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ي ي مقياس الّنحو العر�ب
ف

ات � حما�ف

مقدمة 
بسم اهلل الرمحن الرحيم، وصّل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا حممد 
خامت األنبياء، احلمد هلل الذي كرم اإلنسان بالقرآن، مث عّلمه البيان فكانت اقرأ طليعة 

موكب النور من السماء إىل األرض يف رحلة اإلميان، أما بعد:

الفهم  عملية  يف  البالغة  ألمهيته  وحظوهتا  العربية  اللغة  عمود  العريب  النحو  فيعّد 
واإلفهام، فهو ليس جمرد ضبط ألواخر الكلمات ـــ فحسب ــــ وفق القوانني املتعارف 
عليها وإمنا هو الداللة حبّد ذاهتا فما تلك احلركات إال مقاصد كالمية هدفها اخلتامي 
التأثري يف املتلقي من خالل الرتكيب املفيد املراعي ملقام اخلطاب وظروفه، غري أن العديد 
من  الدارسني يف اجلامعات يعانون من صعوبة مقياس النحو العريب لتشعب قواعده 
من جهة، واختالف اآلراء وتعددها يف جّل مسائله من جهة أخرى، ونزوال عند رغبة 
طلبتنا باملدرسة العليا لألساتذة ـــ السنة الثالثة ملمح أستاذ التعليم الثانوي ــــ قررنا وضع 
هذا املنشور البيداغوجي  بني أيديهم عّلنا نساهم يف التقليل من املعيقات اليت تعرتض 
فهم الطالب واستيعابه للمقرر اخلاص مبقياس النحو العريب يف هذه املرحلة، فتقصدنا 
وضعت كمنت  باعتبارها  املقدمة  احملاضرات  جّل  يف  مالك  ابن  ألفية  على  االعتماد 
توضيحي شارح وميسر للنحو العريب من جهة، ورغبة مناّ يف إحياء تراثنا النحوي من 
جهة أخرى، مع توخينا األسلوب السهل املمتنع القائم على التمثيل و التطبيق الفوري 

للقاعدة املستنبطة.

طالب  إليه  يعود  تربويا  سندا  سيبقى  البيداغوجي  املنشور  هذا  أن  حنسب  كما 
املدرسة العليا لألساتذة بعد خترجه و مزاولته ملهنة التعليم، إذ أن املقرر النحوي املوجه 
بوزريعة  ــ  لألساتذة  العليا  باملدرسة  الثانوي  التعليم  أستاذ  ملمح  الثالثة  السنة  لطلبة 
وعليه  اجلزائرية،  باملدرسة  الثانوية  املرحلة  يف  املقرر  الربنامج  من  حماضراته  مستمدة  ــ 
فالتمكن من هذه احملاضرات سينعكس باإلجياب على عملية التعليم الحقا، واهلل من 

وراء القصد وهو يهدي السبيل.
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المحتويات:
باب التوابع:

1.المحاضرة األولى:النعت.

2.المحاضرة الثانية: البدل.

3.المحاضرة الثالثة: العطف.

4.المحاضرة الرابعة: التوكيد.

باب المنادى:
5.المحاضرة الخامسة: المنادى و المنادى المضاف.

6.المحاضرة السادسة: االستغاثة.
7.المحاضرة السابعة: الندبة

باب العدد:
8.المحاضرة الثامنة: إعراب العدد  و المعدود.

9.المحاضرة التاسعة: كنايات العدد.

باب إعراب الجمل:
10. المحاضرة العاشرة: الجمل التي لها محل من اإلعراب والجمل 

التي ال محل لها من اإلعراب.
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المحاضرة األولى : النعت.

1.تعريف التوابع و النعت
قال ابن مالك يف ألفيته:

ول
أ
ال امسء 

أ
ال عراب  الإ ي 

ن
� وبدل1***يتبع  وعطف  وتوكيد  نعت 

  قال ابن عقيل: التابع هو االسم املشارك ملا قبله يف إعرابه مطلقا، فيدخل يف 

قولك: )االسم املشارك ملا قبله يف إعرابه( سائر التوابع وخرب املبتدأ، حنو: زيد قائم، 
وحال املنصوب، حنو: ضربت زيدا جمردا، وخيرج بقولك: )مطلقا( اخلرب وحال املنصوب، 
فإهنما ال يشاركان ما قبلها يف إعرابه مطلقا، بل يف بعض أحواله خبالف التابع فإنه 
زيدا  ورأيت  الكرمي،  بزيد  مررت  اإلعراب، حنو:  من  أحواله  سائر  قبله يف  ما  يشارك 
البيان  وعطف  والتوكيد  النعت  أنواع:  مخسة  على  والتابع  الكرمي،  زيد  وجاء  الكرمي، 

وعطف النسق والبدل.2
سبق ما  م�مت  بع  �مت فالنعت  اعتلق3***  به  ما  ومس  أو  بومسه    

 عرف النعت بأنه: التابع املكمل متبوعه ببيان صفة من صفاته حنو: مررت برجل كرمي، 
أو من صفات ما تعلق به وهو سببيه حنو: )مررت برجل كرمي أبوه..( 

والنعت يكون للتخصيص حنو: هذا رجل صدوق، فكلمة رجل تنطبق على العامل 
و اجلاهل والكذاب و الصادق وغريها من املعاين، فعند قولنا هذا رجل صدوق نكون 
1       أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو و 
التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، حتقيق سليمان العيوين، ط1، 2014، مكتبة دار املنهاج 

الرياض، ص131
2      يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، اجمللد الثاين،ط1، 

دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  بريوت، لبنان،2008 ، ص163.
3        أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 

و التصريف، ص131
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للتوضيح   النعت كذلك   ويكون  الرجال،   من  غريه  عن  متيزه  بصفة  قد خصصناه 
حنو :مررت بزيد اخلياط، وللمدح حنو: مررت بزيد الكرمي،  وللذم حنو: مررت بزيد 
]النحل:98[،    ﴾ الرج�ي الشيطان  من  هلل  �ج ﴿فاستعذ  تعاىل:  قوله  ومنه  الفاسق، 
وقوله  اثنان،  تلميذان  حضر  حنو:   وللتأكيد  املسكني،  بزيد  مررت  حنو:  وللرتحم 
توكيد  فواحدة   ،  ]  13 ]احلاقة:  واحدة﴾   نفخة  الصور  ي 

ن
� نفخ  فإذا   ﴿ تعاىل: 

إمنا  الواحدة مفهومة من كلمة نفخة، ولكن مع ذلك ال نعرهبا توكيد،  لنفخة؛ ألن 
الداللة  ــــــ من حيث   ينقسم إىل هذه األقسام  النعت  أهنا نعت، فصار  تعرهبا على 
والتوكيد. والرتحم،  والذم،  واملدح،  التخصيص،   : ــــــ  اجلملة  يف  ذكره  من   والغرض 

والذي يدلنا على هذه املعاين السياق، فأنت إذا قلت: مررت بزيد املسكني أو أعط 
زيدا املسكني، ال شك أن املقصود بذلك الرتحم.

 فائدة نحوية داللية: الفرق بني التخصيص و التوضيح يكمن يف أّن التخصيص 
زيد  :جاء  حنو  مبعرفة،  يسبق  التوضيح  بينما  صدوق،  رجل  هذا  حنو:  بنكرة  يسبق 
النجار.و عليه فالتوضيح للمعرفة حنو: مررت بالرجِل اخلياِط والتخصيص للنكرة حنو: 

مررت برجٍل خياٍط1
2 ـــ أنواع النعت و قاعدة اإلتباع.

قبل أن نشرع يف شرح األمور اليت جيب أن يتبع فيها النعت منعوته البّد أن نعرج 
على أنواع النعت، إذ يقسم النعت إىل قسمني: نعت حقيقي ونعت سبيب.

أ.النعت الحقيقي: هو التـابـع الـمكـمـل لـمـتـبـوعـه بـبـيـان صـفـة مـن صـفـاتـه نـحـو: 
هذا رجل فاضٌل، أو هو التابع الذي يدل على صفة يف االسم الذي قبله. و عرفه 
عباس حسن: »ما يدل على معىن يف نفس منعوته األصلي أو فيما هو مبنزلته وحكمه 

املعنوي، حنو:  »هذا رجل عاقل«2

 ب . النعت السببي: هو الـتـابـع املـكمـل مـتبـوعــه بـبيـان صـفـة مــن صـفـات مـا 
يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص165.  1

 ،  1974، ط3  مصر،  القاهرة،  املعارف،  دار  ج3،   الوايف،  النحو  حسن،  عباس   2
ص441. 
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تـعـلـق بـــــه. أي يدل على صفة يف االسم الذي بعده، حنو: جاءين رجٌل فاضٌل أبوه. 
سكنت بيتاً واسعًة غرفُه، وعرفه عباس حسن  : »هو الذي يدل على معىن يف شيء 

بعده له صلة وارتباط باملنعوت، حنو: مررت برجل كرمي أبوه«1

عالمته: يرفع امسًا ظاهًرا )أبوه، غرفه ( 

فائدة نحوية: ال جيوز تقدمي النعت على املنعوت مع بقاء إعرابه نعتا، فإن تقدم 
النعت أعرب على حسب موقعه يف اجلملة، ونعرب املنعوت املؤخر بدال، حنو:

حضر    محمد        الكريم  / حضر الكريم      محمد

فاعل ) منعوت(   نعت          فاعل     بدل من الكرمي مرفوع
ما والتنك�ي  التعريف  ي 

ن
� كرما(3***وليعط  بقوم  )اكمرر  تال  ملا    

  النعت جيب فيه أن يتبع ما قبله يف إعرابه وتعريفه أو تنكريه، حنو: مررت بقوم كرماء، 

ومررت بزيد الكرمي، فال تنعت املعرفة بالنكرة، فال تقول: مررت بزيد كرمي وال تنعت 
النكرة باملعرفة فال تقول: مررت برجل الكرمي  كذلك احلال  مع النعت السبيب  فتقول: 

هاتان مها الشابتان المجاهد أبومها
نالحظ من خالل املثال أّن النعت )اجملاهد( طابق املنعوت ) الشابتان ( يف التعريف 

و يف  اإلعراب ) الرفع(.

قال ابن مالك:
أو  والتذك�ي  التوحيد  لدى  قفوا1***وهو  ما  فاقف  اكلفعل  سوامها 

املرجع السابق، ص 452  1
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف   2

النحو و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو ، ص132.
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اإلعراب  يف  للمنعوت  مطابقته  من  البد  ــــ  سبيب  أو  حقيقي  ـــ  النعت  أن  تقدم 
والتعريف  أو التنكري، وأما مطابقته للمنعوت يف العدد )املفرد، التثنية، واجلمع( واجلنس 
)التذكري، التأنيث( فحكم النعت السبيب فيها حكم الفعل من ناحية األفراٍد والتثنيِة 
واجلمِع إذ يلزُم اإلفراَد  حىت و إن  ورد املنعوت  يف صيغة املثىن أو اجلمع  حنو: مررُت 
برجٍل كرمٍي أبوه، وبرجلني كرمٍي أبومها، و برجال كرمي أبوهم ، قياسا على الفعل الذي 
يأيت بعده امسا ظاهرا فال  تلحقه عالمة التثنية أو اجلمع فنقول: وصل الزائر، ووصل 

الزائران، ووصل الزوار.

ـــ كما أّن النعت السبيب ال يطابق دائما منعوته يف اجلنس حنو: »هاتان مها الشابتان 
اجملاهد أبومها«، إذ نالحظ أّن النعت ) اجملاهد( مذكر، و املنعوت ) الشابتان( مؤنث.

على عكس النعت احلقيقي الذي يشرتط فيه التطابق مع املنعوت يف اجلنس والعدد 
حنو: زرت العامل الفاضل، فالعامل مذكر مفرد، وكذلك حال النعت، ومثله قولنا زرت 

العاملني الفاضلني وزرت العاملتني الفاضلتني. 

 و عليه نستنتج أن:

النعت احلقيقي يوافق املنعوت يف:

الرفع – النصب – اجلر. 	•

التعريف – التنكري 	•

التذكري – التأنيث. 	•

اإلفراد ــ التثنية – اجلمع 	•

 بينما النعت السبيب يطابق منعوته يف اثنني فقط :

1  املرجع السابق ص132.
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الرفع – النصب – اجلر  	•

التعريف – التنكري 	•

أّما من ناحيِة التذكرِي والتأنيث فيتبُع  النعت السبيب االسَم الظاهَر بعده حنو: مررُت 
برجٍل كرميٍة أُمُه. 

ومن ناحية اإلفراٍد والتثنيِة واجلمِع فيلزُم اإلفراَد حنو: مررُت برجٍل كرمٍي أبوه وبرجلني 
كرمٍي أبومها أي: حكمه كحكم الفعل. 

فإذا كان االسم بعد النعت السبيب مثىّن فالنعت ال تلحقه عالمة التثنية، مثل : 
»هذا ولد كرمي أبواه«، و »هذان ولدان كرمي أبومها«، و »هذه فتاة كرمي أبوها«  و 
»هاتان فتاتان جماهد أبوامها«، و إذا كان االسم بعد النعت السبيب مجع تكسري فالنعت 
يكون إما مفردا أو مطابقا ملا بعده، مثل:  »هؤالء أوالٌد كراٌم آباؤهم أو كرمي آباؤهم«، 
»كرام«نعت« و املنعوت »أوالد« نكرة مرفوع. والنعت مثله مرفوع .فقد تبع النعت 
»كرام« ما بعده باجلمع »آباؤهم« ألنه مجع تكسري ،وجيوز أن يفرد النعت و  االسم 

بعده مجع ،فتقول : »كرمي آباؤهم« يف احلالتني »آباؤهم« فاعل للصفة1.

فائدة نحوية: يستثنى من قاعدة المطابقة في النعت الحقيقي ما يلي:

النعت ملنعوته يف  العاقل فإنه ال يشرتط مطابقة  إذا كان املنعوت مجعا لغري  	•
العدد و النوع، فغالبا ما يكون النعت مفردا حنو: سرت في ميادين واسعة.

إذا  ورد  النعت احلقيقي على وزن من األوزان التالية: فعول/ فعيل/مفاعيل/ 	•
مفعال فإنّه يلزم صورة املذكر يف مجيع األحوال حىت و إن كان املنعوت مؤنثا

حنو: هذا رجل شكور/ هذه امرأة شكور 

عزيزة فوال بابسيت، املعجم املفصل يف النحو العريب،  ط1، دار الكتب العلمية، بريوت   1
لبنان 1992/1413م، ص 1124.
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3. شروط النعت : 
إىل شروط النعت باملفرد أشار ابن مالك بقوله:

ِرب
َ
َوذ كَصعٍب   ٍ

ّ
شَتق ُ

�جِ ِسب1***وانَعت 
َ
َوامُلنت َوِذي  ا 

َ
ذ

َ
ك ِه  ِ َوِش�ج

ما ينعت به: ينعت باملفرد، واجلملة، وشبه اجلملة حنو مررت برجٍل ِمْن الصحراء كرمٍي 
يرحُب بالضيِف .

)من الصحراء( نعت شبه مجلة.

 )كرمي( نعت مفرد.

 )يرحب بالضيف( نعت مجلة فعلية. 

أواًل: النعت بالمفرد وشرطه: 

باملشتق، فاملشتق: ما أخذ من  أو مؤواًل  بشرط أن يكوَن مشتقاً  نعتاً  املفرد  يقع 
املصدر للداللة على معىن وصاحبه.2 

ويشمل: 

1.اسم الفاعل حنو:هذا رجٌل عادٌل.

2.اسم املفعول حنو:هذا رجٌل حمبوٌب.

3.الصفة املشبهة حنو: هذا رجٌل كرمٌي .
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف   1

النحو و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، ص132.
2  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص167
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4.أفعال التفضيل حنو: هذا رجٌل أعدُل ِمْن غريِه. 

واملؤول باملشتق: يشمل: 

1 - اسم اإلشارة حنو: أعجبت بالرجِل هذا، أي: املشار إليه.

2 - ذو مبعىن صاحب حنو: هذا رجٌل ذو علٍم، أي: صاحب علم. 

3 - ذو املوصولة حنو: جاءين الرجل ذو قاَم، أي: الذي قام. 

4 - املنتسب حنو: جاءين رجٌل  جزائرّي، أي: منسوب إىل اجلزائر.

ثانيا:النعت بالجملة:

قال ابن مالك:

َرا 
َّ
ُمنـــــك متٍ 

َ
مل ـُ ـــــ ج �جِ َعُتوا 

َ
ا1***َون ً ـــ�جَ

َ
خ عــــِطَيتُه 

ُ
أ َما  ت  ـَ فأعِطيــ

تقع اجلملة نعتاً بشروٍط ثالث:  منها ما هو متعلق باجلملة،  و منها ما هو متعلق 
باملنعوت 

شرطا اجلملة:  أ. 

1 ـــــ أن تكون خربية حتتمل الصدق والكذب.

 
ً
يوما ﴿واتقوا  حنو:  باملنعوت  يربطها  ظاهر  ضمري  على  مشتملة  تكون  أن  ــــ   2
جعون فيه إىل هللا﴾   سورة البقرة آ 281، فاهلاء يف »فيه« تعود على املنعوت »  �مت

﴾  سورة البقرة آ  ً
زى نفٌس عن نفٍس شيئا ج

مت
 ل �

ً
يوما » أو مقدراً حنو: ﴿ واتقوا يوما

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف   1
النحو و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، ص132.



12

ي ي مقياس الّنحو العر�ب
ف

ات � حما�ف

48  والتقدير ال جتزي فيه، وقد حيذف لوجود ما يدل عليه.

كقول الشاعر:

تناٍء    مه  أغ�يّ أدرى  أصابوا***وما   
ٌ

مال أم  الدهِر   
ُ

وطول

 الشاهد:]أصابوا[ حيث حذف الضمري الرابط للداللة عليه والتقدير: أم ماٌل أصابُوُه.

3 ـــ شرط املنعوت: أن يكون نكرة؛ ألّن اجلملة تؤوُل بنكرة فال ينعت هبا إال نكرة 
حنو جاء رجل )يطلب المساعدة.( 

أجاز النحاة وقوع اجلملة نعتاً للمعرف بأل اجلنسية مستدلني بقوله تعاىل »وآيٌة هلم 
الليل نسلخ منه النهار«

الشاهد يف اآلية: وقوع مجله )نسلخ( نعتا للمعرف بأل اجلنسية )الليل( وساغ ذلك 
ألّن أل اجلنسية تقرب االسم من النكرة.

وقول الشاعر: 

ي  ِ
�ن َيُسبُّ اللِئ�ي   

َ
َعل ُمرُّ 

َ
أ  

ْ
د

َ
ي***َولق

َيْعني�ن  
َ
ل ُت 

ْ
ل
ُ
ق َت  َّ ُ �ث َضْيُت  َ َ �ن  

  الشاهد يف البيت: وقوع مجلة]يسبين[ نعتاً للمعرف بأل اجلنسية ]اللئيم[ وساغ 
ذلك ألّن »أل« اجلنسية تقرب االسم من النكرة1.

فائدة نحوية:
»ال« اجلنسية: وهي  »ال« الداخلة على اسم ال يراد به معني، بل فرد من أفراد 
ٍل﴾ األنبياء آ 37، وهي ِإما َأن ترادف  َ ج

َ
 ِمْن ع

ُ
سان

ْ
ن  الإِ

َ
ِلق

ُ
اجلنس مثل قوله تعاىل: ﴿خ

أَفراد  فتشمل كل  ِإنسان من عجل،  السابق: خلق كل  كلمة )كل( حقيقة كاملثال 

1  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص168.
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اجلنس. 

وِإما َأن ترادف كلمة )كل( جمازاً فتشمل كل خصائص اجلنس وتفيد املبالغة مثل: أَنت 
اإِلنسان حقاً.

والتعريف يف ))ال(( اجلنسية لفظي فقط فما دخلت عليه معرفة لفظاً  ونكرة معىن، 
ولذا كانت اجلملة بعد املعرف بـ))ال(( اجلنسية جيوز أن تكون حااًل مراعاة للفظ وَأن 

تكون صفة مراعاة للمعىن .

حكم وقوع اجلمله الطلبيه نعتاً:  	•

وإىل حكم وقوع اجلمله الطلبيه نعتاً أشار ابن مالك بقوله

ِب 
َ
ل
َّ
الط اِت 

َ
ذ اَع 

َ
إيق ُهَنا  ِصِب1***َوامَنع 

ُ
ت ر  ِ

أ�ن  
َ

ول
َ
الق

َ
ف ْت 

َ
أت َوإن 

ميتنع وقوع اجلمله الطلبيه نعتاً؛ ألّن النعَت يوضح املنعوت أو خيصصه فالبد من 
كونه معلوماً والطلبية غري معلومة فال يصح »جاء رجُل اضرْبه أو ال هتنه.«

 فما هو الحكم النحوي لو جاء ما ظاهره يفيد وقوع الجمله الطلبية نعتًا؟ 

تؤول على تقدير »قول« حمذوف هو النعت واجلملة الطلبية معمول للقول احملذوف) 
أي تعرب يف حمل نصب مفعول به(.

  ومن ذلك قول الشاعر: 
واختلط  الظالم  جّن  إذا  قط؟***ح�مت  الذئب  رأيت  هل  ذق  �ج جاءوا 

نعتاً  وقعت  الطلبية  اجلملة  هذه  أّن  فالظاهر  قط؟[  الذئب  رأيت  الشاهد:]هل   

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف   1
النحو و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، ص132.
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)ملذق( وهذا ممتنع فتؤول على إضمار قول حمذوف هو النعت، واجلملة الطلبية معمول 
له والتقدير: جاءوا بمذق مقول فيه: هل رأيت الذئب قط؟1

 وفيما يلي  نقدم وجه اإلعراب  املعتمد:

مبذق: جار و جمرور و هو منعوت

هل: حرف استفهام

رأيت: فعل ماض وتاء املخاطبة فاعله.

الذئب : مفعول به وهو على حذف مضاف  و التقدير لون الذئب

بالسكون  احملل  اشتغال  ظهوره  من  منع  مقدر  على ضم  مبين  زمان  قط: ظرف 
العارض للشعر.

احملذوف  القول   ملقول  به  مفعول  الذئب قط( يف حمل نصب  رأيت  ومجلة )هل 
واملقدر ب مقول، و »مقول« صفة حمذوفة للمذق ، والتقدير: »مبذق مقول فيه هل 

رأيت الذئب قط«

4. أحكام تعدد النعت
أـــ تعدد النعت والمنعوت لعامٍل واحٍد .

ف
َ
اخَتل ا 

َ
ِإذ َواِحٍد   ِ �ي

َ
غ عُت 

َ
ف1***ون

َ
ائَتل ِإذا   

َ
ل قُه  ّرِ

َ
ف ا 

ً
َعاِطف

َ
ف

إذا تعدد النعت واملنعوت لعامٍل واحٍد فإما أن يتفق النعت و إما أن خيتلف، فإذا اتفق   

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص.172  1
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2

و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، ص132.



15

ي ي مقياس الّنحو العر�ب
ف

ات � حما�ف

ُأيت بالنعت مثىن أو مجعاً حسب املنعوت1 .
حنو: كرمت الطالبني املتفوقني/ كرمت الطالب املتفوقني 

وإذا اختلف النعت وجب التفريق بني النعوت بالواو

حنو: كرمت الطالبني املتفوق واملثايل 
ـب ــ تعدد النعت والمنعوت لعاملين.

قال ابن مالك2: 

َمع� ي 
َ

َوِحيد  ْ
ي
َ

َمعُموىل عَت 
َ
اسِتثَنا***َون  ِ �ي

َ
ِبغ تِبع 

ُ
أ ٍل  َ َوعَ

َنا ُمَعيَّ ن 
ُ
َيك إن  اتِبع  أَو  ع 

َ
ُمعِلَنا***َواقط ع 

َ
اقط ا  َ َبع�نِ أو  ا  َ و�نِ

ُ
ِبد

عَت ُمضِمَرا
َ
ط

َ
ع أو انِصب إن ق

َ
َيظهرا***وارف لن  ِصًبا 

�نَ أو   
ً
أ

َ
ُمبَتد

 إذا احتد العامالن ىف املعىن والعمل وجب إتباع النعت للمنعوت رفعا و نصبا و 
جراــــ وهذا ما أشار إليه يف البيت األول ــــ ، حنو:

 جاء   محمٌد   و حضر  خالٌد  الكريمان 

عامل1               عامل2         نعت مرفوع

اتفق »جاء و حضر« يف العمل و املتمثل يف رفع االسم الواقع بعدمها، ويف املعىن 
الذي حيمل داللة احلضور

أّما إذا اختلف العامالن ىف املعىن أو العمل أو يف أحدمها وجب قطع النعت أي 
عدم إتباع النعت املنعوت يف حركته اإلعرابية وعدم إعرابه نعتا حنو: حضر حممد وسافر 

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص174.  1
2  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 

و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، ص133.



16

ي ي مقياس الّنحو العر�ب
ف

ات � حما�ف

على الكرميني أو الكرميان، فالرفع على إضمار مبتدأ أو النصب على إضمار فعل 

فيعرب النعت املقطوع خرباً ملبتدأ حمذوف أو مفعواًل به لفعٍل حمذوف

الكرميني: مفعول به لفعل حمذوف تقديره »أعين«

الكرميان: خرب ملبتدأ حمذوف والتقدير  »مها الكرميان«

مالحظة: النعت املقطوع غري مرتبط بوجود عاملني خمتلفني فحسب وإمّنا قد يقطع 
لفعل  به  مفعول  فاجملتهدين  اجملتهدين،  الطالبان  جاء   حنو:  واحد  عامل  مع  النعت 

حمذوف تقديره »أعين«
ج ـــ حكم حذف العامل في النعت المقطوع .

1ـ وجوب حذفه: 

جيب حذف العامل يف النعت املقطوع إذا كان النعت ملدح حنو: احلمد هلل الكرمُي 
أو الكرمَي، أو لذم حنو: مررت بالرجل الفاسُق أو الفاسَق، أو لرتحم حنو: مررت بالطفل 

اليتيُم أو اليتيَم 

2ـ جواز حذفه:

لتوضيح  أو  لتخصيص  النعت  إذا كان  املقطوع  النعت  يف  العامل  حذف  جيوز 
حنو مررت مبحمٍد النجاُر أو النجاَر وجيوز إظهار العامل فتقول: هو النجاُر أو أعىن 

النجاَر1.

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص175 وما   1
بعدها بتصرف واسع خاصة األمثلة.
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د ــ تعدد النعوت لمنعوت واحد.

ت
َ
ل
َ
ت  

ْ
د

َ
وق  

ْ
ت َ �ثُ

َ
ك  

ٌ
عوت

ُ
ن تِبــــَعت2***َوإن 

ُ
أ نَّ  ـِ ِلِذكِرهـــــ ِقًرا  ـَ ُمفتــــ

أشار ابن مالك يف هذا البيت إىل قضية تعدد النعوت ملنعوت واحد،
الطالَب  زرت  إتباعها،حنو:  وجب  بالنعوت كّلها  إال  اليتضح  املنعوت  فإن كان 

املهذَب املتفوَق الذكَى.

املتخلقني  الطالبني  زرت  حنو:  والقطع  اإلتباع  فيها  جاز  بدوهنا  يتضح  وإن كان 
املهذبان أو املهذبني2.

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، ص133.

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص176   2
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المحاضرة الثانية: البدل  

1.مفهوم البدل: 
قال ابن مالك:

  
َ
ِبـال  ِ

ْ
ك ُ لْ �جِ ُصـوُد 

ْ
ق َ املْ اِبُع  1***التَّ

َ
ل

َ
َبد َسمَّ  ُ املْ ُهـَو  ٍة 

َ
 َواِسـط

البصريني   »اصطالح  يف  فجاء  البدل  تسمية  يف  قدميا  النحويون  اختلف  وقد 
)بدال( وأما  الكوفيني فقال األخفش يسمونه بالرتمجة والتبيني، وقال ابن كيسان 

يسمونه بالتكرير2

إال أن مصطلح »البدل« كان هو األكثر تداوال بني النحاة قدميا وحىت حديثا و 
هو »التابع املقصود باحلكم بال واسطة وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه 

يف مجيع إعرابه من رفع ونصب وخفض وجزم« 3

البيت)التابع املقصود باحلكم بال واسطة(  ابن مالك  كما هو موضح يف  وعرفه 
والبد يف احلّد أن يكون جامعا مانعا.

فـ )التابع( جامع لكنه غري مانع؛ ألننا لو اقتصرنا عليه وقلنا: البدل هو التابع دخل 
فيه مجيع التوابع.

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، حتقيق سليمان العيوين، ط1، 2014، مكتبة دار املنهاج 

الرياض، ص138.
أبو العرفان حممد بن علي الصبان الشافعي، حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية   2

ابن مالك،ج3، تح طه عبد الرؤوف سعد، املكتبة التوفيقية،مصر، ص664 ، )د ط(
حممد بن حممد الرعيين، الكواكب الدرية على متممة األجرومية، ج3 ، ط 1، مؤسسة    3

الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، 1990، ص275.  
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وقوله: )املقصود باحلكم( هذا فصل جامع لكنه غري مانع؛ ألن معناه: 

أن املتكلم قصد هذا البدل لكن يدخل فيه بقيه التوابع مثال إذا قلت: قام زيد بل 
عمرو، فاملقصود باحلكم عمرو، ومع ذلك ال نقول:

واسطة(. )بال  بقوله:  أخرجها  وهلذا  البدل،  باب  من  عمرو(  )بل  إن    
تابع مقصود باحلكم، لكن  أنه ال يكون بواسطة احرتازا مما عطف ببل، فإنه  يعين: 

بواسطة وهي حرف العطف.

التوابع  بقية  ، خيرج  باحلكم  املقصود  ، وبقولنا :  التَّوابع  يشمل مجيع   : فالتابع   
ا هي ُمَكمَّلة للمقصود باحلكم،  كالنعت،  والتوكيد ألهنا ليست مقصودة باحلكم ، وإمنَّ

وهو ) املتبوع ( .

وبقولنا : بال واسطة، خيرج عطف النَّسق، ألنه تابع بواسطة حرف العطف.

 أّما البدل فهو مقصود باحلكم بال واسطة، حنو : جاء أخوك حممٌد فمحمٌد : بدل 
مقصود باحلكم وهو ِنْسبة اجمليء إليه بال واسطة بينه وبني متبوعه )أخوك(1.

يقول األستاذ »عباس حسن« يف تقريب معىن البدل لو مسعنا من يقول: »َعَدَل 
إىل  السامع  يتطلع  إذ  النـَْقِص،  بعُض  املعىن  يف  يظل  ولكن  املراد،  لفهمنا  اخلليفُة«، 
معرفة هذا اخلليفِة وامسِه: أهو أبو بكر أم عمُر أم عثماُن أم عليٌّ؟ ولو أن املتكلم قال: 
ُعَمُر«، ما شعرنا بنقص يف املعىن ألن )عمر( هو املقصود األساسي  »َعَدَل اخلليفُة 
باحلكم، أي هو الذي يُنسب إليه العدُل، فليس لفظ )اخلليفة( هو املقصود األصيل 

هبذا احلكم.

فكلمة )عمر( تسمى بدال، ألهنا املقصودة باحلكم بعد كلمة سبقتها لتمهد الذهن 
التابع  هلا، وليس بني الكلمتني رابط لفظي يتوسط بينهما، ولذا يعرفون البدل: بأنه 
اجمللد  مالك،  ابن  اإلمام  ألفية  على  عقيل  ابن  شرح  البقاعي،  حممد  الشيخ  يوسف    1

الثاين،ط1، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  بريوت، لبنان،2008 ، ص 222.
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املقصود باحلكم املنسوب إىل تابعه من غري واسطة لفظية تتوسط بني التابع واملتبوع1.
فائدة نحوية: 

ال يشرتط أن يتطابق البدل و املبدل منه تعريفا و تنكريا )ال( خاصة، بل يصّح 
إبدال أّي نوع من مثيله .

2.أنواع البدل:
قال ابن مالك2:

ْ
َتِمل

ْ
َيش َمـا  ْو 

َ
أ  

ً
َبْعضـا ْو 

َ
أ  

ً
اِبقـا

َ
***ُمط

ْ
ِبَبـل وٍف 

ُ
ْعط َ َ

ك ْو 
َ
أ ـى 

َ
ف
ْ
ُيل ْيِه 

َ
َعل

ْب ِ
َ

 ص
ً
ْصدا

َ
 ق

ْ
ْعُز ِإن

ُ
ا اِب  َ ْ ا ِلاِل�ن

َ
ُسِلْب***َوذ ِبـِه   

ٌ
ـط

َ
ل
َ
غ ْصـٍد 

َ
ق  

َ
 َوُدون

ا  
َ

َيـد
ْ
ال  ُ ـلْ بَّ

َ
َوق  

ً
اِلـدا

َ
خ ــُزْرُه 

َ
ى***ك

َ
ُمد  

ً
ْبال

َ
ن  

ْ
ـذ

ُ
َوخ ـُه 

َّ
َحق ُه 

ْ
َواْعِرف  

البدل أربعة أنواع ، هي3 .

 ، منه  للمبَدل  مطابق  ألنه  ؛  اْلُمطَاِبَق  البدَل  وُيَسمَّى  من ُكلٍّ ،  - َبَدُل ُكلٍّ   1
وُمَساٍو له يف املعىن ، حنو : مررت بأخيك زيٍد ، وحنو : ُزْره خالداً . فخالداً : بدل 

مطابق من ) اهلاء ( يف ) ُزْرُه ( .

2 - بدُل بـَْعٍض من ُكلٍّ . وُيشرتط أن يكون البدل جزًءا حقيقيا من املبدل منه، 
ثـُلَُثه:  ومنه قول  وأن يكون يف البدل ضمري يعود إىل املبدل، حنو : أكلُت الرغيَف 
الناظم : قـَبَـّْله اليَد ) أي : قبَـّْله يَده ، أو اليَد منه ( )وقبله اليد( الضمري يف )قبله( يعود 
عباس حسن، النحو الوايف، ج3 ، ط3،  دار املعارف، القاهرة، مصر ،1974 ص   1

.663
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2

و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،ص139.
يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص224 و   3

ما بعدها بتصرف يف األمثلة
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على اإلنسان كله، فقلت: )اليد(، واليد بعض من اإلنسان، فتكون اليد هنا بدل بعض 
من كل، ومثله: قبله الرأس. 

منه  املبَدل  عليه  يشتمل  ممَّا  البدل شيئاً  يكون  أن  االْشِتَماِل . وهو   3 - بدُل 
فهو الدال على معىن يف متبوعه، وأن يشتمل على ضمري يعود إىل املبَدل منه ، حنو : 
أعجبين زيٌد ِعْلُمه . فعلُمه: بدل اشتمال من )زيد( ألن زيداً يشتمل على أشياء كثرية 

منها : الِعْلُم .

ومنه قول الناظم )اْعرِْفُه َحقَّه( جنعل الضمري امساً فنقول: اعرف زيداً حقه، وهذا 
بدل اشتمال.

- البدُل اْلُمَباِين: وهو املراد بقوله : » أو كمعطوٍف بَِبل« وهو قسمان، أشار 
إليهما الناظم يف البيت الثاين ، ومها :

أ- بدُل اإلْضَراب ، وُيَسمَّى بدل : الَبَداء ) أي : الظُّهور ( واملراد: ظهور الصََّواب 
بعد َخَفائِه. وإىل هذا النوع أشار الناظم بقوله: » وذا لإِلْضرَاِب ِإْن قْصداً َصِحْب« واملعىن 
: أن يكون املبدل منه والبدل مقصودين َقْصداً صحيحا، حنو : َساِفْر بالقطاِر بالسيارِة 
، فقد َقَصد املتكلم أن ينصح املخاَطب بالسَّفر بالقطار، مث َبَدا له أّن السَّفر بالسيارة 
أفضل، فََأْضَرَب عن القطار إىل السيارة، و كقولنا » أكلت خبزا حلما« قصدت أوال 
 اإلخبار بأنك أكلت خبزا، مث بدا لك أنك خترب أنك أكلت حلما أيضا، وهو املراد بقوله:

» وذا لإلضراب أعز إن قصدا صحب« أي: البدل الذي هو كمعطوف ببل انسبه 
لإلضراب إن قصد متبوعه كما يقصد.

ب- بدُل الَغَلِط . وهو مراد الناظم بقوله : » وُدوَن َقْصٍد َغَلٌط به ُسِلب« واملعىن 
: أن يكون املتكلُم َقَصَد أن َيْذُكَر البدل لكّنه غلط فذكر )املبدل منه( فتنبَّه إىل غلطه 
فذكر )البدل( حنو : أكلُت ُخبزاً متراً، فأنَت ذكرَت ) خبزاً ( وهو غري مقصود ولكن 
سبق اللسان إىل ِذكره ، مث َصحَّْحَت وذكرت املقصود، وهو البدل ) متراً (  وكقولنا  
»رأيت رجال محارا« أردت أنك خترب أوال أنك رأيت محارا، فغلطت بذكر الرجل، وهو 

املراد بقوله: 
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»ودون قصد غلط به سلب« أي: إذا مل يكن املبدل منه مقصودا فيسمى البدل 
بدل الغلط، ألنه مزيل الغلط الذي سبق، وهو ذكر غري املقصود.

 وهناك ِقْسٌم ثالث،  هو: بدُل النَّْسَيان، وقد جعله الناظم، وكثري من النحويني مع 
بدل الغلط ، فالبدل املباين عندهم قسمان فقط، وهو يف حقيقته كبدل الغلط، والفرق 
بينهما : أن الغلط يتعلَّق باللسان، أما النَّسيان فيتعلَّق باجْلََنان ) الَقْلب ( حنو: صليت 
الظهَر العصَر يف املسجد النََّبويَّ، فأنت ذكرت )الظهر( ليس غلطا منك ، بل ِنسيانا 

، مث تذّكرت الصواب، وهو ) العصر(. 

ومثال الناظم : » ُخْذ نـَْباًل ُمَدى« ) النَّبل ( وهو السَّهم،) ُمَدى ( مجع ُمْديَة، 
وهي الشفرة  احلادة، يصلح لألقسام الثالثة يف البدل املباين، فإْن قصدت ) النَّبل( ، 
مث أضربَت إىل) ُمَدى( ، فهو بدل إضراب، وإن قصدت ) املدى ( ولكنك أخطأت 
فذكرت) النَّْبل ( فهو بدل غلط، وإن قصدت ) املدى ( ولكنك َنِسيت، مث تذّكرت 

الصواب فذكرت ) النَّْبل ( فهو بدل ِنْسَيان .

جيب التنبيه إىل أّن بدل  املباين بأنواعه »ال يكون يف القرآن، وال يف الشعر، أما 
القرآن فهو منزه عن الغلط، وكذلك الشعر الفصيح«1

الفصيح«
3.اإلبدال من الضمير:

 إبدال االسم الظاهر من ضمير الحاضر

قال ابن مالك2 

لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  ط1،   ،2 ج  للزخمشري،  املفصل  شرح  يعيش،  ابن   1
1422ه،2001 ،  ص 262

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف   2
النحو و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،ص139
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َ
ل اِهَر 

َّ
الظ  ِ ا�نِ َ

ْ
ال  ِ �ي ِ

َ �ن ***َوِمْن 
َ
َجـال  

ً
ة

َ
ِإَحاط َمـا   

َّ
ِإل  ُ ْبِدلْ

ُ
 ت

  
َ
َمال �متِ

ْ
اش ِو 

َ
أ  

ً
َبْعضـا َت�نَ 

ْ
اق ِو 

َ
***أ

َ
اْسَتَمـال  

َ
اَجـك َ اْب�متِ  

َ
ك

َّ
ن إِ

َ
  اك

متى يبدل الظاهر من ضمير الحاضر1 ؟

ُعلم من كالمه أنه ال جيوز إبدال الظاهر من ضمري املتكلم، ألنه ضمري حاضر فال 
تقول: أكرمتين حممداً، على أن حممداً بداًل من الياء.

وقد يفهم من كالمه أنه جيوز بشروط.

استثىن املؤلف ثالث مسائل جيوز فيها أن يكون الظاهر بداًل من ضمري املتكلم أو 
ضمري اخلطاب:

األوىل يف قوله: ) إال مع إحاطة جال ( واملعىن إال ما أظهر إحاطة، أي: تفصياًل 
دااًل على العموم، فيكون البدل دااًل على اإلحاطة والشمول من شيء حيتمل اإلحاطة 

وحيتمل عدمها.

ِلَنا َوآِخِر� ﴾ املائدة114، ف  »أولنا«  وَّ
أَ
ا ِل

ً
َنا ِعيد

َ
 ل

ُ
ون

ُ
ك

َ
مثال ذلك قوله تعاىل ﴿ ت

بدل من الضمري اجملرور بالالم  وهو » نا«،  وكقولنا جنحتم ثالثـَُتُكم. 

فثالثة : بدل كّل من الضمري ) التاء (

تقول  من كل،  بعض  بدل  صار  يعين:  بعضاً(  اقتضى  )أو  قال:  الثانية:  املسألة 
لشخص ما: بعتك بعضك، فـ )بعض( بدل بعض من كل، وقصد من هذا البعض 

الشمول.

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص 226 و   1
ما بعدها
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وكقول الشاعر:

دامه
أ
وال لســـجن  �ج ي 

املناســم***أوعــــد�ن شــــثنة  فرجـــلي  رجلي 

   » رجلي« بدل بعض من الياء يف » أوعدين «.

واملسألة الثالثة: قوله: )أو اشتمااًل( يعين: إذا كان بدل اشتمال أيضاً جاز أن يبدل 
الظاهر من الضمري احلاضر، مثل: )كإنك ابتهاجك استماال( بكسر اهلمزة، ويصلح 

)كأنك( بفتحها: كأنك ابتهاجك استماال.

لكن بينهما فرق من جهة املعىن، إذا قلت: كأنك ابتهاجك استماال، يعين: تتوقع 
أن ابتهاجه استماال.

وإذا قلت: كإنك.. فإنك تؤكد أن ابتهاجه استمال.

ومن حيث اإلعراب ال خيتلف؛ ألن الكاف على كّل تقدير حملها النصب، سواء 
جعلنا كأن للتشبيه أو الكاف حرف جر وإن حرف مشبه للفعل  للتوكيد.

وقوله: )ابتهاجك( بدل من الكاف يف إنك.

إليه وجذهبم. أو  الناس مبعىن أماهلم  وقوله: )استماال( حيتمل أن املعىن: استمال 
أن استمال مبعىن: مال وتنحى، يعين: صار فيه ميل، ومعناه: أن هذا الرجل بدأ بعد 

البهجة والسرور حيزن.

وإذا قلنا: )استماال( مبعىن أمال الناس فمعناه: أن الرجل لقوة ابتهاجه مييل الناس 
إليه.

وعليه ال يبدل االسم الظاهر من ضمري احلاضر ) أي : املتكلَّم ، أو املخاَطب ( إال 
بشرط ، هو : أن يكون البدُل بدَل كّل من كّل، وأْن يكون مفيداً لإلحاطة والشُّمول 
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، أو يكون بدل اشتمال ، أو بدل بعض من كّل .

به  مثل  وقد  الغائب،  من ضمري  الظاهر  االسم  إبدال  جيوز  أنه  ومفهوم كالمه: 
املؤلف فقال: )كزره خالداً(، فـ )خالداً( بدل من الضمري وهو ضمري غيبة.

ويفهم منه أنه جيوز إبدال الظاهر من الظاهر ومثل له بقوله: )خذ نباًل مدى(، فنباًل 
ظاهر، ومدى ظاهر أيضاً.

فائدة نحوية : ال يبدل الضمير من الضمير ألننا سنخرج من باب البدل إلى 
باب التوكيد كقولنا: »زرت أنت خالدا« فأنت توكيد للتاء في »زرت«

4.البدل من االستفهام
يلي اهلمز  املضمن  وبدل  مهزا، ك  » من ذا أسعيد أم عل«1*** 

   إذا أبدل من اسم االستفهام وجب دخول مهزة االستفهام على البدل، 
حنو » من  ذا  أ  سعيد أم على؟ وما تفعل أ خريا أم شرا؟ ومىت تأتينا أ غدا 

أم بعد غد«؟1
) فَمْن ، وما ، ومىت ( أمساء استفهام تؤدي معىن مهزة االستفهام، ولذا دخلت مهزة 

االستفهام على البدل وجوبا .

ـــ نموذج لإلعراب

من ذا أسعيد أم علي؟

من: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.

ذا: اسم إشارة مبين السكون يف حمل رفع خرب املبتدأ.

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص228.  1
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 اهلمزة: حرف استفهام.

 سعيد: بدل من )من(.

 أم: حرف عطف.

 علي: معطوف على سعيد.

5.إبدال الفعل من الفعل:
قال ابن مالك: 

يعن«1***ويبدل الفعل من الفعل، ك  » من  بنا  يستعن  إلينا  يصل 

   كما يبدل االسم من االسم يبدل الفعل من الفعل ويشمل مجيع أنواع البدل2 .

1 بدل المطابق: 
كقولك: إْن جئتين متِش إيلَّ ُأْكرِْمك . 

فالفعل )متِش(  بدل كل من ) جئتين ( ألن اجمليء هو نفسه املشي .

ومّثل له الناظم بقوله  »من يصل إلينا يستعن بنا يعن » ، ف  » يستعن بنا«   بدل 
من » يصل إلينا« و إعراهبا  على النحو التايل:

من: اسم شرط جازم جيزم فعلني. 

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف   1
النحو و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،ص139

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص 229.  2
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يصل: فعل مضارع فعل الشرط جمزوم مبن.

 إلينا: جار وجمرور متعلق بيصل. 

يستعن: فعل مضارع جمزوم بدل من يصل .
2. بدل االشتمال :

كقول الشاعر :

َباِيَعـا 
ُ
ت  

ْ
ن

َ
أ هللَا   َّ َعلَ  

َّ
اِئَعا***إن

َ
ط َء  جِ

متَ
� ْو 

َ
أ  

ً
ْرها

َ
ك  

َ
ذ

َ
خ

ْ
ؤ

ُ
ت

 فقوله : تؤخَذ ، بدل اشتمال من ) تُبايعا ( ألن األخَذ كرهاً صفة من صفات 
كثرية تشملها املبايـََعة .

3.بدل بعض من كل :
 قولك: إْن ُتَصلَّ تسجْد هلل يرمْحك،  فالفعل )تسجْد( بدل بعض من تصلَّ،  ألن 

السجود بعض من الصالة .



28

ي ي مقياس الّنحو العر�ب
ف

ات � حما�ف

 المحاضرة 3: العطف ) عطف البيان و عطف النسق(
تعريف العطف

قال ابن مالك1:

ْ
َسق

َ
ن ْو 

َ
أ َبَياٍن  و 

ُ
ذ ـا  ِإمَّ  

ُ
ف

ْ
َعط

ْ
ْ***ال

َسَبق َمـا   
ُ

َبَيان  
َ

ن
آ
ال  

ُ
َرض

َ
 َوالغ

ْه
َ
ف ِشْبُه  الصَّ ـاِبٌع 

َ
ت الَبَياِن  و 

ُ
ذ

َ
ْه***ف

َ
ِشف

َ
ِبـِه  ُمْنك ْصِد 

َ
الق  

ُ
ة

َ
َحِقيق

 العطف يف اللغة: »عطف يعطف عطفا: انصرف، وعطف عليه يعطف عطفا: 
رجع عليه   مبا يكره أو له مبا يريد، وعطف الشيء يعطفه عطفا وعطوفا فانعطف 
وعطف فتعطف: حناه وأماله، شدد للكثرة...، ويقال: عطف فالن إىل ناحية كذا 
الذيل من  أطراف  والعطف: عطف   وانعطف حنوه...،  إليه  مال  إذا  يعطف عطفا 

الظهارة على البطانة«2

اصطالحا: االشرتاك يف تأثري العامل، وأصله امليل، كأنه أميل به إىل حيز األول.

 وهو على نوعني:  عطف البيان  و  عطف النََّسق.
أ.عطف البيان:

1. تعريفه:
عطف البيان لغة هو:

»ما يبني به الشيئ من الداللة وغريها، وبان الشيء بيانا: اتضح، فهو بني، واجلمع

1  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، حتقيق سليمان العيوين، ط1، 2014، مكتبة دار املنهاج 

الرياض، ص.135
ابن منظور، لسان العرب، مج 14، دار صادر، بريوت، لبنان، ص 247.  2
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أبيناء، وكذلك أبان الشيئ فهو مبني«1

والبيان أيضا مبعىن: »الفصاحة واللسن واإلفصاح مع  الذكاء وإظهار املقصود بأبلغ 
لفظ والكشف والظهور«2

اصطالحا:  التابع اجلامد املْشِبُه للصَّفة يف توضيح متبوعه وعدم استقالله، حنو: 
أَْقَسَم باهلل أبو حفٍص ُعَمُر . فُعَمُر : عطف بيان؛ ألنَّه ُمَوضٌِّح لـ )أبو حفص (3 فهو 
غري ُمْسَتِقل ؛ ألنه ليس مقصوداً بذاته، بل املقصود )أبو حفص( وإمنا جيء بـ ) عمر 
( لتوضيح وبيان ) أبو حفص ( وهو تابع لـ )أبو حفص ( يف إعرابه ، وإفراده، وتذكريه، 

وتعريفه. وهو جامد ُيشبه الصَّفة؛ ألنه كالصَّفة يوضَّح ما قبله.

تكرار  ألنه  بيانا  العطف  هذا  »ومسي  قيل:  البيان  بعطف  تسميته  سبب  وعن 
لألول مبراردفه لزيادة البيان فكأنك عطفته على نفسه خبالف النعت والتوكيد والبدل 
والكوفيون يسمونه الرتمجة ( ومل حيتج إىل حرف ألنه عني األول والصحيح أن عامله 

عامل متبوعه«4

ما الذي يخرج من تعريف عطف البيان ؟

خيرج ما يلي :

1 - الصَّفة ، فهي تابع توضَّح ما قبلها؛ ولكنها ليست جامدة، فالصَّفة: تابع 
مشتق، أو ُمَؤوَّل باملشتق .

2 - التوكيد وعطف النََّسق، فهما تابعان؛ ولكّنهما ال يوضَّحان متبوعهما .
1  ابن منظور، لسان العرب، مج2، ص198. 

عبد اهلل البستاين، البستان، مكتبة لبنان، بريوت،1996 ، ص12 .  2
اجمللد  مالك،  ابن  اإلمام  ألفية  على  عقيل  ابن  شرح  البقاعي،  حممد  الشيخ  يوسف   3

الثاين،ط1، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  بريوت، لبنان،2008 ، ص192.
حممد بن حممد الرعيين، الكواكب الدرية على متممة األجرومية، ج2، مؤسسة الكتب   4

الثقافية، بريوت، لبنان،1990 ،ص531 .
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املطابقة يف  بدل  باستثناء  ـــ  بذاته  تابع جامد، ولكنَّه مقصود  فهو  3 - البدل، 
قضية القصدية.

2.ُمطَابـََقُة عطِف البـََياِن َمْتُبوَعه.
ِل وَّ

أَ
ال ـاِق 

َ
ِوف ِمْن  ْوِلَيْنـُه 

َ
أ
َ
َوىل1***ف ْعُت  النَّ ِل  وَّ

أَ
ال اِق 

َ
ِوف ِمْن   َما 

تنكريه،  أو  وتعريفه  إعرابه،  يف  ويـَُواِفُقه  قبَله،  ما  يـَْتَبُع  البيان، كالنَّعت    عطف 
وتذكريه أو تأنيثه، وإفراده أو تثنيته أو مجعه، وذلك ألن عطف البيان ُيشبه النَّعت يف 

كونه تابع يوضَّح ما قبله2.
3.حكم تنكير عطف البيان ومتبوعه

قال ابن مالك3

  ِ
ن ـَر�يْ

َّ
ـاِن  ُمَنك

َ
ـــون

ُ
َيك  

ْ
ـــــــــد

َ
ق
َ
ْ***ف

ي
َ ن

� ُمَعـرَّ ِن    ـا
َ
ن ـو

ُ
َيك ا   َ َ

ك  

ما حكُم تنكيِر عطِف البياِن ومتبوِعه ؟

 ذهب أكثر النحويين: إىل امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتني، فهم خيصُّون 
إىل  ، وغريهم :  وابن جينَّ والفارسي،  الكوفيون،  فقط. وذهب  باملعرفة  البيان  عطف 
جواز أن يكونا نكرتني، وأْن يكونا معرفتني، كما يف قوله تعاىل: يف سورة إبراهيم آ 
اٍء َصِديٍد ﴾، فصديد : عطف بيان لـ ) ماء (  ٰ ِمن مَّ ُ َوُيْس�متَ َّ �ن َ ن َوَراِئِه �جَ 16 ﴿  ّمِ
ٍة 

َ
ْيُتون

َ
ٍة ز

َ
َباَرك َرٍة مُّ َ ج

َ ث
 ِمن �

ُ
د

َ
ومها نكرتان، ومنه قوله تعاىل يف سورة النور آ 35 ﴿ُيوق

ٍة﴾، فزيتونة: عطف بيان لـ ) شجرة ( ومها نكرتان، وهذا الرأي هو  ِبيَّ ْر
َ
 غ

َ
ٍة َول ِقيَّ ْ َ  �ث

َّ
ل

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف،ص 135

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص193.  2
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   3

و التصريف، ص135
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الرَّاجح، وإليه ذهب النَّاظم، بقوله: » فقد يكونان منكَّرين«1.
4. بيان ما َيْصُلح من عطف البيان أن يكون بداًل، وما ال يصُلح.

قال ابن مالك2:

ُيـَرى ٍة   ِليَّ
َ

ِلَبــــــد   
ً
ِلــا َوَصـا ُم  َيْعُمَرا*** 

َ
ال

ُ
غ �ي ـِو  ْ َ �ن  ِ

ـــــ�يْ
َ
غ  

ن
�

ِرىَّ 
ْ
  الَبك

ِ
ــــــاِبع

َ
ت ـــٍر 

ْ
ِو  ِبش ْ َ َّ*** َو�ن ْر�نِ َ  ِبــاملْ

َ
ل

َ
 ُيْبـــد

ْ
ن

َ
ْيَس أ ـَ َولـ

كلُّ ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدل كّل من كّل ، حنو: جاء 
حممٌد أخوك، )أخوك ( عطف بيان، وجيوز إعرابه بداًل .

واْسَتثـْىَن الناظم من ذلك مسألتني يتعنيَّ فيهما أن يُعرَب التَّابع عطف بيان، ومها 
:  أن يكون التابع مفرداً معرفة معرباً، والمتبوع منادى

 حنو : يا غالُم حممداً . فمحمداً : عطف بيان ، وال جيوز أن يكون بداًل؛ ألن 
البدل  هو الذي يصح  أن حيّل حمل املبدل منه ، فلو قلت: يا حممداً، مل جَيُز ألنَّ ) 

حممداً ( مفرد علم، واملنادى املفرد العلم حكمه البناء .

ومن ذلك قول الناظم : يا غالُم يعمَر . فيعمَر : عطف بيان منصوب، وميتنع أن 
يكون بداًل، ألنه ال يصح قولنا : يا يعمَر ) بالنصب ( ألّن املنادى املفرد العلم جيب 
بناؤه على الضم، وورد كّل من حممد ويعمر بالنصب إتباعا حلركة املنادى )غالم ( فهو 

مبين على الضم يف حمل نصب.

1  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص 194.
2  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 

والتصريف، ص 135.
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وجه اإلعراب:

يا: حرف نداء

غالُم: منادى مبين على الضم يف حمل نصب.

 يعمَر: عطف بيان منصوب و عالمة نصبه الفتحة.

أن يكون التابع خاليا من ) أل ( والمتبوع مقترن بـ ) أل ( وقد أِضيف إليه   - 1
وصف مقترن بـ ) أل ( حنو:

2 -  أنا  الضارُب         الرجِل            زيٍد . 

 وصف مضاف      مضاف إليه     عطف بيان مقترن ب  »ال«                                                                                           

فزيد : عطف بيان ، وال جيوز أن يكون بداًل من )الرجل( ألن البدل  يصح فيه  أن 
حيّل حمل املبدل منه، فلو قلت : أنا الضارُب زيٍد، مل جيز ألّن الوصف )الضارب( إذا 
كان مقرتنا »بأل« ال ُيضاف إالّ إىل ما فيه )أل( ولذلك مل جيز قولنا : أنا الضارُب 

زيٍد ، ألن الوصف مضاف إىل العلم )زيد(.

وهذا ممَّا ال جيوز عند مجهور النحويني،  وقد أجاز ذلك الفرَّاء ، والفارسي.

 قال شاعر: 

  ٍ
ْ ِرىَّ ِب�ث

ْ
ــــاِرِك الَبك نُ التَّ ـــــوَعا***أنـــا ا�ج

ُ
ُبـــــُه ُوق

ُ
ق ْ ُ �متَ ــــ�يْ

َّ
ْيِه الط

َ
َعل

 الشاهد : التارِك البكريَّ ِبْشٍر .

 وجه االستشهاد : قوله ) بشر ( يتعنيَّ أن يكون عطف بيان من )البكرّى ( وال 
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جيوز أن يكون بداًل، ألنه ال يصلح أن يكون التقدير : أنا ابن التارِك بشٍر .

جُييزان  للفرّاء والفارسي فهما  العلم ، خالفا  التارك ( ال ُيضاف إىل  فالوصف ) 
أن يكون ) بشر ( بداًل من ) التارك ( ألّن مذهبهما : جواز إضافة الوصف املقرتن 

»بأل« إىل العلم .

  وقد أشار الناظم بقوله : » وليس أن يُبدل بالمرِضيَّ«  إىل : عدم ِرَضاه عن 
مذهب الفرّاء، والفارسي يف جتويزمها إضافة الوصف املقرتن »بأل« إىل العلم ، وإعرابه 
بداًل، كما يف قول الشاعر: أنا ابن التارك البكرّى بشٍر. فهما جُييزان أن يكون ) بشر 

( بداًل من ) التارك (. وهذا اإلعراب ال يرتضيه الناظم1 .

من أشهر مواطن استخدام عطف البيان نذكر:

ـــــ استعمال االسم اجلامد احمللى ب )ال( بعد أمساء اإلشارة حنو: جاء هذا الرجل .

ــــ استعمال االسم العلم بعد الكنية حنو:  انتقلت اخلالفة إىل الفاروق عمر  .

ــــ استعمال املوصوف بعد  الصفة: زرت اخلضراء تونس.

ــ التفسري بعد املفسر حنو: العسجد أي الذهب ...........

 ب ـــ عطف النسق
تعريفه  .1

 قال ابن مالك

ْ
َسق

َّ
الن  

ُ
ف

ْ
َعط  

ٍ
ُمْتِبع ْرٍف  َ �ج ٍل  1***�مت

ْ
ق

َ
َصد َمْن  َناٍء 

َ
َوث ِبُودًّ  ُصْص 

ْ
خ

َ
اك

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص 196.  1
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النسق يف اللغة التتابع، جاءت مادة »نسق« يف املعجم العريب مبعىن: »النسق من       

كل شيء: ما كان على طريقة نظام واحد، وقد نسقته تنسيقا، وخيفف ابن سيده: 
حرو ف  يسمون  والنحويون  السواء،  على  نظمه  ونسقه  نسقا  ينسقه  الشيء  نسق 
العطف حروف النسق ألن الشيء إذا عطفت عليه شيئا بعده جرى جمرى واحدا...، 
ويقال ناسق بني األمرين أي تابع بينهما...، والنسق: العطف على األول على نظام 

واحد« 2

 اصطالحا هو : التَّابع الذي يتوسَّط بينه وبني متبوعه أحد حروف العطف ، حنو 
: اْخُصْص ِبُودًّ وثـََناِء َمْن َصَدق3 ، وحنو : جاء حممٌد فَعِليٌّ .

فهو« تابع ملا قبله يتوسط بينه وبني متبوعه يف اللفظ أحد حروف العطف، فتبعية 
الثاين لألول يف عطف النسق بواسطة احلرف، فهو متبع«4

وعليه خيتلف عطف النسق عن التوابع يف أنّه ال يـَتـََوسَّط بينها وبني متبوعها شيء.
حروف العطف وأقسامها.  .2

قال ابن مالك5

ــــــا
َ
َّ ف ُ  ِبَواٍو �ث

ً
قــــا

َ
ل
ْ
  ُمط

ُ
ف

ْ
َعط

ْ
ال

َ
ا***ف

َ
 َوَوف

ٌ
ق

ْ
 ِصـد

َ
ِفيك

َ
ْو ك

َ
َم أ

َ
َح�متَّ أ

 
َ
 َو ل

ْ
ْسُب  َبل َ َ  �ن

ً
ظـا

ْ
ف
َ
َبـَعْت ل

ْ
ت
َ
***َوأ

َ
ـال

َ
ِكْن ط

َ
 ل

ٌ
 اْمُرؤ

ُ
ْ َيْبد َ ِكْن  كَ

َ
 ل

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف،ص136.

ابن منظور، لسان العرب، مج 14، ص247.  2
يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص197.  3

عبد اهلل بن أمحد الفاكهي، شرح كتاب احلدود يف النحو،  حتقيق  املتوىل رمضان أمحد   4
الدمريي ، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر،1993 ، ص 262.

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   5
و التصريف، ص136
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   حروف العطف تسعة هي: الواو ، ومُثَّ ، والفاء ، وَحىتَّ ، وأَْم ، وأَْو ، وَبْل ، واَل 

، وَلِكْن .

وتنقسم إىل قسمني :

1 - قسٌم يفيد املشاركة بني املعطوف واملعطوف عليه مطلقا ) أي : يف اللفظ 
واملعىن (، واملراد باللفظ : اإلعراب .

 وهذا القسم ستة أحرف : الواو ، ومثَّ ، والفاء ، وحىت ، وأم ، وأو ، حنو :

جاء زيٌد وعمٌرو، و: فيك ِصْدٌق وَوفَاٌء، و: مررت بزيٍد مث خالد، و: رأيت زيداً 
فـََعْمراً، و: َقِدم احلجاُج حىت املَشاُة، و: أزيٌد عندك أم خالد، و: جاء زيٌد أو خالد.

2 - قسٌم ُيَشرَّك املعطوف مع املعطوف عليه لفظاً فقط )أي : يف اإلعراب فقط( 
وهذا القسم ثالثة أحرف : بل، وال، ولكْن، حنو: ما قام زيٌد بل عمٌرو، وال تضِرْب 

زيداً لكن َعمراً، و:مل يـَْبُد امرٌؤ لكْن َطاَل.  ) والَطاَل : ولد الظَّبـَْية أَوَّل ما يُوَلد (1 .
3.معانى حروف العطف.

1  . معنى حرف العطف »الواو« و اختصاصه.
قال ابن مالك2: 

 
ً
َســـــاِبقا ْو 

َ
أ  

ً
ِحـــقـا

َ
ل   ِبـَواٍو 

ْ
اْعِطف

َ
***ف

ً
ُمَواِفقـا  

ً
ُمَصاِحبــــا ْو 

َ
أ  ِ

ْ
ك ُ الْ  

ن
�

�
ْ
ُيغ ل  ِذى 

َّ
ال  

َ
ف

ْ
َعط ا  َ

�جِ ُصْص 
ْ

َواْب�***َواخ ا 
َ

َهذ  
َّ

ف
َ
اْصط ـ 

َ
ك َمْتُبـوُعُه 

تيب  الرتَّ تُفيد  ال  فهي  البصريين ,  عند  المتعاطفين  بين  الجمع  لمطلق  الواو: 
يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص198.  1

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2
و التصريف،ص 136.
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ِنسبة اجمليء  فإذا قلت : جاء زيٌد وخالد، دّل ذلك على اجتماعهما يف  عندهم . 
إليهما بدون إفادة الرتتيب ) أي : اشرتكا يف اجمليء مع احتمال أنَّ خالدا جاء بعد 
زيد، أو جاء قبله، أو جاء مصاحباً له ( ويتبنّي ذلك بالقرينة، فتقول: جاء زيٌد وخالد 

بعده أو قبَله أو َمَعه .

فإذاً ) الواو ( تفيد االشرتاك دون ترتيب , فيعُطف هبا الالَّحق ) أي : املتأخَّر ( 

أما الكوفيون فيرون: أنها تفيد الترتيب و استدلوا بقوله تعالى ﴿ إن هي إل 
يا﴾  اجلاثية 24 آ إذ املوت أوالُ مث احلياة1 وُردَّ عليهم أهنا لو 

ن
وت و �

ن
حياتنا الدنيا �

كانت تُفيد الرتتيب لكان ذلك اعرتافاً من الكفار بالبعث بعد املوت , فاملوت أواًل، 
مث احلياة بالبعث،  ولكّن األمر ليس كذلك , فالكفار يُنكرون البعث ، وإمنّا املراد هنا 
بقوله تعاىل : ) أي : حياهتم الدنيا اليت هي قبل املوت ( فالواو التدّل على الرتتيب .

 و عليه فالواو« إذن للجمع املطلق وإشراك املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم 
واإلعراب من غري إفادة ترتيب أو تعقيب«2

بم تختصُّ الواو3 ؟

تختّص ) الواو ( من بني حروف العطف : بأهنا تعطف امساً على اسم ال َيْكَتِفي 
الكالم به ) أي : اليكتفي املعىن بذكر املعطوف عليه فحسب ( حنو : اختصم زيٌد 
وخالد , ولو قلت : اختصم زيٌد ,مل جيز ألن االختصام ال يكون إال بني اثنني فصاعداً 

. ومثله : اصطفَّ هذا وابين , وتشارك زيٌد وخالد  )عطف املفاعلة(.

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص 199  1
مكتبة  اإلعراب،   ملحة  البصري:شرح  احلريري  حممد  بن  علي  بن  القاسم  حممد  أبو   2

صيدا،بريوت، ، 2001،  ص411، )د ط( .
زين كامل اخلويسكي: شرح عصري لكتاب ابن هشام األنصاري دار املعرفة اجلامعية،   3
السويس، ،ج 4 ،2009،  ص210، 211 ، )د ط(، و حممد املغالسة، النحو الشايف الشامل 

،دار املسرية للنشر، ط1، 2007،ص 479.
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فكلُّ ما ال يقع إال من ُمتعدِّد ال يُعطف إالّ بالواو فقط، واليعطف بالفاء ، وال 
بغريها من حروف العطف .

* وتختّص : بأهنا تعطف النعوت املتفرَّقة مع اجتماع منعوهتا، حنو : جاء الطالبان 
اجملتهُد والكسالُن .

وتختص : بأهنا تعطف عامال قد ُحِذف وبقي معموله،  حنو : َعَلْفتـَُها تِْبناً وَماًء ، 
والتقدير : علفُتها تِْبناً وأسقيتها ماًء . 

* وتختّص بأهنا يعطف هبا  يف اإلغراء و التحذير حنو: الصدق و األمانة/ إياك 
والكذب. 

و  السكوت  توكيده حنو:  و  املعىن  لتقوية  مرادفه  الشيء على  بعطف  * وتختّص 
الصمت فيهما الكثري من احلكمة. 

 2.معنى الَفاِء وثُمَّ.
قال ابن مالك1:

َصـاِل 
َّ
ِبـات ِتيـِب  ْ

لل�متَّ ـاُء 
َ
ف
ْ
ِفَصــاِل***َوال

ْ
يــِب  ِبـان ـِ تــ

ْ ِلل�متَّ  َّ ُ  َو�ث

تدّل ) الفاء ( على : الرتتيب  والتَّعِقيب . وهذا معىن قوله :  »باتَِّصال« ) أي 
 : معناه  زيٌد فخالد،  فقولك : جاء   ) املعطوف عليه  املعطوف  و  ُمْهلٍة بني  بال   :
أن زيداً جاء أواًل- وهذا هو الرتتيب - وأنَّ خالدا جاء بعده مباشرة بال ُمْهَلة زمنيَّة 
بينهما - وهذا هو التعقيب- أي: »أن يقع املعطوف بعد املعطوف عليه بال مهلة 

1  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 
و التصريف،ص136.
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زمنية ملحوظة«1.

وتدل ) ثم ( على : الرتتيب ، والتَـّرَاِخي . وهذا معىن قوله : » بانفصال« ) أي : 
م �ث يقولون هذا  يد�ي

أ
ن يكتبون الكتاب �ج بينهما ُمْهَلة زمنيَّة ( كقوله تعاىل﴿فويل للذ�ي

من عند هللا﴾ البقرة 79 ،  وكقولك : جاء زيٌد مثَّ خالد، معناه : أن زيداً جاء أوال  

وأّن خالدا جاء بعده بفرتة زمنّية . 
 3.معنى َحتَّى وشروطها.

قال ابن مالك2:

 
َ
ٍ َول

ّ ُ
 ك

َ
 َعل

ْ
�متَّ اْعِطف َ

 �جِ
ً
ـالَ ***َبْعضا

َ
ت ِذى 

َّ
ال  

َ
اَيـة

َ
غ  

َّ
ِإل  

ُ
ون

ُ
 َيك

   معنى حتَّى : الدَّاللة على أّن املعطوف بـََلَغ الغاية يف الزَّيادة ، أو النَّقص بالنَّسـبة 
للمعطوف عليه .

وشروط العطف بها ثالثة، هي :

1 - أن يكون املعطوف امساً مفرداً ، ال مجلة .

2 - أن يكون املعطوف بعضاً حقيقيا من املعطوف عليه، أو كالبعض منه )أي: 
شبيها بالبعض( فالبعض الحقيقي،  حنو : أكلت السمكَة حىّت رأَسها . فالرأس جزء 
حقيقي من السَّمكة،  وحنو : مات الناُس حىت األنبياُء. فاألنبياء جزء من الناس ، وحنو 

: َقِدَم احلجاُج حىت اْلُمَشاُة .

دار  ط1،   واإلعراب،  والنحو  الصرف  يف  الوجيز  ناصف:  وجرجس  إلياس  جوزيف   1
املاليني، بريوت،  1999،ص305 .

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2
و التصريف،ص137.
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والشَّبيه بالبعض ، حنو : أعجبين اإلماُم حىت حديثُه . فحديثه شبيه بالبعض ، 
ِلشدَّة اتِّصاله باملعطوف عليه ) اإلمام ( .

3 - أن يكون املعطوف غاية يف زيادة ، أو نقص .

الزَّيادة على  الغايه يف  الناُس حىت األنبياء ، فاألنبياء بلغوا  فالزيادة  حنو : مات 
الناس يف كّل شيء .

 والّنقص  حنو : قدم احلجاُج حىت املشاُة1 ، وحنو : منع البخيُل ماَله حىت الدينار. 
فالدينار بلغ الغاية يف النَّقص بالّنسبة للمعطوف عليه ) ماله ( .

* وقد اجتمع األمران الزيادة ، والّنقص يف قول الشاعر :

  ُ �متُ
ْ
ن
َ
أ
َ
ف  

َ
اة َ الكُ َح�متَّ   ُ ُ

ك ـا
َ
ْرن َ َصاِغَرا***�متَ

أَ
ال َبِنيَنا  َح�متَّ  َنا 

َ
اُبون َ �متَ

الُفرسان  وهم   ) الكماة   ( فاملعطوف  الكماَة،  قهرناكم حىت  األول :    الشَّاهد 
املَسلَُّحون بلغوا الزيادة بالنَّسبة إىل املعطوف عليه الضمري ) كم ( والفرسان جزء من 

الضمري .

الشاهد الثاني : هتابوننا حىت بنينا، فاملعطوف )بنينا( وهم الصَّغار بلغوا الّنقص 
بالنسبة إىل املعطوف عليه الضمري )نا( وهم الرجال .

4. معاني حرف العطف أم                                  
قال ابن مالك2

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص202  1
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2

و التصريف، ص137.
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ْسِوَيْه
َّ
الت ِز  ْ مهَ  َ ْ ِإ�ث  

ْ
اْعِطف ا  َ

�جِ ْم 
َ
ِنَيـْه***َوأ

ْ
ُمغ ّىٍ 

َ
أ ِظ 

ْ
ف
َ
ل َعْن  َزٍة  ْ مهَ ْو 

َ
أ

 ومعىن  »أم« االستفهام وهلا فيه موضعان: أحدمها أن تقع معادلة متصلة هبمزة 
االستفهام على معىن ، واآلخر أن تقع منقطعة على معىن »بل«1

وعليه فإّن أَْم على قسمني : -1 ُمنـَْقِطَعة،  سيأيت الكالم عليها .       

2 - ُمتَِّصَلة،  وهي املقصودة هنا .

ما عالمة َأم المتَّصلة ؟

  أم المّتصلة ، هي : اليت تقع بعد :

 أ- همزِة التَّْسِويَِة ، حنو: َسَواٌء عليَّ أَُقْمَت أم قـََعْدَت وحنو: ما أُبَايل أِجئَت أم 
 ْ

ُ
ْنِذْرمه

ُ
ْ ت ْم لَ

َ
ْم أ ُ ْر�متَ

َ
ذ

ْ
ن
َ
 أ

َ
ْم أ ِ

ْ �ي
َ
ُروا َسَواٌء َعل

َ
ف

َ
نَ ك ِذ�ي

َّ
 ال

َّ
ذهبَت،  ومنه قوله تعاىل :  ﴿  ِإن

َ ﴾ البقرة آ )6(       
ِمُنون

ْ
ل ُيؤ

ب- همزة ُمِغنَيٍة عن ) أّي ( وهي همزة التّـَْعيين، حنو : أزيٌد عندك أم خالد؟ 
فاالستفهام باهلمزة هنا ِلطََلب تعيني أحدمها،  وقد أغنت اهلمزة عن السؤال بأّي   ) 
ُه 

َ
 ِعند

ً
اَدة َ َ َ �ث �متَ

َ
ن ك ُ ِمَّ لَ

ْ
ظ

َ
ُ َوَمْن أ ِم اللّ

َ
ُ أ ْعلَ

َ
ْ أ ن�متُ

َ
 أ

َ
 أ

ْ
ل

ُ
أيُّهما عندك ؟ (2 وقوله تعاىل ﴿ ق

﴾  البقرة آ 140. ِ
ّ

ِمَن الل

لماذا ُسمَّيت أم ُمتَّصلة ؟ وما الفرق بين همزة التسوية،  وهمزة التعيين؟

 . بأحدمها عن اآلخر  ُيْستـَْغىَن  بعدها ال  قبلها  وما  ما  ُمتَّصلة، ألّن  أم    مُسَّيت 

 (، اجلزائر،2009 ،ص342  مليلة،  اهلدى، عني  اإلعراب،دار  قصة  القاليت:  إبراهيم   1
دط(

2  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص203.
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والفرق بني مهزة التسوية،  ومهزة التعيني يتلخَّص فيما يلي :

 1 - تقع مهزة التسوية بعد َلْفَظة )سواء( وما شاهبها، ِمْثل : ما أُبَايل ، وما أَْدرِي 
وغريمها، ولوقوع اهلمزة بعد لفظة سواء  مُسََّيْت مهزَة التسوية . أمَّا مهزة التعيني فال ُيشرتط 

فيها ذلك .

2 - أّن مهزة التسوية ال َتْطُلُب جواباً ؛ ألهنا ليست لالستفهام حقيقة،  وأمَّا مهزة 
التعيني فتطُلب جوابا فهي لالستفهام حقيقًة .

التعيني  مهزة  وأما  والتكذيب،  للتصديق  قابٌل  التسوية  مهزة  مع  الكالم  أن   -  3
فالكالم فيها ال حيتمل الصدق والكذب .

شرط حذف الهمزة الواقعة قبل أم المتَّصلة 
قال ابن مالك1 :

ْ
ِإن  

ُ
ْمـَزة َ الْ ْت 

َ
ْسِقط

ُ
أ ـا  َ ِمْن ***َوُر�جَّ

ُ
أ ا  َ ِ

ن
�

ْ
ذ َ

�جِ ْع�نَ  َ املْ ـا 
َ
ف

َ
خ  

َ
ن

َ
اك  

 ما شرط حذف الهمزة الواقعة قبل أم المتَّصلة ؟ 

 جيوز حذف اهلمزة سواٌء أكانت مهزة التسوية أم مهزة التَّعيني, بشرط أَْمِن اللَّْبس . 
ْم  ُ ْر�متَ

َ
ذ

ْ
ن
َ
ْم أ ِ

ْ �ي
َ
ُروا َسَواٌء َعل

َ
ف

َ
نَ ك ِذ�ي

َّ
 ال

َّ
فمثال حذف مهزة التسوية قراءة ابن حُمَْيِصن : ﴿ ِإن

 ﴾  البقرة آ )6(       
َ

ِمُنون
ْ
ْ ل ُيؤ

ُ
ْنِذْرمه

ُ
ْ ت ْم لَ

َ
أ

 حبذف اهلمزة ِمْن ) أنذرهتم ( و التقدير) أأنذرهتم ( ، ومثال حذف مهزة التعيني 

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف، ص137
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، قول الشاعر : 
ً
َداِر�ي ْنُت 

ُ
ك  

ْ
وإن ْدِري 

َ
أ ما   

َ
َعْمُرك

َ
َمـاِن***ل

َ
ِبث ْم 

َ
أ ْمَر  َ ج

ْ
ال نَ  ْ

َرَم�ي  
ٍ

ِبَسْبع

 فقوله : بسبٍع، ُحذفت منه مهزة التعيني، ألن معىن االستفهام ال خيفى حبذفها فهو 
مفهوم من السَّياق ، والتقدير : أِبَسْبٍع َرَمنْيَ اجلمر أم بثمان1  ؟ 

 أم المنقطعة وبيان معناها.

قال ابن مالك2  

ْت
َ
َوف  

ْ
ل ـَ ب ْع�نَ  َ

َو�جِ ـاٍع 
َ
ِقط

ْ
ن ْت ***َو�جِ

َ
ل

َ
خ ِبـِه   

ْ
ت

َ
د ّيِ

ُ
ق ا  ِمَّ  

ُ
ك

َ
ت  

ْ
ِإن

ما عالمة َأْم المنقطعة ؟ وما سبب تسميتها منقطعة ؟ وما المعنى الذي تُفيده ؟ 

 أم المنقطعة هي : اليت مل ُتسبق هبمزة التَّسوية، وال مهزة التعيني . وهذا هو معىن 
قوله : » إن َتُك مما قـُيََّدت به َخلْت » ) أي : َخَلْت من مهزة التسوية ، ومهزة التعيني 
( ألهنا واقعة بني مجلتني ُمْسَتِقلََّتني.« وهي اليت تكون لقطع الكالم األول واستئناف 

ما بعده«3 

ْيَب ِفيِه  ِكَتاِب ل َر
ْ
 ال

ُ
يل ن  ومعناها : اإلضراب  ِمْثُل ) َبْل ( كقوله تعاىل :﴿ ت�ن

﴾ السجدة آ 2 و 3. َ
ك ّبِ  ِمْن َر

ُّ
ق َ  ُهَو الْ

ْ
اُه َبل َ �متَ

ْ
 اف

َ
ون

ُ
ول

ُ
ْم َيق

َ
نَ  أ �ي ِ

َ
َعامل

ْ
ِمْن َرّبِ ال

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص 203.  1
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2

و التصريف، ص137.
بريوت،  احلديث،  اجلامعي  املكتب  والصرف،   النحو  تيسري  يف  الوايف  الشيخ:  محدي   3

2009، ص 226 ،  )د ط(
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ا إلَِبٌل أَْم َشاٌه ) أي : بل هي شاٌة ؟(1  والبدَّ هنا   أي بل يقولون افـرَْتاه وحنو : إهنَّ
يف ِمثل هذا املثال ِمْن تقدير مبتدأ حمذوف بعد أم ؛ ألّن أم املنقطعة ال تدخل إال على 

مجلة ، كما يف اآلية السابقة .

  معاني أَْو 5.

 قال ابن مالك 2

ِم  ِ
�جْ
َ
َوأ ْو 

أَ
�جِ  ْ سَّ

َ
ق ِبـْح 

َ
أ  ْ ـ�يَّ

َ
ِ ***خ

ُ �ن  
ً
ْيضا

َ
أ ا  َ

�جِ اٌب  َ ْ َوِإ�ن  
ْ ُ

ك
ْ

َواش

ا
َ
ِإذ الـَواَو  َبـِت 

َ
َعاق ـا  َ ا***َوُر�جَّ

َ
ذ

َ
َمْنف ْبٍس 

َ
ِلل ِق 

ْ
ط النُّ و 

ُ
ذ ـِف 

ْ
ُيل  ْ لَ

»أو« لديها مخسة معان...وتستعمل يف موضعني: يف اخلرب واألمر. فهي يف اخلرب 
على ثالثة أقسام: للشك واإلهبام والتنويع...ويف األمر تكون »أو«  لإلباحة«3   إضافة 

ملعان أخرى وسنفصل فيها:

1  - التَّْخِيير , حنو: ُخْذ ِمْن مايل ِدرمهاً أو ديناراً , وحنو: َتزوَّج هنداً أو ُأخَتها . 

أو  الفقَه  ادرِس  ابَن ِسرييَن , وحنو :  أو  احلََْسَن  َجاِلْس  اإِلبَاَحة , حنو :   - 2 
احلديَث . 

 والفرق بني اإلباحة ، والّتخيري : أنَّ اإلباحة ميكن فيها اجلمع بني اْلُمتـََعاِطَفنْيِ , 
أما التخيري فيمتنع ذلك فيه . 

الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص205.  1
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2

و التصريف، ص137
الثقافة  وزارة  الناشر  اهلل عويضة،  عبد  تح: مجيل  املقرب،  التعليقة على   : النحاس  ابن   3

عمان، األردن، ط1 ،.2004، ص 344 ، 345.
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 3 - التَِّقسيم  نحو : الكلمُة اسٌم، أو فعٌل، أو حرٌف . 

 4 - اإلبـَْهام  حنو : جاء زيٌد أو خالد، وإذا َعِلْمَت بالذي جاء منهما , وقصْدَت 
اإلهبام على السَّامع، و كقولك »أنا أو أنت خمطئ«  و أنت تعلم أّن املخاطب خمطئ 

ألكن أردت ذلك يف صيغة  مبهمة تأدبا مع املخاطب.              

 5 - الشَّك  حنو : جاء زيٌد أو خالد،  إذا كنت شاّكا يف الذي جاء منهما . 

6 - اإِلْضَراب  كقولك: استدع يل خالدا أو اجلس فال يعنيين أمره) و املعىن بل 
اجلس(

7 - قد ُتستعمل ) أو ( بمعنى ) الواو ( إذا أُِمَن اللَّْبس - وهذا مراده من البيت 
الثاين -  وذلك حنو قول الشاعر :

رًا
َ

د
َ
ق ل  ْت 

َ
ن

َ
اك أو   

َ
ة

َ
ف
َ
ال النِ جاَء  ِر *** 

َ
د

َ
ق  

َ
َعل ُموَس  ُه  بَّ َر  

�متَ
َ
أ ا  َ َ

ك

 ) أي : جاء اخلالفة وكانت له قدراً ( فـ ) أو ( هنا مبعىن ) الواو ( وذلك ألهنا 
واضحة املعىن ال تُوِقُع السَّامع يف لَْبٍس1  .  مفهومة 

 6. َلِكْن وال .

 قال ابن مالك2  
ً َ
َول  

ً
يـا ْ َ �ن ْو 

َ
أ  

ً
يـا

ْ
ف
َ
ن ِكْن 

َ
ل ْوِل 

َ
َوأ  ***

َ
ال

َ
ت  

ً
َباتـا

ْ
اث ِو 

َ
أ  

ً
ْمرا

َ
أ ْو 

َ
أ اًء 

َ
ِنـد  

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص208  1
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2

و التصريف، ص137.
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 متى تكون لكْن عاطفة ؟ وما معناها ؟ 

تكون لكْن عاطفة بشروط ثالثة : 

 1 - َأْن تقع بعد نفي ، أو هني . 

 2 - أن يكون املعطوف هبا مفرداً . 

 3 - أالَّ تقرتن بالواو . 

 وذلك ، حنو : ما ضربت زيداً لكْن عمراً ، وحنو : ال تضرْب زيداً لكْن عمراً .

 ومعناها : تقرير احلكم ملا قبلها، وإثبات ِضدَّه ملا بعدها، فقولك: ما ضربت زيداً 
لكن خالدا تقرير لنفي الضرب عن زيد، وإثباته خلالد . 

ٌ أو كان ما بعدها    * فإن مل ُتسبق بنفي ، أو هني،  حنو : قام زيٌد لكْن عمر،
مجلة،  حنو  ما جاء زيٌد لكْن جاء خالد، أو اقرتنت بالواو، حنو:  ما حضر خالد و 

لكن أمحد  .  فهي حينئذ حرف ابتداء،  وليست للعطف . 

  متى تكون ال عاطفة ؟ وما فائدتها ؟ 

 تكون ال عاطفة بشرطني : 

ٍ أو ِنَداٍء . فمثال اإلثبات : جاء زيٌد ال خالُد.    1 - أن ُتسبق بِإثْباٍت، أو أَْمر،
ومثال األمر: جالس الُعلماَء ال اجلَُْهاَلَء ، ومثال النداء : يازيُد ال خالُد. 

 2 - أن يكون املعطوف هبا مفرداً . 



46

ي ي مقياس الّنحو العر�ب
ف

ات � حما�ف

  وال يُعطف بـ ) ال ( بعد النفي1 ، فال يُقال : ما جاء زيٌد ال خالُد. 

زيٌد ال خالُد،  قلت: جاء  فإذا  قبلها،  ما  بعدها من حكم  ما  إخراج  فائدتها:   
أخرجَت )خالد( من حكم اجمليء، وأَثـَْبتَّه لـ ) زيد ( . 

     7. بل شروطها ، ومعناها .

  قال ابن مالك2 

ـا َ ْ َمْصُحوَب�ي  
َ

َبْعـد ِكْن 
َ َ
ك  

ْ
ـا***َوَبـل َ ْ �ي

َ
ت  

ْ
َبـل  

ٍ
َبع َمْر  

ن
� ـْن 

ْ
ك

َ
أ   ْ َ كَ  

ِل وَّ
أَ
ال   َ ُحكْ ـاِن 

َّ
ِللث ـا  َ �جِ  

ْ
ل

ُ
ق
ْ
َل***َوان ج

ْ
ال ْمِر 

أَ
َوال َبِت 

ْ
ث ُ املْ  ِ

ـ�جَ نَ
ْ

ال  
ن

�

متى تكون َبْل عاطفة ؟ وما معناها ؟ 

 تكون َبْل عاطفة بشرطين : 

 1 - أن يكون معطوفها مفرداً  /    2 - أن تقع بعد نفي ، أو هني، أو إثبات . 

ا تقرَّر احلكم ملا قبلها وتـُْثِبت ِضدَّه ملا بعدها،  وذلك   ومعناها مثل »لكن« يف أهنَّ
إذا وقعت بعد النفي، أو النَّهي. وهذا هو معىن قوله » وبل كَلِكْن بعد مصحوبيها 
»، واملراد مبصحوبيها )النفي ، والنَّهي( حنو:مل أكْن يف َمْرَبٍع بل تـَيـَْهاء. ) املربع : اسم 
مكان يـُنـَْزُل فيه وقت الربيع ، والتيهاء : الصحراء ( وحنو: ال تضرب زيداً بل خالدا . 

و هذا هو اإلضراب اإلبطايل و هو أن تأيت مجلة تبطل معىن اجلملة الشائعة 3

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص210.  1
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2

و التصريف، ص137
علي جاسم سلمان: موسوعة معاين حروف العربية،  دار أسامة، األردن، عمان،2003   3

،  ص78
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 فإذا وقعت بعد اإلثبات , أو األمر أفادت حينئٍذ اإِلْضَراب , وهو : ترك احلكم 
عن االسم الذي قبلها ونقله إىل ما بعدها , حنو : قام زيٌد بل عمٌرو ، وحنو : اضرْب 
زيداً بل عمراً , فرُتَِك األمُر بضرِب ) زيد ( ونُِقَل إىل ) عمرو ( فيصري األّول ) زيد ( 
كأنّه َمْسُكوٌت عنه . و هذا هو اإلضراب  االنتقايل حبيث تنتقل من غرض إىل غرض 

آخر مع إرادة إبطال

ون    ن ىك وذكر امس ر به فصل بل تؤ�ث الكالم األول .قوله تعاىل:﴿ قد أفلح من �مت
ٰ ﴾1   فجملة  )بل تؤثرون احلياة الدنيا ( ليست إبطال  خرة خ�ي وأب�مت

آ
اليا ة الدنيا وال

للجملة بل انتقال من غرض إىل غرض آخر2.  

 وهذا هو المراد بالبيت الثاني . 

وإضافة إىل اإلضراب فهي حرف ابتداء حمض إذا دخلت على مجلة. واجلملة بعدها 
استئنافية مستقلة يف إعراهبا عن ما قبلها3 ، ونعرب »بل«:

 حرف ابتداء يفيد اإلضراب , وليست للعطف  كقولنا : ما أكرمنا لئيما بل أكرمنا 
﴾  األنبياء  َ

َرُمون
ْ
 ِعَباٌد ُمك

ْ
ُه َبل

َ
ا ُسْبَحان

ً
د

َ
ُن َول ْحَ  الرَّ

َ
ذ

نَ وا ا�متَّ
ُ
ال

َ
شريفا، و كقوله تعاىل﴿ َوق

26  ) أي : بل هم عباٌد ُمكرمون ( . 

8.بيان الحكم إذا ُعِطَف على ضمير الرفع المتَّصل 

قال ابن مالك4 

سورة األعلى من اآلية 14 إىل اآلية 17  1
علي جاسم سلمان: موسوعة معاين حروف العربية،ص 79  2

 ،2 لبنان، ط  بريوت،  اجليل،  دار  واإلعراب،  والصرف  النحو  الكامل يف  قيش:  أمحد   3
1989، ص119.

4  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 
و التصريف،ص138.
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ْ
ِصـل ُمتَّ  

ٍ
ـع

ْ
َرف  ِ ـ�ي ِ

َ �ن  
َ

َعل  
ْ

***َوِإن
ْ

ِصل
َ
ْنف ُ املْ  ِ ِم�ي لضَّ �جِ  

ْ
ِصل

ْ
اف

َ
ف َت 

ْ
ف
َ
َعط

َيـِرْد ْصٍل 
َ
ف  

َ
َوِبال َمـا  اِصـٍل 

َ
ف ْو 

َ
أ  *** 

ْ
اْعَتِقـد ُه 

َ
َوَضْعف  

ً
اِشيـا

َ
ف ِم 

ْ
ظ النَّ  

ن
�

 ما الحكم إذا ُعِطف على ضمير الرفع المتَّصل ؟ 

يقول  السيوطي في هذا الشأن » ال جيوز العطف على الضمري املرفوع املتصل 
من تأكيد أو فاصل ما عند البصريني.وجّوزه الكوفيون قياسا على البدل .والفرق على 
األول أّن البدل هو املبدل منه « يف املعىن، فلذلك جاز من غري شرط الّتأكيد.وأّما 

العطف فالثاين مغاير لألول«1 

وعليه إذا ُعِطف على ضمري الرفع املتصل وجب أن يُفصل بينه وبني املعطوف عليه 
 ْ ن�متُ

ُ
 ك

ْ
د

َ
ق
َ
 ل

َ
ال

َ
بـ ) الضمري املنفصل ( كما يف قوله تعاىل : ﴿ ق ، ويكون الفصل كثرياً 

ٍ﴾   األنبياء، فقوله ) آباؤكم ( معطوف على ضمري الرفع  ن ِب�ي ٍل مُّ
َ

ي َضال ِ
ن

� ْ ُ
ك

ُ
ؤ ْ َوآ�جَ ن�متُ

َ
أ

املّتصل يف ) كنتم ( وقد ُفِصل بينهما بالضمري املنفصل )أنتم(. وهذا هو مراد الناظم 
بالبيت األول . 

 وضمري الرفع املسترت يف وجوب الفصل كاملتصل، تقول : اضرْب أنت وزيد . 

َة﴾  فزوجك : معطوف على الضمري  نَّ َ ج
ْ

 ال
َ

ْوُجك
َ

َت َوز
ْ
ن
َ
ْن أ

ُ
 ومنه قوله تعاىل ﴿ اْسك

املسترت يف ) اسكْن ( وصحَّ ذلك ألنه قد ُفِصَل بينهما بالضمري املنفصل »أنت«

 و جيوز الفصل  بشيء آخر غري ضمري الرفع املّتصل وهذا هو معىن قوله :  أو 
ْم﴾  الرعد آ  ِ ِ

�أ َح ِمْن آ�جَ
َ
ا َوَمن َصل َ َ و�ن

ُ
ل

ُ
خ

ْ
ٍن َيد

ْ
 َعد

ُ
ات فاصٍل  ما كقوله تعاىل﴿  َجنَّ

23، فمن معطوفة على الواو يف يدخلوهنا،  وقد ُفِصل بينهما باملفعول به ) اهلاء ( 
ْو 

َ
وهو ضمري نصب ّتصل وجيوز كذلك الفصل بـ ) ال ( النافية، كما يف قوله تعاىل ﴿ ل

﴾  األنعام آ 148  ، فآباؤنا معطوف على الضمري ) نا  �نَ
ُ

ؤ  آ�جَ
َ

َنا َول
ْ
ك َ ْ �ث

َ
ُ َما أ اَء اللَّ

َ
ش

جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي: األشباه والنظائر، وضع حواشيه  غريد   1
الشيخ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1،2001 ، ص240.
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( يف أْشرَْكَنا  وقد ُفصل بينهما حبرف النفي ) ال ( »وقد يرد بال فاصل.إالّ أنّه ضعيف. 
وقد ورد منه يف احلديث: كنت وأبو بكر. و فعلت

وأبو بكر وعمرو«1  

 وهذا ما أشار إليه الناظم بقوله: » وبال فصل يرد ... إخل » إىل أنه قد ورد العطف 
على ضمري الرفع املسترت يف الشَّعر كثرياً ، ويف النَّْثر قليال ِباَل َفْصل،  كقول الشاعر :

اَدى َ �متَ ْهـٌر 
ُ

َوز ْت 
َ
َبل

ْ
ق
َ
أ  

ْ
ِإذ ُت 

ْ
ل
ُ
ق  ***

َ
َرْمال ـَن 

ْ
ف َعسَّ

َ
ت  

َ
ال

َ
الف ِنَعاِج 

َ
ك

  فالشاهد قوله: أقبلْت وزهر، فقد عطف ) زهر ( على ضمري الرفع املسترت يف ) أقبلْت 
( من غري أن يُفصل بني املعطوف و املعطوف عليه بالضمري املنفصل، أو بغريه، وذلك 

ضعيف عند مجهور العلماء، وقد ورد ذلك يف النثر قليال2 . 

ـــ الحكم إذا ُعِطف على ضمير الرفع المنفصل ؟ وما الحكم إذا ُعِطف على 
ضمير النصب المّتصل ، أو المنفصل ؟ 

 - العطف على ضمري الرفع املنفصل ال حيتاج إىل فصل، حنو : 

 زيٌد ما قام إال هو وخالد . 

 وكذلك العطف على ضمري النصب املّتصل ، واملنفصل ال حيتاج إىل فصل 

 حنو : زيٌد ضربُته وعمراً ، وحنو : ما أكرمُت إال إياك وعمراً . 

 وهذا مفهوم ومعلوم من كالم الناظم، ألنه ذََكَر : أّن الذي يحتاج إلى فصل هو 
أبو عبد مشس الدين حممد بن علي بن طولون الدمشقي الصاحلي،شرح ابن طولون على   1
ألفية ابن مالك،تح عبد احلميد اجلاسم الفياض الكبيسي، ج 2، ط 2، دار الكتب العلمية،بريوت، 

لبنان، ،2002 ، ص93.
يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص213  2
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ضمير الرفع المتَّصل . 

   9. .بيان الحكم إذا ُعِطَف على ضمير الجر.

 قال ابن مالك1 :

َعل ٍف 
ْ
َعط ى 

َ
ـد

َ
ل اِفٍض 

َ
خ ***َوَعْوُد 

َ
ُجِعال  

ْ
د

َ
ق  

ً
ِزمـا

َ
ل ٍض 

ْ
ف

َ
خ  ِ �ي ِ

َ �ن

�
َ
أ  

ْ
د

َ
ق  

ْ
ِإذ  

ً
ِزمـا

َ
ل ِعْنِدى   ْيَس 

َ
َبَتا***َول

ْ
ِحيِح  ُمث ِم الصَّ

ْ
ظ ِ َوالنَّ

ْ �ث  النَّ
ن

�

     ما الحكم إذا عطف على ضمير الجر ؟ 

 العطف على ضمري اجلرَّ ، فيه مذهبان : 

1ــــ مذهب جمهور النحاة : ومنهم ابن هشام عند قوله  »ال يكثر العطف على 
الضمري املخفوض إال بإعادة اخلافض حرفا كان أو امسا2«  أي  ال يُعطف على الضمري 

اجملرور إال بإعادة اجلار 

رض﴾  فصلت آ11، فحرف اجلر) الالم (املّتصل 
أ
كقوله تعاىل﴿ فقال هلا و لال

بالضمري) اهلاء ( أعيد يف املعطوف. 

 فال جيوز عندهم قولك : مررت بَك وزيٍد، بدون إعادة حرف اجلر، وأشار الناظم 
إىل هذا املذهب يف البيت األول . 

 2 - مذهب الكوفيني ، واألخفش،  وتبعهم ابن مالك : أن إعادة اجلار ليس 

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف،ص138.

مجال الدين ين عبده اهلل بن يوسف بن هشام األنصاري، أوضح املسالك إىل ألفية ابن   2
مالك، دار إحياء العلوم، بريوت، ط2  ، 1975 ، ص 93
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 ِبِه 
َ

ون
ُ
َساَءل

َ
ِذي ت

َّ
َ ال وا اللَّ

ُ
ق
َّ
بالزم ؛ لورود   ذلك كقراءة محزة ، وابن عباس ﴿ ...َوات

ْرَحام﴾  النساءآ1،  جبر) األرحام ( عطفا على )اهلاء( اجملرورة بالباء،  بدون إعادة 
أَ ْ
َوال

الباء . 

ومن الشعر قول الشاعر : 

ِتُمَنا
ْ

ش
َ
وت ـا 

َ
ُجون ْ �متَ ْبَت  رَّ

َ
ق َيوَم 

ْ
ال

َ
ف ِب ***  َ ج

َ
ِمْن ع ِم  �يَّ

أَ
 وال

َ
ا ِبك َ َ َهْب �ن

ْ
اذ

َ
ف

        جبر ) األيام ( عطفاً على ) الكاف ( اجملرورة بالباء1 ، بدون إعادة الباء، 
وهذا املذهب هو مراد الناظم بالبيت الثاين . 

 

 

1  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،ص216.
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المحاضرة الرابعة : التوكيد.

أ ـــ تعريف التوكيد:
يقال: »أكد: أكدت العقد واليمني: وثقته ووكدت لغة واهلمزة يف العقد أجود1« 
»و« أكد  الشيء: أكدا وثقه وأحكمه وقرره، فهو أكيد أكده تأكيدا«2،  و  »وكد 

توكيدا الشيء قرره ثبته« 3

نفس  يف  املكرر  أمر  تثبيت  به  يراد  تكرير  وهو  »التأكيد    : اصطالحا  التوكيد 
السامع، حنو: »جاء على نفسه وحنو: »جاء علي علي«.4  فهوتابع يذكر بعد املؤَكد 
بَتكرار  عنه  احملدَّث  أو  احلديث،  اللبس عن  وإزالة  املخاَطب  نفس  املعىن يف  لتثبيت 
اخلطأ،  أو  السهو  احتمال  لرفع  بكلمات  خمصصة  أو  مبعناها،  أو  بلفظها،  الكلمة 

و التوكيد على قسمني لفظي ومعنوي.
ب ــــ التَّوكيد اللَّْفِظي

1.تعريف التَّوكيد اللَّْفِظي
قال ابن مالك5

ـى  جِ
َ
�ي  ٌّ ِ

�ن
ْ
ف
َ
ل ْوِكيِد  التَّ ِمَن  اْدُر�***وَما  اْدُر�جِ   

َ
ْوِلك

َ
ق

َ
ك  

ً
را رَّ

َ
ُمك

اخلليل بن أمحد الفراهيدي، كتاب العني، تح، عبد احلميد هنداوي، ج1، ط1 ، دار   1
الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، 2003 ، ص77.

إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزيات، حامد عبد القادر، املعجم الوسيط،، ج1، املكتبة   2
اإلسالمية اسطنبول، تركيا، ص 44، )د ط( و ) د ت(.

جربان مسعود، الرائد، دار العلم، بريوت، لبنان، ، 2001 ، ج 8، ص1370، ) دط(  3
صيدا،  بريوت،  العصرية،  املكتبة  ج3،  العربية،  الدروس  جامع  الغالييين،  مصطفى   4

1994، ص231
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   5
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، حتقيق سليمان العيوين، ط1، 2014، مكتبة دار املنهاج 

الرياض، ص134
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عرفه ابن األنباري بقوله: »فأما التوكيد بتكرير اللفظ فنحو: »جاءين زيد زيد« وما 
أشبه ذلك«1

والفعل  املفرد االسم  اجلملة، واجلملة، ويشمل  املفرد، واملركب غري  ويكون  »يف 
اللفظ  اللفظي قد يكون بتكرار  املعرفة، والنكرة«، و  »التوكيد  واحلرف، ويكون يف 

مرتني وهو األكثر، وقد يكون بثالث مرات«2

فهو َتْكرَاُر اللفِظ األوِل بعيِنه، اْعِتَناًء به، ويقع التوكيد بتكرار اللفظ نفِسه، أو ما 
كان مبعناه يف كلٍّ من االسم، والفعل، واحلرف ، تقول : جاء زيٌد زيٌد ، جاء جاء زيٌد 
، ونظرُت إليَك إليَك، وتقول يف املؤكِّد معىًن أو موافقًة : جاء قِدم زيٌد ، وحقيٌق جديٌر 

أن أقوَل احلقَّ ، وأجْل نَعم أطعَت وليََّك.

ومنه قول الشاعر:

 من ل أخـا ل 
ّ

كســــــاع إىل اهليجا بغ�ي سالح***أخاك أخاك إن

     فأخاك األوىل مفعول به لفعل حمذوف تقديره »الزم« و أخاك الثانية توكيد 
لفظي.    

  واىل ذلك أشار الناظم بقوله: )ادرجي ادرجي(  فـ )ادرجي( األوىل فعل أمر و 
)ادرجي( الثانية توكيد لفظي. 

إذا ظهرت   ، السامع  تثبيته يف ذهن  أو  الكالم  تقرير  اللفظي هو  التوكيد  وفائدة 
عليه أمارات الشك فهو  »منسوب اللفظ حلصوله من تكرره وامنا يؤيت به عند إ رادة 

عبد الرمحان بن حممد بن عبيد اهلل األنباري، أسرارر العربية، تح حممد حسني مشس الدين،   1
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،1997، ص 152.

أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح، رجب عثمان حممد، ج4،   2
ط1،مطبعة املدين، القاهرة، مصر، 1998، ص1957، 1958.
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املتكلم أن يدفع

غفلة السامع أو ظنه باملتكلم الغلط«1، جاء عليٌّ.  ففي عبارة »جاء علي« إذا 
ظهر على السامع  الشك  يف وقوع احلدث وصاحبه قلت: جاء عليٌّ جاء عليٌّ فإذا 
قلت : جاء عليٌّ  وبان على وجه السامع خمايل الشك يف اجلائي ، كررت لفظ علّي، 

وإذا ظهر عليه الشك يف وقوع اجمليء، قلت: جاء جاء علي.
2.شرط توكيد الضمير المتصل توكيداً لفظيَّا        

قال ابن مالك2

ْ
ِصل ُمتَّ  ٍ �ي ِ

َ �ن  
َ

ظ
ْ
ف
َ
ل  

ْ
ِعـد

ُ
ت  

َ
***َول

ْ
ُوِصل ِبِه  الذي  ِظ 

ْ
ف
َّ
الل َمَع   

َّ
ِإل

التكرار، وال  بواسطة  اللفظي  التوكيد  يتم   « الشأن:  هذا  متام حسان يف     يقول 
جيوز تكرار الضمري املتصل إال متصال مبا صاحبه، ويؤكد كل ضمري متصل مهما كان 
حمله اإلعرايب بالضمري املنفصل، كما يؤكد الضمري املسترت بالضمري املنفصل  أيضا«3

فإذا أُريد توكيد الضمري املتصل توكيداً لفظيا مل جَيُز تكرار لفظ الضمري إالَّ بشرط 
َأْن يـَُعاَد مع التوكيد ما اتَّصل باملؤكَّد، حنو: مررت بك بك ، ورغبت فيه فيه ؛ فـَُتِعيُد 
يُقال :  الضمري املتصل مع حرف اجلر الذي اتَّصل باملؤكَّد ، وال جيوز فصُله ؛ فال 

مررُت ِبَكَك .

مؤسسة  األجرومية،ج1، ط1،  متممة  على  الدرية  الكواكب  الرعيين،  بن حممد  حممد   1
الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، 1990،ص558.

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،  ص134.

متام حسان، اخلالصة النحوية، ط1، عامل الكتب، بريوت ، ص177.  3
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3.توكيد الحرف الجوابي ، وغير الجوابي.
قال ابن مالك1: 

 
َ
ال صَّ َ �متَ َمـا   َ �يْ

َ
غ  

ُ
ُروف ُ الْ ا 

َ
ذ

َ
َبل***ك

َ
َوك َنَعـْم 

َ
ك َجَواٌب  ِبـِه 

  إذا كان احلرف ليس للجواب وجب أن يُفصل بني احلرفني املؤكَّد واملؤكِّد و أن يُعاد 
مع احلرف املؤكِّد ما اتصل باملؤكَّد، حنو : إنَّ زيداً إنَّ زيداً قائٌم، يف الدار يف الدار زيٌد، وال 
 ْ كُ

َّ
ن
َ
ْ أ ُ
ك

ُ
َيِعد

َ
جيوز أن تقول : إّن إنَّ زيداً قائم ، وال : يف يف الدار زيٌد ، ومنه كقوله تعاىل: ﴿أ

﴾ )املؤمنون/35( فـ )أنَّ( الثانية مفتوحة اهلمزة  َ
َرُجون

نْ  حمُّ
ُ
ك

َّ
ن
َ
 أ

ً
اما

َ
 َوِعظ

ً
ا�ج َ ْ �متُ ن�متُ

ُ
ْ َوك ا ِم�متُّ

َ
ِإذ

مؤكِّدة لـ )أنَّ( األوىل وفصل بينهما بالظرف وما بعده وأعيد مع )أنَّ( الثانية الضمري املتصل.

أمَّا إذا كان احلرف جوابياً، كـ )نـََعْم، وبـََلى، وَأَجْل، وِإي ، وال( ُأكَِّد بتكرار لفظه 
فقط ؛ فتقول : نعم نعم ، أو : ال ال ، ِلَمْن قال لك : أزيٌد قائٌم ؟ وتقول : بلى بلى 

، ملن قال لك : أمل يقم زيد ؟2

وكقول الشاعر:
ا    إ�ن  

َ
بثنة ب  �ج أبوح  ل  ً ***ل 

وهعودا  
ً
مواثقا عليَّ  أخذت 

فـ )ال( األوىل حرف جواب ال حمل له من االعراب و )ال( الثانية توكيد لفظي.

  بضمير الرفع المنفصل. 4.حكم تأكيد الضمير المتصل
قال ابن مالك3: 

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،  ص134.

اجمللد  مالك،  ابن  اإلمام  ألفية  على  عقيل  ابن  شرح  البقاعي،  حممد  الشيخ  يوسف   2
الثاين،ط1، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  بريوت، لبنان،2008 ، ص189.

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   3
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو ، ص135.
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ْ
َصل

َ
ف
ْ
ان ِد 

َ
ق الذي   

ِ
ع

ْ
ف الرَّ ***َوُمْضَمُر 

ْ
َصل

َّ
ات  ٍ �ي ِ

َ �ن  
َّ ُ

ك ِبـِه   
ْ

ـد ِ
ّ
ك

َ
 أ

ا   �ج وا 
ُ

د
َّ
ك وأ الرفع،  ذا  ما   ***عنيُت  ن ُيل�متَ لن  والقيد  سوامها، 

أنت  للرفع كقولنا )شرحَت  املتصل بضمري منفصل، سواء كان  الضمري      يُؤكَّد 
الدرس( ، أو للنصب حنو )أكرمتين أنا( ، أو للجر حنو )مرْرُت هبا هي( أو )مرْرُت به 

هو(1. 

ويؤكد الضمري املنفصل بتكرار لفظه فهو كالتوكيد باالسم الظاهر ليس لك فيه إال 
إعادته بلفظه،  تقول : أنت أنت حمٌب للخرِي، إياَك إياَك أن تكذَب

  و كقول الشاعر:

ه 
ّ
فإن املراَء  ك  إ�يّ ك  ولل�ث جالب***فإ�يّ َدّعاُء   ِ

ّ ال�ث إىل 

5.التوكيد اللفظي بالجملة.
أن  فاألكثر  فعلية  أو  امسية  سواء كانت  لفظياً  توكيداً  باجلملة  التوكيد  أردت  إذا 
تُقرَِن اجلملتني حبرف العطف )مُثَّ( خاصًة فمثال التوكيد اللفظي باجلملة قوله تعاىل:﴿ 
 

َّ َ
ك تعاىل:﴿  قوله  ْوىل ﴾)القيامة/34-35( وكذلك 

َ
أ
َ
ف  

َ
ك

َ
ل  

َ
ْوىل

َ
أ  َّ ُ  �ث

َ
ْوىل

َ
أ
َ
ف  

َ
ك

َ
ل  

َ
ْوىل

َ
أ

﴾ ) )التكاثر/4-3(. َ
ون ُ ْعلَ

َ
 ت

َ
 َسْوف

َّ َ
َّ ك ُ  �ث

َ
ون ُ ْعلَ

َ
 ت

َ
َسْوف

  ج.التوكيد المعنوي:
1. تعريفه:

 عرفه ابن يعيش بقوله«« التأكيد املعنوي يكون بتكرير املعىن دون اللفظ، حنو 
قولك:

1  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص190.
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 أرأيت زيدا نفسه، ومجلة األلفاظ اليت يؤكد هبا يف املعىن تسعة ألفاظ: »نفسه«، 
»عينه«، »أمجع«، »أمجعون« »مجعاء«، »مجع«، »كلهم«، »كالمها«، كلتامها. وأما 
»أكتعون أبصعون«، »كتعاء بصعاء«، »كتع بصع«، فكلها توابع ألمجع، ال تستعمل 

إال بعده.«1

هو التابع املراد به رفع احتمال تقدير مضاف إىل املتبوع ، أو إرادة اخلصوص مبا 
ظاهره العموم .

والتوكيد املعنوي يكون بألفاظ حمدودة ال يتعداها إىل غريها وهي: النفس، والعني، 
وكال، وكلتا ، وكّل ، ومجيع ، وعامة .

 ويقسم التوكيد املعنوي دالليا إىل نوعيني:

أ- ما يـَْرَفُع تـََوهَُّم ُمَضاٍف إلى المؤكَّد وهو بألفاظ حمصورة منها »النفس والعني« 
ومها لرفع اجملاز عن  الذات2.

 حنو جاء زيد نفُسه ، أو جاء زيٌد عيُنه، فقولنا ) نفسه، وعينه ( َرَفَع التَـَّوهُّم لدى 
السَّامع من وجود مضاف حمذوف ، فلو قلت : جاء زيٌد ، فقد تريُد أّن زيداً جاء 
حقيقة ، وقد تريُد أّن الذي جاء خرُب زيٍد ، أو رسوُل زيٍد )حبذف املضاف: خرب، 
أو رسول( فإذا قلت : جاء زيٌد نفسه، ارتفع احتمال احلذف، وقولنا : جاء القائُد 
نفُسه، أو عينُه فقد أذهبنا احتمال جمىيء من ينوب عنه، أو جميء خربه، وصار قولنا 
نصًّا على ما هو الظاهر منه  و عليه »فائدة التأكيد بالنفس، والعني هو إزالة التوهم 
عن املخاطب أن يكون املسند إليه احلكم، إمنا أسند إليه جمازا، ووقع مع غريه حقيقة، 

بريوت،2001،  العلمية،  الكتب  دار  ج2،  للزخمشري،  املفصل  شرح  يعيش،  ابن   1
ص220.  

حممد حمي الدين عبد احلميد، شرح قطر الندى وبل الصدى، املكتبة العصرية، ط1 ،   2
1994، ص484.
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و«تنفرد »نفس« و«عني« جبواز جرمها بباء زائدة«.1

ب- ما يرفع توهُّم عدم إرادة الشُّمول فيـُؤَكَّد بـ )كّل، وكال، وكلتا ،  وجميع، 
و عامة  ( 2

فإذا قلنا » جاء القوُم » فرمبا يتوهم السامع أن بعضهم جاء و بعضهم ختّلف فإذا 
أردنا الشمول نقول : »جاء القوُم كلُّهم« .

2.التوكيد بالنفس و العين:
 ُوضعت هلذا النوع من التوكيد ألفاظ خاصة به هي: )النفس( و )العني( وهاتان 

اللفظتان يؤكد هبما لرفع اجملاز عن الذات وإىل ذلك أشار الناظم بقوله3:

ا
َ

ــد
َّ
ك

َ
أ ِ المْسُ 

ن ْ
لَع�ي �جِ ْو 

َ
أ ِس  ـْ فــ لنَّ ا*** �جِ

َ
ـد

َّ
ك

َ
ؤ ُ املْ  

َ
ـاَبق

َ
ط  ٍ �ي ِ

َ �ن َمَع 

ِبَعـــا
َ
ت  

ْ
ُعــٍل  ِإن

ْ
ف
َ أ
َما  �جِ ْعُ َ ِبَعا***َواحجْ ْن  ُمتَّ

ُ
ك

َ
ت  

ً
َواِحدا ْيَس 

َ
ل َمـا 

 فإذا أكد بالنفس أو العني وجب اتصاهلما لفظاً بضمري يطابق املؤكَّد إفرادا وتذكرياً 
وتأنيثاً و يطابقه كذلك يف اإلعراب رفعاً ونصباً وجراً فنقول: يف حالة الرفع )جاء زيُد 
نفُسُه أو عيُنُه( ألَن املؤكَّد )زيد( جاء فاعاًل مرفوعاً، ويف حالة النصب: )أكرمت زيداً 
تقول  اجلر  به منصوباً، ويف حالة  مفعواًل  )زيداً( جاء  )املؤكَّد(  عيَنه(  ألن  أو  نفَسه 
)مررت بزيٍد نفِسه أو عيِنه( ألن )املؤكَّد( )زيد( جاء جمروراً وعالمة جره الكسرة وإذا 
جاء جنس املؤكَّد مؤنثاً حنو: )جاءت هنٌد نفُسها أو عيُنها( فسيطابق املؤكد مؤكّده يف 
الضمري العائد ويف اإلعراب رفعاً ونصباً وجراً، أّما إذا أكدت بـ )النفس أو العني( املثىن 
أو اجملموع فتجمعهما على صيغة )أفُعل( حنو )جنح الزيدان أنفسهما أو أعينهما( و 

  ،1،1998 ط   ،4 ج  العرب،  لسان  من  الضرب  ارتشاف  األندلسي،  حيان  أبو   1
ص1947، 1948 

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص180.  2
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   3

و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، ص133 .
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)جنحت اهلندان أنفسهما أو أعينهما( ويف اجلمع )جنح الزيدون أنفسهم أو أعينهم( 
و )جنحت اهلندات أنفسهن أو أعينهن( 1

      فائدة)1(
  اختصت لفظتا )نفس وعني( بدخول الباء الزائدة عليهما حنو )جاء زيٌد بنفسه( 
و )جاءت هّنٌد بعينها(. فتعرب لفظه )بنفسه( الباء: حرف زائد للتأكيد و )نفس( 

جمرورة لفظاً مرفوعة حماًل على أهنا توكيد معنوي لـ )زيد( ألنه فاعل مرفوع.
       فائدة )2(: 

  ِمن املالحظ أن هاتني اللفظتني )النفس والعني( إذا مل ُتسبقا مبؤكَّد ومل تُلحقا 
بضمري مطابق ففي هذه احلالة خترجان عن غاية التوكيد وتعربان حسب موقعهما يف 
جاءت  ) )فاطر/8(  اٍت﴾  َحَ�َ ْم  ِ

ْ �ي
َ
َعل  

َ
ُسك

ْ
ف
َ
ن َهْب 

ْ
ذ

َ
ت  

َ
ال

َ
ف تعاىل: ﴿  اجلملة كقوله 

 َ لَ
َ

ظ  
ْ

د
َ
ق
َ
ف  

َ
ِلك

َ
ذ  

ْ
َعل

ْ
َيف تعاىل:﴿َوَمن  قوله  ويف  مرفوعاً  فاعاًل  الكرمية  اآلية  يف  )نفس( 

 
ْ
ُبوا

َ
غ ْ �يَ  

َ
َول تعاىل: ﴿  قوله  ويف  به  مفعواًل  )نفس(  جاءت  َسُه﴾  )البقرة/231( 

ْ
ف
َ
ن

ِسِه﴾  )التوبة/120( جاءت )نفس( جمرورًة. 
ْ
ف
َّ
ْم َعن ن ِسِ

ُ
نف

أَ
�جِ

3 ــ األلفاظ الخاصة بتوكيد المثنى و الجمع توكيداً معنويًا
قال ابن مالك2

وك   موِل 
ُّ

الش ي 
ن

� اذكر   
َّ
***وك

ً
ُموَصال لضم�ي  �ج  .

ً
يعا حج ِكتا، 

  هناك لفظتان اختصتا بتوكيد املثىن توكيداً معنوياً مها )كال( لتوكيد املثىن املذكر 
و )كلتا( لتوكيد املثىن املؤنث، هاتان اللفظتان تطابقان مؤكدمها تذكرياً وتأنيثاً 
من خالل الضمري الذي يلحق هبما، وكذلك تطابقان املؤكَّد يف اإلعراب رفعاً 
فيكون  املعنوي  التوكيد  لغرض  هبما  إذا جيء  اللفظتان  فهاتان  وجراً  ونصباً 
األلف  رفعهما  وعالمة  يُرفعان،  و  به  يلحقان  ألهنما  املثىن  إعراب  إعراهبما 
)جاء  الرفع  حالة  فتقول يف  الياء.  وجرمها  نصبهما  وجُيرّان وعالمة  وينصبان 

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص180.  1
2  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 

و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،  ص134.
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فـ )كالمها( و )كلتامها( توكيد  اهلندان كلتامها(  الزيدان كالمها( و )جاءت 
معنوي مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه ملحق باملثىن1.

 ويف حالة النصب تقول: )أكرمت الزيدين كليهما( و )أكرمت اهلندين كلتيهما( 
فـ )كليهما( و )كلتيهما( توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق باملثىن 
ويف حالة اجلر تقول: )مررت بالزيدين كليهما( و )مررت باهلندين كلتيهما( فـ )كليهما( 
و )كلتيهما( توكيد معنوي جمرور وعالمة جرّه الياء ألنه ملحق باملثىن. وجيب أن يلحق 
هباتني اللفظتني )كال وكلتا( الضمري العائد على املؤكَّد، واملالحظ أن هاتني اللفظتني 
إذا مل ُيسبقا مبؤكد ومل يُلحقا بضمري يطابق املؤكَّد يف هذِه احلالة خترجان عن غرض 
املقصور  االسم  إعراب  إعراهبما  اجلملة. ويكون  فتعربان حسب موقعهما يف  التوكيد 
فتقدَّر عليهما حركات اإلعراب تقديرا يف حاالت الرفع والنصب واجلر. وذلك يف حالة 
َها﴾ )الكهف/33( 

َ ُ
ك

ُ
ْت أ

َ
ِ آت

ن ْ
َت�ي نَّ َ ج

ْ
َتا ال

ْ
إضافتهما إىل االسم الظاهر كقوله تعاىل: ﴿ِك

فـ )كلتا( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقّدرة على األلف للتعذر. 

فائدة نحوية: »كال و كلتا« إذا ُأضيفتا إىل اسم صريح فإهنما تعربان باحلركات 
الضمري)  إىل  تضافان  حني  باملثىن  امللحق  إعراب  تعربان  بينما  األلف  على  املقدرة 

كالكما ( 
   ب.األلفاظ الخاّصة بتوكيد الجمع توكيداً معنوياً: 

يكون  أن  بشرط  عاّمة، مجيع(   اجلمع هي: )كل،  لتوكيد  تستعمل  اليت  األلفاظ 
يُتبع املؤكد بكسر )الكاف( بضمري يطابق املؤكد  اجلمع املؤكَّد مؤلفاً من أجزاء وأن 
فيـُؤَكَّد بـ )كّل وجميع ( ما كان ذا أجزاء يصّح وقوع بعضها موقعه ،  تذكرياً وتأنيثاً 
حنو : جاء القوُم كلُّهم أو مجيُعهم . فالقوم ذو أجزاء ) أي : أفراد ( جييء بعضهم 
دون البعض ، وال جيوز : جاء زيٌد كلُّه أو مجيعه، ألن زيداً مفرد ليس له أجزاء جييء 

بعضها دون البعض .

فـ )كّل( توكيد معنوي  ﴾ )األنفال/39(  ّ
ُه لِل

ُّ ُ
نُ ك �ي ِ

ّ
 الد

َ
ون

ُ
     قال تعاىل: ﴿َوَيك

1  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص180.
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مرفوع ألن املؤكَّد )الدين( جاء مرفوعاً ألنه اسم لـ )يكون(.

معنوي  توكيد  )كلها(  فـ  َها﴾ )البقرة/31( 
َّ ُ
ك اء  مْسَ

أَ
ال آَدَم   َ تعاىل: ﴿َوَعلَّ    قال 

منصوب ألن املؤكَّد )األمساء ( جاء مفعواًل به منصوباً .

  قال تعاىل: ﴿َوتـُْؤِمُنوَن بِاْلِكَتاِب ُكلِِّه﴾ )ال عمران/119( فـ )كّله( توكيد معنوي 
جمرور الن املؤكَّد )الكتاب( جاء جمروراً وهكذا.

 التوكيد بـ ) َعامَّة (

قال ابن مالك 

1 ْ اِفلَ النَّ  
َ

ل
ْ
ِمث ْوِكيِد  التَّ  

ن
�  َّ

َ
ع ْ       ***     ِمْن  اِعلَ

َ
ف  

ّ ُ
ك

َ
ك  

ً
ْيضـا

َ
أ وا 

ُ
َواْسَتْعَمل

 اْلُمَراد : أّن العرب استعملت لفظ ) َعامَّة ( يف التوكيد،  للداللة على الشمول، 
كُكّل، فتقول : جاء القوُم َعامَُّتهم، والقبيلُة َعامَُّتها، واهلنداُت َعامَّتـُُهنَّ . ويشرتط أن 

يشتمل على ضمري يطابق املؤكَّد . ولفظ عامَّة على وزن ) فَاِعَلة ( من الفعل َعمَّ .

وَقلَّ من َعدَّها من النحويني من ألفاظ التوكيد، ولذلك قال الناظم  » مثل النَّافلة 
» ) أي : الزائدة ( ألن أكثر النحويني مل يذكرها، وقد ذكرها سيبويه وعدَّها من ألفاظ 

التوكيد2 .
4 ـــ تقوية التوكيد المعنوي: 

قال ابن مالك3:

1  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،  ص134.

2  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص181.
3  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 

و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،  ص134.
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عا  حج
أ
�ج دوا  ـّ كـــــــــ أ  ٍ

ّ
ك  

َ
َمَعا***وبعد ـُ جــــ  ّ ُ �ث نَ   ـــــــع�ي أحج عاَء  حج

 إذا قصدت  تقوية التوكيد املعنوي فتأيت بلفظة )َأمجع( بعد )كّل( حنو )قرأت الكتاب 
كّله أمجَع( للمفرد املذكر وتأيت بلفظة )مجعاء( بَعد )كلها( حنو )قرأت القصَة كّلها 
مجعاَء( للمفردة املؤنثة وتأيت بلفظة )أمجعني( بعد )كلهم( حنو )جنح الطالُب كلهم 
﴾  )احلجر/30(  َ

ُعون َ حجْ
َ
ُهْم أ

ُّ ُ
 ك

ُ
ة

َ
ِئك

آ
ال َ  املْ

َ
َسَجد

َ
أمجعون( جلمع الذكور كقوله تعاىل: ﴿ف

وتأيت بلفظة )مُجَع( بعد )كلهن( حنو )جنحت الطالبات ُكلُُّهنَّ مُجَع( جلمع اإلناث. 
قال ابن مالك1

ُع   َ حجْ
َ
أ ـىُء  جِ

َ
  �ي

ْ
د

َ
ق  ٍ

ّ ُ
ك  

َ
ُع*** َوُدون َ حجُ  َّ ُ �ث  

َ
ُعـون َ حجْ

َ
أ َعـاُء  ْ  حجَ

  وقد يرد التوكيد بأمجع ، وألفاظها دون أن يسبق بلفظ )كّل(. تقول: جاء القوُم 

أمجعوَن ، وجاءت النساُء مُجُع ، وجاء اجليُش أمجُع ، والقبيلُة مجعاُء و كقوله تعاىل: ﴿ 
﴾  احلجر39 ، وكقول شاعر2: ن ع�ي م أحج غوي�نَّ

أ
ول

ُمرَضعا ا  صبيًّ كنُت  ي 
ليت�ن كتــعـــا***�ي  أ  

ً
حــــول الذلفاُء  ي 

مل�ن
مت

�

بــعا أر ي 
لــتـ�ن ـّ قبــ  ُ ت  ـْ بكيــ عا***إذا  أحج ّأبكي  الدْهر  ُت 

ْ
ظِلل ا 

ً
إذ

وهذه األلفاظ )أمجع، مجعاء، مُجَع( إذا أّكد هبا فهي ممنوعة من الصرف فهي جمّردة من 
التنوين ويكون عالمة جرها الفتحة بدل الكسرة فإذا قلت )أعجبت بالقصص كلِّهن 
مُجَع( فـ )مجع( توكيد جمرور وعالمة جره الفتحة بدل الكسرة ألنه ممنوع من الصرف.

  واأللفاظ )كِل، عاّمة، مجيع( اليت يؤكد هبا اجلمع إذا مل ُتسبق مبؤكَّد ويلحقها 
ضمري يساوي املؤكد إفرادا وتثنية ومجعاً فإهنا خترج عن غرض التوكيد فتعرب حسب 
ُه﴾  )القص/88( فـ )كل( جاءت  َ  َو�جْ

َّ
 ِإل

ٌ
ٍء َهاِلك ْ

ي
َ  سث

ُّ ُ
موقعها يف اجلملة تعاىل: ﴿ ك

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،  ص134.

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص182.  2
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مبتدأً مرفوعا ومل تأٍت توكيداً.

 فائدة نحوية:

يعّد » َأْكَتُع« من ألفاظ التوكيد المعنوّي فهو يُذَكر بعد أمجع وأخواهتا ؛ تقول: 
جاء اجليُش كلُّه أمجُع أكتُع،  وجاءت القبيلُة كلُّها مجعاُء كتعاُء ... وهكذا ، ويـُْلتـََزُم 
هبذا الرتتيب )كّل مث أمجع مث أكتع ( وقد َترُِد ) أكتع ( من غري أن ُتسبق بأمجع ، كما 

لفاُء حواًل َأْكتـََعا .   يف البيت السابق : حَتِمُلىن الذَّ
 4.تأكيد الضمير )المرفوع المتصل( بالنفس والعين

قال ابن مالك1

 
ْ

املتصل الضم�ي   تؤكد   
ْ

املنفصل ***وإن  
َ

فبعد  ِ
ن والع�ي لنفس  �ج

ا  �ج وا 
ُ

د
َّ
ك وأ الرفع،  ذا  ما ***عنيُت  ن ُيل�متَ لن  والقيد  سوامها، 

إذا ُأكدَّ الضمري املرفوع املتصل بالنفس أو العني ُيشرتط تأكيده بضمري منفصل 
مساٍو له إفراداً وتثنية ومجعاً حنو: )قاموا هم أنفسهم( و )قمَت أنَت نفُسَك( أما إذا 
فتقول:  املنفصل  بالضمري  اإليتاء  الالزم  فليس من  )العني(  أو  )النفس(  بغري  أكْدت 
)اكتبوا كلكم( وجيوز )اكتبوا أنتم كلكم(، فإن كان الضمري املؤكَّد بالنفس أو العني 
النصب:  حالة  يف  فتقول  منفصل  بضمري  توكيده  ُيشرتط  فال  جٍر  أو  نصٍب  ضمري 
)أكرمتكم  و  أعينكما(  أو  أنفسكما  )أكرمتكما  و  عيَنك(.  أو  نفَسك  )أكرمتك 
أنفسكم أو أعينكم( و )أكرمتها نفَسها أو عيَنها( و )أكرمتهم أنفسهم أو أعينهم(.

   وتقول يف حالة اجلر: )مررت بك نفِسك أو عيِنك( و )مررُت هبا نفِسها أو 
عيِنها( و )مررت بكما أنفِسكما أو أعينكما( و )مررت بكم أنفسكم أو أعينكم( 
و )مررُت هبن أنفسهن أو أعينهن( وكذلك يصح القول: )أكرمتكم كّلكم( و )مررت 

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، ص134.
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بكم كّلكم( 1.
   5ــ  حكم توكيد النكرة

قال ابن مالك2

  
ْ

ِبل
ُ
ق وٍر 

ُ
َمْنك  

ُ
ْوِكيد

َ
ت  

ْ
ُيِفـد  

ْ
 ***َوِإن

ْ
ل ِ

َ مسث ْنُع  َ املْ ِة  الَبْصَ اِة  َ ُ �ن َوَعْن 

    اختلف النحويون يف توكيد النكرة :

 1 - فالبصريون : مينعون توكيد النكرة مطلقاً سواء أكانت حُمَدََّدة ، كيوم ، وليلة 
، وشهر ، وَحْول ؛ أو غري حمدَّدة ، كَوْقت ، وَزَمن ، وِحني .

2 - أما الكوفيون : فريون جواز توكيد النكرة احملدَّدة، حلصول الفائدة بذلك، حنو 
: ُصْمُت شهراً كلَّه . واختار الناظم رأيهم ، بقوله : » قُِبل«3 .

 ومن ذلك قول الشاعر :

َعـا
َ
ْعق

َ
ق
َ
ت َنـا 

ُ
اف

َّ
ط

ُ
خ ا 

َ
إذ ـا 

َّ
َعا*** إن َ حجْ

َ
أ  

ً
 َيْوما

ُ
َرة

ْ
الَبك ِت  َّ�َ  

ْ
د

َ
ق

   وقول اآلخر :

ُمْرَضَعـا ا  َصِبيًّ ْنُت 
ُ
ك  ِ

�ن
َ
ْيت

َ
ل َتَعـا*** �يَ 

ْ
ك

َ
أ  

ً
اُء َحْول

َ
ف
ْ
ل

َّ
الذ �ن 

ُ
ِمل ْ  �متَ

   فـ ) يوما ، وحوال ( نكرة حمدَّدة ، وقد ُأكَّدت بـ ) َأمَجع ، وَأْكَتع ( .

واملراد باحملدَّدة : ما كان أوَّلُه وآِخرُه معروفني حُمَدَّدين .
1  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص 186 .

2  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،  ص134

3  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص184 .
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والنكرة سواء أكانت حمدودة أو غري حمدودة ال تؤكد عند البصريني ، وأجاز الكوفيون 
توكيد النكرة احملدودة ، واملقصود هبا : ما كان هلا أّوٌل وآخٌر مثل : حول ، ويوم ، 
 وليلة. واملقصود بغري احملدودة : مامل يكن هلا أّوٌل وآخٌر كـــ وقت ، وزمن ، وحني .

واستدل الكوفيون جبواز توكيد النكرة احملدودة بقول الشاعر :

كتعا  أ
ً
ي الذلفاء حول

مل�ن
مت

�

عا.  يوًما أحج
ُ
ِت البكرة وقول اآلخر: قد �َّ
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 المحاضرة الخامسة
المنادى و المنادى المضاف لياء المتكلم

يرتكب أسلوب النداء من ثالثة أجزاء : حرف النداء ، واملنادى ، فجملة جواب 
النداء.

والنداء يعىن الصياح والدعاء، فاملقصود بالنداء اإلقبال، أو تصويتك ملن تريد إقباله 
عليك لتخاطبه، أو استدعاء مطلوب من خماطب، أو من هو ىف تقدير خماطب بامسه، 

بواسطة حروف موضوعة يف اللغة هلذا املدلول.

اسم  فاللفظ  املدعو،  هو  أو  إقبالُه،  املطلوُب  وهو  عليه  املنادى  فهو  املنادى  أما 
مفعول من الفعل : نادى عليه. ومعناه الصريف : متابعة النداء ومواالته.

فاملنادى من يصاح به أو عليه بواسطة حروف خاصة ظاهرة أو مقدرة موضوعة يف 
اللغة ألداء هذا املدلول ؛ لتنبيهه وهتيئته ودعوته للمعىن الذي يذكر بعد حرف النداء.

أما أحرف النداء فهي أحرف خمصوصة موضوعة يف اللغة هلذا الغرض، فهي الوسيلة 
أو األداة اليت ينادى هبا املنادى، وستدرس فيما بعد بالتفصيل.

أجلها، ومسيت  من  النداء  أنشئ  اليت  اجلملة  تلك  فهو  النداء  وخبصوص جواب 
جوابا ألن النداء طليب ــــ غالبا ـــــ  كما قد يكون خربيا، وخباصة تلك الرتاكيب اليت تعىن 

االختصاص ، واألغراض البالغية اليت خترج عن معىن النداء.

كقولنا: يا حممد اصغ ملا أقول، حيث النداء على حممد ، أي : الصياح به لينّبه إىل 
األمر املطلوب واملتمثل يف جواب األمر : )اصغ ملا أقول(.1

إبراهيم بركات، النحو العريب )ج 4(، دار النشر للجامعات، مصر، 2007، ص 67،   1
.68
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ْوِم هِذِه 
َ
وقد جيمع جواب النداء بني اإلخبار والطلب كما يف قوله تعاىل ﴿ َو�ي ق

وها ِبُسوٍء﴾  ]هود : 64[  سُّ َ ْرِض هللِا َول �متَ
َ
ي أ ِ

ن
� 

ْ ُ
ك

أْ ُروها �متَ
َ

ذ
َ
 ف

ً
ْ آَية كُ

َ
 هللِا ل

ُ
ة

َ
ق �ن

 2.أدوات النداء:
قال ابن مالك1:

�ي  اكلّناء  أو  الّناء  هيا***وللنادى   ّ �ث أ�ي  كذا  و«آ«  وأي 

ندب ملن  و«وا«  ي 
ا�ن

ّ
للد »وا« لدى اللبس اجتنب***واهلمز  أو �ي وغ�ي

 أدوات النداء مخس: تصنف حسب قرب املنادى أو بعده وهي :

)اهلمزة( لنداء القريب، حنو: أ فاطمُة، أ خالُد

، أْي بـيَُن. )أي( لنداء القريب، حنو: أْي ربَّ

)أيا( لنداء البعيد، حنو: أيا طالُب

)هيا( لنداء البعيد، حنو: هيا عبَد اهلل

ا أم النداء. )يا( وتكون لنداء القريب والبعيد على السواء، لذا تصنف على أهنَّ
3.حذف حرف النداء:

قال ابن مالك2:

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه   1
كتاب منتخب ما قيل يف شرح ابن عقييل، اجمللد2، دار الفكر للطباعة، بريوت، ط1، 2008، 

ص230
2  املرجع نفسه، ص 231.
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ـا***وغـيـُر مـنـــــــدوٍب  ومضمر وماجا َ ْعلَ فا ى  ُيـــَعرَّ  
ْ

قـد ـا 
ً
ث ُمـستـغا

ـْه
َ
شاِر ل ُ ِس واملْ

ْ
ـِجن

ْ
ي امِس ال

ن
� 

َ
ْ***وذاك ُصْ عـــــــاذِ لَ

ْ
 وَمْن َيـْمَنْعُه فان

َّ
ل

َ
ق

النداء مع  اهلل ومع اسم اجلنس، سواء  يرى فاضل صاحل أنه » يلزم ذكر حرف 
كان نكرة مقصودة، أم غري مقصودة، واسم اإلشارة .... ويلزم احلرف يف االستغاثة 

والتعجب والندبه«1.

وفيما يلي نفصل أكثر يف تلك احلاالت

أ ـ ميتنع حذف حرف النداء مع:

1 ـ لفظ اجلاللة غري املختوم بامليم املشددة حنو : ) يا اهلل عليك توكلنا، وإليك 
أنـَْبنا (

 2 ـ املنادى املندوب حنو : وا إسالماه.

3 ـ الضمري املخاطب و اسم اإلشارة حنو:

للهدى  الدعاة  خ�ي  �ي  أنت  هاد�***�ي  و  لنا  داعيا  لبيك   

    يا ذاك الصديق الويف.

   4  ـ املستغاث حنو :

اٍر    ن �ن و  ِلعــــــــــّزة  لقومــــــي  سبٍق***�ي  و  املعاىلي  إىل  سباٍق  و 

1  فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو،ج4، ط1، دار الفكر  للطباعة و النشر والتوزيع 
، األردن ،  2000 م ، ص 322.
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 5 ـ املنادى النكرة  حنو:

غا   
ّ
فبِل َعَرْضَت  ا  إمَّ  

ً
كبا را لتالقيا***أ�ي  أن   

َ
ران ج

ن
� من  نداماي   

  6 ـ املنادى املتعجب منه ، أن ترى شيئاً عظيماً فتتعجب منه كقولك : يا َلفْضِل 
الوالدين ! ، يا للهول ! .

أمساء  مع  النداء  حرف  حذف  النحاة  جوز   : حذفه  جيوز  ـ  ب 
غريها. يف  يطلب  ال  ما  التخفيف  فيها  فُيطلُب  أكثر   األعالم 

إذ حيذف خاصة مع

 عن هذا ﴾ »يوسف: 29« و 
ْ

 أعرض
ُ

 أ ـ املفرد املعرفة،  كقوله تعاىل ﴿ يوسف
التقدير يا يوسف

وا آل داود شكرا ﴾ »سبأ 13«. و 
ُ
ل َ

ْ
ـ املركب املضاف، كقوله تعاىل ﴿ اع ب 

التقدير أل داود

حذف حرف النداء وذكره :

تدور قضية حذف حرف النداء وذكره ىف ثالثة حماور : وجوب الذكر ، جواز الذكر 
، جواز احلذف مع التعويض ، ذلك على النحو اآلتى :

أ : وجوب ذكر حرف النداء :

جيب ذكر حرف النداء مع :

ـ املندوب : فيقال : وا إسالماه ، وايديّاه ، واصديقاه ...

ـ التعجب منه ، حنو يا للحسن ...
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ـ املستغاث ، فتقول : يا لعلّى حملمود.

ـ لفظ اجلاللة )اهلل( ، فتقول يا اهلل ، بقطع اهلمزة. ووصلها.

ـ الضمري املنادى : فتقول : يا أنتم أقبلوا ، يا أنت أسرع ىف مشيك.

ومنه قول الراجز )األحوص( :

أنتا       �ي  ر  ج أ�ج ن  �ج ر  ج أ�ج جعتا ***�ي  عام  قت 
ّ
طل الذى  أنت 

أو ىف رواية أخرى : يا مر يا ابن واقع يا أنتا ...

وجيب ذكر حرف النداء قبل ما ذكر ، ألن كال منها ال يتحقق داللته من املناداة 
إال بذكر حرف النداء.

ب ـ جواز الذكر والحذف :
جيوز ذكر حرف النداء وحذفه مع غري ما ذكر ، فيقال : يا علّى أقبل ،

حيث ذكر حرف النداء )يا( ، كما يقال : علّى أقبل. ويكون )على( منادى مبنيا 
على الضّم ىف حمّل نصب ، وحرف النداء حمذوف.

لكن حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة واسم اجلنس ملعني قليل ، ومنعه أكثر 
النحويني.

وإذا حذف حرف النداء فإنه يقدر دائما باحلرف )يا(.

لِء 
ُ
ْ هؤ �متُ

ْ
ن
َ
َّ أ ُ ومما جاء من مواضع حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة قوله تعاىل ﴿�ث

﴾ ]البقرة :85[ ، والتقدير : يا هؤالء ، فاسم اإلشارة منادى مبىن  ْ َسكُ
ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

َ
ون

ُ
ُتل

ْ
ق
َ
ت

ىف حمل نصب.
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ومنه قول رجل من طيئ :

م     ف�ج هلم  قوىم  وصفوا  ىل 
أ
ال ذول  ***إن  هذا اعتمص تلق من عاداك حمن

أى : يا هذا اعتصم ... وهو ما ال جيوز عند البصريني.

ومنه قول الشاعر :

الرأ   اشتعال  بعد  فليس  ارعواء  سبيل  ***ذا  من  الّصبا  إىل  شيبا  س 

والتقدير : يا ذا ، حيث )ذا( اسم إشارة منادى مبىن ىف حمل نصب 1 

أسباب الحذف
ـ الحذف للعجلة و اإلسراع بقصد الفراغ من الكالم بسرعة نحو : خالٌد  أ 

احَذر .

المقام  يقتضيه  ـ الحذف لإليجاز، و يرى فاضل صالح أن هذا السبب  ب 
وذلك ألن املقام قد يكون مقام إجياز واختصار ال مقام تبسط وإطالة وذلك حنو قوله 
ي ﴾ »األعراف  آ 150 «، 

ي واكدوا يقتلون�ن
ن أم إن القوم استضعفو�ن تعاىل ﴿ قال ا�ج

فحذف حرف النداء )يا( من املنادى )ابن أم( 

ومن احلذف لالختصار قوله تعاىل﴿  يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك﴾  
ذلك  فقالوا  فيها،  اخلوض  عن  والكف  املسألة  سرت  أرادوا  فقد   »29 آ  »يوسف 
بأقصر طريق، حىت أهنم مل يذكروا حرف النداء، فحذف حرف النداء متاشيا مع هذا 

االختصار والتسرت2. 

1  إبراهيم بركات، النحو العريب، ج 4، ص67 و 68.
2  فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو،ج4، ص224
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ث ـ  وقد يكون احلذف لقرب املنادى : سواء كان القرب حقيقا ماديا، أم معنويا 
فكأن املنادي لقربه ال حيتاج إىل واسطة لندائه كأن تقول ملن تناديه وهو قريب منك  

)خالد أتدري ماذا حل بفالن؟(

اكته عليك أهل البيت ﴾ »سبأ  آ 13« فهذا   وحنو قوله تعاىل  ﴿ رحت هللا و�ج
احلذف للقرب املعنوي1.     

فائدة نحوية:

 1 ـ األصل يف النداء أن يكون حقيقياً، أي : يكون فيه املنادى امساً لعاقل، كي 
يكون يف استدعائه وإمساعه فائدٌة، و قد يُنادى اسُم غري عاقل لداٍع بالغي، فيكون 
 ابلعي ماَءِك و �ي امسُء أقِلعي ﴾ »هود آ 

ُ
 �ي أرض

َ
النداُء جمازيا كقوله تعاىل ﴿ و قيل

.»44

 وقد يقتضي السبب البالغي دخول حرف النداء على غري االسم كقوله تعاىل: 
﴾   )يس26( و التقدير: يا رب ليَت قومي  ي ا غفَر ىلي ر�ج  �ج

َ
﴿ �ي ليَت قوىمي يعلون

4. أنواع المنادى:
قال ابن مالك2:

ا َد َر
ْ
ف ُ  املنادى املْ

َ
ف ـُمَعـرَّ

ْ
ل ا ن  ا***وا�ج

َ
د هُعِ  

ْ
قــــد رفعه  فـي  لذي  ا علـى 

َ
د لــّنِ ا قبل  َبَنْوا  ما  َم  نـ�ن ا ِو 

ْ
ن َدا***َوا ِ

ّ
رى ذي ِبناٍء ُجد حمج ُيـْجـَر  

ْ
ل أو 

املضافا ـُمـفـَرَد الــمنـــــــكوَر و 
ْ
ِصـْب عاِدًما خالفا***وال

ْ
ان وِشـْبـهه    

    للمنادى أنواع هي:

1  املرجع السابق، ص225.
2  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص234،235.
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العلم املفرد، النكرة املقصودة، النكرة غري املقصودةـ، املضاف، الشبيه باملضاف.

األول: العلم المفرد:

املراد باملفرد هو ما مل يكن مضافًا أو شبيًها باملضاف، سواء دلَّ على مفرد أو املثىن 
أو مجع، وهذا يبىن على ما يرفع به )الضمة، األلف، الواو(. مثال: يا عليُّ أقبل، 

، أداة النداء: يا، نوعه: علم مفرد دلَّ على معروف مميز عن باقي  املنادى: عليُّ
أفراد جنسه. إعرابه: يا: حرف نداء مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، علُي: 
منادى مبين على الضم يف حمل نصب. وكذلك قولنا: ياَعِلّيان أقبال، وياَعِليُّون أقبلوا.

منادى   وَعِليُّون  نصب،  حمل  يف  األلف  على  مبين  منادى  َعِلّيان  فـ 
ذلك  على  القرآنية  الشواهد  ومن  نصب.  حمل  يف  الواو  على  مبين 
 

َ
ْعُبد

َ
ن  

ْ
ن

َ
أ  

ا�نَ َ ْ �ن
َ
ت
َ
أ ا 

َ
َهذ  

َ
ْبل

َ
ق ا  َمْرُجوًّ ِفيَنا  ْنَت 

ُ
ك  

ْ
د

َ
ق َصاِلُ  �يَ وا 

ُ
ال

َ
﴿ق تعاىل:  قوله 

)هود/62( يٍب﴾  ُمِر ْيِه 
َ
ِإل  

ُعو�نَ
ْ

د
َ
ت ا  ِمَّ  ٍ

ّ
ك

َ
ش ي  ِ

�ن
َ
ل َنا 

َّ
َوِإن  

�نَ
ُ

ؤ آ�جَ  
ُ

َيْعُبد  َما 

مالحظة:

َها 
�متَ
َ
ا أ َّ لَ

َ
إذا كان املنادى املفرد مقصورًا يبىن على الضم املقّدر، كقوله تعاىل: ﴿ف

ًوى﴾ )طه/11-
ُ
ِس ط

َّ
د

َ
ق ُ َواِد املْ

ْ
ل  �جِ

َ
ك

َّ
ِإن  

َ
ْيك

َ
ْعل

َ
ن ْع 

َ
ل

ْ
اخ

َ
 ف

َ
ك بُّ  َر

�نَ
َ
ي أ ِ

ّ ُموَس ِإ�ن وِدَي �يَ
ُ
ن

12(. وكذا إذا كان املنادى امسًا مبنًيا، حنو قولنا: ياهذا الرجُل.

الثاني: النكرة املقصودة:

النداء بالتعيني وصار مبنزلة املعرفة، وحكمه يف  وهو االسم الذي زال إهبامه بعد 
اإلعراب حكم العلم املفرد أيًضا يبىن على ما يرفع به مفرًدا كان أو مثىن أو مجًعا. 

مثال: يا طالُب  ترتدي قميصا أسودا أكمل واجَبَك، املنادى: طالُب، نوعه: 
نكرة مقصودة، طالُب: منادى مبين على الضم يف حمل نصب.
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امحلوا  مسافرون  يا  اجلمع:  ويف  مهمتكما،  أجنزا  عامالن  يا  املثىن:  يف  ونقول   
اُء  َ ِلِعي َوِغيَض املْ

ْ
ق
َ
اُء أ ِعي َماَءِك َو�يَ مَسَ

َ
 اْبل

ُ
ْرض

َ
 �يَ أ

َ
حقائبكم. ومنه قوله تعاىل ﴿َوِقيل

﴾ )هود/44(،  نَ �ي امِلِ
َّ

ْوِم الظ
َ
ق
ْ
ا ِلل

ً
 ُبْعد

َ
وِدّيِ َوِقيل ُ ج

ْ
 ال

َ
 َعل

ْ
ْمُر َواْسَتَوت

أَ ْ
َ ال

ي �نِ
ُ
َوق

الثالث: النكرة غري املقصودة:

هو املنادى الذي يبقى إهبامه بعد ندائه، وال يقصد به فرد معيني. وحكمه النصب 
املنادى:  اجتهد يف دراستك،  يا عاماًل أخلص يف عملك، ويا طالًبا  وجوبًا. مثال: 
)عاماًل، وطالًبا( نكرة غري مقصودة. أي ال نقصد به واحًدا بعينه بل ننادي على كل 

من يطلق عليه لفظ عامل أو طالب. 

ومنه قول الواعظ : ياغافاًل واملوت يطلبه تنّبه 

ومثله قول الشاعر:

اَماَي
َ

د
ّ
ن ا 

ً
غ ِ

ّ
َبل

َ
ف ا َعَرْضَت  ِكًبا إمَّ َرا َيا 

َ
ِقَيا***ف

َ
ال

َ
ت  

َ
ل  

ْ
أن  

َ
َران ْ ج

َ ن
� ِمْن 

الرابع: املنادى املضاف:

مثال: يا طالَب العلِم اجتهْد. املنادى: طالب العلم، نوعه: مضاف ويشرتط أن ال 
تكون اإلضافة إىل ضمري املخاطب، فال يُقال: يا صديقك بل يا صديقي.

ي  ِ
ن

وا �
ُ
ل
ْ
غ

َ
 ت

َ
ِكَتاِب ل

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
 وحكمه النصب وجوبًا أيًضا. ومنه قوله تعاىل: ﴿ �يَ أ

َ﴾ »النساء آ171«  ّ
ق َ  الْ

َّ
ِ ِإل

َّ
 الل

َ
وا َعل

ُ
ول

ُ
ق
َ
 ت

َ
ْ َول ِديِنكُ

الخامس: املنادى الشبيه باملضاف:

هو املنادى الذي اتصل به معمول من متام معناه، ويكون عاماًل فيه، وقد يكون 
هذا املعمول مرفوًعا كقولنا: يا حمموًدا فعُله، أو منصوبًا كقولنا: يا طالًعا جباًل، أو جمرورًا 
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كقولنا: يا خريًا من زيٍد. مثال: يا ساكًنا جباًل، كيف تصعد كل يوم؟ املنادى: ساكًنا 
جباًل، نوعه: شبيه باملضاف. وإنَّ ساكًنا عمل يف )جباًل(، فساكًنا اسم فاعل يعمل 

عمل فعله فنصب املفعول به جباًل، فأصبح شبيها باملضاف. 

 فائدة نحوية:

 إذا وصف املنادى العلم املفرد بـ )ابن( مضاف إىل علم، ومل يفصل بني املنادى 
وبني )ابن( جاز يف املنادى وجهان:

 األول: البناء على الضم، حنو: يا زيُد بَن عمرو.

 والثاين الفتح، حنو: يا زيَد بن عمرو، وجيب حذف ألف )ابن(.

 أّما إذا مل يقع بعد »ابن« علم وجب ضم املنادى، أي يكون مبنًيا على الضمة 
مثل: يازيُد ابن أخينا، وجيب إثبات ألف )ابن( يف هذه احلالة. وإذا فصل بني املنادى 

و »ابن« بفاصل يبىن كذلك على الضم حنو يا زيُد الظريف ابن خالد.

5. المنادى المحلى بأل:

قال ابن مالك1:

ْ
ل

َ
وأ َيـا  ُع  ْ حجَ صَّ 

ُ
خ ٍر  ضطرا ***و�ج

ْ
ـُجـَمـل

ْ
ل ا ـِكـّيِ  ْ

َ
وحم  ِ

َّ
لل ا مـَع   

َّ
ل إ

يـِض لـتعـو بـا ـُهمَّ 
َّ
لل ا ـُر 

َ
كـث

أ
ل يـِض***وا ـِر

َ
ق ي 

ن
� ــُهـمَّ 

َّ
لـل ا يـا   

َّ
ـذ

َ
وش

  لنداء االسم املقرتن بـ )أل( وكذا االسم املوصول توجد طريقتان، األوىل: أن يؤتى 
بلفظ  واجلمع  التثنية  مع  ويبقيان  للمؤنث،  وأيّتها  للمذكر،  )أيّها(  بكلمة  االسم  قبل 
 اْرِجِعي 

ُ
ة َمِئنَّ

ْ
ط ُ ُس املْ

ْ
ف ا النَّ َ �متُ يَّ

َ
واحد، مراعًيا التذكري والتأنيث، من ذلك قوله تعاىل ﴿�يَ أ

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، 240،241.  1
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﴾ )الفجر آ 27-28(، ولنداء االسم املوصول قوله تعاىل:  ً
ة  َمْرِضيَّ

ً
ِك َراِضَية ّبِ  َر

َ
ِإىل

 ﴾ َ
ون

ُ
ْعُبد

َ
ُه ت ْ ِإ�يَّ ْن�متُ

ُ
 ك

ْ
ِ ِإن

َّ
ُروا لِل

ُ
ك

ْ
ْ َواش ُ

ك َنا
ْ
ق
َ

َباِت َما َرز ّيِ
َ
وا ِمْن ط

ُ ُ
نَ آَمُنوا ك ِذ�ي

َّ
ا ال َ �يُّ

َ
أ ﴿�يَ

)البقرة/172(.

أّما  املرأة،  هذه  ويا  الرجل،  هذا  يا  حنو:  قبله،  إشارة  باسم  يؤتى  أن  والثانية:   
العلم املقرتن بـ )أل( وضًعا فتحذف )أل( عند ندائه، فنقول يف نداء احلسن والعباس 

والفضل: يا حسن ويا عباس ويا فضل.

وعليه: 

ال جيوز اجلمع بني حرف النداء و)أل( إاّل يف موضعني: 

األول: نداء لفظ اجلاللة )اهلل( واألغلب قطع مهزة )أل( منه، فنقول: يا أهلل اغفر 
يل، واألكثر حذف حرف النداء مع لفظ )اهلل( تعاىل والتعويض عنها بـ )ميم مشددة(، 

فنقول: اللهمَّ اغفر يل. 

اللهمَّ: لفظ الجاللة منادى مبنى على الضم في محل نصب، و الميم المشددة 
الزائدة عوض عن ياء النداء المحذوفة فرارا من دخولها على  )ال(

وشذَّ اجلمع بني حرف النداء وامليم املشددة يف قول الشاعر:

ا أملَّ  
ٌ

ث
َ

َحد َما  إذا  ي 
ّ ا***إ�ن اللهمَّ �ي  اللهمَّ  �ي   

ُ
ول

ُ
ق
َ
أ  

  يا: حرف نداء

زائدة  المشددة  الميم  و  نصب،  محل  في  الضم  على  مبنى  منادى  اللهمَّ: 
للتوكيد

 الموضع الثاني: للَضرورِة الشْعرِية؛ كقوِل الشاِعِر:
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ا رَّ
َ
ف اِن 

َ
ذ

َّ
الل الماِن 

ُ
الغ َيا 

َ
ا***ف َّ َ �ث  

َبا�نَ
ُ
ْعق

َ
ت  

ْ
أن ا  َ ُ

ك إ�يَّ  

هذا  ِمْثِل  يف  الشْعِر  َضرورِة  ِمْن  وهذا  و)َأْل(،  النداِء  حْرِف  بنَي  الشاِعُر  فَجَمَع 
اْلَمْوِضِع.

وهذا معىن قولِِه: )وبِاْضِطرَاٍر ُخصَّ مَجُْع يَا وَأْل.. إخل(؛ أْي: أنَّ اجلْمَع بنَي أداِة 
النداِء ِمْثِل )يَا( و)َأْل( خمصوٌص بضرورِة الشْعِر، إالَّ لْفَظ اجلاللِة، واجلَُْمَل اْلَمْحِكيََّة. 

أحكام ياء المتكلم إذا أضيف إليها المنادى:
قال ابن مالك1

ليا يضف  إن  حص  منادى  .***واجعل  عبد�ي عبدا  عبد  عبدي  كعبد 

ُيَضْف  َصحَّ« آخره »إْن  ُمَناًدى  »َواْجَعل  البيت  شرح  يف  األمشوين  يقول    
لَِيا« املتكلم »َكَعْبِد َعْبِدي َعْبَد َعْبدا َعْبِديَا« واألفصح واألكثر من هذه األمثلة األول 
ون ﴾ الزمر 16، مث الثاين: وهو 

ُ
ق
َّ
ات

َ
وهو حذف الياء واالكتفاء بالكسرة حنو ﴿�يَ ِعَباِد ف

 ﴾ الزحرف آ 68، الثالث: وهو ثبوهتا 
ُ
ْيك

َ
 َعل

ٌ
ْوف

َ
ثبوهتا ساكنة حنو﴿�يَ ِعَباِدي ل خ

وا﴾ الزمر 53، وهذا هو األصل، مث الرابع: وهو  ُ
ف َ�ْ

َ
نَ أ ِذ�ي

َّ
مفتوحة حنو﴿�يَ ِعَباِدَي ال

﴾ يس 30،........ أما املعتل آخره  �متَ قلب الكسرة فتحة والياء ألًفا حنو ﴿�يَ َحْ�َ
ففيه لغة واحدة وهي ثبوت يائه مفتوحة حنو«يا فتاَي ويا قاضَي« 2

أما فاضل صاحل السمرائى فقد شرح هذا البيت بقوله:

واالكتفاء  الياء،  أجودها حذف  لغات،  فيه  املتكلم  ياء  إىل  املضاف  »املنادى   
نة ﴾ )التحرمي آ 11( ي الج

ن
ن ىلي عندك بيتا � بالكسرة، حنو قوله تعاىل  ﴿رب ا�ج

1  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك،252.
2  األمشوين،  كتاب شرح األمشوين أللفية ابن مالك: منهج املسالك إىل ألفية ابن مالك،ترمجة 

و حتقيق: حسن محد، امييل يعقوب ج3 ، دار الكتب العلمية، بريوت، ص40.
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والثانية: إثبات الياء حنو )يا أخي( و )يا صديقي( .

والثالثة: أن تفتح الياء حنو )يا غالمَي( وقد تقلب الياء ألفا حنو يا غالما.

وملا  يا غالَم.   : بالفتحة حنو  واالكتفاء  األلف،  أخرى، وهي حذف  لغة  وهناك 

كانت هذه لغات، مل يكن االختالف فيها ألمر يتعلق باملعىن، فمن العرب من يقول:  

)يا غالِم( وهي أشهر اللغات، ومنهم من يقول: يا غالمي.

وهو  اللغات،  اختالف  على  يقوم  أمر  ألنه  معىن،  اختالف  به  يتعلق  ال  وهذا 
نظري قول احلجازيني )ما حممد حاضرا( وقول التميميني )ما حممد حاضٌر ( فال يتعلق 

باختالف احلركة اختالف معىن«1

اللغات. اختالف  عن  النامجة  األحوال  هذه  يف  ستفصل  يلي   وفيما 
ـــ ال خيلو املنادى املضاف إىل ياء املتكلم من أن يكون صحيح اآلخر أو معتل اآلخر، 

ويكون حكمه مع النداء على النحو اآليت:

أ ـــــ إن كان صحيح اآلخر غري أب وال أم.

ـــــ األكثر حذف ياء املتكلم واالكتفاء بالكسرة اليت قبلها، مثل« يا ِعباِد » و كقوله 
ِبِه ِعَباَدُه   ُ  اللَّ

ُ
ف ّوِ

نَ ُ  �ي
َ

ِلك
َ
 ذ

ٌ
ل

َ
ل

ُ
ْم ظ ِ ِ

�مت ْ اِر َوِمْن �متَ  ِمَن النَّ
ٌ

ل
َ
ل

ُ
ْم ظ ِ ِ

مت
ْو�

َ
ْم ِمْن ف ُ تعاىل: ﴿لَ

وِن﴾ )الزمر/16(،
ُ
ق
َّ
ات

َ
ِعَباِد ف �يَ

يا عباِد: منادى منصوب و عالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم 
املتكلم  وياء  احملذوفة،  للياء  املناسبة  باحلركة  احملل  اشتغال  ظهورها  من  منع  احملذوفة 

احملذوفة ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه.

1  فاضل صاحل السمرائي،  معاين النحو، ج4 ، ص332
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نَ  ِذ�ي
َّ
 �يَ ِعَباِدَي ال

ْ
ل

ُ
2ــ وجيوز إثباهتا مفتوحة فنقول« يا عباِدَي« وكقوله تعاىل: ﴿ق

يًعا﴾ )الزمر من  ِ وَب حجَ
ُ
ن

ُّ
ِفُر الذ

ْ
َ َيغ  اللَّ

َّ
ِ ِإن

َّ
ِة الل وا ِمْن َرْحَ

ُ
َنط

ْ
ق
َ
 ت

َ
ْم ل ِسِ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 أ

َ
وا َعل

ُ
ف َ�ْ

َ
أ

اآلية/53(

ِعباِدَي: منادى منصوب و عالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم 
منع من ظهورها اشتغال احملل باحلركة املناسبة للياء و هو مضاف، وياء املتكلم ضمري 

متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه.

 3 ــــ  إثبات الياء ساكنة مثل:  »يا عباِدْي« » يا أصحايْب«.

عباِدْي: منادى منصوب و عالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم 
منع من ظهورها اشتغال احملل باحلركة املناسبة للياء و هو مضاف، وياء املتكلم ضمري 

متصل مبين على الفتح يف حمل جر مضاف إليه.

4  ـــــ وجيوز قلب الياء ألًفا مع إثباهتا و قلب الكسرة فتحة  كقولنا » يا ِعباَدا«  
ْنُت 

ُ
 ك

ْ
ِ َوِإن

َّ
ي َجْنِب الل ِ

ن
ُت �

ْ
ط رَّ

َ
 َما ف

َ
 َعل

�متَ َحْ�َ ٌس �يَ
ْ
ف
َ
 ن

َ
ول

ُ
ق
َ
 ت

ْ
ن

َ
ومنه قوله تعاىل: ﴿أ

﴾ )الزمر/56(. نَ اِخِر�ي َن السَّ ِ
َ
مل

عباَدا: منادى منصوب و عالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل األلف املنقلبة 
املنقلبة إىل ألف ضمري متصل مبين حمل جر  املتكلم  الياء و هو مضاف، وياء  عن 

مضاف إليه. 

قولنا«  ألًفا  مع حذف األلف، حنو  الكسرة فتحة والياء  أيًضا قلب  ــــ وجيوز   5
ياعباَد«، أصلها عبادي. 

عباَد: منادى منصوب و عالمة نصبه الفتحة املقدرة على ما قبل األلف احملذوفة 
املنقلبة عن الياء و هو مضاف، وياء املتكلم املنقلبة إىل ألف حمذوفة ضمري متصل مبين 

حمل جر مضاف إليه. 
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ب ــــــ إذا  كان املنادى معتل اآلخر:

جيب إثبات الياء مع فتحها، حنو: يافتاَي، ياحماميَّ.

فائدة نحوية: إذا كان املنادى معتال فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا، فإن كان 
املقصور إذا أدخلنا  (، و أماّ  منقوصا أدغمت ياؤه يف ياء املتكلم فتقول ) يا قاضيِّ
عليه ياء املتكلم فإّن ألفه تبقى و نضيف ياًء مفتوحة : فىت عند النداء تصبح يا فتاَي، 

عصا: يا عصاَي.

 حكم المنادى المضاف إلى مضاٍف إلى ياء المتكلم.
 قال ابن مالك1

استمر اليا  وحذف  ك�  أو  ن ع ل مفر«***وفتح  �ي �ج أم،  ن  ي »�ي �ج
ن

�

إذا كان املنادى مضافًا إىل مضاٍف إىل ياء املتكلم، وجب إثبات الياء، حنو: يا بن 
أخي، يا بن خايل، إاّل يف ابن أم، وابن عم فيجوز إثباهتا واألكثر حذفها وتكسر امليم 
ْوَم 

َ
ق
ْ
 ال

َّ
مَّ ِإن

ُ
نَ أ  ا�جْ

َ
ال

َ
أو تفتح« يا بن أمِّ أو يا بن أمِّ،  وهبذا جاء التنزيل كقوله تعاىل: ﴿ق

 ﴾ نَ �ي امِلِ
َّ

ْوِم الظ
َ
ق
ْ
ي َمَع ال ِ

�ن
ْ
َعل ْ ج

متَ
� 

َ
اَء َول

َ
ْعد

أَ ْ
َ ال

ي ِمْت �جِ
ْ

ش
ُ
 ت

َ
ال

َ
ي ف ِ

�ن
َ
ون

ُ
ُتل

ْ
ُدوا َيق

َ
ي َواك ِ

و�ن
ُ
اْسَتْضَعف

)األعراف من اآلية/150(، 

البناء  حركة  ظهوره  من  منع  آخره  على  املقّدر  الضّم  على  مبيّن  :منادى  أُمَّ  اْبَن 
األصلّي وهو فتح اجلزأين يف حمّل نصب نداء أيب و أمي

قال ابن مالك2

أمت« عرض الندا »أبت  ي 
ن

التا عوض***و� اليا  افتح ومن  أو  ك�  وا

1   يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص253.
2  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، ص253.
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َوِمَن الَيا التَّا ِعَوْض( تاء التأنيث هذه اليت يف: أبِت وأمِت،  هي تاء التأنيث عوٌض 
عن الياء، وإذا كان كذلك فال جُيَْمع بينهما، فال يُقال: يا أبيت ويا أميت، ألن التاء 
َعَوض عنه، وإمنا ُعوَض تاء التأنيث 

ُ
عوٌض عن الياء، حينئٍذ ال جُيَْمع بني الِعَوْض وامل

عن الياء.

تاًء يف  الياء  إبدال  أي  يا »أََبِت« ويا »أُمَِّت« بالتاء »َعَرْض  النَِّدا« قوهلم:  »َويف 
نداء األب و األم )َعَرْض( مبعىن: أنه عارٌض ليس بالزٍم، فلك أن تستعمله كما سبق: 
يا أيب .. يا أَب .. يا أبا، باللغات اخلمس، حينئٍذ تزيد عليه هاتان اللغتان صار سبع، 

وجيوز فتح التاء وهو األقيس وكسرها وهو األكثر »يا أََبِت و يا أبَت« .

ويكون اإلعراب على النحو التايل:

يا: حرف نداء مبين على السكون ال حمل له يف اإلعراب.

أبت: منادى منصوب و عالمة نصبه لفتحة املقدرة على ما قبل ياء املتكلم احملذوفة 
والتاء حرف جاء تعويًضا عن ياء املتكلم احملذوفة. والياء احملذوفة ضمري متصل مبين 

يف حمل جر مضاف إليه.

نستخلص من هذا البيت ما يلي: 

1.تعويض التاء من ياء املتكلم يف أب وأم ال يكون إال يف النداء. 

األوجه  من  ما جاز يف غريمها  فيهما  فيجوز  بالزم  ليس  فيهما  التعويض  أن   .2
السابقة فهم ذلك من قوله: »عرض«

 3.منع اجلمع بني التاء والياء ألهنا عوض عنها .

ومجع بني  الياء و التاء للضرورة الشعرية كقول الشاعر
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يَا أَبَِتي اَل زِلَت ِفيَنا فَِإنََّما ... لََنا َأَمٌل ِفي الَعيِش َما ُدْمَت َعاِئَشا

وذلك  الياء  واملعوض  التاء  العوض  بني  أبيت« حيث مجع  »يا  قوله:  فيه  الشاهد 
للضرورة1.

إعراب الشاهد:

يا: حرف نداء. أبيت: منادى منصوب، وهو مضاف، التاء زائدة، و«الياء«: ضمري 
متصل يف حمل جر باإلضافة. ال زلت: فعل ماض ناقص، و«التاء«: ضمري يف حمل رفع 
اسم »ال زال«. فينا: جار وجمرور متعلقان خبرب حمذوف تقديره »موجوًدا«. فإمنا »الفاء«: 
استئنافية، و »إمنا«: حرف مشبه بالفعل بطل عمله لدخول »ما« الكافة عليه. لنا: 
جار وجمرور متعلقان مبحذوف خرب املبتدأ. أمل: مبتدأ مؤخر مرفوع يف العيش: جار 
وجمرور متعلقان خبرب »أمل«. ما: حرف مصدري دال على الزمن. دمت: فعل ماض 
ناقص، و«التاء«: ضمري يف حمل رفع اسم »ما دام«. عائًشا: خرب »ما دام« منصوب. 
 واملصدر املؤول من »ما« والفعل »دام« مفعول فيه ظرف زمان متعلق خبرب املبتدأ »أمل«.

فينا«:  زلت  »ال  ومجلة  اإلعراب.  من  هلا  حمل  ال  ابتدائية  النداء  ومجلة 
حمل  ال  تعليلية  أمل«:  »لنا  ومجلة  اإلعراب.  من  هلا  حمل  ال  استئنافية 
هلا. حمل  ال  احلريف  املوصول  صلة  »دمت«:  ومجلة  اإلعراب.  من   هلا 

1  األمشوين،  كتاب شرح األمشوين أللفية ابن مالك: منهج املسالك إىل ألفية ابن مالك، 
ج3، ص43
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المحاضرة السادسة
  االستغاثة

1 ـــ تعريف االستغاثة 
قال ابن مالك1:

ِفَضا 
ُ

خ ُمَناًدى  امْسٌ   
َ

اْسُتِغيث ا 
َ
�***ِإذ

َ
ْرت ُ لْ

َ
ل َيا 

َ
ك  

ً
ُتوحا

ْ
َمف ِم 

َّ
ِبـالال

- عرَّف االستغاثة ، مّما تتكون، وما حكمها ؟

عرفها إبراهيم إبراهيم بركات بأهنا » الصياح والدعاء واملساعدة ىف التخليص من 
شدة ، أو اإلعانة على مشقة ، فهو أسلوب نداء. مثال ذلك : يا هلل للمسلمني ، ويا 

لألغنياء للفقراء ، يا لعلّى حملمود ، يا للقوّى للضعيف.

ومن األمثلة  السابقة تلحظ أن أسلوب االستغاثة أسلوب نداء ذو تركيب خاص ، 
وله أركان ثالثة. أداة االستغاثة : املستغاث أو املستغاث به، املستغاث له«2

ٍة، أو تـَْفرِيِج ُكْربٍَة،   و عليه  فاالستغاثة هي: ِنَداُء َمْن يُِعنُي على التََّخلُِّص من ِشدَّ
حنو: يا لَلَّه لِْلضَُّعَفاِء، وحنو: يا َلَزْيٍد ِلَعْمٍر، وحنو: يا لَْلُمْرَتَضى

 ـــــ يتكون أسلوب االستغاثة  في جملة »يا َلَزْيٍد ِلَعْمٍر« من :

أداة النداء اخلاصة باالستغاثة و هي ) يا ( 	•

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف املسماة اخلالصة يف النحو، حتقيق سليمان العيوين، ط1، 2014، مكتبة دار املنهاج 

الرياض، ص143
2  إبراهيم  إبراهيم بركات، النحو العريب،)ج 4(، دار النشر للجامعات، مصر، 2007، 

ص 72 .
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املستغاث و هو من يطلب منه العون ) زيد( 	•

)عمر( العون  له  يطلب  الذي  هو  و  ألجله:  أو  له  املستغاث  	•	
حكمه : جُيَرُّ املستغاث ) اهلل ( بالم مفتوحة ، وجير املستغاث له ) الضعفاء ( بالم 

مكسورة .

أخرى؟ تسمية  للمستغاث  وهل  املستغاث؟  مع  اجلر  الم  فتح  سبب  ما   - 
- فُتحت الالم مع املستغاث ؛ ألن املنادى ) املستغاث له ( واقع موقع الضمري ، 

والالم تُفتح مع الضمري ، حنو : َلَك ، وَلُه .

وُيسمى املستغاث : املستغاث به كذلك .

 2 ـــ حكم الم المستغاث المعطوف

قال ابن مالك1:

�  
َ

ْرت رَّ
َ
ك  

ْ
ِإن وِف 

ُ
ْعط َ املْ َمَع  َتْح 

ْ
ِتَيا***َواف

ْ
ائ  ِ�ْ

َ
ك

ْ
ل �جِ  

َ
ِلك

َ
ذ ِسَوى   

ن
َو�

  - ما حكم الم املستغاث املعطوف إذا تكررت ) يا ( أو مل تتكرَّر ؟

- إذا ُعطف على املستغاث ُمستغاٌث آخر ،فإما أن تتكرر معه ) يا ( أَْو اَل. فإْن 
تكررت َلزِم فتح الالم ، حنو : يا َلَزْيٍد ويا َلَعْمٍر لَِبْكٍر .

وإْن مل تتكرر لزِم الكسر، حنو: يا َلزيٍد وِلعمر لِبكٍر2.

1  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو ، ص143

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه كتاب   2
منتخب ما قيل يف شرح ابن عقييل، اجمللد2، دار الفكر للطباعة، بريوت، ط1، 2008، ص259
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حذف الم المستغاث

قال ابن مالك1
ْ

ِلف
َ
أ َبْت 

َ
َعاق  

َ
اْسُتِغيث َمـا  ُم 

َ
ْ***َول

ِلف
ُ
أ ـٍب  َعجُّ

َ
ت و 

ُ
ذ امْسٌ   ُ لُ

ْ
َوِمث

   - ما حكم حذف الم املستغاث ؟

- جيوز حذف الم املستغاث ، و يُؤتى بألف يف آخره عَوضا عن الالم ،حنو: يا 
زيَدا ِلعمٍر و التقدير ) يا َلزيد ِلعمٍر( و يا خبريا لِلمشروع املعطل و التقدير )يا لَلخبري 

لِلمشروع املعطل(.

اِهَيِة   وِمْثل املستغاث يف حذف الالم : اْلُمتـََعجَّب منه ، حنو :  يا لَلعجب، ويا لَلدَّ
فيجوز حذف الالم ، وتُعوَّض بألف ، حنو : يا َعَجَبا ِلزيٍد2.

وقد تقرتن هاء الوقف  باملستغاث احملذوفة المه املفتوحة  كقولنا )يا َلزينب  	•
ألختها املريضة (عند احلذف يا زينباه.

غري نداء  حرف  استعمال  جيوز  وهل  ؟  به  املستغاث  حذف  جيوز  هل   - 
) الياء ( ؟

الياء( يف  - ال جيوز حذف املستغاث به، وال جيوز استعمال حرف نداء غري ) 
االستغاثة ، وال جيوز حذفه،هذا رأي .

و هناك رأي آخر يرى أنه  قد حيذف املستغاث به، وذلك لكونه املنادى، فيجوز 
1  ابن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو 

، ص143.
يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه كتاب   2

منتخب ما قيل يف شرح ابن عقييل، ص260
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أن يكون غري حمّدد، حيث إن املستغاث له قد يطلب معونة أو مساعدة أو ختليصا من 
غري حمدد.وميكن أن يكون و منه قول الشاعر

الّنوى  ىل من  و�ي دمع ما أجرى و�ي قلب ما أص�ج ***فيا شوق ما أب�مت و�ي

حيث استغاث الشاعر لنفسه من النوى ، واملستغاث به حمذوف1.

لَلَِّه  يا   « األصلية  اجلملة  و  لَلَِّه،  يا  حنو:  جائز،  فحذفه  له  املستغاث  أما  	•
لِلمظلومني« 

- كيف يُعرب املنادى املستغاث ؟

إعرابه كاآليت: يا َللطَّبيِب ِلْلمريِض.

يا : حرف نداء مبين على السكون .

لَلطبيب: الالم حرف جر و استغاثة .

 الطبيب:. اسم جمرور لفظا بالم اجلر و االستغاثة منصوب حمال على أنّه منادى 
لِلمريِض: جار وجمرور.

يا زيَدا ِلعمٍر 	•

يا : حرف نداء مبين على السكون.

َزْيَدا : منادى مبين على ضم مقّدر يف حمل نصب منع من ظهور الضمِة الفتحُة 
املناسبة لأللف ، واأللف : حرف مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب  لالستغاثة، 

ِعوض عن الم اجلر احملذوفة.

1   إبراهيم  إبراهيم  بركات، النحو العريب،)ج 4(، ص 74 .
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مالحظة: قلنا مبين على الضم ألنه منادى علم 

لعمر: جار و جمرور

ـــــ إعراب تابع املستغاث: 

 املثال: يا َللطالب النجيب لرفيقه.

جيوز يف التابع) النجيب( اجلر إتباعا للفظ ) الطالب( اجملرور لفظا، و جيوز يف ) 
النجيب( النصب إتباعا حملل)الطالب( و هو النصب على أنّه منادى.

أما إذا كان املنادى املستغاث علما أو نكرة مقصودة، مثل:

يا زينبا  المهذبة للمتشردات  فالتابع ) املهذبة( جيوز فيه الرفع إتباعا للفظ )زينب( 
املبىن على الضم املقدر ألنه اسم علم، وجيوز فيه النصب إتباعا للمحل ألّن زينبا يف 
حمل نصب منادى، أما الفتحة يف باء )زينبا ( فهي طارئة ملناسبة األلف فحسب  فال 

جيوز اعتبارها عالمة إعرابية. 

.العطف على المستغاث

قد يعطف على املستغاث به مستغاث آخر ، فيكون حكم الثاىن ما يأتى:

أ ـ إذا تكرر حرف االستغاثة )يا( فإن الم االستغاثة تفتح مع املعطوف.

فتقول : يا َلسمري ويا َلعلى حملمود. بفتح الالمني األوىل والثانية وكسر الثالثة ، ألن 
األخرية للمستغاث له ، ومنه قول الشاعر :

قوىمي مـــــــثال 
أ َ
ل و  قوىمي 

َ
ل د***و�ي  ازد�ي ي 

ن
� عتــــــــــومه  س  �ن

أ
ل   

ىف  وكسرها  )أمثال(  عليه  واملعطوف  )قومى(  به  املستغاث  ىف  الالم  فتح  حيث     
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املستغاث له )أناس( .

إن مل يتكرر حرف االستغاثة فإن الم املستغاث الثاىن وما بعده تكسر لزوال اللبس 
، ومعلومية املستغاث به الثاىن بذكر األول وعطفه عليه ملتصقا به حيث مل يتكرر 
حرف النداء. فتقول : يا لسمري ولكامل حملمود ، بفتح الالم األوىل ، وكسر الثانية ، 

وكسر الثالثة.

منه قول الشاعر :

ب  مغ�مت الدار  بعيد  ء  �ن للعجب  ***يبكيك  للشبان  و  لهكول 
َ
ل �ي   

    حيث فتحت الم االستغاثة قبل املستغاث به األول ، وملا عطف عليه مستغاث 

أما الم  املعطوف.  الثاىن  االستغاثة ىف  النداء كسرت الم  بدون ذكر حرف  به آخر 
املستغاث له )للعجب( فهى مكسورة دائما1

ــــ إعراب المستغاث له:

وجوب جره بالم مكسورة إذا كان امسا صرحيا أو ياء املتكلم مثل: 	•

يا للعالم للجهالء، يا للحاكم لي.

وجوب جرّه بالم مفتوحة إذا كان ضمريا غري ياء املتكلم مثل » يا َللقضاة  	•
لَنا، و يا َلألطباء َلكم عند الوباء.

جواز جره بالالم أو بمن إذا كان عدوا نريد إضعاف قوته أو عقابه أو  	•
إزالته ) معنويا أو ماديا(، مثل:

يا لَلوزير للمرتشني أو من املرتشني ، يا لَلقلب لِلحقد أو من احلقد.

1  إبراهيم  إبراهيم  بركات، النحو العريب،)ج 4(، ص75، 76.
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 و عليه قد جير املستغاث له بـ )من( :
املستغاث له يكون مستنصرا له ، وهو جيّر بالالم لذلك. فإذا كان مستنصرا عليه 

فإنه جير بـ )من( ، وهى تفيد السببية لذلك.

ومنه قول الشاعر :
نفر  من  لباب 

أ
ال ذوى  للرجال  دينا ***�ي  هلم  املردى  الّسفه  ح  ي�ج ل 

حيث املستغاث له )نفر( جّر بـ )من( ، ألنه مستنصر عليه1

1  املرجع السايق، ص77.
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المحاضرة السابعة 

النُّْدبَُة
1.حكم املندوب ، وشروطه.

قال ابن مالك1 :

َوَمـا وٍب 
ُ

ْند مِلَ  
ْ

اْجَعل َناَدى  ُ ِللْ َمـا***َما  ِ
ْ �ج
ُ
أ َمـا   

َ
َول ْب 

َ
ُيْند  ْ لَ َر  ِ

ّ
ك

ُ
ن

ـْر َ �متَ
ْ

اش لذي  �ج  
ُ

وُصول َ املْ ُب 
َ

ْر***َوُيْند
َ
َحف َواَمْن  َيـِلي  ْمَزٍم 

َ
ز  َ ْ ِب�أ ـ 

َ
ك

- عرَّف النُّدبة ، وما حكم املندوب ؟

عرفها إبراهيم إبراهيم بركات بقوله » الّندبة ـ بالضم : هى النواح على امليت بذكر 
خصاله احلميدة ، وتعديد حماسنه ، وأكثر من يتكلم هبا النساء لضعفهن عن احتمال 

املصائب.

والمندوب : هو املتفجع عليه إظهارا للحزن عليه، أو املتوجع منه ، وهو حمّل األمل 
، أو املتوجع له ، وهو سبب األمل ، بواسطة )وا( ، أو )يا( ، فاملندوب مدعّو ؛ لكن 
على معاىن غري معىن النداء ، وخيتتم بألف ، أو ألف وهاء ، ليكون املندوب بني صوتني 

مديدين ، فيكون أكثر تناغما مع معىن الندبة.

مصيبتاه«2 وا  ظهراه،  وا   : قولك  الثاىن  ومن  علياه،  وا   : قولك  األول   ومن 

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو، حتقيق سليمان العيوين، ط1، 2014، مكتبة دار املنهاج 

الرياض، ص143.
إبراهيم  إبراهيم بركات، النحو العريب،)ج 4(، دار النشر للجامعات، مصر، 2007،   2

ص80.
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 وعليه  فالنُّْدبَُة، هي : نداُء اْلُمتـََفجَِّع عليه، أو اْلُمتـََوجَِّع منه ويسمى االسم الذي نناديه 
يف التفجع والتوجع »مندوبا«

فمثال املتفّجع عليه : َواَزْيَداُه.

ومثال املتوجَّع منه : وارَْأَساُه ، َواَظْهرَاُه .

وحكم املندوب  كحكم املنادى ينصب أو يـُبـْىَن  على الضم .

- ما شروط المندوب ؟

1. ال يـُْنَدُب إال املعرفة فال تُندب النكرة ؛ فال يقال : واَرُجاَله عند ندبة » رجل« .

2  ـ ال يُندب املبهم ، كاسم اإلشارة ؛ فال يقال : واَهَذاه .

3. ال يُندب املوصول إال إْن كان خاليا من ) أل ( واْشُتِهر بالصَّلة ، حنو:

 واَمْن َحَفَر بِئـَْر َزْمَزَم1 . فـ ) َمْن ( موصول خال من ) أل ( ، وِصَلُتُه ) حفر بئر زمزم 
( مشهور هبا صاحبها ، وهو ) عبد املطلب ( ولذلك جاز الندبة باالسم املوصول يف 
هذه احلالة ، أما قولك : واَمْن َذَهَب ، فال جيوز الندبة يف هذا املثال ؛ألن الغرض من 
ُد مآثرِه ( وال حيصل ذلك يف النكرة ، وال يف  الندبة ) اإلعالُم ِبَعَظَمِة املندوِب ، وتـََعدُّ
املبهم .وخلص إبراهيم  إبراهيم بركات هذه الشروط بقوله: » ليس كّل منادى يصلح 

للندبة ، ألنه إمنا يندب ما ليس مبهما ، وبذلك فإنه يندب :

األعالم : حنو : وا حممداه ، وا سعاداه ...

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه كتاب   1
الفكر للطباعة، بريوت، ط1، 2008، ص  منتخب ما قيل يف شرح ابن عقييل، اجمللد2، دار 

.262
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ومن النحاة من يشرتط ىف العلم املندوب أن يكون مشهورا.

2 ـ املضاف إىل املعرفة الىت توضحه : حنو : وا غالم حممداه ، وا ابنة فاطمتاه.

3 ـ االسم املوصول مبا يعينه ويرفع عنه اإلهبام اخلاىل من )أل( ، وهو : من ، حنو : 
وا من حفر بثر زمزماه ، وامن قتله ابن ملجماه ، يعىن عليا ـ كرم اهلل وجهه.

4 ـ النكرة املتوجع منها ، حنو : وا مصيبتاه ... ، وقد أجاز الرقاشى ندب النكرة 
مطلقا ، وىف اخلرب : وا جباله.«1

2 ـــ أحكام ألف الندبة
قال ابن مالك2

ْ
ِلف

أَ
ل �جِ  ُ ِصلْ وِب 

ُ
ْند َ املْ ***َوُمْن�متَ 

ْ
ُحِذف َها 

َ
ل
ْ
ِمث  

َ
ن

َ
اك  

ْ
ِإن َها  وُّ

ُ
َمْتل

ْ
ل َ َ

ك ِبـِه  ِذى 
َّ
ال نُ  ْنِو�ي

َ
ت  

َ
اك

َ
ذ

َ
***ك

ْ
َمل

أَ
ال َت 

ْ
ِنل َها  ِ

�يْ
َ
غ ْو 

َ
أ متٍ 

َ
ِصل ِمْن   

 و قال أيضا3

ـِرْد
ُ
ت  

ْ
ِإن ٍت 

ْ
َسك َهاَء  ِزْد   

ً
ـِزْد***َوَواِقفا

َ
ت ل  ا  َ َوالْ  

ُّ
د َ املْ

َ
ف  

ْ
ـأ

َ
ش

َ
ت  

ْ
َوِإن

- بنيَّ أحكام ألف الندبة ؟

- يـَْلَحُق آِخَر املندوِب ألٌف ُتسَّمى ) ألف الندبة ( حنو: َواَزْيَدا ، َواُعْثَمانَا. وإن 
شئت أتيَت بعدها هباء السَّكت ) وازيداه ( وجيوز ذكر املندوب بدون ألف ؛ فتقول 

إبراهيم  إبراهيم بركات، النحو العريب )ج 4(، ص82.  1
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2

و التصريف املسماة اخلالصة  قي النحو،  ص143.
املرجع نفسه،  ص144.  3
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: وازيُد ، واعثماُن ، فإن كان ما قبل ألِف الندبة ألفاً ، حنو :

) موسى ( ُحذفت ألف موسى ، وُأيت بألف النُّدبة ؛ للداللة على الندبة ؛ فتقول: 
َواُموَسا ، َواُمْصَطَفا ، وإن شئت أتيت هباء السَّكت ) واموساه ، وامصطفاه(.

وإن كان تنوين يف آخر الصلة ، حنو ) وامْن حفَر بئر زمزٍم ( ُحذف التنوين ، وُأيت 
باأللف ؛ فتقول : وامن حفر بئر زمزماه 1.

- ما مراد ابن مالك بقوله : » ِمْن ِصَلة أو غريِها« ؟

- مراده : أن التنوين الواقع يف آخر الصلة ) أي يكون املندوب امسا موصوال كاملثال 
السابق »وامْن حفَر بئر زمزٍم«، فزمزم منون ( ، أو غري الصلة يحذف ، ويُؤتى بألف 

الندبة 

 ومثال التنوين الواقع يف غري الصلة ) أي ال يكون املندوب امسا موصوال ( قولنا :
واغالَم زيٍد ) زيد منون( : واغالَم زيداه . حذفنا التنوين وعوضناه بألف الندبة و هاء 

السكت 

- مىت يـُْؤتى بـ ) هاء ( الّسكت ؟ وما حكم اإلتيان هبا ؟

- يـُْؤتى بـ ) هاء ( السكت يف حالة الَوْقف جوازاً ؛ فتقول: وازيداْه . وإن شئت 
عدم اإلتيان هبا جاز ذلك ؛ فتقول : وازيدا  و الوقف يف الشعر يكون يف آخر الشطر 
الثاين » آخر العجز«، و ال نثبت اهلاء يف الوصل  أي يف ثنايا الشطر األول مثال و 

بداية الشطر الثاين2. 

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه كتاب   1
منتخب ما قيل يف شرح ابن عقييل، ص 263.

املرجع نفسه، ص265.  2
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إعراب المندوب:

يبقى املندوب على اإلعراب الذي تفرضه أحكام النداء فإذا كان علما مثل »وا 
محمد  ملسو هيلع هللا ىلص  » فهو مبين على الضم يف حمل نصب

وا : حرف نداء يفيد الندبة

حممد:  منادى مندوب مبين على الضم يف حمل نصب.

وا محمداه

وا: حرف نداء يفيد الندبة.

حممداه: منادى مبين على الضم املقدر منع من ظهوره اشتغال احملل بالفتحة املناسبة 
لأللف يف حمل نصب، و األلف للندبة، و اهلاء هاء السكت.

ـــ وا مصطفاه

وا : حرف نداء يفيد الندبة.

من  منع  احملذوفة  األلف  على  املقدر  الضم  على  مبين  مندوب  منادى  مصطفاه: 
ظهوره التعذر و األلف للندبة و اهلاء هاء السكت.

 وا من فتح القدس

وا : حرف نداء يفيد الندبة

من: اسم موصول مبين على الضم املقدر منع من ظهوره اشتغال احملل حبركة البناء 
األصلية يف حمل نصب.
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وا غالم زيداه

وا : حرف نداء يفيد الندبة

غالم: منادى مندوب منصوب و عالمة نصبه الفتحة و هو مضاف.

زيداه: مضاف إليه جمرور و عالمة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغال احملل 
باحلركة املناسبة لأللف، و األلف للندبة، و اهلاء للسكت

 فائدة نحوية:

األداة األصلية للندبة هي )وا( و جيوز أن نستعمل )يا( إذا كان معىن الندبة  	•
ظاهرا مثل : يا حممد صاحب الشفاعة. فظاهر أّن املنادى مندوب ألننا فقدناه وعليه 

تعرب »يا«: أداة نداء تفيد الندبة.

االسم  تلحق  الندبة  ألف  فإن  باملضاف  أو شبيها  املندوب مضافا  إذا كان  	•
الثاين مثل وا بنت عائشة : وا بنت عائشتا، وميكن إضافة هاء السكت فتصبح وا بنت 

عائشتاه

 وقد فّصل إبراهيم إبراهيم بركات يف مسألة ندب املضاف إىل ضمري املتكلم على 
النحو التايل :

يندب املنادى املضاف إىل ضمري املتكلم تبعا لطرق ندائه املذكورة ىف النداء ، ذلك 
على النحو اآلتى.

أ ـ إذا سكنت الياء ، أى : نطقت ياء مّد )حركة طويلة للكسرة( ؛ فإهنا إما أن 
حترك ويعقبها ألف الندبة ، فيقال : وا ظهريا ، وإّما أن حتذف وحيرك ما قبلها بالفتحة، 

مث يذكر ألف الندبة ، فيقال : وا ظهرا.
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ومنه أن تقول : وا عبديا وا عبدا ، ىف ندبة )عبدى( ، وا صديقيا ، وا صديقا يف 
)صديقى(.

بـ  إذا حرك ضمري املتكلم بالفتحة القصرية فإهنا تبقى ويعقبها ألف الندبة ، فيقال 
: وا ظهريا ، وا عبديا ، وا صديقيا ، ىف ندب )ظهرى ، عبدى ، صديقى( بتحريك 

الياء.

ج ـ إذا حذف ضمري املتكلم من املنادى وكسر ما قبله أو فتح أو ضم فإنه يندب 
بذكر ألف الندبة بعد آخره مما يستلزم فتح آخره ، أى : ما قبل األلف. فيقال : وا 
ظهرا ، وا عبدا ، وا صديقا ، يف ندب )يا ظهر ، يا عبد، يا صديق( بكسر اآلخر أو 

فتحه أو ضمه.

دـ  إذا قلب ضمري املتكلم إىل ألف ىف املنادى فإنه يبقى على ما هو عليه حال ندبه 
، فيقال : وا ظهرا ، وا عبدا ، وا صديقا ىف ندب : )يا ظهرا ، يا عبدا ، يا صديقا(.

ه.ـ إذا ندب املضاف إىل ما أضيف إىل ضمري املتكلم فإن الياء يلزم ثبوهتا ويعقبها 
ألف الندبة ، فتقول : وا ظهر صديقيا ، وا صديق أخيا ، وا عبد جاريا. ىف ندب : 

)يا ظهر صديقى ، يا صديق أخى ، يا عبد جارى(.

ملحوظة :

املقدرة  بالفتحة  السابقة منصوب  املتكلم يف األمثلة  املندوب املضاف إىل ضمري 
اليت منع من ظهورها : إما الكسرة املناسبة لضمري املتكلم يف )وا ظهريا، وا عبديا ، 

وا صديقيا( ، وإما الفتحة املناسبة أللف الندبة ىف )وا ظهرا، وا عبدا ، وا صديقا(1.

 

1  إبراهيم  إبراهيم بركات، النحو العريب )ج 4(، ص87، 88.
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المحاضرة الثامنة
العدد و المعدود

العدد لغة:
ورد تعريفه  يف املعجم الوسيط يف باب العني “عّد الّدراهم عّدا, وتعداًدا, وعّدّة: 
حسبها وأحصاها, وعّد فالنًا صادقًا: ظّنه إياه, وأعّد الشيء: هيأه وجهزه, وعاّده, 
معاّدًة, وعداًدا, فأخره يف العدد, وناهضه يف احلرب, وعاد املرض فالنًا: تركه زمانًا مث 

عاوده. يقال: عادته اللسعة, وعادتّه احلمى«1. 

عدد اصطالًحا, جاء يف كتاب معجم الكليات على  » أنه الكمية املتألفة من 
الوحدات, وقد يطلق على كل ما يقع يف مراتب العد«2

وهو الذي  »يدل على كمية األشياء املعدودة جامدة أو متحركة. ويسمى بالعدد 
األصلي, وقد يدل على ترتيبها فيسمى العدد الرتتييب.«3 

 وعليه ينقسم العدد يف اللغة العربية إىل نوعني :

العدد األصلي :  و هو ما دّل على كمية األشياء مثل  رتلت عشرين آية

العدد الترتيبي : وهو ما دّل على رتب األشياء مثل : حتصل حممد على الرتبة 
الرابعة. 

شوقي ضيف, جممع اللغة العربية, املعجم الوسيط, مكتبة الشروق الدولية, ط4, 2004,   1
ص587

الكفوي, أبو البقاء أيوب بن موسى, الكليات, مؤسسة الرسالة, ط2, بريوت,   2
1998, ج3, ص254.

مها خري بك ناصر, النحو العريب واملنطق الرياضي, التأسيس والتأصيل,ط2, املؤسسة   3
احلديثة للكتاب, لبنان, 2014، ص 233
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وينقسم العدد األصلي إىل أربعة أنواع هي :

1  ـــ العدد املفرد

األعداد من ثالثة إىل عشرة ، وكذلك األعداد مائة ، ألف ، مليون ، مليار 

 2 ـــ العدد املركب. 

األعداد من أحد عشر إىل تسعة عشر 

3 ـــ ألفاظ العقود

  وهي عشرون ، ثالثون ، أربعون…إىل تسعني .

4 ـــ املعطوف على العقود

األعداد من واحد إىل تسعة مع أحد العقود ) من 21 إىل 99 (

 1 ـــ أحكام العدد األصلي يف اللغة العربية.

أـ أحكام العدد املفرد

1.العددان )1, 2(.

واحًدا,  صديًقا  الرحلة  يف  رافقت  مثل:  املعدود,  بعد  يأتيان  فإهنما  ذكرا  »إذا   
العددين  ُيستغىن عن هذين  ما  اثنان, وكثريًا  زميالن  الفصل  إخراج جملة  وعاونين يف 
اكتفاء بلفظ املعدود, فنقول: رافقت يف الرحلة صديًقا, وعاونين يف إخراج اجمللة اثنان. 
العدد إن كان واحًدا أو اثنني مل حيتج إىل متييز استغناًء بالنّص على املفرد واملثىن, فيقال 
رجل ورجالن, ألنه أخصر وأجود.فواحد واثنان ومؤنثهما ال حتتاج إىل متييز فال تقول : 
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واحد رجل, أو اثنتا فتاتني, وإمنا يوصف هبا املعدود حنو: فتاة واحدة ورجالن اثنان«1 

العددان ) واحد، واثنان(: يوافقان املعدود دائما يف التذكري والتأنيث ، مثل حضر 
رجل      واحد 

 معدود      عدد

رأيُت امرأتين       اثنتين

 معدود             عدد

 ويعرب املعدود حسب موقعه يف اجلملة بينما العدد يعرب دائما نعتا

جاَء   رجٌل      واحٌد .

      معدود     عدد

جاء : فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة يف آخره .

رجل : فاعل مرفوع  و عالمة رفعه الضمة الظاهرة  على أخره .

واحد : نعت مرفوع و عالمة رفعه  الضمة الظاهرة  على آخره .

– رأيت امرأتنِي اثنتنِي .

رأيت: فعل ماض مبين على السكون والتاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل 
رفع فاعل .

1  السيوطي, مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع, , ج2,  ط1،حتقيق: امحد مشس الدين, 
دار الكتب العلمية, بريوت, 1998,ص 270
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امرأتني : مفعول به منصوب و عالمة   نصبه  الياء ألنه باملثىن  

2  ـــ األعداد من ثالثة إلى تسعة

قال ابن مالك1 :

ْه َ َ َع�ث
ْ
ِلل  

ْ
ـل

ُ
ق ـاِء  لتَّ �جِ   

ٌ
ة

َ
ث
َ
ـال

َ
َرْه***ث

َّ
ك

َ
ُمذ آَحاُدُه  َمـا   

َّ
َعـد  

ن
�  

وقال أيضا2
اْجُرِر نَ  َم�يَّ ُ َواملْ ْد  َجرَّ  

َّ
ـد الضَّ  

ن
�*** ِ

َ �ث
ْ
ك

أَ
ال  

ن
� متٍ 

َّ
ِقل ـِظ 

ْ
ف
َ
ِبل  

ً
عـا ْ حجَ

 ( مؤنثا  العدد  املعدود مذكرا كان  فإذا كان  للمعدود.  األعداد خمالفة  تكون هذه   –
فيعرب  العدد  أما  إليه،  مضافا  ويعرب  جمرورا  بعدها مجعا  املعدود  ويأيت   ،) والعكس 

حسب موقعه من الكالم ، مثل :

صعد ثالثُة       أطفاٍل الطائرة 

 عدد مؤنت      معدود مذكر ) صيغة اجلمع(

رأيت تسَع          حدائق

   عدد مذكر        معدود مؤنث  ألّن املفرد حديقة

حضر اجمللس ثالثُة     رجاٍل

               مؤنث     مذكر
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف املسماة اخلالصة يف النحو، حتقيق سليمان العيوين، ط1، 2014، مكتبة دار املنهاج 

الرياض، ص156
املرجع نفسه، ص157  2
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أما قول ابن مالك:    »َجْمعـاً بَِلْفـِظ ِقلٍَّة فى اأَلْكَثِر«  فمقصوده أّن :أكثر ما 
يرد يف متييز األعداد املفردة مجع قلة    حنو : الصيُف ثالثة َأْشُهٍر ، يف املسجِد أربعة 
َأْعِمَدة، و أوزان مجع الِقلَّة أربعة ، هي :أَْفِعَلٌة ، وأَفـُْعٌل ، وِفْعَلٌة ، وأَفـَْعاٌل  و يف هذا 
الشأن يقول سيد حسني احلسيين الزرباصي » تثبت التاء يف ثالثة وما بعدها إىل عشرة 
إن كان املعدود هبا مذكًرا وتسقط التاء إن كان مؤنثًا, ويضاف العدد إىل مجع حنو ” 
ثالثُة طالٍب وثالُث طالباٍت”, وإذا كان للمعدود مجعان مجع قلة ومجع كثرة ُيضاف 
العدد يف الغالب إىل مجع القلة تقول: “عندي ثالُث انُفٍس”, وقلما يُقال: “ثالُث 

نُفوس«1.

أن يكون مجع  فما دوهنا  العشرة  ممّيز  املسألة: » وحّق  يعيش يف هذه  ابن  وقال 
قلة… تقول ثالثة أفلس, ومخسة أثواب ومثانية أجربة وعشرة غلمة, وأن العدد عددان, 
قليل وكثري, فالقليل العشرة فما دوهنا إىل الثالثة, واجلمع مجعان أيًضا, مجع قليل ومجع 
كثري, فلما أريد إضافة أدىن العدد إىل نوع املعدود تبييًنا له, أضيف إىل اجلمع ليشاكله 
ويطابق معناه يف العدد؛ ألن التفسري يكون على حسب املفسر, فإن مل يكن له بناء 

قلة أضيف إىل بناء الكثري«2

 فائدة :   حتى نحكم على المعدود من حيث التذكير و التأنيث ال بد أن 
 نحوله لصيغة املفرد، و هذا ما  يُفَهم من قول ابن مالك : » ما آحاُده مذكَّره«

فاْلُمْعَتبـََر تذكير الواحد وتأنيثه ، ال تذكير الجمع وتأنيثه ؛ فتقول : ثالث حقائب 
، وأربعة فنادق ، وذلك ألّن المفرد في المثال األول مؤنث ، وهو ) حقيبة ( وفي 

الثاني المفرد مذّكر ، وهو ) فـُْنُدق ( إذاً فالذي يـُْعَتدُّ به هو المفرد ال الجمع .

– صعد ثالثُة أطفاٍل الطائرَة .

صعد : فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة  على آخره .
سيد حسني احلسيين الزرباصي، املختصر اجلميل من حنو ابن عقيل، ط2, منشورات    1

دار التفسري، ص139، )دت(
ابن يعيش, موفق الدين بن علي, شرح املفصل, ج6, عامل الكتب, بريوت, ص 25،   2

)د ت(.
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ثالثة : فاعل مرفوع  و عالمة رفعه الضمة الظاهرة  على آخره وهو مضاف .

أطفال : مضاف إليه جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة على آخره .

الطائرة : مفعول به منصوب  و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة  على آخره .

العدد  عشرة 3 ـــ 

– ختالف املعدود وهي مفردة وتوافقه وهي مركبة1 ، مثل 

  عشرُة                رجاٍل

مفردة مؤنثة            مذكر

 خالفت )عشرة( يف هذا املثال املعدود ألهنا مفردة

إحدى عشرَة               امرأًة 

   مركبة مؤنثة              مؤنث

طابقت عشرة املعدود يف التأنيث ألهنا مركبة مع العدد واحد

أحد عشَر               رجال 

مركبة مذكر                  مذكر

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه   1
كتاب منتخب ما قيل يف شرح ابن عقييل، اجمللد2، دار الفكر للطباعة، بريوت، ط1، 2008، 

ص411.
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4 ــ العدد8

إذا كان العدد )8( مؤنثا لزمته الياء و التاء يف كّل أحواله و أعرب إعراب األمساء 
الصحيحة بالضمة رفعا و الفتحة نصبا و الكسرة جرا ، مثل اشرتيت مثانية كتب.

مثانية: مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة.

أما إذا كان مذكرا مضافا  فإننا  نثبت الياء يف آخره و حنذف التاء و نعربه  إعراب 
االسم املنقوص أي   بالفتحة الظاهرة إذا كان منصوبا و بضمة وكسرة مقدرتني على 

الياء إذا كان مرفوعا أو جمرورا 

قرأت مثايَن آيات ) حالة النصب(

مثايَن : مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره و هو مضاف

  جاءت مثاين فتيات ) حالة الرفع (

مثاين: فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء و هو مضاف

أما إذا كان العدد »8« مذكرا غري مضاف فيعرب إعراب املنقوص و حتذف ياؤه 
يف حاليت الرفع و اجلر و نعوضها بكسرتني و تبقى الياء يف حالة النصب.

حضر مثان من البنات  ) حالة الرفع حنذف الياء(

مثان : فاعل مرفوع و عالمة رفعه الضمة املقدرة على الياء احملذوفة منع من ظهورها 
تنوين العوض.

قرأت من اآليات مثايَن ) يف حالة النصب نبقي على الياء(
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مثايَن: مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة.

ب ـــ أحكام العدد المركب ) من 11 إلى 19( 

قال ابن مالك1

ـْر
َ

ِبَعش ْنُه 
َ
َوِصل ـْر 

ُ
ك

ْ
اذ  
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َ
ك

َ
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ُ
َمْعد  

َ
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َ
ق  

ً
بـا

َّ
ُمَرك

ْه َ ْ ى َع�ث
َ

ِنيِث ِإْحد
ْ
أ ى التَّ

َ
د

َ
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ْ
ل

ُ
ْه***َوق َ�ْ

َ
ك يـٍم 
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� َعْن  ا  َ ِف�ي نُ  �ي

َّ
َوالش

ى
َ

َوِإْحـد َحـــــــــٍد 
َ
أ  ِ

ـ�يْ
َ
غ ا***َوَمـَع 

َ
ْصـد

َ
ق  

ْ
َعل

ْ
اف

َ
ف َت 

ْ
َعل

َ
ف َما  َمْعُ َما 

َوَمـا  َوِتْســــــــــــَعٍة  ـٍة 
َ
ث
َ
ـال

َ
َمـا***َوِلث

َّ
د

ُ
ق َمـا  َبـــــــــا  ِ

ّ
ُرك  

ْ
ِإن َما  ُ َ َبْي�ن

مسي مركبا ألنه مركب من قسمني: عدد مفرد ) من 1 إىل 9( + عشرة 

اجلزء األول منه خيالف املعدود أما اجلزء الثاين فيطابقه،  ويأيت املعدود بعده منصوبا 
العدد املركب ال يكون إال مفتوح اجلزأين حنو: أربَع عشرَة،  أما  مفردا ويعرب متييزا. 

وأربعَة عشَر، وسبَع عشَر، وسبعَة عشرَة. 

مثل:

 أربعَة       عشَر         رجال   ماتوا بسبب الزلزال.  

مؤنث      مذكر         مذكر

 اجلزء1   اجلزء2       املعدود

 أربعَة عشَر عدد مبين على فتح اجلزأين يف حمل رفع مبتدأ خربه اجلملة الفعلية)ماتوا(
أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1

و التصريف املسماة اخلالصة يف النحو،  ص157.
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 رجال: متييز منصوب و عالمة نصبه الفتحة.  

  أربَع   عشرَة      امرأة      ماتت بسبب الزلزال.

 مذكر    مؤنث     مؤنث

–     أما بالنسبة ل )11 و 12(  فيوافقان املعدود يف التذكري و التأنيث ويعرب ‘ 
أحد عشر ‘ إعراب العدد املركب ، أما اثنا عشر فيعرب اجلزء األول منه إعراب امللحق 

باملثىن يرفع باأللف وينصب وجير بالياء .

العدد 11 بقوله » )احَد عشَر, وإحدى عشرَة(  و فّصل الشوكاين  يف أحكام 
مهـا عددان مركبان مبنيـان على فتح اجلزأين, فال ختتلف صيغته يف الرفع أو النصب 
واجلر, ويوافقان املعـدود جبزأيهما ويأتـيان بلفظ )أحد عشر( للمذكر و)إحدى عشر( 
لفظـــي )أحد وإحدى( وهو ختفيًفا عن )واحد، واحدة( ويأيت  للمــؤنث .واستعمال 
املعدود بعدمها مفرًدا منصوبًا ويعرب متيزًا هلما .........أما من حيث اإلعراب فإن 
أحَد عشَر تعرب عدد مركب مبين على فتح اجلزأين يف حمل نصب مفعوًل به , ويكون 

معدوده متيًزا منصوب«1,

و خبصوص العدد 12   وضح ما يلي:  »أّما العددان )اثنا عشَر، اثنتا عشرَة ( 
فإّن صدرمها يعرب كاملثىن باأللف رفعاً وبالياء نصًبا وجًرا؛ ألهنما ملحقان باملــثىن ، أما 
العجز فهو مبين على الفتح دائًما . والعددان املركبان يطابقان املعدود , ويكون متييزمها 
مفرًدا منصوبًا«2 ، و أضاف الزحمشري بشأن العدد 12 قوله ........باستثناء العدد 
اثنا عشر الذي يعرب جزؤه األول إعراب املثىن, ويبىن جزؤه الثاين على الفتح دون أن 
يكون له إعراب، ألنه مبثابة النون من املثىن، وهو السبب يف عدم إضافته كأخواته املركبة 

الشوكاين، فتح القدير، ج1، ط1، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب - دمشق، بريوت   1
،1414ه ،ص669. 

2  املرجع نفسه ، ص70.
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إىل صاحبها، فال يقال هذه اثنا عشرك كما يقال إحدى عشرك«1

مثال :

أحد عشَر                 العبا

 مذكر                      مذكر

رأيُت إحدى عشرَة                  مواطنًة 

       مؤنث                       مؤنت

صعد اثنا عشَر رجال .

جنَح أحَد عشَر طالبا . 	•

جنح : فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة على آخره .

أحد عشر : اسم مبين على فتح اجلزأين يف حمل رفع فاعل .

طالبا : متييز منصوب  و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة  على آخره

جنحت اثنتا عشرَة طالبًة . 	•

جنحت : فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة يف آخره ، والتاء تاء التأنيث الساكنة 
ال حمل هلا من اإلعراب .

1  الزخمشري، املفصل يف علم العربية, تقدمي ومراجعة: حممد عز الدين السعيدي، ط1، دار 
إحياء العلوم, بريوت, 1990, ص15.
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اثنتا: فاعل مرفوع و عالمة رفعه األلف ألنه ملحق  باملثىن .

عشرة : جزء عددي مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب .

طالبة : متييز منصوب  و عالمة نصبه الفتحة بالظاهرة  على آخره .

مررُت باثنيْت عشرَة مدينًة . 	•

مررت : فعل ماض مبين على السكون والتاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل 
رفع فاعل .

باثنيت : الباء حرف جر ، اثنيت : اسم جمرور بالباء وعالمة جره الياء ألنه ملحق 
باملثىن ، .

عشرة : جزء عددي مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب .

مدينة: متييز منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

ألفاظ العقود ) من 20 إىل  90( ج ــ  

قال ابن مالك1

ْسِعيَنـا  
َّ
ِللت نَ  �ي ِ

ْ ِع�ث
ْ
ال ـِز  ِحيَنـا***َوَميَّ نَ  َبِعـ�ي ْر

َ أ َ
اك ِبَواِحـٍد   

   تبقى هذه األعداد  بلفظ واحد وال تتغري، وتكون ملحقة جبمع املذكر 

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   1
و التصريف املسماة اخلالصة يف النحو،  ص157.
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السامل وتعرب إعرابه، ويأيت املعدود بعدها منصوبا ويعرب متييزا1، مثل :
جنح عشرون طالبا – أو عشرون طالبًة .

رأيت ثالثني رجال – أو ثالثني امرأًة

مررت خبمسني طالبا – أو خبمسني طالبة.

 حضر عشرون طالبا

حضر : فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة يف آخره .

عشرون: فاعل مرفوع و عالمة رفعه الواو ألنه ملحق جبمع املذكر السامل .

طالبا : متييز منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

 المعطوف على العقود ) من 21 إلى 99 ( ــ

– يعطف على العقود ) من 20 إىل 90 ( بعدد مفرد. وهنا جيب أن نطبق قاعدة 
العدد املفرد، حيث قلنا أن العدد ) 1، و 2 ( يوافق املعدود يف التذكري  والتأنيث ، يف 

حني العدد ) 3 إىل 9 ( خيالفه 

يأيت املعدود بعد العدد املعطوف مفردا ويعرب متييزا ، ويعرب العدد حسب موقعه 
من الكالم، مثال: 

جاء واحٌد و عشروَن رجال 

مررُت بتسٍع وستنَي مدرسًة 
يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه كتاب   1

منتخب ما قيل يف شرح ابن عقييل، ص411.
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جنح اثناِن وأربعوَن طالبا

 رأيُت مخسًة وسبعنَي طائرا

مخسة: مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة.

و : حرف عطف

سبعني: اسم معطوف منصوب و عالمة نصبه الياء ألنّه ملحق جبمع املذكر السامل

طائرا: مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة. 

جاء واحٌد و عشروَن  موظفا .

جاء : فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة  على آخره .

واحد : فاعل مرفوع و عالمة رفعه  الضمة الظاهرة  على آخره .

و : حرف عطف .

عشرون : معطوف على ) واحد ( مرفوع  و عالمة رفعه الواو ألنه ملحق جبمع 
املذكر السامل .

. آخره  على  الظاهرة  الفتحة  نصبه  وعالمة  منصوب  متييز   :  موظفا 
أما يف القرآن الكرمي ورد هذا النوع من العدد يف قوله تعاىل: ﴿ِإنَّ َهَذا َأِخي َلُه ِتْسٌع 
َوِتْسُعوَن نـَْعَجًة﴾ الشاهد القرآين يف قوله: )تسع وتسعون نعجًة( من األعداد املعطوفة, 
وهو جيمع بني قاعدتني: قاعدة املخالفة يف التذكري والتأنيث للعدد )تسعة(؛ ولذلك 
جاء بصيغة املذكر ألن املعدود )نعجًة( مؤنث, وقاعدة ألفاظ العقود )وهي تأيت بلفظ 
واحد للمذكر واملؤنث, ويعرب إعراب مجع املذكر السامل( فـ)تسعون( جاء مرفوًعا بالواو 
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ألنه ملحق جبمع املذكر السامل يف إعرابه«1. 

العدد ) مائة، ألف، ومضاعفاتها( 

قال ابن مالك2
ْ

ِضف
َ
أ ـْرِد 

َ
ف
ْ
ِلل  

َ
ف

ْ
ل
أَ
َوال  

ً
ة

َ
***َوِمـائ

ْ
ُرِدف  

ْ
د

َ
ق  

ً
را نْ َ �ن  

ِ
ْمع َ ج

ْ
ل �جِ  

ٌ
ة

َ
َوِمـائ

 

 العددان مائة و ألف ال يتغريان مع املعدود سواء كان مذكرا أم مؤنثا نقول: وصل 
مكة ألف حاج و ألف حاجة ، أما متييزمها فهو مفرد جمرور باإلضافة، ويعرب العدد 
حسب موقعه من الكالم، يقول السيوطي:  »إن كان متييز ألٍف ومائة فيفرد تقول: 

ألُف رجٍل, ومائُة رجٍل, وأجاز الفراءمجع متييز املائة«3 .

فنقول:

يف احلديقة ألُف زائٍر 

عندي مائُة كتاٍب 

يف امللعب ألُف مشجٍع 

يف الصندوق مائُة قلٍم .

يف : حرف جر

1  الشوكاين، فتح القدير، ج2، ص1292
2  أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو 

و التصريف املسماة اخلالصة يف النحو،ص157 .
3   السيوطي, مهع اهلوامع،ج1، ص253
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الصندوق : اسم جمرور و عالمة جره الكسرة الظاهرة  على آخره .

مائة : مبتدأ مؤخر مرفوع  و عالمة رفعه الضمة الظاهرة  على 

آخره وهو مضاف .

قلم : مضاف إليه جمرور و عالمة جره  الكسرة الظاهرة  على آخره.

 و خرب املبتدأ متعلق بشبه اجلملة ) يف الصندوق( تقديره موجود

 مالحظة: قّلما يرد متييز املائة و مضاعفاهتا بصيغة اجلمع و هذا مراد ابن مالك 
عند قوله

» َوِمـاَئٌة بِاْلَجْمِع نـَْزراً َقْد رُِدْف  » كقولنا عّمر مائة سنين«

 2 ــ أحكام العدد الترتيبي:

يطابق املعدود يف التذكري والتأنيث، ويعرب حسب موقعه من الكالم، مثل 

مررُت مبحطٍة ثالثٍة. 

رأيُت البنَت اخلامسَة والولَد السابَع 

البنت: مفعول به منصوب و عالمة نصبه الفتحة و هو موصوف

اخلامسة : صفة منصوبة و عالمة نصبها الفتحة .
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المحاضرة  التاسعة

كنايات العدد »كم، كأّين، كذا«

تعريفها: 
تسمى  كثر   أو  قل  حمدد  غري  عدد  على  تدل  اللغة  هبا  جاءت  ألفاظ 
عليها  أطلق  ولذلك  حمدد،  غري  عدد  على  تدل  »كم،  مثل  العدد  كنايات 
يوًما  »كم  لصديقك:  تقول  فحني  العدد«  »رموز  أو  العدد«  »كنايات  اسم 
من  املقدار  جمهول  عدد  عن  السؤال  »كم«  معين  فإن   « املصيف؟  يف  بقيت 
األيام«. عشرات  أو  يومني  أو  »يوما  الصديق  من  عنه  اإلجابة  تكون  قد   األيام، 
»كم، كأّين، كذا« هي  ثالثة  العدد  عن  للكناية  اللغة  هبا  جاءت  اليت   واأللفاظ 

1ــــ ــكم

تستعمل كناية عن العدد، فتكون لالستفهام، أو لإلخبار عن الكثرة1:

أ- كم االستفهامية:

قال ابن مالك2:

َما ِل 
ْ
ث ِ �جِ  ْ َ

ك اِم  َ ْ الْسِت�ن ي  ِ
ن

� نْ 
ِ
ا***َم�يّ مَسَ  

ً
صا

نْ
َ ث

�  ْ كَ
َ
ك نَ  �ي ِ

ْ ِع�ث  
َ

نْت  َم�يَّ

ُمْضَمَرا ِمْن  ُه  رَّ ُ ج
متَ

�  
ْ

ان ِجَز 
َ
َهَرا***َوأ

ْ
ُمظ َجّرٍ   

ُ
َحْرف  ْ َ

ك َوِلَيْت   
ْ

ِإن

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه كتاب   1
منتخب ما قيل يف شرح ابن عقييل، اجمللد2، دار الفكر للطباعة، بريوت، ط1، 2008، ص426.

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف النحو   2
و التصريف املسماة اخلالصة يف النحو، حتقيق سليمان العيوين، ط1، 2014، مكتبة دار املنهاج 

الرياض، ص159
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األفصح،  على  منصوب  مفرد  متيز  هلا  ويكون  العدد،  عن  تسأل  وهي   
مبنية  وهي  جر،  حرف  سبقها  إذا  إال  االستفهام  كلمات  شأن  الصدارة  وهلا 
يأيت  و  الكالم،  يف  موقعها  حسب  اإلعراب  من  حمل  وهلا  دائما  السكون  على 
يف  )َميِـّْز  قوله:  عند  ذلك  و  منصوب   متييز  يعرب  مفرد  منصوب  اسم  بعدها 
)عشريَن(  العدَد  بِه  َميَـّْزَت  ما  مبِْثِل  االستفهاميََّة  )َكم(  َميِـّْز  أْي:  إخل(؛  االستفهاِم.. 
السفينة  ظهر  على  رجال  عشرون  يوجد  املنصوُب. كقولنا  اْلُمْفَرُد  وهَو   وأخواتِِه، 
مثَّ ذََكَر اْلِمثاَل: )َكْم َشْخصاً مَسَا(، فـ)َكْم(: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل 

رفع مبتدأ.) ألّن الفعل مسا الزم(

و)شخصاً(: َتمييٌز منصوٌب، وُجملُة )َسَما(: خبُر المبتدِأ، وهَو بمعنى: َعال.

كم طالبا حضر اليوم؟

كم: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ.) ألّن الفعل حضر الزم(

طالبا: متييز منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

حضر: فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره هو.

واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب.

كم طالبا رأيت اليوم؟

كم: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.’) ألّن الفعل رأيت 
متعدي مل يستوف مفعوله(

طالبا: متييز.

رأيت: فعل وفاعل.
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كم ساعة قرأت اليوم؟

كم: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب ظرف 

زمان.) ألن االسم الذي بعده يدل على الزمان و هو ساعة(

ساعة: متييز.

قرأت: فعل وفاعل.

كم  بلدا  زرته؟

كم: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب ظرف 

مكان.) ألّن االسم الذي بعده يدل على املكان و هو بلدا(

كم قراءة قرأت اليوم؟

كم: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل نصب مفعول مطلق.) ألّن مادة 
التمييز »قراءة« من مادة الفعل« قرأت«(

وقولُُه: )وَأِجَز اْن جَتُرَُّه(، ، واملعىن: جَيُوُز لَك َجرُّ التمييِز بـ)ِمن( ُمْضَمَرٍة إْن دَخَل 
على )َكْم( َحْرُف َجرٍّ ظاهر1.

بكم قرشا اشرتيت هذا؟ وبكم قرٍش اشرتيت هذا؟

بكم: الباء حرف جر، وكم: اسم استفهام مبين على السكون يف حمل جر بالباء

1  يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه كتاب 
منتخب ما قيل يف شرح ابن عقيل، ص 426.
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قرشا: متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.

 قرش: اسم جمرور مبن، وشبه اجلملة متعلق بكم »وتقدير الكالم: بكم من قرش«.
وميكن إعراب »كم« مضافا، »وقرش« مضافا إليه.

و عليه » متييز كم االستفهامية يكون مفردا منصوبا وجوبا حنو كم رجال 
حادثت إذا دخل عليها حرف جر فيجوز جره )مبن( مقدرة حنو بكم درهم 
او درمها اشرتيت هذا الكتاب ويطلب بكم االستفهامية تعيني كمية مبهمة.

وجيوز الفصل بينها وبني متييزها بالظرف أو باجلار واجملرور حنو كم عندك كتابا 
ويقل الفصل بينهما خبربها او بالعامل فيه و جيوز حذف متييزها حنو كم مالك 

أي كم درمها مالك« 1.
ب- كم الخبرية:

قال ابن مالك2
ْه َ َ َع�ث

َ
ك  

ً
ا �جِ

نْ حمُ ا  َ ْ �ن
َ
َمَرْه***َواْسَتْعِمل ْو 

َ
أ ِرَجاٍل   ْ كَ

َ
ك ٍة 

َ
ِمائ ْو 

َ
أ

   وهي كلمة يكىن هبا عن العدد الكثري يف مجلة خربية،  نستعمل)َكْم( َخرَبِيًَّة 
كما تـََقدََّم مبعىن: َكِثرٍي، فهَي أداٌة لإلخباِر عْن معدوٍد كثرٍي ، ويكون ما بعدها مفردا 
جمرورا وجيوز أن يكون مجعا جمرورا   كتمييز العشرة و املائة وهذا معىن قوِل ابن مالِك: 
بأْن  هبا  )خُمْرباً(  حاَل َكْوِنَك  )كْم(  اْستـَْعِمْل  أي:  اخل(؛  خُمْرباً َكَعَشَرْه..  )واْستـَْعِمَلنـَْها 
تكوَن مبعىن: كثرٍي )َكَعَشَرْه(: أْي أنَّ متييَزها يكوُن كتمييِز الَعَشَرِة؛ أْي: مَجْعاً جَمُْروراً، )أو 
ِمائٍة(؛ أْي: ُمْفَرداً جَمرورًا3 ، وجيوز جره حبرف اجلر »من«، وفّصل السيد أمحد اهلامشي  

السيد أمحد اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية حسب منهج منت األلفية البن   1
مالك، ط2، دار اهلجرة،1310ه، ص203 .       

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف   2
النحو و التصريف املسماة اخلالصة يف النحو،  ص159.

يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك و معه كتاب   3
منتخب ما قيل يف شرح ابن عقيل، ص428 .
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يف حكمها و متييزها بقوله: » وحكم مميز كم اخلربية أن يكون مفردا – أو مجعا نكرة 
أو جمرورا و مبن. حنو: كم بلد أو بالد. أو من بلد- أو من بالد فتحها خالد بن الوليد. 
وكم بطل. أو أبطال. أو من بطل قهرت، ويطلب بكم اخلربية اإلخبار هبا عن عدد 
كثري، أو االفتخار.وجيوز الفصل بينهما وبني مميزها، فإن فصل بينهما وجب نصبه 

حنو: كم يل فضال أو جره مبن حنو كم يل من فضل« 1

 وهي مبنية على السكون دائما وهلا حمل من اإلعراب حسب موقعها يف اجلملة 
فتقول:

كم مؤمٍن جاهد يف سبيل أن ينشر كلمة اهلل يف األرض.

كم: مبتدأ مبين على السكون يف حمل رفع. أو اسم كناية عدد مبين على السكون 
يف حمل رفع مبتدأ

مبن  جمرور  اسم  أو  الظاهرة.  الكسرة  جره  عالمة  و  جمرور  إليه  مضاف  مؤمن: 
املضمرة) من مؤمن(

جاهد: فعل ماض، والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره هو.

واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب.

زيد تلميذ جمتهد فكم كتاٍب قرأ زيد.

كم: مفعول به مبين على السكون يف حمل نصب و هو مضاف.

أو اسم كناية عدد مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به.

املضمرة( مبن  جمرور  اسم   ( أو  إليه.  مضاف   كتاب: 

السيد أمحد اهلامشي، ا  األساسية للغة العربية، ص204.  1
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قرأ زيد: فعل وفاعل.

وكم ساعة قرأ.

اسم  أو  نصب.  حمل  يف  السكون  على  مبين  زمان  ظرف  كم: 
زمان ظرف  نصب  حمل  يف  السكون  على  مبين  عدد   كناية 

كم  بلد زرته.

كم: ظرف مكان مبين على السكون يف حمل نصب.

كم قراءة قرأ زيد ومل خيطئ.

كم: مفعول مطلق مبين على السكون يف حمل نصب.

كم من كتاب قرأ زيد.

كم: مفعول به مبين على السكون يف حمل نصب.

من كتاب: جار وجمرور، وشبه اجلملة متعلق بكم.

ملحوظة: ميكن حذف االسم بعد كم اخلربية و االستفهامية فيصح دخوهلا على 
الفعل:

كتب. كتابة  كم  و  قرأ  قراءة  كم  التقدير  و  كتب!  وكم  زيد  قرأ   كم 
2
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..كأين:) كأي(

قال ابن مالك1:
َتِصْب

ْ
َوَين ا 

َ
ذ

َ
َوك نْ 

ِ
�يّ
أَ َ
اك  ْ كَ

َ
ِصْب***ك

ُ
 ِمْن ت

ْ
ْو ِبِه ِصل

َ
ِ أ

ن �يْ
َ
نُ ذ ِي�ي ْ   �متَ

     وهي كلمة تدل على معىن »كم« اخلربية، والنحاة يقولون: إهنا مركبة من كلمتني: 
السكون  مبنية على  تنوينها -على األغلب-. وهي  اليت يكتب  املنونة  الكاف، وأي 
وتكون يف حمل رفع أو نصب وال تكون يف حمل جر، وال بد أن يأيت بعدها اسم جمرور 
ا﴾  .  و عليه »حكم مميز  َ �متَ

ْ
 ِرز

ُ
ِمل ْ  �متَ

َ
ٍة ل نْ ِمْن َدابَّ

ِ
�يّ
أَ َ
حبرف اجلر كقوله تعاىل ﴿َواك

)كأي( يكون مفردا جمرورا مبن حنو كأي من عامل بذل حياته يف سبيل العلم وكأي من 
فقري يسر اهلل رزقه«2

كأين: مبتدأ مبين على السكون يف حمل رفع.

من دابة: جار وجمرور، وشبه اجلملة متعلق بكأين.

ال: حرف نفي.

الفعل والفاعل يف حمل  حتمل: فعل مضارع، والفاعل ضمري مسترت، واجلملة من 
رفع خرب.

كأين من حمتاج ساعد زيد.

كأين: مفعول به مبين على السكون يف حمل نصب.

أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك يف   1
النحو و التصريف املسماة اخلالصة يف النحو، حتقيق سليمان العيوين، ط1، 2014، مكتبة دار 

املنهاج الرياض، ص159
السيد أمحد اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية، ص 204  2



119

ي ي مقياس الّنحو العر�ب
ف

ات � حما�ف

3.كذا:

)َكَذا( ُيَكىنَّ هبا عن العدِد القليِل والكثري ال تكون يف صدارة الكالِم، وهَي ُتْشِبُه 
)َكم( اخلربيََّة يف جُمَرَِّد اإلخباِر، وإْن كانْت ال ُتالزُِم الدَّاللَة على الكثرِة، وهَي َمْبِنيٌَّة على 
السكوِن يف حَمَلِّ َرْفٍع أْو َنْصٍب أْو َجرٍّ على َحَسِب َمْوِقِعها ِمن اجلُْملِة، و فّصل السيد 
أمحد اهلامشي يف حكم متييزها  بقوله »حكم مميز كذا أن يكون مفردا منصوبا دائما، 
وال تستعمل غالبا اال معطوفا عليها. حنو : )جاءين كذا وكذا زائرا( و)تربعت لليتامى 
بكذا وكذا دينارا( ووقف عليهم كذا صدقة، واعلم أنه يكىن بكذا – وكم االستفهامية 

)عن الكثري – والقليل( وال يكىن بكأي – وكم اخلربية إال عن الكثري«1.

وعليه جيَُِب يف متييزِها النْصُب كقولنا« ملكت كذا درمها«  كما جيوز ناذرا فيه اجلر 
مبن »ملكت كذا درهم« و التقدير من درهم، واألكثـَُر يف استعماهِلا أْن تكوَن معطوفاً 
َنْصٍب،  أو اسم  بِه يف حَمَلِّ  فـ)َكَذا(: مفعوٌل  ِدْرمَهاً،  َمَلْكُت َكَذا وََكَذا  عليها، حنُو: 
كناية عدد مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به،  و كذا الثانية اسم معطوف 

و)ِدْرمَهاً(: متييٌز.

وميكن لتمييزها أن يكون مفردا أو  بصيغة اجلمع ) ملكت كذا دراهم( ) ملكت 
كذا درمها(

مررت بكذا رجال.

بالباء. جر  حمل  يف  السكون  على  مبين  اسم  وكذا:  جر،  حرف  الباء   بكذا: 
قرأت كذا ساعة.

كذا: ظرف زمان مبين على السكون يف حمل نصب.

سرت كذا ميال.

السيد أمحد اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية، ص 204.  1
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كذا: ظرف مكان مبين على السكون يف حمل نصب.

قرأت كذا قراءة.

كذا: مفعول مطلق مبين على السكون يف حمل نصب.
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المحاضرة العاشرة

الجمل التي لها محل من اإلعراب و الجمل التي ال محل لها 
من اإلعراب.

الجمل التي لها محل من اإلعراب:  أ. 

قال أبو حيان: » أصل اجلملة أال يكون هلا موضع من اإلعراب وإذا كان

 هلا موضع من اإلعراب تقدرت باملفرد«1

ومضمون كالم أيب حيان هو أن األصل يف اإلعراب هو للمفرد و أن اجلملة إذا 
جاز تقديرها باملفرد أعطيت إعرابه تقديرًا؛ ألهنا ّحلت حمله، وهذا يعين أن اجلملة اليت 
هلا حمل من اإلعراب هي اجلملة اليت حتل حمل املفرد،  و عليه » ال يكون للجملة حمل 

من اإلعراب إال إذا وقعت يف موقع املفرد، وّحلت حمله، ُوقدرت به«2

 وهي سبعة أنواع:

1 ـــ الجملة الخبرية:

» فاجلملة تكون خربًا للمبتدأ كما يكون املفرد إال أهنا إذا وقعت خربًا كانت نائبة 
عن املفرد واقعة موقعه«3

1  أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيق رجب عثمان حممد، 
راجعه رمضان عبد التواب، ط1، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1998، ص152.

2  فخر الدين قباوة ،إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، دار القلم العريب،  حلب ، 1989، 
ص138.

3  ابن يعيش، شرح املفصل، وضع حواشيه إميل بديع يعقوب، ج1، ط1،دار الكتب 
العلمية ، بريوت،  1974، ص88.
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 هلا حمالن الرفع والنصب: وهي نوعان:

أ ــ خربية يف حمل نصب لكان وأخواهتا.

مثال: }كاَن الطَّالُب)جَيُُّد يف ِدرَاَسِته(.{فعلية}كاَن الرَُّجُل)ِمزاُجُه َصعٌب(.{ امسية

ب ــ خربية يف حمل رفع:

)ُوُرودَها  اِبَنها(.{فعلية }احَلِديَقُة  ملبتدأ: مثال}األمُّ)ُتطِعُم  يف حمل رفع خرب   •
يلٌة(.{ امسية مجَِ

إّن    { َهاجر)يـَُعْود({فعلية 
ُ
امل لعّل   { وأخواهتا:مثال:  ألّن  خرب  رفع  حمل  يف   •

الطَّالب)نـََتاِئُجُه َجيِّدٌة({ امسية.
2 ــ الجملة الحالية: 

»احلال صفة الشيء يذ كر ويّؤنث فيقال: حاٌل حسن وحا ٌل حسنة«1

وال ختلو اجلملة الواقعة حا ال من أن تكون امسية أو فعلية2، فإن كانت امسية اقرتنت 
بالواو3

 حملها النصب: وهلا شرطان:  أ-أن يكوَن صاحُب احلال معرفًة. 

ب- أن تشتمل مجلُة احلال على ضمرٍي عائٍد على صاحب احلال. حنو:

جاَءين صديقي) يضحك ( فالكاف يف يضحك هي العائد.

1  أمحد بن حممد بن علي الفيومي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،ج1،: املكتبة 
العلمية – بريوت، ص 157 )د ت( )د ط(.

ابن يعيش، شرح املفصل، ج2، ص65  2
3  اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، احملقق: حممود حممد شاكر أبو فهر، ط3،  مطبعة املدين، 

القاهرة ، دار املدين جبدة، 1999، ص 142.
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- قد تأيت مجلُة احلال مقرتنًة بالواو و الضمري، حنو:جْئُت و )أنا مبتسم(

وذهب الفراء والزخمشري  إىل أنه ال جيوز أن نذكر الضمري دون الواو  يف اجلملة  
االمسية احلالية »فإن كانت امسية فالواو وإال ما ّشذ من قوهلم مثل )كلمته فوه إىل يف(«1

أما إذا جتردت من الرابط فضرورة تقديره، لذلك ذهب ابن جين إىل أنه البد من 
تقدير الضمري مع الواو فإذا قلت جاء زيد والشمس طالعة، فالتقدير طالعة وقت جميئه 

مث  حذف الضمري ودلت عليه الواو2
3ــ الجملة المفعولية: 

عرفها بقوله: » وهي احملكية بالقول أو مبا يرادفه، ومل تقرتن حبرف تفسري، أو الواقعة 
يف

موقع املنصوب بفعل قليب أو ما يقوم مقامه  أو بفعٍل من أفعال التحويل أو ما 
يقوم  مقامه.«3

حملُّها الّنصب: تكون مفعواًل به لألفعال اليت تتعّدى إىل مفعول به واحد وخاّصة 
مثال:}قَاَل  أعلن.....(  قال ، صرّح،  أو ما يف معناه)أجاب،رّد،أردف،  القول  بعد 

الرَُّجل)احلِْلُم سّيُد األخالق ({. مجلة مقول القول يف حمّل نصب مفعول به

وتقع مفعواًل به ثانياً لألفعال اليت تتعّدى إىل مفعولني،

مثال:}علْمُت )أنَّ الدَّرَس تَأجَّل({ إن مع امسها و خربها سّدت مسّد

مفعويل)علم( يف حمّل نصب.

شرح املفصل، ابن يعيش، ج1، ص 65.  1
السيوطي، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ط،1،ج2، دار الكتب العلمية، بريوت،   2

1998، ص 251 .
فخر الدين قباوة، إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، ص165.  3
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4 ــ الجملة الوصفية :
قال الزخمشري: »ويوصف باجلمل اليت يدخلها الصدق والكذب« 1

تكون يف حمل رفع ونصب وجر،حبسب املوصوف:

هلا شرطان:

أن تشتمل مجلة النعت على ضمري بارز أو مسترت يعود على املنعوت. 	•

أن يكون املوصوف نكرة . 	•

مثال: إنَّه طَّالٌب )يواظب( على دراسته، مجلة فعلية يف حمل رفع صفة.

َمررُت برجٍل)حيرُث( أرضه،  مجلة فعلية يف حمل جّر صفة.

الوقُت سيٌف)حّده( قاطٌع، مجلة امسية يف حمل رفع صفة.

 رَأيُت ِطفاًل)وجهُه( مجيٌل، مجلة امسية يف حمل نصب صفة. 
5 ــ الجملة اإلضافية:

وحملها اجلر وتقدر مبصد ر من معناها ومن أجل ذلك ال يعود منها ضمري إىل 
مضاف إليها كما ال يعود من املصدر. فإن  مسع ذلك  عد نادرا2

أما ما يضاف إىل اجلملة فهو:

أمساء الزمان: ظروفًا كانت أو أمساء مثل أهوى السفَر حنَي ) الصيف حيّل(، مجلة 

1  ابن  يعيش، شرح املفصل، ج2، ص53.
السيوطي، مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، ج2، ص 174.  2
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امسية يف حمل جر مضاف إليه

عند  »إذا«  و  باتفاق  »إذ«  واجبة  اجلملة  إىل  إضافتها  ثالثة  الزمان  أمساء  ومن 
اجلمهور و »ملا«   عند من قال بامسيتها1

6 ـــ جملة جواب الشرط الجازم:
وهي اجلملة اليت تكون جوابًا ل: إن، إذما، من، ما، مهما، كيفما، أيان، ّأىن،حيثما، 
أينما، أي، وال تتصدر مبفرد جيزم لفظًا وهو املضارع اجملرد من لن، وقد، وما، والسني، 

وسوف، أو حماًل كالفعل املاضي املتّصرف اجملرد من: قد وما وال2

حملها اجلزم

 وهلا شرطان:

أن يكوَن الشرُط جازماً أي تسبق مجلة جواب الشرط بأداة شرط جازمة أ- 

أن تقرتن مجلة جواب الشرط اجلازم  بالفاء أو إذا . ب- 

مثال :}من جيتهْد )فالنجاُح حليفُه({ يف حمّل جزم  مجلة جواب الشرط، لتوفر 
الشرطني حبيث سبقت مجلة جواب الشرط ) النجاح حليفه( بأداة شرط جازمة«من« 

و اقرتنت بالفاء.

وإن اختلَّ أحد الشرطني مل يعْد هلا حمٌل من اإلعراب .

7 ــ الجملة المعطوفة على جملة لها محل من اإلعراب: تكون يف حمل رفع

ابن هشام، مغىن اللبيب عن كتب األعاريب حتقيق حممد حمي الدين  عبد احلميد، املكتبة   1
العصرية، بريوت، ،2006، ص 547.

ابن احلاجب، شرح الكافية، شرح الرضي حممد احلسن االسرتبادي ،ج2 ، دار الكتب   2
العلمية، بريوت، ص 262.
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ونصب وجر حبسب املعطوف عليه:

مثال }األزهاُر)تنثر العطَر ( و )تُبهُج النَّاظرين({. مجلة )تُبهُج النَّاظرين(مجلة هلا 
حمل من اإلعراب ألهنا  معطوفة على مجلة هلا حمل من اإلعراب ) يف حمل  رفع خرب 

لألزهار(

}كنُت)أدرُس( و )أشرُب القهوَة({. مجلة معطوفة على مجلة حملُّها النصُب

فهي مثلها يف حملِّ نصٍب معطوف.

ب.الجمل التي ال محّل لها من اإلعراب

 وهي اجلمل اليت ال تؤل مبفرد، أما عن أنواعها فهي كاآليت: 

1 ـــ اجلملة االبتدائية: هي اجلملة اليت يُبدأ هبا الكالم سواء كانت امسية أوفعلية. 
واالبتداء عامل معنوي ولضعفه مل يكن له عمل يف غري األمساء1 

ابتدائية. })اجلوُّ  مثال:}) راجع(  دروسه{.فعلية ال حمل هلا من اإلعراب ألهّنا 
لطيٌف( هذا املساء{. امسية ال حمل هلا من اإلعراب ألهّنا ابتدائية.

  2 ــ جملة صلة الموصول: 

مفعول  اسم  هو  واملوصول  أو حلرف،  موصول  تقع صلة السم  اليت  اجلملة  هي 
وصل الشيء بغريه وجعله من متامه، إذ ال يتم معناه إال بالصلة2، والصلة ال حمل هلا 

من اإلعراب3

فخر الدين قباوة، إعراب اجلمل، ص 36.  1
حممد اخلضري، حاشية اخلضري على شرح احملقق اجلليل ابن عقيل على ألفية بن مالك،   2

دار الفكر للطباعة، ص96، )دط( و )د ت (
ابن هشام ، مغين اللبيب، ص 471.  3
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وعليه فصلة املوصول تقع مباشرة بعد االسم املوصول كالذي، اليت، اللذان، اللتان، 
الَّذي  الصَّديَق  }رَأيُت  مثال:   ، ذا  ما،  من،  وال،  والالئي،  واللوايت،  األوىل  الذين، 
)تعرَّفت عليِه البارحة({.فجملة )تعرَّفت عليِه البارحة( ال حمل هلا من اإلعراب ألهّنا 

واقعة صلة موصول ) سبقت باالسم املوصول الذي(

3 ــ جملة جواب الَقَسم:
القسم بتحريك القاف والسني اليمني، واجلمع أقسام، وتقاسم القوم حتالفوا1

(َعْن  مثال:}واهلل)ألَُداِفَعنَّ  القسم  بعد  جواباً  تقع  اليت  هي  حنويا  القسم  مجلة  و 
ِبالدي{.مجلة )ألَُداِفَعنَّ ( ال حمل هلا من اإلعراب ألهّنا واقعة جوابا للقسم.

4 ــ الجملة التفسيرية: 
تقع بعد أحد احلروف التفسريية )أن ، أي(   التفسريية، كقوله تعاىل: 

) إذا   ( بعد  تقع  ﴾،أو  ً باِل بيو�مت ذي(ِمَن الج ن  ا�مت
ْ

مِل)أن النَّ  
َ

 ِإىل
َ

ك بُّ َر َوأو�   ﴿
يفسره  لفعل حمذوف  فاعال  بعدها  املرفوع  االسم  ذلك  يعرب  و  اسم  على  الداخلة 

املذكور بعده كقول الشاعر }إذا الشَّعُب يَوماً)أراَد(احلََياَة{.

الشعب: فاعل لفعل حمذوف وجوبا يفسره ما يليه )أراد( و التقدير إذا أراد الشعب 
يوما أراد ، فلتفادي التكرار حذف الفعل األول.

يوما: ظرف زمان منصوب و عالمة نصبه الفتحة الظاهرة

و اجلملة الفعلية ) أراد( ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا تفسريية.

1  ابن منظور، لسان العرب، فصل القاف، دار صادر، بريوت، 1414، ص 481.
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5 ــ الجملة االعتراضية:
و »هي اجلملة املعرتضة بني شيئني إلفادة الكالم تقوية وتسديًدا أو حتسيًنا1

هي اجلملة اليت تقع بني جزأين متالزمني يف مجلة كوقوعها بني الفاعل و املفعول 
به أو بني الفعل و مفعوله، أو بني املبتدأ و اخلرب، و الصفة و املوصوف.... مثال: 

تذكَّر)-َهَداَك اهلُل-( صالتك. جدي) ـ رمحه اهلل ـ( قدويت .
6 ــ الجملة  التابعة لجملة ال محّل من اإلعراب:

وهي اليت تكون تابعة جلملة قبلها يف احلكم مطابقة له يف اإلعراب ولذلك أطلق 
عليه يف العربية التابع، ملطابقته هلا وال يتبع ما قبله إال ألنه له عالقة وثيقة  به، إذ إن 

التابع واملتبوع يكونان امسًا واحًدا يف احلكم2.

والتوابع يف املفردات مخسة: العطف والبدل، عطف البيان والصفة والتوكيد، و يف 
اجلمل اثنان: العطف والبدل3

مثال:}أشرقِت الشمُس )فخرَج الفالَُّحوَن إىل ُحُقوهِلْم({.

مجلة )فخرَج الفالَُّحوَن إىل ُحُقوهِلْم( مجلة ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا  معطوفة 
على مجلة ) أشرقِت الشمُس( اليت الحمل هلا من اإلعراب  ألهنا ابتدائية.

7 ـــ الجملة الواقعة جواباً لشرط غير جازم ، أو جوابًا لشرط جازم غير 
مقترن بالفاء أو إذا 

 »وهي الواقعة جوابًا لشرط غري جازم مطلًقا، أو جازم ومل تقرتن بالفاء وال بإذا 
األول  ما  أقم(   تقم  إن  حنو)  والثاين  وكيف،  وملا  لوولوال  جواب  فاألول  الفجائية، 

1  ابن هشام، مغين اللبيب، ص 447.
ابن السراج ،األصول يف النحو، حتقيق: عبداحلسني الفتلي مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،   2

ص19.
عباس حسن ، النحو الوايف، ط1، دار املعارف ، لبنان ،ص390.  3
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فلظهوراجلزم يف لفظ الفعل، وأما الثاين فألن احملكوم ملوضعه باجلزم الفعل، ال اجلملة«1

 مثل }إذا َدرسَت )جنْحَت({  مجلة فعلية ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا مجلة جواب 
الشرط غري جازم وغري مقرتنة بالفاء أو إذا .سبقت باسم شرط غري جازم ) إذا(.

اإلعراب ألهنا مجلة جواب  هلا من  فعلية ال حمل  فتنجْح({.  مجلة  }لو جتتهْد) 
الشرط غري جازم .    »لو« حرف شرط غري جازم.

من يدرس )ينجح (، مجلة فعلية ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا واقعة مجلة جواب 
شرط جازم غري مقرتنة بالفاء أو إذا.

من اسم شرط جازم

فائدة:

أدوات الشرط اجلازمة منها ما هو حرف مثل )إن، إذما(، ومنها ما هو اسم  	•
مثل) من ،ما، مهما، أينما، حيثما، أيان، كيفما.....(

أدوات الشرط غري اجلازمة أشهرها إذا و إذ االمسيتني، لو، لوما، لوال 	•

8 ــ الجملة االستئنافية: 
االستئناف هو االبتداء، يقال استأنفت الشيء، إذا ابتدأته وأخذت أوله2 

 و اجلملة االستئنافية تأيت بعد انتهاء كالم سابق واستئناف كالم جديد منقطع 
 عما قبله ,  وتقع يف أثناء الكالم ,  وقد تقرتن بالواو االستأنافية أو الفاء االستأنافية 

ا وضعت ﴾ سورة مرمي  أعل �ج
ّ

ا أن�ث , والل ي وضع�مت
كقوله تعاىل:﴿ربَّ إ�ن

1  ابن هشام ،مغين اللبيب، ص 46.
2  ابن منظور، لسان العرب، فصل اهلمزة ، ص10.
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فجملة ) واهلل أعلم , الواو : استئنافية _ ومجلة : اهلل أعلم ... مجلة استئنافية ال 
حمل هلا من اإلعراب.:

الزهرا تبلغ  حىت  الشوك  فحطم   ..... احلياة  إن   : الشاعر  كقول  و    
الفاء : استئنافية , مجلة ) فحطم ...( استئنافية ال حمل هلا من اإلعراب.
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خاتمة: 

ضم هذا املنشور عشر حماضرات مقررة على طلبة السنة الثالثة ملمح أستاذ التعليم 
الثانوي، مست أربع أبواب يف النحو و هي: باب التوابع ، باب املنادى ، باب العدد، 
باب  إعراب اجلمل، وقد سلطنا  فيها الضوء على  أهم املفاهيم النحوية و املسائل 
املتعلقة مبختلف األحكام املوصلة لضبط القاعدة املرجوة بطريقة مبسطة مناسبة لقدرات 
املتعلم، و مكتسباته السابقة يف مقياس الّنحو بغية تدليل ما أمكن من الصعوبات اليت 

يشتكي منها متعلم النحو العريب  يف السنة الثالثة ملمح أستاذ التعليم الثانوي.  

فيه  ندعي  الذي ال  هذا  البيداغوجي  مبنشورنا  ينفع  أن  اهلل  نسأل  األخري   و يف 
الوصول إىل جادة الصواب، وإمنا هي حماولة ابتغينا من وراءها توفيقا قصد تيسري مقياس 
النحو من خالل جمموعة حماضرات تتوافق و الربنامج املسطر يف السنة الثالثة، فإن وفقنا 

فذلك الذي نصبو إليه و إال فكفانا أجر اجملتهد، و فوق كّل ذي علم عليم.
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 قائمة المصادر و المراجع المعتمدة

1.إبراهيم بركات، النحو العريب )ج 4(، دار النشر للجامعات، مصر، 2007.
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دط(.
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املكتبة العلمية – بريوت، )د ت( )د ط(
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6.األمشوين، كتاب شرح األمشوين أللفية ابن مالك: منهج املسالك إىل ألفية ابن 
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7.متام حسان، اخلالصة النحوية، ط1، عامل الكتب، بريوت ،2000.

8.اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، احملقق: حممود حممد شاكر أبو فهر، ط3،  مطبعة 
املدين، القاهرة ، دار املدين جبدة، 1999. 

9.جالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي: األشباه والنظائر، وضع حواشيه  
غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1،2001 .
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10.مجال الدين ين عبده اهلل بن يوسف بن هشام األنصاري، أوضح املسالك إىل 
ألفية ابن مالك، دار إحياء العلوم، بريوت، ط2 ، 1975.

11.جربان مسعود، الرائد، دار العلم، بريوت، لبنان، ، 2001 ، ج 8، ) دط(

12..جوزيف إلياس وجرجس ناصف: الوجيز يف الصرف والنحو واإلعراب، ط1،  
دار املاليني، بريوت، 1999 .

13.ابن احلاجب، شرح الكافية، شرح الرضي حممد احلسن االسرتبادي ،ج2 ، 
دار الكتب العلمية، بريوت. 

النحو والصرف، املكتب اجلامعي احلديث،  الوايف يف تيسري  الشيخ،  14.محدي 
بريوت، 2009، )د ط( 

الفراهيدي، كتاب العني، تح، عبد احلميد هنداوي، ج1،  15.اخلليل بن أمحد 
ط1، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، 2003 .

16.أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيق رجب عثمان 
حممد، راجعه رمضان عبد التواب، ط1، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 1998. 

17.أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح، رجب عثمان 
حممد، ج4، ط1،مطبعة املدين، القاهرة، مصر، 1998. 

الفراهيدي، كتاب العني، تح، عبد احلميد هنداوي، ج1،  18.اخلليل بن أمحد 
ط1 ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، 2003 ، ص77.

19.الزخمشري، املفصل يف علم العربية, تقدمي ومراجعة: حممد عز الدين السعيدي، 
ط1، دار إحياء العلوم, بريوت, 1990, ص15.
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20.زين كامل اخلويسكي، شرح عصري لكتاب ابن هشام األنصاري دار املعرفة 
اجلامعية، السويس، ،ج 4 ،2009.

21.ابن السراج ،األصول يف النحو، حتقيق: عبد احلسني الفتلي مؤسسة الرسالة، 
بريوت، لبنان، ) دط( و )دت(.

22.السيد أمحد اهلامشي، القواعد األساسية للغة العربية حسب منهج منت األلفية 
البن مالك، ط2، دار اهلجرة،1310ه.

23.سيد حسني احلسيين الزرباصي، املختصر اجلميل من حنو ابن عقيل، ط2, 
منشورات  دار التفسري، )دط( و )دت( .

24.السيوطي, مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع, , ج2,  ط1،حتقيق: امحد مشس 
الدين, دار الكتب العلمية, بريوت, 1998. 

25.شوقي ضيف، جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، 
ط4، 2004. 

 - الطيب  الكلم  دار  ابن كثري،  دار  القدير، ج1، ط1،  فتح  .26.الشوكاين، 
دمشق، بريوت ،1414ه .

27.عباس حسن، النحو الوايف،ج3، دار املعارف، القاهرة، مصر، ط3 ،1974.

العرفان حممد بن علي الصبان الشافعي، حاشية الصبان على شرح األمشوين  أبو 
على ألفية ابن.مالك،ج3، تح طه عبد الرؤوف سعد، املكتبة التوفيقية،مصر، )د ط( 

و )دت(

الكتب  دار  ط1،  العريب،   النحو  يف  املفصل  املعجم  بابسيت،  فوال  29.عزيزة 
العلمية، بريوت لبنان 1992/1413م.



135

ي ي مقياس الّنحو العر�ب
ف

ات � حما�ف

30.أبو عبد مشس الدين حممد بن علي بن طولون الدمشقي الصاحلي،شرح ابن 
طولون على ألفية 31.ابن مالك، تح عبد احلميد اجلاسم الفياض الكبيسي، ج 2، 

ط 2، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ،2002.

32.عبد الرمحان بن حممد بن عبيد اهلل األنباري، أسرارر العربية، تح حممد حسني 
مشس الدين، ط1، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،1997. 

33. عبد اهلل البستاين، البستان، مكتبة لبنان، بريوت،1996.

املتوىل  النحو،  حتقيق   الفاكهي، شرح كتاب احلدود يف  34.عبد اهلل بن أمحد 
رمضان أمحد الدمريي ، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر،1993.

35.أبو عبد اهلل حممد مجال الدين بن عبد اهلل بن مالك األندلسي،ألفية ابن مالك 
العيوين، ط1،  النحو، حتقيق سليمان  قي  اخلالصة   املسماة  التصريف  و  النحو  يف 

2014، مكتبة دار املنهاج الرياض. 

 36.علي جاسم سلمان: موسوعة معاين حروف العربية،  دار أسامة، األردن، 
عمان،2003  

37. فخر الدين قباوة ،إعراب اجلمل وأشباه اجلمل، دار القلم العريب،  حلب ، 
 .1989

.38. فاضل صاحل السامرائي، معاين النحو،ج4، ط1، دار الفكر  للطباعة و 
النشر والتوزيع ، األردن ،  2000 م .

39.الكفوي, أبو البقاء أيوب بن موسى, الكليات, مؤسسة الرسالة، ج3, ط2, 
بريوت, 1998. 

40.حممد بن حممد الرعيين، الكواكب الدرية على متممة األجرومية،ج1، ط1، 
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مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان، 1990.

41.حممد بن حممد الرعيين، الكواكب الدرية على متممة األجرومية، ج2و ج3، 
ط1،مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، لبنان،1990 .

42.حممد اخلضري ،حاشية اخلضري على شرح احملقق اجلليل ابن عقيل على ألفية 
بن مالك، دار الفكر للطباعة،  )دط( و )د ت (.

البصري:شرح ملحة اإلعراب،   القاسم بن علي بن حممد احلريري  43.أبو حممد 
مكتبة صيدا،بريوت، ، 2001. 

44.حممد حمي الدين عبد احلميد، شرح قطر الندى وبل الصدى، املكتبة العصرية، 
ط1 ، 1994.

45.حممد املغالسة، النحو الشايف الشامل ،دار املسرية للنشر، ط1، 2007،

بريوت،  العصرية،  املكتبة  العربية، ج3،  الدروس  جامع  الغالييين،  46.مصطفى 
صيدا، 1994. 

و  )دط(  لبنان،  بريوت،  دار صادر،   ،14 مج  العرب،  لسان  منظور،  47.ابن 
)دت(.

48. مها خري بك ناصر, النحو العريب واملنطق الرياضي, التأسيس والتأصيل,ط2, 
املؤسسة احلديثة للكتاب, لبنان, 2014. 

49.ابن النحاس : التعليقة على املقرب، تح: مجيل عبد اهلل عويضة، الناشر وزارة 
الثقافة عمان، األردن، ط1 2004.              

50. ابن هشام، مغىن اللبيب عن كتب األعاريب حتقيق حممد حمي الدين  عبد 
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احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، ،2006. 

51.ابن يعيش، شرح املفصل، وضع حواشيه إميل بديع يعقوب، ج1، ط1،دار 
الكتب العلمية ، بريوت،  1974. 

52.ابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري، ج 2، ط1، دار الكتب العلمية، لبنان، 
1422ه،2001.  

53.يوسف الشيخ حممد البقاعي، شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام ابن مالك، 
اجمللد الثاين،ط1، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع،  بريوت، لبنان،2008.
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