐
ُ ْ
ْصَحاُب األ

َ
َوقُوِد  ا�zارِ  "ª"قُِتَل أ

ْ
 .}َذاِت ال

  . ل منه بدَ مُ :  "األخدود"، وَ بدل " ا�ار"فـ 
   .وهو ا�بدل منه" األخدود"يعç �ئدة إ�  "فيها�ار : "وا<قدير . �ذوف: الضم| العائد أن  /  الشاهد 

ولكن ب[ " أصحاب األخدود"ألن ا�قتول حقيقة أصحاب ا�ار وليسوا " األخدود"اشتمال من  بدل: "ا
ار" /  /  توضيح 
معÄ ا5دل ، ا5دل وا�بدل منه عالقة ؛ ألن هذه ا�ار Ûن م²نها R األخدود ، فُقِتَل أصحاُب ا�ار ، فاشتمل العامل \ 

مضاف إÒه ، وا�ضاف هو اTي " األخدود"و مضاف ،" أصحاب"ألن  "األخدود"عمل R ا�بدل منه" أصحاب"فالعامل هو 
بطريق اvقيقة ؛ " ا�ار"اشتمل \ ا5دل بطريق ا�جاز و "األخدود"يعمل R ا�ضاف إÒه ، فالعامل اشتمل \ ا�بدل منه 

   .هذا يتنبه �  "األخدود" � سبب القتل وليس" ا�ار"ألن 
  

  ا8دل ا�باين: القسم الرابع 
 ، وأنه ال عالقة وال صلة ب[: أي  ا5دل ا�غاير: باين هوا5دل ا�

ً
فال  ألنه بينهما انفصال تام  ا5دل وا�بدل منه نهائيا

ط أن يتzصل با5دل ضم| يعود \ ا�بدل منه   :عندنا أنواع ا5دل أربعةف .يُشَ;َ
r-� ا5دل ضم| يعود \ ا:  ا5دل ا�طابق أو بدل � من R بدل منه ، �اذا؟ ال يش;ط�  

  .لالتصال ا<ام بينهما فال Çتاج معه إ� ضم|
q- � فرقن ب[ ا5دل وا�بدل منه مسافة واحتجنا إ� ضم| يربط ب[ ا5دل وا�بدل منه ؛ أل: بدل بعض من.  
s- ل منه مسافة وصلة احتجنا إ� ضم| من أجل تعزيز القرابة والوصل بينهما ؛ ألن ب[ ا5دل وا�بد: بدل االشتمال

  .وقرابة
ª -  تاج إ� ضم| ؛ ألنه ليس: "ا�غاير"ا5دل ا�باينÇ ال صلة ب[ ا5دل وا�بدل منههناك أي عالقة و هذا ال.  

  .يعç أن اhا´ àالف ومغاير للمبدل منه وهو األول. ل منهبدَ ف للمُ خالِ ر والمُ غايِ هو ا5دل المُ :  ا8دل ا�باين تعريف
   :أنواع  وهو ثالثة

  : بدل الغلط : ا
وع األول  �
 من غ| قصد ة5تّ أغc مقصود وهو إذا Ûن ا�بدل منه 

ً
  . ، ولكن سبق إÒه اللسان خطأ

  . �صمة ا�ملكة الرياضجدة : Æو  ⇐

لسان ،  زلة: ، يعçإÒه اللسان غلًطا  َق بَ ، ولكن سَ 5تة أبدل الغلط ما هو؟ إذا Ûن ا�بدل منه وهو األول غ| مقصود 
 من غ| قصدف

ً
م ال يريد نطق ا�بدل منه ولكن سبق إÒه اللسان خطأ

�
  . ا�ت¾

، ولكن خرجت  5تةأ ليست مقصودةو وقعت R الÃم "جدة"، فـ " جدة"بدل غلط من " الرياض"واضح أن : تأملوا ا�ثال
 وخطأ ، 

ً
  .للغلط اTي وقع R الÃم بدال هذا ا5دل يسû إذن. ك الغلط هذا بأن جاء با5دلاستدر فا�ت¾ممن اللسان سهوا

ه  zطأ بأن أ، فا�بدل منه غ| مقصود راجع إ� اللسانإذن بدل الغلط َمَردGح هذا ا 5تة ولكن زلة لسان ، فأردنا أن نُصح�
" الرياض"كذلك هنا  ،د ، يعå çء فُِقد وهذا بدل عنهكما يقال عندنا اآلن بدل فاق. نأì باللفظ الصحيح وهو ا�بدل منه
  .بدل غلط يعç بدل åء وقع خطأ

  : بدل النسيـان : ا
وع اbا£  �
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َ بعد ذكره R الÃم فساد القصدمقصوًداوهو إذا Ûن ا�بدل منه  z]ثم تب ،. 

çطأ راجع فيه إ� العقل: يعGر أثناء الاإلنسان قد يت¾م بكالم يقصده لكن . بدل النسيان ا
ّ
أن هذا Ãم تب[z � وتذك

  .فيسû هذا بدل نسيان ،غ| صحيح ، فيأì با5دل من أجل تصحيح ما وقع بسبب النسيان

 :بدل اإل(اب : ا
وع اbالث  �

ل رأيه و ، لكن ا�ت¾م  مقصوًدا قصًدا صحيًحاوهو إذا Ûن � واحد من ا5دل وا�بدل منه  zقصده بذلك ؛ فأ�ب بد z|غ
 َ;َ ف عن األول

َ
cا´ه ، وقصhد ا .  

   "xå"ا�لقة   
  :·دثنا R اvلقة ا�اضية عن أنواع ا5دل ا�بايِن ، واآلن ن�ح هذه األنواع من خالل مثال واحد نقول

  .وذلك �سب قصد ا�ت¾م واختالف اvال والسياق  ،يمكن أن يصدق عليها مثال واحد اbالثة األنواعوهذه 

  .زيًدا خاýًا مْ أكرِ  : "�"مثال  ⇐

r. ن  إنÛ"فـ، ، ولكنه جاء َسبَق لساٍن  5تةأليس مقصوًدا  "زيًدا "Åمنه بدل غلط "خا.  
q.  نÛ مقصوًدا، "زيًدا"و¸ن  z]فـ،  أن هذا القصد غ| صحيح بسبب النسيان ولكن تب"Åبدل نسيان منه "خا.  
s.  نÛ مقصوًدا قصًدا صحيًحا  "زيًدا"و¸ن 

�
بدل  "خاÅ"فـ ،"زيد"بدل  "اÅخ"م غ|z رأيه وأراد إكرام ، لكن ا�ت¾

 . إ(اب

 "بدل من "ً خاýا"
ً
 . "، وهو منصوب مثله" زيدا

ً
 "أن : بدل مباين ، أي" خاýا

ً
 "مبايِن ومغايِر للُمبَدل منه وهو" خاýا

ً
، " زيدا

  .بدل غلط ، وقد يكون بدل نسيان ، وقد يكون بدل إ�اب: وهذا ا5دل ا�باين قد يكون
 "عç إذا كنُت ذكرُت إ� اللسان ، ي اا Ûن راجعإذ /  يكون بدل غلط 

ً
ة لسان ، فهذا يسû بدل غلط فـ " زيدا

z
 "بِزل

ً
" خاýا

 "بدل غلط من 
ً
  ".زيدا

 "إذا كنُت ذكرُت  /  ويكون بدل نسيان 
ً
 أريد ، وأنا ُمت"زيدا

�
د ك´  "أك�

ً
، لكن تب[æ z أن هذا القصد غ| وأقصده" زيدا

رْت -صحيح 
z
  .بدل نسيان" خاý"يسû  فهنا -تَذك

 ، أنا قلُت لَك  "ازيد"إذا Ûن  /  ويكون بدل إ�اب 
ً
 صحيحا

ً
 قصدا

ً
 : مقصودا

ً
ريُدَك أن تُكِرمُه ، ليس زلة  .أكِرْم زيدا

ُ
أنا أ

ْمُت  ا ؛ إنما أريُد منكلسان ، وليس نسيان
z
 ، لكنç بعد أن تكل

ً
 خا"أن  ، تباَدَر إ� ذهçفِْعًال أن تُكِرَم زيدا

ً
أحق� " ýا

  .بمعÄ أ´ أ�بت عن األول وقصدت اhا´ ؛، فُهنا إذا كنُت أقِصُد ذلك فهذا يسû بدل إ�اب"زيد"باإلكرام من 

 .ىدَ ًال مِ بْ غَ  ذْ خُ  : "x"مثال  ⇐

م وسياق اvال واألحوال
ّ
 هذا الِمثال يصلح Êذه األمور اhالثة ، �سب قَْصد الُمت¾

ً
  . أيضا

هَ  zبْل هو السzم ، وا�وا�] ك�  .دى � الس�

 :اإلبدال من الضمائر 

  : مقدمة  �
  إبدال الّظاِهر من الّظاهر: ا�الة األو¥  �

: �وز إبدال الظاهر من الظاهر ، بل �يع األمثلة ال¤ سبقت � إلبدال الظاهر من الظاهر ، مثل. هذا أمٌر متفٌق عليه
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  . وهو بدل اسم ظاهر من اسم ظاهر، " زيد"بدل من " خاý"فـ   .أكرِْم زيداً خاÅاً 

 : اvالة اhانية
ً
  .إبدال الضم| من الضم|، وهذا ال �وز مطلقا

  إبدال الضم| من الظاهر ، :اvالة اhاhة
ً
 هذا ال �وز مطلقا

ً
  .أيضا

 : ، وهذا �وز لكن مع بعض القيود ال¤ سنتعلمها  اآلنإبدال االسم الظاهر من الضم|: اvالة األخ|ة

  :إبدال الضمc من الضمc  /  والً أ �
، أم بدل اشتمال، أمسواء ؛ مطلًقاالضمc من الضمc أن يبدل ال يصح   بدل  أكان ا5دل ُ�ّ من ُ�ّ ، أم بدل بعض من ُ�ّ

 .مباين

 .أنَت مررُت بَِك : أو.     أنتقمَت : أما Æو  ⇐

م أن ف م متوه� zا�ثال ا -بدل من ا<اء " أنت"قد يتَوَه Rا´ -بدل من ال²ف ألول ، وhا�ثال ا R.  
  .هو توcيد لفظي ، و¸نما هذا ليس بدال: نقول

     : إبدال الضمc من الظاهر : ثانًيا  �
  .بدل الضم| من الظاهر أن يُ ال يصح  

 . ياهرأيت زيًدا إ: أما Æو  ⇐

 . ، لم يُسَمع عن العرب عفهذا مثال وضعه بعض ا�حوي[ وهو ليس بمسمو

 çا´ واالسم الظاهر هو األول ، الضم| هو ا5دل والظاهر هو ا�بدل منهال يصح يعhأن الضم| يكون ا .  
م أن ف.ياهرأيت زيًدا إ: أما Æو  zبدل من " إياه"قد يُتوه" 

ً
، و لكن هذا ليس من باب من باب إبدال الضم| من الظاهر" زيدا

و من وضع ا�حوي[ ، وليس فه ،؛ ألنّه ال يُبَدل الضم| من الظاهر بدال "إياه"فال يِصّح ، وال يمكن أن يُعَرب . اإلبدال
  .عن العرب بمسموع

   :إبدال الظاهر من الضمc : ثاbًا  �
  .الظاهر هو ا5دل وهو اhا´ ، والضم| هو ا�بدل منه و هو األول : عكس السابق ، أي

  :إبدال الظاهر من الضم| ال Hلو من أحد حال[

 إن �ن الضمc لغائب : و¥ األا�الة  �

  .هم، واو ا¯ماعةهو ، � ، : R �يع أنواع ا5دل ، ضمائر الغائب مثل : أي  ؛مطلًقااإلبدال  جاز

  { :  "�"مثال  ⇐
ْ
يَن َظلَُموا ِ

z
Tْجَوى اzا� 

ْ
وا �+َ

َ
 sاألنبياء .}َوأ

 ."اووأ+":   تعا�ا¯ماعة R قو�وا�بدل منه هو الضم| الغائب واو  ."ا�ين"ا5دل هو االسم الظاهر 

 :ضم| الغائب هنا هو. وهنا أبد�ا الظاهر من الضم|". واو ا¯ماعة"بدل من  هأن: R إعرابها أوجه ، من هذه األوجه" اTين"
  ". واو ا¯ماعة"

 . ذهبوا إخوتك " :x"مثال  ⇐

  .، وهو بدل � من �" واو ا¯ماعة"بدل من ضم| الغائب " إخوتك"
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� ��ا(: الة اbانية ا cإن �ن الضم.  

 مُ الب أو خاَط لمُ ا: أي ا�قصود باvا� ، 
�
ُ هو جائز ، لكن  فما اvكم؟ .مت¾ أن  من ُ�ّ  إذا Ûن ا5دل ُ�ّ  طشäََ ي

 
ً ّ
 .هذا هو القيد الوحيد اTي �ب أن ننتبه �و الشمول ، و\ اإلحاطة  يكون داال

⇐ N وجُهكتَ بْ أعجَ  : مثال بدل بعض من ç.  

  ."الوجه بعض الرzُجل" وهو بدل بعض من � "وجهك"ا5دل 
 .فهنا أبد�ا الظاهر من ا�ضمر. ضم| حا� وهو àاطب" ا<اء"، و)أعجبتR)ç " ا<اء"بدل من " وجه" 

  .ç �ُمكتَ بْ جَ أعْ  : بدل االشتمال مثال ⇐

: ا8دل ،، وهو إبدال الظاهر من الضم|"ا<اء"ل من هنا بدل اشتما" �م"هذه � ضم| ا�خاطب، و" ا<اء"هنا ف
 .وهو اسم ظاهر، وهو بدل اشتمال، " îمك"

 . أعجبت¢: R قو�  "تاء الفاعل"الضم| اvا�، وهو ا�بدل منه 

  :قول الشاعر :  xمثال  ⇐

  و¸نا لOجو فوق ذلك مظهرا *** وسماؤنانا نا السماء lدُ غْ لَ بَ             

  .، وهو اسم ظاهر ، بدل اشتمال" نا±دُ ": ا5دل 
 .و� فاعل R �ل رفع  ."بلغنا": اýالة \ ا�ت¾م[ R قو�  "نا"الضم| اvا�، وهو  : ا�بدل منه

⇐  ّNُ مثال بدل  ّNُ كبُ|نا وصغُ|نا نا ا�حوَ مْ هِ فَ :  من. 

   .، وهو اسم ظاهر، وهو بدل � من �"كبcُنا وصغcُنا" :ا8دل
   .فاعل R �ل رفع " نا" ، و" فهمنا"اýالة \ ا�ت¾م[ R قو� " نا: "بدل منه ا�

فل{م أن يكون بدل � من �  "مت¾م أو àاطب"دل � من � ، و�ن الضم| vا� ا5إذا Ûن  أننا اش;طنا أنهوالحظوا 
 \ اإلحاطة والشمول ، فقلت

ً ّ
 \ اإلحاطة والشمولهذا ا5دل د "كب|نا وصغ|نا: "داال

ّ
  .ل

      .زيًدا رأيتَك : �و أما ⇐

L ا�  "ازيدً "أن يكون  ال �وزفvاذا؟" ال²ف"بدل � من � من الضم| ا� ،  
   .ليس فيه داللة \ اإلحاطة والشمول ألنه

  ولو ُسِمَع مثل
ُ
 للضم|  توcيًدا "زيًدا" االسم الظاهر هذا َب عرِ ذلك أل

ً
  وز أن يعرب� ال، و "ال²ف"لفظيا

ً
  .بدال

  إبدال االسم والفعل واÏملة 
  .يبدل � من االسم والفعل وا¯ملة من مثلهأنه  /   ا�كم العام

  .دون استثناء وهذا جائز R �يع أقسام ا5دل األربعة

  :بدال االسم من االسم إ �
  .بدال االسم من االسم إ� ما تقدم من األمثلة والشواهد هو من  

  : ن الفعلإبدال الفعل م �
  .إبدال الفعل من الفعل �وز كذلك 
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  {" : �"مثال  ⇐
ً
اما

َ
ث
َ
َق أ

ْ
  }... يَُضاَقْف  "µ´" َوَمن َفْفَعْل َذلَِك يَل

  .Tلك أخذ حكمه R اإلعراب" يلَق "بدل � من � من " يضاَقْف "

  ".    يلق" الفعل بدل من ألنه ؛فعل مضارع lزوم وعالمة جزمه السكون": يضاعف"
 نْ مَ "lزوم؟ ألنه جواب ال�ط " يلَق "�اذا ". يلô"عل مضارع lزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة ، أصلها ف": يلق"

   .عالمة جزمه السكونط lزوم وفعل ال�" يفعل"، "يفعل

 .رْ ؤجَ تُ  هُ ُس تكْ  الفق|َ  مْ طعِ تُ إن " : q"مثال  ⇐

   ."تُطِعمْ "بدل مبايِن من الفعل  ":هسُ تك"  ⇐
  .قد يكون بدل إ�اب ، كما عرفنا R أنواع ا5دل ا�باينوقد يكون بدل نسيان ، و قد يكون بدل غلط ،

  :  إبدال اÏملة من اÏملة �
  .�وز إبدال ا¯ملة من ا¯ملة 

ُكْم بَِما َيْعلَُموَن  {" : �"مثال  ⇐ َمد�
َ
ِي أ

�
ْغَعاٍم َوَبنِ�َ  "��x"َواي�ُقوا ا�

َ
ُكْم بِأ َمد�

َ
  .���الشعراء } أ

أمدكم بما "؛ ألن  ، وهو بدل بعض من ُ�ّ }أمدكم بما تعلمون{بدل من �لة } كم بأنعام وبن[أمدz {:فـجملة 
من ا�عم ال¤ ال تعد وال  نا اهللا با�ال وبالصحة إ� غ| ذلك، أمدz " األنعام وا5ن[: "منها ،نعلم أشياء كث|ة اTي" تعلمون
 �·.  

م ، أو الواقعة عطف نسق ؛ فإنها تأخذ ُحكْ  ا، أو الواقعة توcيد ا، أو ا¯ملة الواقعة نعت أن ا¯ملة الواقعة بدال: ننتبه ألمر
؛ فتكون R �ل نصب أو �ل رفع أو ال �ل Êا من اإلعراب ؛ �سب إعراب ا¯ملة ا�تبوعة ا¯ملة ال¤ قبلها R اإلعراب

  ."السابقة"

 ° الç واÏهر مسلما نْ كُ و�ال فَ  *** عندنا ن� يمَ قِ أقول I ارحل ال تُ " : x"مثال  ⇐

  . "ارحل"بدل اشتمال من �لة  "ال تقيمن"فـجملة 

، فا¯ملة "التُقيمنz أنت"، و" ِارَْحل أنَت "أنت ، : كونة من فعل وفاعل ، الفاعل ضم| مست; تقديره�لة فعلية م": ارحل"
  .اشتمالبدل  نهواألقرب أ، وهو بدل "ارحل"ا¯ملة هنا من الفعل والفاعل بدل من 

  .هو ا�بدل منه� ا5دل ، وا�فرد هو األول وفا¯ملة  وÂ القضية اآلتية نتحدث عن العكس،

    :إبدال اÏملة من ا�فرد �
  ."\ الفعل ا�ضارع �علها تفيد ا<قليل" قد"تبدل ، دخول  قد: الحظوا  " .اÏملة من ا�فرد تبدل قد

 : قول الشاعر :  "�"مثال  ⇐

 وبالشام أخرى كيف يلتقيان***  إÒ اهللا أشكو با�دينة حاجة        

  ". أخرى" ،"حاجة"من ا�فرد  "كيف يلتقيان"أبدل �لة 

   .ا�قصود بها اvاجة ال¤ با�دينة واvاجة ال¤ بالشام ، فهو بدل �لة من مفرد" يلتقيان" :قو�
  يلتقيان كيف ؟: حال ، أي " كيف"وتعرب 

 ت؟عَ نِ إ� السيارة كيف ُص انظر " : q"مثال  ⇐
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حـو  ((  

 rstمن  - rqÁ -صفحة 
 

 وقعت  هذه ا¯ملة" عتنِ كيف ُص "
ً
   ."السيارة" من ا�فرد بدال

" كيف"، فهذه ا¯ملة ال¤ � السؤال بـ " كيف"ده سؤال بـ إذا جاءنا اسم وبع: األسلوب ، أي وهكذا � أسلوب مثل هذا
  .دل من االسم ا�فرد السابق Êا � ب
َ@نُْظُروَن إِ  {:مثالً  بِِل َكيَْف ُخِلَقْت أَفَالَ  ِ

ْ
 اإل

َ
  ."اإلبل"بدل من ا�فرد " كيف ُخِلَقت"�لة  } �

ل� { " : �"مثال  ⇐  َرب¼َك َكْيَف َمد� الظ¼
َ

Òِلَْم تََر إ
َ
  .|�الفرقان}أ

  كيف؟ مد الظل: أي. R �ل نصب حاال: بتُعرَ   -R � هذه ا¯َُمل -" كيف"
  الظل؟ كيف مد: قدمت فأصبح الÃم R الÃم لكن ألن أسماء االستفهام Êا الصدارة و

 ".رب� "بدل من االسم ا�فرد " لكيف مد الظ"فجملة 

  :° بدل اÏملة من ا�فرد وقد اختلفوا ° نوع ا8دل  �
  .نه بدل � من � ، والظاهر أنه بدل اشتمالإ :نه بدل اشتمال ، وبعضهم يقولإ :فبعضهم يقول

  .إ� آخر ؛ فثلك اGالف فيها سائغ وال إش²ل فيه وهذه األمور ½تلف من فهم شخص

 :ط إبدال اسم من اسم متضمن معÂ حرف االستفهام أو حرف ال6 �

  .ر حرف االستفهام أو ال�ط مع ا5دل ذكَ R هذه اvالة �ب أن يُ 

   كم مالك أع�ون أم ثالثون؟ :مثال اإلبدال من االسم ا�تضمن حرف االستفهام  ⇐

حرف االستفهام  "ع�ون"وقد اتصل با5دل ، االستفهام حرف ا�تضمن " كم" بدل من االسموهو  "ع�ون: "ا5دل 
  .دون إ�دة حرف االستفهام مع ا5دل  كم مالك ع�ون أم ثالثون؟: أن تقول  حّ ِص وال يَ  .)أ( اÊمزة

  .أن يذكر حرف استفهام مع ا5دل فيجب، اسم متضمن معÄ االستفهام " كم"فا�بدل منه 

  "�ì"ا�لقة   
إذا Ûن ا�بدل منه اسم استفهام أو اسم �ط ، فيجب علينا أن نُعيد حرف االستفهام وحرف ال�ط مع ا5دل ،  نهإ :قلنا

  :  وانتهينا من الÃم R حرف االستفهام ، و سنوضح حرف ال�ط

  إْن زيٌد و¸ْن خاýٌ  مْ قُ َمْن فَ  :مثال اإلبدال من االسم ا�تضمن حرف ال6ط ⇐
َ
  . معه مْ قُ أ

 لكنç هنا أبدلت" أقم"و جواب ال�ط " يقم"فعل ال�ط . من يُقم أقُم معه: أصل ا�ثال

   "َمنْ "، وهو بدل من "زيد"ا5دل 
ِ "حرف ال�ط معÄ االسم ا�تضمن  هو" َمنْ "   . "نْ إ

   ".إنْ "حرف ال�ط  "زيد" وقد اتصل با5دل
  .دون إ,دة حرف ال6ط مع ا8دل،  Þ " اÅٌ أقم معهمن يقم زيٌد وخ": أن تقول  ال يصح² و �لك 

 باب ا8دل  Lتطبيقات  

ìاخ; اإلجابة الصحيحة ~ا يأ :  

ُكَمهُ  { .� ْcََنْعٍض َف َ
َ
Lَ َبِيَث َنْعَضُه

ْ
ðََْعَل ا¤   :هنا " بعضه" } َو

  .د ـ بدل بعض من �           .ج ـ بدل � من �             .ب ـ بدل اشتمال               .أ ـ توcيد
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  .وهو واضح R هذه اآلية .بدل بعض من �: "د" الصواب

x. " َهنا " أنت" ،  "أنت َك تُ مْ أكر: 

  .ج ـ عطف بيان                          .ب ـ بدل               .أ ـ توcيد

  ، �اذا؟  "ال²ف"من الضم|  بدال" أنت"كون وال يِصح� أن ي. توcيد لفظي" أنت"  "أ" الصواب 
 
ً
 .   ألنه ال �وز إبدال الضم| من الضم| مطلقا

ً
  .كون عطف بيانال يِصّح أن ي و أيضا

�. cمن الضم cإبدال الضم. ...... 

  .ج ـ فيه تفصيل          .ـ ~تنع مطلًقاب           .أ ـ جائز مطلًقا

 : "ب"الصواب 
ً
  .~تنع مطلقا

 :هنا " ¿يعه". هقرأت الكتاب ¿يعَ  .�

  .توcيد معنويد ـ                     .ج ـ توcيد لفظي            .ب ـ بدل اشتمال       .بدل � من �أ ـ 

" �مة"و " �يع"و" 	تا"و" �"و" َقْ[ "و" فسن: "ألن ا<وcيد ا�عنوي يكون بألفاظ àصوصة معروفة ، مثل. "د"الصواب 
  .تكرار اللفظفهو اللفظي  دأما ا<وcي". �"و 

 :هنا " بعضه". رأت الكتاب بعضهق .|

  .د ـ توcيد معنوي              .ج ـ توcيد لفظي          .بدل بعض من �ب ـ              .أ ـ بدل � من �

  .وهو واضح  .بدل بعض من �:  "ب"الصواب 

Ô. }   ًَخاهُ َهاُروَن َوزِيرا
َ
َنا َمَعُه أ

ْ
 :  هنا" هارون".} وََجَعل

  .د ـ بدل مباين             .ج ـ بدل اشتمال           .ب ـ بدل بعض من �               .بدل � من �أ ـ 

  . وأيًضا �وز أن يعرب عطف بيان". أخاه"هو " هارون"بدل � من � ؛ فـ  "أ" بالصوا
ألن القرآن  !!رآن  الق° انال يقعوالنسيان وبدل الغلط ، والنسيانبدل الغلط : ا5دل ا�باين من أنواعه �ب أن يعلم أنو

  .مÝه عن اGطأ والسهو والنسيان

Ø.  )ا�   :بدل N من N، إبدال الظاهر من الضمc ا

  .جائز ب�طج ـ                      .ب ـ جائز مطلًقا                 .أ ـ ~تنع مطلًقا

 "جائز ب�ط أن يكون الظاهر :  "ج"الصواب اGيار
ً
  "وهو الواقع بدال

ً
  .\ اإلحاطة والشمول داال

µ.  من الظاهر cإبدال الضم:  

  .ج ـ جائز ب�ط                      .ب ـ جائز مطلًقا             .~تنع مطلًقاأ ـ 

  . "ا�بدل منه"األول هو الظاهر و "ا5دل"اvكم فيه ~تنع مطلقا ، بمعÄ أنه يمتنع أن يكون اhا´ هو الضم|  "أ"الصواب 

  : مالحظة  �
تقريبًا ، وبقية اvلقة عبارة عن نصائح وتوجيهات من أستاذ ا�ادة جزاه اهللا خً|ا  ú:ttانتE تفريغ هذه اvلقة إ� اýقيقة "

  "واالنتفاع بما جاء فيه، ننصح بالرجوع إ� اvلقات ا�رئية 
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 �تمت �مد اهللا  �
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  ررــمقـردات الــمف
  

باب مصادر غc : أوالً  
  : اbال� 

r- س فّعلقيا .  
q- قياس أفعل . 

s- قياس ما أو� همزة وصل . 

ª -  فاَعَل قياس . 

Á-  قياس فعلل . 

Ô-  ما خرج عما ذكر . 

ã-  Ùالhاسم ا�رة من مصدر ا . 

ñ- يئة منهÊاسم ا . 

ú -  Ùالhاسم ا�رة من غ| ا . 

rt- يئة منهÊاسم ا . 

  
  

  
ً
  : باب اVعجب : ثانيا

r- ±بعض أمثلة ا<عجب السما  .  
q- الفGإعرابها صيغته القياسية وا R . 

s- حذف ا�تعجب منه و�ط ذلك . 

ª - ود صيغتيه� . 

Á- حكم تقديم معملوهما .  
Ô- حكم فصله عنهما . 

ã- وط صوغهما� . 

ñ- ا<عجب من فاقد أحد ال�وط . 

  
  

  
ً
  باب نعم وبئس : ثاbا

r- الف فيهما ب[ االسمية والفعليةGا .  
q-  فاعلهما R ما يش;ط . 

s- }ا¯مع ب[ الفاعل الظاهر وا<مي . 

ª - بعدهما و¸عرابها) ما(ء م� . 

Á- م و¸عرابهTا�خصوص با�دح أو ا . 

Ô-  َِل عُ فَ (ل إ� عْ ·ويل الف . ( 

ã- الف فيهما حبذا وGال حبذا وا . 

ñ- صوص حبذاà حكم . 

ú -  ة حاء حبذا وحّبcحر . 

  

  
ً
باب أفعل اVفضيل : رابعا

 :  
r- وط صوغه� .  
q- ما شذ من فاقد ال�وط . 

s-  ما يتوصـل بـه إ� ا<فضـيل مـن فاقـد
 . ل�وطا

ª - حاالت أفعل ا<فضيل وأح²مه . 

  

  
ً
  باب ا
عت : خامسا

r.  تعريفه .  
q.  حكم ا�عت مع مـا قبلـه مـن حيـث

 . ا�طابقة

s. ا�شتق، ا¯امد : (األشياء ال¤ ينعت بها
ا�شــبه للمشــتق، ا¯ملــة و�وط ا�عــت بهــا 

 ). ا�صدر
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ª.  تعدد ا�عت وا�نعوت وحكم � واحد
 . منهما

Á. vكم من حيث تعدد ا�عوت لواحد وا
 . االتباع والقطع

Ô. حذف ا�نعوت و�وطه . 

ã. حذف ا�عت .  

  
ً
  باب اVوyيد : سادسا

r-   تعريفه  
q-  ـــوي الســـبعة ـــد ا�عن ـــاظ ا<وcي ألف

 . وأح²مها

s- يدcاأللفاظ ا�قوية للتو . 

ª -  يد ا�كرةcتو . 

Á- ]يد الضم| با�فس أو العcتو . 

Ô- يد اللفظيcمعناه، أنواعه وحكـم : ا<و
  . � نوع

  
ً
  عطف ا8يان : سابعا

r-  تعريفه .  
q-  إفادته ا<خصيص R الفGا . 

s-  مطابقته �تبوعه . 

ª -  
ً
 . ما يمتنع فيه إعرابه بدال

  

  
ً
باب عطف النسق : ثامنا

 :  
r-  تعريفه .  
q-  

ً
ما يقت) من حروفـه الت�ـيط لفظـا

Äومع . 

s- فقط 
ً
 . ما يقت) الت�يك لفظا

ª -  Äوخصائصهما) الواو(مع . 

Á-  Äوخصائصهما) الفاء(مع . 

Ô-  Äووضعها موضع الفاء) ثم(مع . 

ã- )Àو�وطها) ح . 

ñ- ) ا�تصلة وا�نقطعة وأح²مها) أم . 

ú -  ´أو(معا ( 

rt- )و�وطها) لكن . 

rr- )و�وطها ) بل . 

rq- ) و�وطها ) ال . 

rs- العطف \ الضم| ا�رفوع ا�تصل . 

rª- العطف \ الضم| ا�خفوض . 

rÁ- عطف الفعل \ الفعل . 

rÔ-  � عطف الفعـل \ االسـم ا�شـتبه R
 . ا�عÄ وعكسه

rã- ما ½تص به الفاء والواو . 

rñ- حذف ا�عطوف عليه بهما . 

  

  
ً
  باب ا8دل : تاسعا

r- تعريفه و�;زات ا<عريف .  
q- بــدل � مــن �، بــدل : أقســام ا5ــدل

بعــض مــن � بــدل االشــتمال، ا5ــدل ا�بــاين 
 . وأقسامه

s- اإلبدال من الضمائر . 

ª - إبدال االسم والفعل وا¯ملة . 

Á- االستفهام اإلبدال من ا Äسم مضمن مع
 . وال�ط

  

  : ا�رجع  �
  . أوضح ا�سالك البن هشام 

  


