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 منثورة فوائد نحوية

 

 المقدمة:

 

على سيد  رب العالمين، والصالة والسالم الحمد هلل

 المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

 

فهذه أسطر أمليتها على طلبتي تتناول فوائد قد تأتي في 

لمفردات النحو، وأغلب هذه الفوائد لم أثناء تدريسي 

يذكرها مؤلفو الكتب النحوية وهي تمثل قسًما من رحالة 

سنّي تدريسي في الجامعات العراقية والعربية جمعُت 

 بعًضا منها ليستفيد منها ذوو االختصاص.

 

 

 

 ــ ومن هللا التوفيق ــ

 

 

 

 أ.د. أحالم خليل محمد خليل
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 (منثورة )فوائد نحوية

 

  اإلعراب: هو تغيير آخر الكلمة لتغير العوامل وعكسه البناء وهو لزوم آخرها

حالة واحدة. والعوامل جمع عامل وهو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه 

مخصوص من اإلعراب وهو نوعان: لفظي و معنوي )فاللفظي( كحروف الجر 

المبتدأ، والتجرد والنواصب والجوازم والفْعل والوصف و )المعنوي( كاالبتداء في 

 في المضارع وليس في النحو عامل غيرهما.

 :عالمات اإلعراب 

 -كل كلمة معربة ال يخلو حالها عن أحد أمور أربعة :

 إّما أن تكون مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة.

فإن كانت مرفوعة فرفعها بضمة ظاهرة إن كان آخرها حرفًا صحيًحا، أو مقدرة إن 

حرفًا من حروف العلة الثالثة )األلف والواو والياء( وتقديرها للتعذر إن كان آخرها 

 كان هذا اآلخر ألفًا وللثقل إن كان ياًء أو واًوا.

ومحل رفعها بضمة ظاهرة أو مقدرة إن كانت غير مثنى، ومجموعة جمع مذكٍر 

نت سالًما، وغير اسم من األسماء الخمسة، وغير فعٍل من األفعال الخمسة، فإن كا

 واحدة من هذه األمور األربعة فترفع بغير الضمة نيابة عنها.

ونعني بـ )غير الضمة(: األلف بالنسبة للمثنى، والواو بالنسبة إلى جمع المذكر 

السالم واألسماء الخمسة، وثبوت النون بالنسبة إلى األفعال الخمسة، وهي: )كل فعل 

 اء المؤنثة المخاطبة(.مضارع اتصل به ألف االثنين أو واو الجماعة أو ي

 فيتحصل من ذلك قاعدة هي:

 كل مرفوع يرفع بالضمة إاّل هذه األربعة، فإنها ترفع بغير الضمة نيابة عن الضمة.

وإن كانت تلك الكلمة منصوبة فنصبها بفتحة ظاهرة إن كان آخرها غير ألف. فإن 

لمتقدمة في الرفع كان ألفًا كان نصبها بفتحة مقّدرة للتعذر إن كانت غير األربعة ا

 وغير جمع المؤنث السالم، وهو:

)ما ُجِمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده( فإن كانت الكلمة واحدة من هذه األمور 

 الخمسة فتنصب بغير الفتحة نيابة عنها.
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ونعني بـ )غير الفتحة(: الياء بالنسبة إلى المثنى وجمع المذكر السالم، واأللف 

الخمسة، وحذف النون بالنسبة إلى األفعال الخمسة، والكسرة بالنسبة إلى األسماء 

 بالنسبة إلى جمع المؤنث السالم.

 فيتلخص من ذلك قاعدة هي:

كل منصوب ينصب بالفتحة إاّل هذه الخمسة فإنها تنصب بغير الفتحة نيابة عن 

 الفتحة.

ا، وإن كانت تلك الكلمة مجرورة فجرها بكسرة ظاهرة إن كان آخرها حرفًا صحيحً 

 أو مقدرة للتعذر إن كان آخرها ألفًا أو للثقل إن كان ياًء.

وجرها بكسرة ظاهرة أو مقدرة إن كانت غير مثنى ومجموعة جمع مذكٍر سالًما، 

واسم من األسماء الخمسة وكانت منصرفة فإن كانت مثنى أو جمع مذكٍر سالًما، أو 

 ر الكسرة نيابة عنها.اسًما من األسماء الخمسة أو اسًما غير منصرف فتجر بغي

ونعني بـ )غير الكسرة(: الياء بالنسبة إلى الثالثة األُول والفتحة بالنسبة إلى االسم 

 الذي ال ينصرف.

 فيتحرر من ذلك قاعدة هي:

 كل مجرور يُجّر بالكسرة إاّل هذه األربعة فإنها تُجّر بغير الكسرة نيابة عن الكسرة.

بالسكون، إاّل إن كانت من األفعال الخمسة  وإن كانت تلك الكلمة مجزومة فجزمها

فتُجزم بحذف النون نيابة عن السكون، أو من األفعال المعتلة وهي: )ما آخرها ألف 

 أو واو أو ياء( فتجزم بحذف ذلك اآلخر نيابة عن السكون.

 

 فيتضح من ذلك قاعدة هي:

 لسكون نيابة عنه.كل مجزوم يُجزم بالسكون إاّل هذين النوعين فإنهما يُجزمان بغير ا
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 املعرابت

 

 أمثلة يُجزم يُخفض يُنصب يُرفع المعربات
 جاَء زيٌد، رأيُت زيًدا، مررُت بزيد    بالكسرة بالفتحة بالضمة اسم مفرد منصرف

 جاء أحمُد، رأيُت أحمَد، مررُت بأحمدَ   بالفتحة بالفتحة بالضمة مفرد غير منصرف

 رأيُت رجااًل، مررُت برجال  هؤالء رجاٌل،   بالكسرة بالفتحة بالضمة جمع تكسير منصرف

 هذه مساجُد، دخلُت مساجَد، ذهبُت إلى مساجدَ   بالفتحة بالفتحة بالضمة تكسير غير منصرف

، مررُت بمسلمات    بالكسرة بالكسرة بالضمة جمع مؤنث سالم  جاءت مسلماٌت، رأيُت مسلمات 

 إلى أبيك، وكذا البقيةجاء أبوك، أِطْع أباك، انتسب   بالياء باأللف بالواو أسماء خمسة

 جاء الزيداِن، أِطع األبوْيِن، اذهب للوالدْينِ   بالياء بالياء باأللف مثنى

 جاء الزيدون، أكرْم المؤمنيَن، اعتِن بالمتقينَ   بالياء بالياء بالواو جمع مذكر سالم

 يجتهُد زيٌد، لن يكسَل، لم يفترْ  بالسكون  بالفتحة بالضمة فعل مضارع صحيح اآلخر

 يخشى، ويدعو، ويصلي/ لن يخشى، ولن يدعَو، ولن يصلَي/ ولم يدُع، ولم يصلِ  بحذف آخره  بالفتحة بالضمة مضارع معتل اآلخر

 أنتما تجتهداِن، لن تكسال، لم يفترا، وكذا البقية. بحذفها  بحذفها بالنون أفعال خمسة
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 :إذا التقى ساكنان تخلصنا من الساكن األول بإحدى طريقتين 

 األولى: تحريك الساكن األول إذا كان حرفًا صحيًحا مثل: اعمِل الخير، جاءِت البنُت.

 عْ يقُْل(، )لم يستطيْ الثانية: حذف الساكن األول إذا كان حرف علة مثل: )لم يقْوْل ــــ لم 

 (، )لم يناْْل ــ لم ينَْل(عْ ــ لم يستطِ 

وال يلتقي الساكنان إاّل إذا كان الساكن األول حرف ألف وبعده حرف مشّدد مثل: 

)الضالّين، شابّة( وعلل العلماء هذا االلتقاء بأن المد في األلف بمنزلة الحركة وهللا 

 أعلم.

األول هي الكسرة وتكون فتحة في تاء التأنيث الحركة الغالبة في تحريك الساكن 

الساكنة إذا جاء بعدها ألف مثل: الطالبتان َدَرَستا ـ فالفتحة تسبق األلف ـ وفي حرف 

 الجر )ِمْن( إذا جاء بعده االسم المجرور معّرفًا )بأل التعريف(

 قال تعالى: ))وِمَن الناس َمن يقول آمنا((

ذا كسرت النون أيًضا سيتوالى كسرتان وهذا ألن الميم في حرف الجر مكسورة وإ

 ثقيل على اللسان.

 :األلف الفارقة 

تأتي بعد واو الجماعة التي تعرب فاعاًل وليس بعد واو الجمع في جمع المذكر السالم 

 )َدرسوا، لم ينجحوا، اجتهدو( فنقول 

 المدرسة( اوال نكتب )حضر مدرسو

وال يعوض عنها بشيء أما في األفعال  تحذف نون جمع المذكر السالمفعند اإلضافة 

الخمسة فعند حذف النون في حالتي النصب والجزم نأتي باأللف بعد واو الجماعة 

 )يدرسون ـ لم يدرسوا ـ لن يدرسوا(

: سميت بالفارقة ألنها تفرق بين واو الجماعة و واو المفرد في مثل : ومنهم من قال

 أرجو و أدعو.

وجود األلف بعد الواو داللة على أن الكلمة انتهى وذهب بعض الكوفيين إلى أن 

 امالؤها فال تلتبس بواو العطف ـ وهللا أعلم ـ.

 :األلف والهمزة 

 إذا اُطلقت األلف فالمراد بها األلف اللينة التي ال تقبل الحركات، كألف قال و غزا.

أَخذ و سأَل و وإذا اُطلقت الهمزة فيراد بها األلف اليابسة التي تقبل الحركات كهمزة 

 قرأَ.
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واأللف اللينة ال تقع في أول الكلمة ألنها ال تقبل الحركة، وأّول الكلمة يجب أن 

يكون متحرًكا، ألن العرب ال تبتدئ بساكن، وانما تقع متوسطة أو متطرفة، بخالف 

 األلف اليابسة. وتسمى الهمزة ـ فانها تقع في أّول الكلمة ووسطها وآخرها.

الكلمة على نوعين: همزة وصل و همزة فصل )وتسمى همزة قطع والهمزة في أول 

 أيًضا(.

 

 :همزتا الوصل و القطع- 

ـ همزة الوصل: وهي موجودة في االبتداء مفقودة في الدرج، وسميت همزة 1

 وصل:

 قيل: لسقوطها عند وصل الكلمة بما قبلها.

 وقيل: ألنها يتوصل بها إلى النطق بالساكن.

 أنّها إّما تكون في األفعال أو في األسماء أو في الحروف. وباالستقراء ُوِجدَ 

 مزة الوصل في األفعال:ه

 أو أمر. الفعل ماٍض أو مضارع

وهمزة الوصل ال تكون في المضارع ألنه مبدوء بحرف المضارعة وهو متحرك 

 أبًدا فال حاجة إلى همزة الوصل.

 وإنّما تكون همزة الوصل في الماضي واألمر فقط.

ماضي فال تكون همزة الوصل في الثالثي منه كأََخَذ و أََمَر، وال في الرباعي أّما ال

 كأّكرّم، وأّعطى.

 وإنّما تكون في الماضي الخماسي كانطلَق، والسداسي كاستخرَج.

في األمر من الخماسي والسداسي وأّما أفعال األمر فال تكون همزة الوصل فيها إاّل 

 كانَطِلْق و استخِرْج.

 الثالثي كاْضِرْب. واألمر من

 وال تكون في أمر الرباعي.

 همزة الوصل في األسماء:

تكون همزة الوصل في مصادر األفعال الخماسية والسداسية كاالنطالق 

 واالستخراج، و في بعض األسماء منها:
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 ) اسم ، اثنان ، اثنتان ، ابن و ابنة ، امرؤ ، امرأة (.

 

 همزة الوصل في الحروف: 

 الوصل في شيء من الحروف سوى أل التعريف.ال تكون همزة 

واألصل في همزة الوصل أن تكون مكسورة فإذا خرجت عن هذا األصل فلسبٍب 

 داعٍ إلى ذلك.

 ـ همزة القطع:2

 وهمزة القطع هي التي تثبت حيثما وقعت، وهي قياسية في:

 ـ ماضي الرباعي وأمره ومصدره، مثل: أَْحَسَن ، أَْحِسْن ، إْحساْن.1

 المضارع المسند إلى الواحد المتكلم، مثل: أَكتُب ، أَنطلُق.ـ 2

 : أََخَذ ، أََمَر.ـ ماضي الثالثي، مثل3

ـ وزن )أَْفعَل( الذي للتفضيل مثل: )أَْفَضُل ، أَسمى( أو صفة مشبهة مثل: ) أَحمر 4

 ، أَعرج (.

كون وهمزة القطع مفتوحة دائًما إاّل في المضارع من الفعل الرباعي ومصدره فت

مضمومة في المضارع من الفعل الرباعي مثل: )أُحِسُن ، أُكِرُم( ، وتكون مكسورة 

 في مصدر الفعل الرباعي مثل: )إحسان ، إعطاء(.

 

  مجموعة بكلمة يأتي الفعل المضارع من الماضي بإدخال أحد أحرف المضارعة

الالصقة، )أنيُت( أو )نأتي( ويسمى حرف المضارعة بالالصقة واألمر يأتي بحذف 

ولكن إذا كان ما بعد الالصقة حرفًا ساكنًا جئنا بهمزة الوصل ألن العرب ال تبدأ 

 الكالم بساكن أّما إذا كان ما بعد الالصقة متحرًكا فال داعي لمجيء همزة الوصل:

 ) َدَرَس ــ يَْدُرُس ــ ادرْس (

 ) دافََع ــ يُدافُِع ــ دافِْع (

 

  يشتبه فيها الضاد بالظاء، وهي خمس مواٍد جاءت في أشار أحد العلماء إلى أمثلة

القرآن بالضاد في موضع، وبالظاء في موضع آخر بحسب اختالف المعنى، وقد 

 جمعها في البيتين اآلتيين فقال:
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 ميَّزه باإليضاح عن ظاء وفي             )أضللَن( أو في )غيٍض( يشتبهان

( وُخذهُ ذا إذعانوكذلك )ُمحتضر( و )ناضرة إلى(        و )ال     يحضُّ

 

  األفعال )زال ، برح ، فتئ ، انفك( تعمل بشرط النفي أو شبهه ألن معناها يدل

 على النفي وعند دخول النفي عليها يحّولها إلى اإلثبات.

 

  َُمَع( ظرف مكان معرب واجب اإلضافة إلى الضمير أو اسم ظاهر، )جئُت َمعَه(

هذه الكلمة منونة فإنها تخرج عن الظرفية و تعرب ، جئُت َمَع أخي( ، وإذا جاءت 

 )حااًل( )جئنا معًا(.

 

 :)حرفا الجر )إلى، على 

إذا كان المجرور بعدها ضميًرا قُِلبَْت األلف فيهما إلى ياء، فنقول: ) إليه ، عليه( وال 

 نقول )إاله  و عاله( مخافة االلتباس بالفعل.

 ـ )لديه(.وشاركهما الظرف )لدى( في هذه القاعدة 

  في إعراب الفعل ) ال تَقُْل سوًءا( ال نقول مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف

العلة بل نقول عالمة جزمه السكون ألن النحو يهتم بالحرف األخير فقط أّما ما قبل 

 األخير فاختصاصه علم الصرف.

 :)تعرب حرف نفي و جزم و قلب إذا جاء بعدها )مضارع( )لّما 

 يمان...((أسلمنا ولّما يدخِل اإلمنوا ولكن قولوا آمنّا قْل لم تؤ )) قالت األعراب

 الشرطية غير الجازمة: بعدها )ماٍض( فهي )لّما( الحينية وإذا جاء

 اكم إلى البر أعرضتم((.))لّما نجّ 

 جوز كتابة ألف بعد همزة قبلها ألف، مثل: عشاًء، ابتداًء، مساءً ال ي 

الهمزة وبُعد مخرجها فهي ليست بفاصل قوي، فكأن والسبب في ذلك يعود إلى خفاء 

 األلفين قد اجتمعتا متواليتين.

  ال يجوز حذف نون مضارع )كان( المجزوم إذا جاء بعد النون ساكن ألن النون

الحقُّ  تصبح قوية بالكسرة التي جيء بها اللتقاء ساكنين فال نحذف في مثل )لم يكنِ 

 عب مّما لو كان ساكنًا.خفيًا( ألن الحرف المتحرك حذفه أص
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 اًء ألنهم ءة إذا كان ما قبلها مكسوًرا أو يتخفف الالم في لفظة الجاللة عند القرا

 اء واألثقل هو التفخيم.الكسرة أو الي كرهوا االنتقال من الثقيل إلى األثقل، الثقيل هو

  + وسكون = كاْ ْنُت ـ تحذف األلف اللتقاء ساكنين )سكون األلف  َت ِت( تُ )كان

 النون الذي جلبه ضمير الرفع المتحرك(

فيصبح الفعل )َكْنُت( ثم تقلب حركة فاء الفعل )الكاف( إلى حركة تجانس أصل 

 األلف المحذوفة وهي الضمة )ألن أصل األلف واو( فيصبح الفعل )ُكْنُت(.

  + لَْيْسُت ـ تحذف الياء اللتقاء ساكنين )سكون الياء وسكون َت ِت( تُ )ليَس = 

 الرفع المتحرك( فيصبح الفعل )لَْسُت(.السين الذي جلبه ضمير 

 

 .)تحذف همزة الوصل من االسم المعرف بـ )أل( إذا جاء بعد حرف الجر )الالم 

 الرفع المتصلة التي تعرب فاعاًل مجموعة بكلمة )تواني(: ضمائر 

 ـ تاء الفاعل: تدخل على الماضي فقط وهي عالمة له. 

 ـ واو الجماعة: وتدخل على كل األفعال. 

 ـ ألف االثنين: وتدخل على كل األفعال. 

 ـ نون النسوة: وتدخل على كل األفعال. 

 ـ ياء االمخاطبة: وتدخل على المضارع واألمر فقط. 

 ـ الضمير )نا(: إذا كان الماضي مبنيًا على السكون )ِجئْنا(. 

 

  كهي(:ضمائر النصب المتصلة مجموعة بكلمة( 

)الكاف والهاء وياء المتكلم( مع الضمير )نا( إذا دخل على المضارع واألمر، ودخل 

 على الماضي وبقي الماضي مبنيًا على الفتح )جاَءنا(

وإذا اتصلت هذه الضمائر األربعة )كهي+ نا( باألسماء أُعِربَْت في محل جر 

 باإلضافة.

 )َربَّنا إِنّنا َسِمعنا((.فالضمير )نا( يشترك في الرفع و النصب والجر، )

 :لنون الوقاية ثالثة أحكام- 
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ـ األول: وجوب االتيان بها في األفعال لتقي األفعال من الكسرة التي تجلبها ياء  

المتكلم، )جاَءني ـ فلوال وجود النون النكسر الفعل ـ جاءي( )الماضي( والمضارع 

ني( واألمر )ساِعْدني(.  )يسرُّ

ـ الثاني: ال يجوز االتيان بها من األسماء عند اتصالها بياء المتكلم، فال نقول )أخني  

 بل أخي(.

 ـ الثالث: جواز الوجهين )االتيان وعدم االتيان( في الحروف )إنّني ـ إنّي( 

وَكثٌَر مجيء نون الوقاية في )ليتني( وهو في القرآن كثير و َقلَّ في )لعّل( ومنهم من 

 أن )ليت( تشبه الفعل الماضي ـ وهللا أعلم ـ.علّل ذلك ب

  هناك بعض األدوات ال تعمل إاّل بشرط ومنها الحروف، والسبب في ذلك أن هذه

 الحروف غير مختصة.

فحروف الجر تعمل بال شرط ألنها مختصة بالدخول على االسم، وكذا أدوات 

ال( غير النصب والجزم المختصة بالدخول على المضارع فقط ولكن الحرف )

 مختص إذ يدخل على الفعل واالسم ))يوم ال ينفُع ماٌل وال بنون((. وهذا يعني:

كل حرف مختص حقّه أن يعمل وغير المختص ال يعمل وإذا عمل فهناك شروط 

 لعمله.

  تأتي بعض الظروف مثل )قبل، بعد( مبنية وهي في األصل معربة واجبة

تُبنى على الضم وهذا يسمى بناًء  اإلضافة فإذا لم يصرح بالمضاف إليه بعدها

عارًضا أو طارئًا كذا يكون البناء العارض في التركيب، مثل: ) ليَل نهاَر ، صباَح 

)قبل ذلك( )لياًل و  مساَء(، وإذا ما أُزيل العارض عاد الظرف معربًا منصوبًا

 نهاًرا...(.

  المذكر السالم جمع المؤنث السالم يُنصب ويُجر بعالمة الكسرة ألنه يقابل جمع

 الذي يُنصب ويُجر بعالمة الياء والحركة القريبة إلى الياء هي الكسرة ـ وهللا أعلم ـ.

 .العدد: اسم جامد غير مشتق معرب مبهم يتضح معناه من المعدود 

  الواو في )عمرو( تكتب ال تلفظ يؤتى بها للتفريق بين )َعمرو( و )ُعَمر ـ الممنوع

 حركات في )عمرو( على الراء فنقول:من الصرف ـ ( وتوضع ال

جاَء عمٌرو ، و مررُت ِبعمٍرو ، أّما في حالة النصب فتحذف الواو ألن وجود تنوين 

النصب داللة على أن االسم مصروف فنقول )رأيُت عمًرا( وهنا ال يحصل التباس 

 ألن )ٌعَمر( ال ينّون ألنه ممنوع من الصرف.
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  )إِّن( يكثر مجيء فعل ناسخ بعدها وتدخل الالم الفارقة دة المخففة من المؤكِ )إِْن(

 على خبر الناسخ

 )) إْن كاَن وعُد َربِّنا لمفعوال((

 ))وإْن وجدنا أكثرهم لفاسقين((

 ))وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم((

  األفعال أمهات العوامل ألنها تعمل عملين في وقت واحد إذ ترفع فاعاًل وتنصُب

  به.مفعوالً 

 

 :لكل باب من العوامل العاملة من يكون أّم الباب 

فـ )كان( أم األفعال الناقصة فتسمى )كان وأخواتها( ألن فيها خصائص ال تكون في 

 أخواتها، وأهم هذه الخصائص:

 ـ كثرة االستعمال.1 

ـ تعمل بتصريفاتها: إذ يعمل المضارع )يكون( واألمر )ُكْن( واسم الفاعل )كائن( 2 

 والمصدر )كون( عمل الماضي.

ـ تأتي زائدة: إذ تُزاد قياًسا بين )ما( التعجبية و فعل التعجب ) ما كان أحسَن 3 

 زيًدا(.

 ـ حذف النون من آخرها في المضارع المجزوم 4 

 )) و لم أُك بغيًا((

 هللا لم يُك مغيًرا نعمةً أنعمها على قوٍم حتى يغيروا ما بأنفسهم(( ))إن

كذا حروف الجر والقسم وهي )الباء والواو والتاء( وأّم الباب هي )الباء( ألنه يذكر 

 معها الفعل فنقول )أقسم باهلل(.

 )أْن ، لْن ، كي( وأّم الباب )أْن( ألنها تعمل ظاهرة ومضمرة.وأدوات النصب 

 

 :حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح يفيد االستدراك واالستدراك هو تعقيب  لكّن

الكالم و إزالة ما ثَبَُت لدى السامع، فإذا قلنا: )زيٌد كثيُر الماِل( َظنَّ السامع بأنه رجل 

 محسن فإذا استدركنا وقلنا: )لكنه بخيل( تغيرت نظرة السامع إليه.
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 :عالمات التأنيث ثالث 

 قصورة ــ ليلى.ـ األلف الم1 

 ـ األلف الممدودة ــ حسناء.2 

 ـ التاء ــ فاطمة.3 

)ليليات(، وباأللف الممدودة تقلب  إذا جمع االسم المنتهي باأللف المقصورة قُِلبَت ياء

 واًوا )حسناوات(.

أّما إذا كان االسم منتهيًا بالتاء فإن التاء تحذف في جمع المؤنث السالم فال نقول 

 فاطمات( )فاطمتات( بل )

 وقالوا: إّن األلف حاجز غير قوي، فتلتقي تاءان وهذا ال يجوز ـ وهللا تعالى أعلم ـ.

 

 

 :حروف النفي في العربية ستة 

 ـ لم ، لّما )يفيدان الزمن الماضي(. 

 ـ ما ، إن )يفيدان الحال(. 

 ـ ال ، لن )يفيدان االستقبال(. 

 قلت: لَْن أُهِمَل واجبي مستقباًل.فإذا أردَت أن تنفي إهمالك الواجب مستقباًل 

  :ال تجتمع عالمتان بمعنى واحد في االسم، على سبيل المثال: لو قلنا 

)لَزيٌد ناجٌح( دخلت الم االبتداء وهي تفيد التوكيد وإذا أردنا توكيد الكالم بـ )إّن( فال 

 لذا يفيد التوكيدنقول )إَلّن زيًدا ناجٌح( وهنا اجتمعت عالمتان )الالم و إّن( و كالهما 

الالم إلى الخبر أو االسم المؤخر إذا تقدم الخبر تتزحلق  ونبقي )إّن( على االسم 

 عليه.

 ))إّن في ذلك لعبرةً((.                        إّن زيًدا لناجٌح.

 

 :فوائد إعرابية 

 ـ )جميعًا ـ كافةً ـ معًا ـ وحده( تعرب حااًل.1 

 ـ االسم المنصوب بعد اسم التفضيل يعرب تمييًزا.2 



13 
 

 ـ االسم الموصول المختص )الذي، التي، اللذان، اللتان، الذين، اللواتي( 3 

 إذا جاء بعد اسم معرف بـ )أل( يعرب صفة.    

 ـ االسم المعرف بـ )أل( بعد اسم اإلشارة يعرب بداًل.4 

  يضاف والضمائر ال       ـ الفعل ال يضاف والحرف ال يضاف والعلم ال5 

 تضاف واالسم المنون ال يضاف.    

 عرب حرف بذا ( وال ي، ح ) ليت ، رب ف تنبيه إذا جاء بعدهـ )يا( حر6 

 نداء.     

  تُحذف ألف )ما( االستفهامية إذا اتصلت بحرف الجر، نحو: )فيَم، عمَّ، بَم( وإن

 كانت )ما( موصولة فإن ألفها تُثبت.

  مصدقًا لما معهم قُْل فِلَم تقتلون أنبياء هللا من قبُل(())وهو الحقُّ 

 )ما( وردت مرتين فاختلف إمالؤها.

 :تاء التأنيث نوعان 

أن الطويلة  تفريق بينهما في الخطتاء طويلة أو مفتوحة وتاء قصيرة أو مربوطة، ولل

 تبقى تاًء عند الوقف، أّما القصيرة فإنها تبدل هاًء عند الوقف.

 أهل اللغة الهمزة بالتهوع، وشبّهها الكوفيون بالسْعلة، ولهذا تخفف بثالث  شبّه

 طرق هي: )اإلبدال والحذف و بين بين( وهذا التخفيف جائز وليس ملزًما.

 :الفرق بين النون الساكنة والتنوين 

 ـ النون تأتي في أول الكلمة أو وسطها أو متممة لها، فهي حرف أصيل 1 

 .خًطا و وصاًل و وقفًاتثبت لفًظا وو    

 لغير  لفًظا ال خًطا، و وصاًل ال وقفًا تلحق اآلِخر والتنوين: نون ساكنة   

 توكيد.    

 ـ النون الساكنة تكون في األسماء واألفعال والحروف، وال يكون التنوين 2 

 إاّل في األسماء.     

  )كـ )ضرَب ، الفعل الماضي أربعة أقسام )ثالثي و رباعي و خماسي وسداسي

 وأكرَم ، وانطلَق ، واستخرَج(

وهمزة الرباعي وهمزة أمره قطعيتان، ومضارعه مضموم األول بخالف غيره 

 فيها.

 :األسماء من حيث اإلضافة وعدمها ثالثة أنواع 
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 األول: جائزة اإلضافة وهو الكثير، مثل: ) كتاب ، مدرسة (. 

الثاني: ممتنعة اإلضافة )كالضمائر وأسماء اإلشارة واألسماء الموصولة  

 واألعالم(.

إلى المفرد والمراد بالمفرد ما ليس بجملة وإن كان مثنى أو  الثالث: واجبة اإلضافة 

 جمعًا أو إلى الجملة بقسميها.

عنى بم (. وْسط )بتسكين السينفالذي تجب إضافته إلى مفرد )عند، لدى، لدن، بين(

وغير الظروف مثل  ةً وَسطا(( وهذه ظروفوفتحها بمعنى المعتدل ))أُمّ  )بين(

 )ِكال، ِكلتا، سوى، ذو، ذات، ذوا، ذوو، أولو، أوالت، سبحان، معاذ...(

 والذي تجب إضافته إلى الجمل )حيث، إذ، إذا، لّما(

 مفرد لذلك النون في جمع المذكر السالم وفي المثنى تقابل التنوين في األسماء ال

 تحذفان عند اإلضافة.

  ،الحركات أبعاض حروف المد، فالفتحة بعض األلف، والضمة بعض الواو

 والكسرة بعض الياء، وحروف المد يجب أن تسبقها حركات تجانسها.

 أي ُحبَِست و ُمنَِعت  االسم المقصور سمي بذلك ألن الحركات الثالث قصرت عنه

 والمنقوص ُسمي بذلك ألنه نقص عنه حركة و حرف.

 الحركة: تقدير الضمة والكسرة على الياء للثقل.

الحرف: حذف الياء والتعويض عنها بالتنوين إذا كان المنقوص نكرة وجاء في 

موضع رفع و جر ألنه سيلتقي ساكنان فتحذف الياء وفي حالة النصب ال تحذف 

 نه ال يلتقي ساكنان.الياء أل

 جاء قاضْيْن ـــ مررُت بقاِضْيْن ـــ رأيُت قاِضيَْن )قاِضيًا( ] التنوين[

  إذ يفتقر إلى صلة  ألنه ال يقوم بنفسهاالسم الموصول يسميه القدامى اسًما ناقًصا

 بعده تسمى )صلة الموصول(.

 

 ة لسببين:يجوز إدخال أداة النداء على االسم المعّرف بـ )أل( مباشر ال 

 األول: اجتماع عالمتين لالسم في كلمة واحدة هما )النداء والتعريف بأل(. 

الثاني: إن االمتداد الصوتي في أداة النداء سيختفي وهو غرض النداء، لذلك يؤتي  

بـ )أّي( أو )أيّة( فاصلة بين حرف النداء واالسم المعّرف بـأل و شذّ نداء لفظ 

 بأن األلف والالم في لفظة الجاللة الزمة.الجاللة ومنهم من علل ذلك 
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  ما( الحرفية إذا دخلت على األحرف المشبهة بالفعل كفتها عن العمل، وإذا دخلت(

)ما( االسمية فإنها تعرب اسًما للحرف المشبه. وللتفريق بينهما فإن الحرفية تكتب 

 بالحرف المشبه أّما االسمية فإنها تكتب منفصلة عنه: في رسم الخط متصلة

 ولكنما أسعى لمجٍد مؤثٍل          وقد يدرُك المجَد المؤثَل أمثالي

 فوهللاِ ما فارقتكم قاليًا لكم          ولكنَّ ما يُقضى فسوف يكون

ُد بالحرف المشبه في القرآن الكريم ))إنّما صنعوا كي ةوقد جاءت )ما( األسمية متصل

 ساحر(( وهذا اليقاس عليه، فخطان ال يقاسان: 

 خط المصحف و خط العروض.

 

 :االسم الذي ال ينصرف، عدم صرفه 

إّما لعلّة واحدة أو لعلّتين فإذا كان عدم صرفه لعلّة واحدة فهذه العلّة: إّما صيغة 

منتهى الجموع كمساجد و مصابيح، وإّما ألف التأنيث الممدودة كصحراء أو 

 المقصورة كحبلى.

 وإن كان عدم صرفه ِلعلّتين، فإحدى العلتين إّما الوصفية وإّما العلمية.

 فإن كانت الوصفية فتأتي مع أحد أمور ثالثة:

 زيادة األلف والنون كسكران، ووزن الفعل كأحمر )بالراء(، والعدل كأَُخر.

 وإن كانت العلمية فتأتي مع أحد أمور ستة:

مع الوصفية )كعثمان، وأحمد، وُعَمر( وثالثة أَُخر وهي  هذه الثالثة المذكورة

العُجمة )كإبراهيم(، والتأنيث المعنوي )كزينب( واللفظي )كطلحة(، والمعنوي 

 واللفظي )كفاطمة( والتركيب المزجي )كبعلبك(.

 

  إنَّ وأخواتها تنصب االسم وترفع الخبر، و كان وأخواتها بالعكس، ترفع االسم

وما اتصل بهما فهو اسمهما وما تأخر عنهما فهو خبرهما، إاّل إذا وتنصب الخبر، 

كان ظرفًا أو جاًرا ومجروًرا فينعكس األمر بجعل المتصل بهما خبًرا مقّدًما على 

 عن خبرهما.اسمهما والمؤخر اسًما لهما مؤخًرا 

 .فعل األمر يُبنى على ما يُجزم به مضارعه 
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جزم بالسكون فأمره يُبنى عليه، وإن كان يُجزم وإيضاح ذلك: أّن المضارع إن كان يُ 

بحذف النون فأمره يُبنى على حذفها وإن كان يُجزم بحذف آخره فأمره يُبنى على 

 حذفه.

 .الضمير المستتر جواًزا هو: ما يحل االسم الظاهر محلّه 

 والمستتر وجوبًا هو: ما ال يحل االسم الظاهر محلّه. 

] إاّل في فعل التعجب  ال يكون استتاره إاّل جائًزاوإيضاح ذلك: أن ضمير الماضي 

)ما أحسَن زيًدا( وفي االستثناء في فاعل )خال ، حاشا ، عدا( فيكون االستتار فيهما 

 و ضمير األمر ال يكون استتاره إاّل واجبًا. واجبًا تقديره )هو( [

وأّما المضارع فإن كان مبدوًءا بالهمزة أو النون فضميره ال يكون استتاره إاّل 

بالياء فضميره ال يكون استتاره إاّل جائًزا، وإن كان مبدوًءا واجبًا، وإن كان مبدوًءا 

بالتاء و كان مسنًدا لمذكر فضميره ال يكون استتاره إاّل واجبًا، وإن كان مسنًدا 

 استتاره إاّل جائًزا.لمؤنث فضميره ال يكون 

يستتر الضمير جواًزا في اسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل الماضي والصفة و 

 المشبهة وال يكون الضمير المستتر إاّل في محل رفع.

 ضمير الشأن: 

هو ضمير الغائب يتقدم الجملة وتكون الجملة مفسرة له ألنها هي المقصودة في ذلك 

يسمى فإنه لشأن إاّل إذا كان مذكًرا فإن كان مؤنثًا الضمير و ال يسمى ضمير ا

ما في الذهن من شأن و قصة أي الشأن أو القصة ضمير القصة، ويعود إلى 

 مضمون الجملة التي بعده.

والغاية من ضمير الشأن تعظيم األمر وتفخيمه كأن المتكلم يذكره أواًل بوجه مبهم 

فسره بالجملة لتزيل اإلبهام )ويكون أي بالضمير حتى ينتبه السامع إلى شأنه ثم ي

 متصاًل و منفصاًل مذكوًرا أو مقدًرا( 

 

 ويمتنع االتيان بضمير الشأن حيث ال تعظيم فال يقال مثاًل:

 ) هو الغراب الطائر و لكن يقال هو العلم أساس التمدُّن (

 و ضمير الشأن يفارق سائر الضمائر من وجوه:

 يفسره.ـ إنه يحتاج إلى التقديم على ما 1

 ـ ال يعطف عليه و ال يؤكد و ال يبدل منه.2
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 ـ ال يجوز تقديم خبره عليه.3

 .ـ ال يشترط عود الضمير من الجملة إليه4

 ـ ال يفسر إاّل بجملة.5

 ـ إن الجملة بعده لها محل من اإلعراب.6

 ـ ال يكون إاّل غائبًا.7

 ـ ال يجوز تثنيته و ال جمعه.8

 يراد منه التعظيم.ـ ال يستعمل إاّل في موضع 9

 :البناء للمجهول 

 يُبنى الماضي للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره.

 وإذا كان أول الماضي همزة وصل ُضمَّ األول والثالثـ 

 .) انَطلََق ـ اُنُطِلَق ، استَخَرَج ـ اُستُخِرَج(

 وإذا كان ثاني الماضي أو ثالثه ألفًا قُلبت األلف إلى واو ـ 

 .بويَع ، تشاَرَك ـ تُشوِرَك () بايََع ـ 

 األول والثانيبتاء ُضمَّ  ـ وإذا كان الماضي مبدوًءا

 .) تَعَلََّم ـ تُعُلَِّم ، تََدحَرَج ـ تُُدحِرَج(

 ـ وإذا كان ما قبل األخير من الماضي ألفًا قُلبت األلف إلى ياء 

 ) قاَل ـ قيَل ، انقاَد ـ اُنقيَد ، صاَم ـ صيَم (.

ألول فقط ماضي فعاًل مضعّفًا )عين الفعل و المه من جنس واحد( ُضمَّ اـ وإذا كان ال

 ، َردَّ ـ ُردَّ (. ) َظنَّ ـ ُظنَّ ، َمدَّ ـ ُمدَّ 

 ويُبنى المضارع للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره )يَشُكُر ـ يُشَكُر( ـ

 ـ وإذا كان ما قبل األخير من المضارع واًوا أو ياًء قُلبتا ألفًا

 يَقول ـ يُقال ، يَستَطيع ـ يُستَطاع () 

 ـ وإذا كان ما قبل آخره ألفًا بقيت على حالها مع َضّمِ األول فقط

 ) َيناُل ـ يُناُل ، يَخاُف ـ يُخاُف (

 ـ ولتحويل الجملة من المعلوم إلى المجهول ثالث خطوات:
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 األولى: تحويل صيغة الفعل من المعلوم إلى المجهول.

 اعل لسبب من األسباب.الثانية: حذف الف

الثالثة: إحالل المفعول به أو المصدر أو الظرف محل الفاعل المحذوف وأخذ 

 أحكامه.

 ساَمحتَُك ـ عند البناء للمجهول تصبح )سوِمْحَت(

يُحذف المفعول به وهو )الضمير المتصل )الكاف( ( وهو ليس من ضمائر الرفع 

 فيتحول إلى التاء لتصبح نائب فاعل.

 ى من الزمان و تستعمل بعد النفي راق ما مضقَطُّ: مبنية على الضم وهي الستغ 

  َعْوُض ـ للمستقبل ، تستعمل بعد النفي أيًضا.و 

  لدن بمعنى )عند( إاّل أن )لدن( تستعمل ظرفًا لألعيان الحاضرة فقط فنقول عندي

 ي مال إاّل إذا كان حاضًرا.ني ، و ال نقول لدنحق و النقول لد

  :ة وال للتقليل دائًما خالفًا ا خالفًا البن درستويه و جماعليست للتكثير دائمً ُرّب

 هي التي تعين المراد. لتكثير كثيًرا و للتقليل قلياًل و القرينةلألكثرين بل ترد ل

  ّها : مصادر مثناة لفًظا و معنايك و سعديك و دواليك و حنانيك و هذا ذيكلب

 رة تقدر من الفاظها إاّل هذا ذيك فمن معناها.بعوامل مضمالتكثير وهي منصوبة 

 ومعنى )لبّيك( : إجابة بعد إجابة وإليك تلبية بعد تلبية

 ومعنى )سعديك( : اسعاًدا لك بعد إسعاد وهي ال تستعمل إاّل بعد )لبّيك(.

 ومعنى )دواليك( : تداواًل بعد تداول.

 ليك بعد تحنّن.ومعنى )حنانيك( : تحنّنًا ع

 عنى )هذا ذيك( : إسراًعا إليك بعد إسراع.وم

 ا )أفعل( ألنهما يستعمالن كذلك ما )أخير و أشر( ووزنهمخير و شر: أصله

كقراءة )) من الكذاب األشر(( وقوله: ))بالل خير الناس وابن األخير(( حذفت 

ا شذوذ آخر وهو مقياًسا ال استعمااًل وفيه انشاذ ما لكثرة االستعمال فهماهمزته

 ) وحبُّ شيٍء إلى لحذف )أحب( كقوله كونهما ال فعل لهما. وقد يحمل عليهما في ا

 اإلنسان ما منعا( وهو قليل.

  سميت أفعال القلوب ألن أغلبها للشك واليقين المتعلقين بالقلب. وليس كل فعل

قلبي ينصب مفعولين، بل منه ما ينصب مفعواًل واحًدا كـ )عرف، فهم( ومنه ماهو 

 )حزن، جبن(. الزم كـ
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  ذكر الخليل أن التوكيد بالنون الثقيلة أشد من التوكيد بالخفيفة ألن زيادة البناء تدل

على زيادة المعنى غالبًا ويدل على ما قاله قوله تعالى: ))ليسجنّن وليكونا من 

الصاغرين(( فإن أمرأة العزيز كانت أشد حرًصا على سجنه من كينونته صاغًرا أي 

 مهانًا.

  النواسخ: جمع ناسخ وهو ما يدخل على المبتدأ والخبر فينسخ إعرابهما وهو

قسمان: أفعال و حروف. أّما األفعال فثالثة أقسام، األفعال الناقصة )كان وأخواتها( 

و أفعال القلوب و أفعال المقاربة، وأّما الحروف فإّن وأخواتها و المشبهات بـ )ليس( 

 وإْن وأخواتها.

 ا كباقي  الذي يشتق من أفعال الشروع ال يعد من أفعال المقاربة بل يكون تامًّ

 األفعال المتعدية والالزمة، نحو: رأيُت خالًدا يُنشيء كالًما ويشرع في عمله.

  اقتران خبر أفعال الشروع بـ )أن( لما بينه وبين )أْن( من المنافاة ألن ال يجوز

يجوز أن نقول )أخذ خالد أن يكتب المقصود به الحال و)أْن( لالستقبال، وعليه ال 

 وأبتدأ أن يبني(.

 .تأتي )أْن( مصدرية ناصبة لحلولها مع ما بعدها محل المصدر 

 وتأتي )أَْن( مفسرة و زائدة ومخففة فال تنصب.

والمفسرة: هي المسبوقة بجملة تفيد معنى القول و التكون بلفظه، نحو: كتبُت إليِه أْن 

))وانَطلََق الَمألُ ِمنُهم أْن اْمُشوا(( أي: انطلقت ألسنتهم بهذا سافِْر، وقال تعالى: 

 القول.

 والزائدة: هي الواقعة بعد )لّما( الحينية، قال تعالى: ))فلّما أن جاَء البَشير((

والمخففة: هي التي تقع بعد فعل من أفعال اليقين، قال تعالى: ))َعِلَم أن سيكوُن منُكم 

 .َمرضى((

 ( الشرطيتين: الفرق بين )إْن( و )إذا 

األولى جازمة تدخل على ما يشك في حصوله والثانية غير جازمة تدخل على ماهو 

محقق الحصول فإذا قلت: )إْن ِجئَت أكَرمتُك( فأنت شاك في مجيئه وإذا قلت: )إذا 

 ِجئَت أكَرمتُك( فأنت على يقين من مجيئه.

 

 


