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  احملاضرة األوىلاحملاضرة األوىل
 الفعل والفاعلالفعل والفاعل

  
  .. مقدمة

مجلة إمسية ومجلة فعلية، وقد : مر بك سابقاً أن الكالم يتكون من مجلٍ، وأنّ هذه اجلمل تكون على نوعني ال ثالث هلما
: ركنان أساسيانتعرفت سابقاً إىل ركين اجلملة اإلمسية ومها املبتدأ واخلرب، واآلن ستتعرف إىل أركان اجلملة الفعلية ومها 

  .الفعل والفاعل، فما املقصود بكل منهما، وكيف منيز اجلملة اإلمسية من اجلملة الفعلية
  ..تعريف الفعل 

تدل على حدث وهو الكتابة، وتدل على زمن ) كَتب(هو اللفظ الذي يدل على حدث مقترن بزمن معني، فكلمة  .. الفعل
           .  مثالً تدل على حدث فقط وال تدل على زمن ؛ لذا فهي اسم) احةاستر(لذا فهي فعل، لكن كلمة  وهو املاضي؛

  .. تعريف الفاعل واجلملة الفعلية
فهنا داوود فاعل ” وقتل داوود جالوت”هو ما يسند إليه الفعل سواء أقام بالفعل أم مل يقم به، ففي قوله تعاىل .. الفاعل
فالرجل فاعل، ال ألنه قام بفعل املوت، بل ألن الفعل ) مات الرجل(ا إذا قلنالكن. ؛ ألنه هو الذي قام بفعل القتل حقيقي

فالطالب فاعل على الرغم من أن مل يفعل شيئاً، فاملقصود بالفاعل هنا  )الطالب ما جاء( : أسند إليه، وكذلك إذا قلنا) مات(
  .الفاعل يف الصناعة النحوية ال الفاعل احلقيقي

  )ليس من كان وأخواا( جلملة اليت تبدأ بفعل تامهي ا ..  اجلملة الفعلية
  

  .. أحكام الفاعل
  :للفاعل أحكام كثرية جتب معرفتها ومراعاا منها

  .. أنه مرفوع فال يكون منصوباً أبداً، وقد يرفع بالضمة أو باأللف أو بالواو حبسب طبيعة الفاعل : أوال
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  الطالبجنح 
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف ألنه مثىن:  الطالبان جنح

  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه من األمساء الستة:  علمٍ ذوال يفشل 
  .فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو ألنه مجع مذكر سامل : املسلمونانتصر 

فاملصدر املؤول )يسرين أن تزورين: (مصدراً مؤوالً، مثلالفاعل ال يأيت مجلة مطلقاً بل يكون امساً مفرداً كما مر، أو  : ثانيا
  .يف حمل رفع فاعل) تزور(والفعل) أن(من 
والنون للوقاية، والياء ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به.فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة: يسر.  
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  .حرف مصدري ونصب:  أنْ
النون للوقاية، والياء ضمري مبين يف حمل نصب مفعول به والفاعل ضمري تزور فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة، و

  تسرين زيارتك: والتقدير).تسر(يف حمل رفع فاعل للفعل ) تزور(والفعل) أن(واملصدر املؤول من. مستتر تقديره أنت
  .علفاملصدر املؤول من أنّ وامسها وخربها يف حمل رفع فا )يسعدين أنك ناجح( : ومثلها أيضاً

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، والنون للوقاية، والياء ضمري متصل مبين يف حمل نصب مفعول به :يسعد
  .، والكاف ضمري متصل مبين يف حمل نصب امسها حرف توكيد ونصب:  أنّ

  .خرب أنّ مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  ناجح
  يسعدين جناحك: والتقدير).يسعد(يف حمل رفع فاعل للفعل ) ناجح(وخربها) الكاف(وامسها) أنّ(واملصدر املؤول من 

فاعل جمرور لفظاً : ما جاءنا من أحد، أحد: قد جير الفاعل حبرف جر زائد فيكون جمروراً لفظاً مرفوعاً حمالً، مثل:  ثالثا
  .أكرِم بزيد، فزيد فاعل جمرور لفظاً مرفوع حمالً: مرفوع حمالً، ومثل

  :يتقدم على فعله، فإذا تقدم صار مبتدا والفعل خرباً عنه، حنوالفاعل ال :  رابعا
يعلو احلق:  

  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة على آخره: يعلو
  .احلق فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره

  : احلق يعلو
  .مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره:  احلق
  .فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة، والفاعل ضمري مستتر تقديره هو، واجلملة الفعلية يف حمل رفع خرب: ويعل

  :إذا كان الفاعل امسا ظاهراً فيلزم فعلُه حالة اإلفراد حىت لو كان الفاعل مثىن أو جمموعاً، حنو:  خامسا
 جنح الطالب  
  .بانجنحا الطال: وال تقل // جنح الطالبان
وال تقل // جنح الطالب :جنحوا الطالب.  

  :يذكّر الفعل إذا كان فاعله مذكراً ويؤنث إذا كان فاعله مؤنثاً:  سادسا
حضر علي  

  .حضرت فاطمةُ
  : وجيوز تذكري الفعل والفاعل مؤنث يف حالتني

  .. مثل) ال يلد وال يبيض(إذا كان الفاعل مؤنثاً تأنيثاً جمازياً :  األوىل
  .مجع ومل يقل مجعت: فالفاعل هنا الشمس وهي مؤنث جمازي، لذا جاز عدم تأنيث الفعل فقال”ع الشمس والقمرومج“

وحضرت ..وجيوز ما جاءت إال. ما جاء إال امرأةٌ، وحضر القاضي فاطمةُ: إذا فصل بني الفعل وفاعله بفاصل، حنو : الثانية
  ..القاضي
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  احملاضرة الثانيةاحملاضرة الثانية
 نائب الفاعلنائب الفاعل

  
حممد مدير مؤسسة كربى وعلي هو مساعده، عندما يغيب حممد فإن علي ينوب عنه فيأخذ كل صالحياته، لذا   .. مقدمة

نسمي علياً نائب املدير، أما خالد فهو موظف صغري يف تلك املؤسسة، وغيابه ال يؤثر يف سري العمل، لذا ال أحد ينوب عنه إن 
  .غاب

  .ة من دونه، لذا فإن غاب الفاعل ال بد من وجود نائب عنهالفاعل ركن أساسي يف اجلملة وال تصح مجل
  .. تعريف نائب الفاعل

  :حيل حمل الفاعل عند غيابه ويأخذ أحكامه ويصري عمدةً ال ميكن االستغناء عنه) اسم أو تركيب( هو لفظ
  فاعل   مفعول به منصوب  نائب فاعل مرفوع

               الولد شربكلّه          احلليب              ربشكلُّه احلليب  .  
  أنّ الدرس بدأعلم                      أنّ الدرس بدأعلم أخي            

  .. أسباب غياب الفاعل
  :هناك أسباب كثرية تدفع املتكلم إىل عدم ذكر الفاعل منها

  . ”وخلق اإلنسان ضعيفا “ : ،  حنو قوله تعاىل  العلم به .١
  ”إذا قيل لكم تفسحوا يف االس فافسحوا“:  عدم أمهيته .٢
  )إذا كنا نعرف الفاعل(، كُِسر الزجاج اخلوف منه أو عليه .٣
  .سرِق املتاع:  اجلهل به .٤

  .. أشكال نائب الفاعل 
  : ختتلف أشكال نائب الفاعل فهو مثل الفاعل يأيت

  .املتاعسرِق : امساً ظاهراً ، مثل . ١
  .مانيتأل تكوفئ: ضمرياً متصالً . ٢

  . أناما يستثىن إال : أو منفصالً           
  نائب الفاعل ضمري مستتر تقديره هو يعود على الزجاج.هذا الزجاج ال يكسر : أو مستتراً           

  قبل الصالةأن تستاك يحبب : مصدراً مؤوالً . ٣
  .. صيغة املبني للمجهول

    .بين للمجهولكيفية حتويل الفعل املبين للمعلوم إىل فعل م
  .فالفعل علم ، يصري، علم: من التضعيف ، يضم أولُه ويكسر ما قبل آخره  صحيح العني ، خالياً إذا كان الفعل ماضياً. ١
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يصري ، يعلَّم أما إذا كان احلرف الذي قبل األخري حرف : ما قبل اآلخر يعلِّم  ويفتحالفعل املضارع يضم أول حرف فيه . ٢
  .ألفاً لسبب صريف الواويصوم يصري يصام، أبدلت : ، فإن الفتح يكون مقدراً عليه ، مثل علة
: تصري تفُضلَ : تفَضلَ وتقَبلَ : إذا كان املاضي مبدوءاً بتاء زائدة ، فإن احلرف الواقع بعدها يضم كما تضم التاء ، مثل . ٣

  .تقُبِلَ 
، يكسر أوله فتصري صيم أو ) قَولَ(ومثل قال أصلها ) صوم(الواو أو الياء مثل صام أصلها الفعل املاضي املعتل الوسط ب. ٤

  .قيلَ
  :املاضي الثالثي املضعف مثل شد وهز، فيضم أوله مثل . ٥
   اجلسور تدت األرض ، ومزاحلبل ، وه دش.  

  .فعل األمر والفعل اجلامد ال حيوالن إىل جمهول  : تنبيه
  

  .. ينوب عن الفاعلما 
  :ينوب عن الفاعل أشياء

  : ، وهو األصل فيما ينوب عن الفاعل املفعول به:  أوال
  داحلبلَ     م تنائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة:  احلبلُمدد.  

  نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة : ماالً زيدأعطيت زيداً ماالً      أعطي 
  :بعض الظروف  : ثانيا

 يومني    صيم نائب فاعل مرفوع وعالمة رفعه اللف ألنه مثىنيومانصمت ،.  
  : اجلار وارور:  ثالثا

  .جلس على الكرسي، اجلار وارور يف حمل رفع نائب فاعل ....جلست على الكرسي 
  
  


  :بني نائب الفاعل ملا حتته خط يف كل مجلة مما يلي

  :) واحدة ةفخن يف الصور نفخفإذا ( . ١
  .نفخةٌ )أ 

  .يف الصورِ )ب 
  .ضمري مستتر تقديره هو )ج 

  .واحدة )د 
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  ) يوحى إن هو إال وحي( . ٢
  وحي )أ 

  ضمري مستتر تقديره هو )ب 
  ضمري مستتر تقديره أنت )ج 

  ضمري مستتر تقديره حنن )د 
  

  :) عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير متحر( . ٣
  .تاء التأنيث املتصلة بالفعل )أ 

  عليكم )ب 
  امليتة )ج 
  الدم )د 

  
  :)  الكتاب حل لكم وطعامكم حل هلم أوتواوطعام الذين (  .٥

  .واو اجلماعة )أ 
  .ضمري مستتر تقديره هو )ب 

  .الكتاب )ج 
  .ضمري مستتر تقديره هم )د 

  
  :"  عليهم أربعني سنة  حمرمةقال فإا  ". ٦

  .أربعني )أ 
  .سنة )ب 

  ضمري مستتر تقديره هي )ج 
  .عليهم )د 
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  احملاضرة الثالثةاحملاضرة الثالثة
 املفعول املطلقاملفعول املطلق

  
  : ةاجلملة التالي اقرأ

  ”ضرب السيد عبده يوم اجلمعة وصالةَ العصرِ تأديباً له ضرباً شديداً“
  )عبده(الفعل املتعدي يقع على شيء فيسمى املفعول به

  )يوم(والفعل يقع يف زمن معني فيسمى املفعول فيه
  )تأديباً(والفعل يقع لسبب معني فيسمى املفعول ألجله

  )صالة(املفعول معهويقع بصحبة حدث أو شيء معني فيسمى 
فسمي املفعول ) مطلق(لكن هناك مفعوالً غري مقيد) به، فيه، ألجله،معه(نالحظ أن املفاعيل األربعة السابقة مقيدة حبرف جر

  )ضرباً(املطلق
  .. تعريف املفعول املطلق وحكمه

  .ثه وحكمه النصبهو مصدر الفعل أو ما ينوب عنه يأيت لتوكيد الفعل أو بيان نوعه أو بيان عدد مرات حدو
  .شرب الصادي املاء شرباً

هي مصدر الفعل شرِب وقد أكّدت عملية الشرب وجاءت منصوبة لذا فهي مفعول مطلق منصوب وعالمة ) شرب(كلمة
  .نصبه الفتحة

  .. أغراضه /أنواعه
  : يأيت املفعول املطلق ألحد ثالثة أغراض

 تأكيد الفعل.  
 بيان نوعه.  
 بيان عدد مرات حدوثه  

  املؤكد لفعله : نوع األولال
  .كلمت مدير اجلامعة: قال حممد

  ”وكلّم اُهللا موسى تكليما”:وقال تعاىل
  يف اآلية الكرمية مع إن اآلية من دوا تؤدي املعىن العام؟؟؟؟) تكليما(ما الغاية من ذكر املصدر 

تأكيد، لكن تكليم اهللا جل جالله ملوسى عليه  ال شك أنك تالحظ أن تكليم حممد ملدير اجلامعة أمر عادي فهو ال حيتاج إىل
  .السالم أمر غري عادي لذا احتاج الفعل إىل مصدره ليؤكده

  .والغرض منه توكيد الفعل. الفتحةمفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه :  تكليماً:  إذاً
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  : ومثلها
  ”كُلَّما رزقوا منها من مثرة رزقاً“

  .ه الفتحةمفعول مطلق منصوب وعالمة نصب: رزقاً
  .جاء مؤكداً لفعله: نوعه

  )أعرب تسليما(” صلّوا عليه وسلموا تسليما“
   للنوعاملبني : النوع الثاني

  ”وارزقوهم وقولوا هلم قوالً معروفاً”:قال تعاىل
  :”وقل هلم يف أنفسهم قوالً بليغاً”:وقال

  هل القوالن متشاان يف اآليتني؟
  يف الثانية؟ ماذا خيتلف القول يف اآلية األوىل عنه

  .طبعاً القوالن غري متشاني فالقول األول معروف والثاين بليغ، لذا كانت الغاية والغرض من املفعول املطلق بيان نوع الفعل
  .مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة: قوالً
  . مبين للنوع: نوعه

  كيف تعرف أن املفعول املطلق مبني للنوع؟
  :يناً للنوع يف حالتنييكون املفعول املطلق مب

  :إذا كان موصوفاً كما مر يف املثالني السابقني وكما يف قوله تعاىل. ) أ
  ”ويريد الشيطان أن يضلّهم ضالالً بعيدا“

  .صفة منصوبة وعالمة نصبها الفتحة) بعيدا(مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة و: ضالالً
  :إذا كان مضافاً إىل اسم بعده مثل. )  ب
  زت قفز األسد وانطلقت انطالقةَ السهمِ قف

  ”يروم مثليهم رأي العني”:قال تعاىل
  .مفعول مطلق منصوب وهو مضاف والعني مضاف إليه جمرور: رأي

   للعدداملبني:  النوع الثالث
  ”واحدة ميلةود الذين كفروا لو تغفلون عن عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ”:قال تعاىل

  .هو بيان العدد؛ لذا فهي مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة) ميلة(دف من ذكر الحظ أن اهل
  .مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مثىن:  قراءتنيقرأت الكتاب : وتقول
  .مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل : ثالثاً قراءاتقرأت الكتاب : وتقول

  
  



 ٨                    ...إعداد هتـآن                                                                                                                                      صاروةجزاء امل/  د  – ) ملخص الدكتور (  ٢النحو التطبيقي 

  


  
   أعرب ما حتته خط

  
  ”اِهللا عما يصفون سبحانَ”.١
  ”مباركاً مرتالًوقل رب أنزلين “

  .مفعول مطلق لفعل حمذوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة
  

  ”فمالقيه كدحاًيا أيها اإلنسانُ إنك كادح إىل ربك “
  مفعول مطلق لفعل حمذوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة

  
  : فيما يلي)     حتته خط(   امللون  غرض املفعول املطلق /بني نوع 

  توكيد الفعل~>             ”صلحاًفال جناح عليهما أنْ يصلحا بينهما “
  بيان النوع   ~>      ”حسنة يكن له نصيب منها شفاعةًمن يشفع “
  بيان النوع~>            ”املغشي عليه من املوت نظرينظرون إليك “
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  احملاضرة الرابعةاحملاضرة الرابعة
  املفعول ألجلهاملفعول ألجله

 
  .. مقدمة

  .تعرفت يف احملاضرة السابقة إىل املفعول املطلق الذي يكون الغرض منه توكيد الفعل أو بيان نوعه أو بيان عدد مرات حدوثه
  ويف هذه احملاضرة سوف تتعرف إىل نوع جديد من أنواع املفاعيل وهو

  .. املفعــول ألجلـه
  .معني أي ألجل غرض معني فإذا ذُكر هذا السبب على هيئة معينه فهو مفعول ألجله وقد سبق أن قلنا إن الفعل حيدث لسبب

  .. تعريف املفعول ألجله
مصدر قليب ذكر لبيان ) رغبةً(جئت رغبةً يف العلمِ، فـ: ، مثلالزمنويف  الفاعلحلدث يشاركه يف  علةًيذكر  قليب مصدرهو 

، كما يتشاركان يف )فاعل يف املعىن(أي إن فاعل ايء وفاعل الرغبة هو أنا) أنا(وهو يشاركه يف الفاعل) ايء(علة احلدث
  .مفعوال ألجله منصوباً وعالمة نصبه الفتحة) رغبة(الزمن، فالرغبة مصاحبة للمجيء، لذلك تعرب

  .ويسمى املفعول ألجله واملفعول من أجله واملفعول له
  ...ؤها احلواس الباطنة كاخلوف والرغبة واحلب واحلياء والشفقة والعلمما كان مصدراً لألفعال اليت منش : املصدر القليب

  شروط نصب املفعول ألجله
ميكننا من خالل التعريف السابق للمفعول ألجله أن نستنتج مخسة شروط البد من توافرها يف اللفظ حىت ينصب على أنه 

  :مفعول ألجله
فاألنام علة حلدوث ” واألرض وضعها لألنامِ”:مل جيز نصبه، قال تعاىلأن يكون مصدراً، فإن مل يكن مصدراً :  الشرط األول

  .الفعل لكنه ليس مصدراً فال جيوز نصبه
جئت للقراءة، وال جيوز نصب القراءة ألا : أن يكون مصدراً قلبياً، فإن مل يكن قلبياً مل جيز نصبه، فتقول : الشرط الثاني
  .مصدر غري قليب

  .. أحكام املفعول ألجله
” املوت حذرجيعلون أصابعهم يف آذام من الصواعق ”:املفعول ألجله من املنصوبات لذا فاألصل فيه النصب، قال تعاىل: أوال

  .مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة
  .رغبةً يف العلم جئت إىل اجلامعة: فتقول) احلدث(جيوز تقدمي املفعول ألجله على عامله :  ثانيا
جئت رغبةً يف العلم، ولرغبة : توىف املفعول ألجله كافة الشروط فنصبه على سبيل اجلواز ال الوجوب، لذا جيوزإذا اس:  ثالثا

  .يف العلم
  .. أحوال املفعول ألجله

  : يأيت املفعول ألجله على ثالثة أحوال
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  :وقد جير على قلة كقول الشاعر أن يكون نكرة أي جمرداً من أل التعريف واإلضافة، واألكثر يف هذه احلالة نصبه،:  األوىل
ومن تكونوا ناصريه ينتصر    ربفيكم ج كم لرغبةأم نم  

  :أن يكون معرفاً بأل التعريف، واألكثر جره لكنه ينصب على قلة كقول الشاعر:  الثانية
  ال أقعد اجلنب عن اهليجاِء      ولو توالت زمر األعداِء

  :وهنا جيوز اجلر والنصب على السواء كقول الشاعر أن يكون مضافاً:  الثالثة
  وأغفر عوراَء الكرميِ ادخاره     وأعرض عن شتم اللئيم تكرما

  
 مفعول ألجله منصوب وهو مضاف واهلاء ضمري ) ادخار(فاملصدر 

  .متصل مبين يف حمل جر مضاف إليه
  .نوعهورد يف البيت السابق مفعول ألجله آخر اذكره وبني : فكر      

  ”وإنّ منها ملا يهبطُ من خشية اهللا”:ال تنس أنه حىت لو استوىف املفعول ألجله كل الشروط فيجوز جره، قال تعاىل
  


  

وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأفةً ورمحةً ورهبانيةً ابتدعوها ما كتبناها عليهم إال ابتغاَء رضوانَ (  :املفعول ألجله يف قوله تعاىل
  ؟... هو ) اهللا
  .رمحة. أ
  .رهبانية. ب
  .ابتغاء. ج
  .رضوان. د

  
  ؟.. والسبب ) الدرس لكتابةجهزت قلمي ( ال جيوز نصب الكلمة املخطوط حتتها على أا مفعول ألجله 

  .عدم االحتاد معه احلدث يف الفاعل. أ
  .عدم االحتاد مع احلدث يف الزمن. ب

  .هذه الكلمة ليست مصدراً. ج
  .در ليس قلبياًهذا املص. د
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  احملاضرة اخلامسةاحملاضرة اخلامسة
  املفعول فيهاملفعول فيه

 
  .. مقدمة

  .تعرفت يف احملاضرة السابقة إىل املفعول ألجله الذي يكون الغرض منه بيان سبب وقوع احلدث
  )الظرف( املفعــول فيه ويف هذه احملاضرة سوف تتعرف إىل نوع جديد من أنواع املفاعيل وهو

  .يف وقت معني فإذا ذُكر هذا الوقت على هيئة معينه فهو مفعول فيه وقد سبق أن قلنا إن الفعل حيدث
  .. تعريف املفعول فيه

  .، ويذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه)يف(هو اسم ينتصب على تقدير)ويسمى ظرفاً( املفعولُ فيه
اجلمعة، فإن كلمة : فإذا قلت يوم(جئتك يوم (ا تضمنت معىن منصوبة على الظرفية أل)جئتك يف يوم اجلمعة: فاملعىن) يف.  

  فيكون مبتدأ وخرباً. فال يكون ظرفاً، بل يكون كسائر األمساء، على حسب ما يطلبه العامل) يف(أما اذا مل يكن على تقدير 
  ".....ال تضيع أيام شبابك"، ومفعوالً به، حنو "جاء يوم اجلمعة"، وفاعالً، حنو "يومنا يوم سعيد"حنو 
". ظروفاً"وتسمى األواين ظروفاً ألا أوعية ملا جيعل فيها، ومسيت األزمنة واألمكنة . ظرف، يف األصل، ما كان وعاء لشيءوال

  .ألنّ األفعال حتصل فيها، فصارت كاألوعية هلا
  . أنواع املفعول فيه أو الظرف

  :  املفعول فيه أو الظرف على قسمنيِ
وظرف مكان ظرف زمان ،.  
  ".سافرت ليالً"ن ما يدلُّ على وقت وقع فيه احلدثُ حنو وظرف الزما

  ".وقفت حتت علَمِ البالد"وظرف املكان ما يدلُّ على مكان وقع فيه احلدثُ، حنو 
تصرفم أو غري فتصرأو خمتص وإما م مبهسواٌء أكانَ زمانياً أم مكانياً، إما م ،والظرف.  

  .يلي من احملاضرةوسنفصل القول يف ذلك فيما 
  

فرصاملُت رغَي والظَّرف فصراملُت فالظَّر ..  
ظرف ستعملُ ظرفاً وغريما ي املتصرف ستعملَ مبتدأ أو خرباً أو فاعالً . الظّرفها كأن يشبهال ت ة إىل حالةفارق الظرفيفهو ي

سرت يوماً أو شهراً أو :"فهذه األلفاظ تستعمل ظروفاً مثل. ، وحنوها"شهرٍ ويومٍ وسنة وليل"أو مفعوالً به، أو حنو ذلك، حنو 
 يوموسرين ) جاءت مبتدأ.(طويل والليلُثالثون يوماً  والشهر. اثنا عشر شهراً السنةُ"وتستعمل غري ظروف ". سنةً أو ليالً

كفاعل(قدوم .( لقائك ساعةَوانتظرت)مفعول به .(اجلمعة  ويومبار يوممك“)ا عندما تكون ظرفاً ). مبتدأ وخربالحظ أ
  .جرب ذلك) يف(وإذا مل تكن ظرفاً مل تتضمن معىن ) يف(تتضمن معىن

فرصاملُت رغَي والظَّرف فصراملُت فالظَّر  
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نوعان املُتصرف غري والظرف :  
قَط وبينما وإذا وأَيانَ وأنى وذا صباحٍ "تعملُ إال ظرفاً منصوباً، حنو ما يالزم النصب على الظرفية أبداً، فال يس.. النوع األولُ 

ليلة مساَء وليلَ ليلَ". وذات من الظروف كصباح كِّبومنه ما ر.  
ت ولدى قَبل وبعد وفوق وحت"ما يلزم النصب على الظرفية أو اجلر مبن أو إىل أو حىت أو مذ أو منذُ، حنو  ..  النوع الثاين

نا وثَموه ومىت وأين نْ وعندلدوحيث واآلن) مبعىن هناك(و."  
) جرمبن واىل" أين وهنا ومث وحيث"وجتر . باىل وحىت" مىت"وجتر ). من(بـ" قبل وبعد وفوق وحتت ولدى ولدن وعند"وت .

  . مبن وإىل ومذ ومنذ" اآلن"وقد  وجتر 
  .. ما ينوب عن الظرف

 عن الظّرف ينوب-  فعولٌ فيهم على أنه بنصأشياَء -في أحد مخسة  
  ة، حنوأو بعضي ةلَّ على كُليا دمم ،إىل الظرف ساعة"املُضاف نصف ولعبت الوقت بعض كلَّ النهارِ، ومنت مشيت “

  .وكل هذه األشياء تعرب ظرفاً أو مفعوالً رفيه منصوباً وهو مضاف
  فة الظرف، حنوص"الدار وقفت شرقي طويالً من الوقت وجلست."  
  باً"اسم اإلشارة، حنوتعمشياً م هذا اليوم مشيت.  

  .اسم إشارة مبين يف حمل نصب على الظرفية : هذا
  أي الذي يكون معدوده ظرفاً، حنو،بالظرف زياملم دثالثني يوماً"العد أربعني فرسخاً. سافرت س. وسرت الدار تةَ ولزمت

  .أيام
  املضاف، ويقوم املصدر الظّرف حذَفوذلك بأن يكون الظرف مضافاً إىل مصدر، في ،الظّرف املتضمن وهو (املصدر

  ) وقت طلوعِ”واألصل“ سافرت طلوع الشمس"مقامه، حنو ) املضاف إِليه
  .ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل : ثالثني

  .ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف : ستةَ
  .ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه الفتحة وهو مضاف:  وقت

  .. ظروف تالزم البناء
  : سنضع هنا بعض الظروف اليت تكون دائماً مبنية يف حمل نصب

  ،مانما مضى من الز ستغرقللماضي على سبيل االستغراق، ي قطُّ"قَط ظرف همري" ما فعلتمن ع فيما انقطع هما فعلت .
  "ال أفعلُه قَطُّ"ومن اخلطأ أن يقال . ويؤتى به بعد النفي أو االستفهام للداللة على نفي مجيع أجزاِء املاضي، أو االستفهامِ عنها

  .ظرف للماضي" قطّ"ألنَّ الفعلَ هنا مستقبلٌ، و 
 معىن الشرط ضمنتل، مللمستقب إذْ تقابلنا؟ . غالباً إذا ظرف إذا جئتين أرمك، وإذْ ظرف ملا مضى من الزمان، أتذكر  
 للمكان امسا إشارة شار به إىل البعيد. هنا وثَمي شار به إىل املكان القريب وثَمنا يواألول مبين على السكون. فه . واآلخر

  .وقد يجران مبن وبإىل. وموضعها النصب على الظرفية". ثَمةَ"وقد تلحقُه التاُء لتأنيث الكلمة، حنو . مبين على الفتح
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  حنو ،على الضم للمكان، مبين أهلُ الفضلِ"حيثُ ظرف حيثُ جيلس سإجل“.  
 للمكان ون ظرفد . ق"وهو نقيضه"، حنو "فوطّ منه رتبةً، أو مرتلةً، أو مكاناً"هو دونخال"وتقولُ . ، أي أح دونَ قعد د

نخفض عن مكانه" سعيدم أي يف مكان. .  
  


  

  : يف قولنا) يوماً(إعراب 
  

  : انتظرتك يوماً كامالً) ١( 
  

  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. أ
  .بدل منصوب وعالمة نصبه الفتحة.ب

  .مفعول ألجله منصوب وعالمة نصبه الفتحة. ج
  .ه الفتحةمفعول فيه منصوب وعالمة نصب .د

  
  .إنّ يف األسبوع يوماً مباركاً) ٢(

  
  .مفعول فيه منصوب.أ

  .مفعول به منصوب.ب
  .اسم إن منصوب. ج
  .خرب إنّ منصوب. د
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 احملاضرة السادسة
   التوابع

  


  . مقدمة
كلمة يف اللغة حالة إعرابية من هذه الرفع والنصب واجلزم واجلر، ولكل  : هي أربع حاالتتعلّمت أنّ احلاالت اإلعرابية 

  .احلاالت حبسب الوظيفة اليت تؤديها، فهنالك مرفوعات ومنصوبات وجمزومات وجمرورات
ألا تابعة ملا قبلها يف إعراا، .....لكن هناك طائفة من املواقع اإلعرابية ال نستطيع القول إا من املرفوعات أو املنصوبات أو

وهكذا، هذه الطائفة مساها النحاة ...فوعاً كانت مرفوعة، وإذا كان ما قبلها منصوباً كانت منصوبة فإذا كان ما قبلها مر
  .التوابع وهي العطف والنعت والبدل والتوكيد

  : العطف
هو تابع يتوسط بينه وبني ويف االصطالح العطف يف اللغة الثين، تقول عطفت قضيب احلديد، أي ثنيت طرفاً على طرف، 

بوساطة ) لبنا(معطوف على )  زيتاً (فـ. اشتريت لبناً وزيتاً وحلماً وخبزاً: ه أحد أحرف العطف اليت سنذكرها، حنومتبوع
وال يتبع املعطوف املعطوف عليه )حلماً(وليس على) لبناً(معطوف على) خبزاً(والعطف يكون على أول مذكور، لذا فـ. الواو

  .التنكري أو اإلفراد والتثنية واجلمعإال يف اإلعراب، فال يتبعه يف التعريف و
  .وضيفانحضر أيب :وجيوز عطف مثىن على مفرد، حنو ورجلجاء زيد :ومعىن ذلك أنه جيوز عطف نكرة على معرفة، حنو

  :لكن املعطوف جيب أن يتبع املعطوف عليه يف إعرابه رفعاً ونصباً وجزماً وجراً
  )مة رفعه الواومرفوع وعال) خالد معطوف على (أخوهجنح خالد و

  )اسم معطوف على املعلمة منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل ( الطالباتقابلت املعلمةَ و
 إذا مل تدرسفعل مضارع جمزوم ألنه معطوف على جمزوم وعالمة جزمه السكون (فلن تنجح وجتتهد( 

  .. حروف العطف
 : حروف العطف تسعة هي

 . وحىت ، وأم ، وأو ، وال ، وبلْ ، ولكن  الواو ، والفاء ، ومث ،
 : معاني حروف العطف 

  خلق اهللا آدم والناس أمجعني، ولنا أن : تفيد مطلق اجلمع واملشاركة بني املتعاطفني دون التقيد بترتيب، فنقول: الواو
وصل علي وحممد، فقد يكون علي : لخلق اهللا الناس وآدم، مما يدل على أنه ال يشترط فيها الترتيب، وعندما تقو: نقول

إذا زلزلت { : وقد حتتمل الترتيب كما يف قوله تعاىل . وصل أوالً وقد يكون حممد وصل أوالً وقد يكونان قد وصال معاً
 .فهذه أحداث مرتبة على التوايل}األرض زلزاهلا وأخرجت األرض أثقاهلا وقال اإلنسان ما هلا 

 أي العطف بال مهلة أو تراخ . ترتيب والتعقيب تفيد العطف مع ال: الفاء . 
 . دخل املعلم فالطالب: حنو 
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واملهلة تكون حبسب ) وهذا التعقيب(مباشرة وبال مهلة ) وهذا الترتيب(أفادت الفاء أن دخول الطالب جاء بعد دخول املعلم
بني احلدثني، لكنهما متعاقبان يف الواقع وليس  نزل املطر فنبت الزرع، صح ذلك على الرغم من وجود مهلة: املقام، فإذا قلت

 . نزل املطر فأحصد الزرع، لوجود أحداث بني احلدثني: بينهما حدث فاصل، لكن ال يصح أن تقول
  تفيد العطف مع الترتيب والتراخي ، أي مبهلة : مث. 

وف عليه بترتيب وتراخ ، أو مهلة ، مبعىن أن وقع بعد املعط) األدب(درست النحو مث األدب، نالحظ أن املعطوف وهو: حنو 
الدراسة للنحو واألدب متت يف آن واحد ، ولكن أحدمها وهو املعطوف عليه قد متت دراسته أوال ، مث تاله بعد فترة دراسة 

 . املعطوف 
 . } واهللا خلقكم من تراب مث من نطفة { : ومنه قوله تعاىل

و املعطوف عليه ، مث لبين آدم من النطفة ، وهو املعطوف، وقد تأخر خلق بين آدم أي كان اخللق أوال آلدم من التراب ، وه
 .عن أبيهم

 حىت :ها،  فإنك تدرجت يف أكلها حىت وصلت إىل رأسها : تفيد الغاية والتدريج، فإذا قلتالسمكةَ حىت رأس أكلت
  .وهو أقل األشياء مرتلة فيها فأكلته

  .اُء، أي إن املوت طال الناس مجيعاً حىت وصل األنبياء وهم أعلى الناس رتبةًمات الناس حىت األنبي:وتقول
وصل احلجاج : حرف عطف ال بد أن يكون ما بعدها غاية يف الزيادة أو النقصان بالنسبة ملا قبلها، مثل) حىت(فلكي تكون 

  .حط من الناس وال أعلى منهمميوت الناس حىت الرجال، ألن الرجال ليسوا أ: حىت املشاةُ، وال جيوز أن تقول
  وتفيد مع العطف عدة معاين، فإذا جاءت بعد طلب أفادت التخيري أو اإلباحة والفرق بينهما أنه يف التخيري ال جيوز : أو

وإذا تزوج فاطمة أو أختها، كانت للتخيري فقط، ألنه ال جيوز أن تتزوج األختني معاً، : لك اجلمع بني املتعاطفني، فإذا قيل لك
 .  خذ قلما أو مسطرة، فقد يكون املقصود التخيري أو اإلباحة: قيل لك

 . عالمتك سبعون أو مثانون: أما إذا جاءت بعد مجلة خربية فإا تفيد الشك، حنو
  .}لبثنا يوما أو بعض يوم { : ومنه قوله تعاىل 

  . الكلمة اسم أو فعل أو حرف : حنو . ومن معانيها كذلك التقسيم 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦                    ...إعداد هتـآن                                                                                                                                      صاروةجزاء امل/  د  – ) ملخص الدكتور (  ٢النحو التطبيقي 

  احملاضرة السابعةاحملاضرة السابعة
  التوابعالتوابع

  


  . مقدمة
  :قارن بني كل مجلتني متقابلتني فيما يلي

 زارنا ضيف                   زارنا ضيفكرمي  
 هذا قلم                        طويلٌهذا قلم  

  هل هناك فرق بني معىن كل مجلتني متقابلتني؟
  ت امللونة باللون األمحر املخطوط حتتها؟ما املعىن الذي أضافته الكلما

الكلمات امللونة أضافت معىن جديداً للكلمات اليت قبلها، وهي وصف هلا، لذا مسى الكوفيون هذه الكلمات نعتاً ومساها 
  .البصريون صفةً

  فما املقصود بالنعت؟
  .. ) الصفة ( تعريف النعت

توضيحه، أو مدحه، أو ذمه، أو تأكيده     ذي سبقه ليفيد ختصيصه، أواسم تابع مشتق، أو مؤول مبشتق، يتبع االسم ال: هو  
  .أو الترحم عليه

  .. حكم النعت
  .يتبع النعت املنعوت يف اإلعراب، والتعريف، والتنكري، والتذكري، والتأنيث، واإلفراد، والتثنية، واجلمع 

 زارنا ضيفكرمي.  
  .خملصاًعاملت صديقاً 

  .جمتهدتعرفت إىل طالبٍ 
 أنتما طالبانجمتهدان.  

  .املخلصنيأحب املعلمني 
  .فاضلةٌهذه امرأةٌ 

  : فال جيوز
للمخالفة يف التنكري والتعريف(يعجبين الرجلُ كرمي(  

تهدانللمخالفة يف التعريف والتنكري(جاء رجالن ا(  
تهدللمخالفة بني اإلفراد والتثنية(أحب الطالبني ا.(  

  .عدو طائرات كثريةً، ألن كليهما منصوب وإن اختلفت عالمة اإلعرابأسقط ال: جيوز: انتبه
  .مفعول به منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل وكثرية نعت منصوب وعالمة نصبه الفتحة: طائرات
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  احملاضرة الثامنةاحملاضرة الثامنة
  التوابعالتوابع

  


  : مقدمة
فما الذي تفهمه من اجلملة؟ ال شك أنك تفهم أنّ القاضي قد حكم بقطع . قطع القاضي يد السارق: إذا مسعت أحداً يقول

  .يد السارق، ومل يقطعها هو
  .مل يساورك شك يف أن القاضي قد قام ذا الفعل بنفسه. قطع القاضي نفسه يد السارق: فإذا مسعت أحداً يقول

  .ية التوكيد وهدفهأزالت إاماً قد يقع فيه السامع، وهذه غا) نفسه(معىن ذلك أن كلمة
  .. تعريف التوكيد

  .هو تابع يذكر لدفع ما قد يتومهه السامع من التجوز واالحتمال يف املتبوع أو للعناية باملتبوع واالهتمام به 
  .أعطاين الوزير نفسه الكتاب: فإذا قلت

  .توكيد للوزير)سهنف(تزيل التوهم أن يكون مدير مكتب الوزير هو من أعطاك الكتاب، لذا فـ) نفسه(فكلمة
  :ويف قول الشاعر

  أخاك أخاك فإنّ من ال أخا له    كساعٍ إىل اهليجاء بغري سالح
  .الثانية لالهتمام باللفظ والعناية به وتوكيده فهي توكيد لألوىل) أخاك(جاءت كلمة 
  .. أنواع التوكيد

 :التوكيد اللفظي  -
 سم، وإن حرفا فحرف، وإن مجلة فجملة، وذلك للعناية باملعىن واالهتمام به الكلمة بلفظها، إن فعال ففعل، وإن امسا فا هو تكرار

 : ومنه قول الشاعر 
  أتاك أتاك الالحقون احبسِ احبسِ          

 )أكّد االسم(حممد حممد ال مل واجبك: ومثال االسم )  أتاك (فقد أكد الفعل
 . ال ال تتأخر عن احلضور : ومثال توكيد احلرف 

 . قد قامت الصالة ، قد قامت الصالة : ملة ومثال اجل
 . ”فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا”:ومنه قوله تعاىل

  .. التوكيد املعنوي - 
عني ، ونفس ، وكل ، ومجيع ، وعامة  (وهو الذي يذكر لرفع التوهم عن متبوعه، وله ألفاظ خمصوصة حصرها النحويون يف 

 . شريطة أن يتصل ا ضمري يعود على املؤكَد ) عون وجمعوكافة ، وكال ، وكلتا وأمجع  وأمج
  .وصل املسؤولُ نفسه: حنو 
  .توكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة واهلاء ضمري متصل يف حمل جر مضاف إليه: نفس
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  .صافحت املدير عينه 
  .توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الفتحة واهلاء يف حمل جر مضاف إليه: عني

  .. فاظ التوكيد املعنويأل
 : تنقسم ألفاظ التوكيد املعنوي على حسب املؤكد 

  از ، أو السهو والنسيان : نفس ، وعنييستخدمان لرفع التوهم عن الذات ، أو ما يعرف بتوهم ا . 
 . وفاز علي عينه . جاء حممد نفسه : حنو 
  . جاء خرب حممد ، أو رسوله : يقصد به وباستخدام كلمة نفسه نكون قد دفعنا تومها قد        

 : مث أحلقناها ضمري املؤكد )أفعل(وإذا كان املوكَّد مثىن أو مجعاً مجعنا كلمة نفس أو عني على وزن 
  .فاز املتسابقان أنفسهما: حنو 

  توكيد مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة:  أنفسهما
 . تغيب الطالبان أعينهما  

  .زين أنفسهمكافأ املدير الفائ
  . شاركت الطبيبات أعينهن يف عالج اجلرحى 

  كل ومجيع ، وعامة ، وكال وكلتا وتستخدم لرفع التوهم عن الشمول والعموم ، أي إذا كان املؤكَد مكوناً من أجزاء
 . يصح وقوع بعضها دون بعض ويشترط يف املؤكد أن يكون معرفة 

 . استقبلنا الزائرين عامتهم /      .ضر املدعون مجيعهمح/      .سافر املعتمرون كلُّهم: حنو 
  . فازت املتسابقتان كلتامها /      .تفوق اتهدان كالمها

  
  ) كال وكلتا (إعراب 

تعرب كال وكلتا توكيدا معنويا إذا اتصل ما ضمري، أي إذا أضيفتا إىل ضمري، ويف هذه احلالة يعامالن معاملة املثىن  -
 . لف، وينصبان بالياء وجيران بالياء ألما ملحقان باملثىن فريفعان باأل

أما إذا أضيفتا إىل االسم الظاهر، فيعربان حسب موقعهما من اجلملة إعراب االسم املقصور ، حيث تقدر عليهما عالمات 
  .اإلعراب الضمة والفتحة والكسرة

  .. )كال وكلتا(إعراب 
 . املقدرة على األلففاعل مرفوع بالضمة . الضيفني كالسافر  •
 . مفعول به منصوب بالفتحة املقدرة على األلف.  الفائزتني كلتاكافأت  •
  .أما االسم الذي يلهما فيعرب مضافا إليه دائماً. اسم جمرور وعالمة جره الكسرة املقدرة على األلف التقيت بكال املتفوقني •
  .أللف وهو مضاف والضمري يف حمل جر مضاف إليهتوكيد معنوي مرفوع وعالمة رفعه ا. سافر الضيفان كالمها •
 . توكيد معنوي منصوب وعالمة نصبه الياء، وهو مضاف والضمري يف حمل جر مضاف إليه.  كافأت الفائزتني كلتيهما •
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  احملاضرة التاسعةاحملاضرة التاسعة
  التوابعالتوابع


  : مقدمة

  :عزيزي الطالب، اقرأ اجلملة التالية بتمعن
  .التبيني هو أبو عثمان اجلاحظُمؤلف كتاب البيان و

  :ال حظ أن املقصود يف هذه اجلملة هو قولنا
  .مؤلف كتاب البيان والتبيني هو اجلاحظُ

وميكن االستغناء ) اجلاحظ(توطئة ومتهيداً لالسم املقصود، وميكنك أن تالحظ أنه ميكن االستغناء عن ) أبو عثمان(لكنا ذكرنا 
  )أبو(لذا فاجلاحظ بدل من . ى املعىن سليماًويف احلالتني يبق) أبو عثمان(عن

  .. تعريف البدل
  .هو التابع املقصود باحلكم، بال واسطة بينه وبني متبوعه:  البدل

  املتنيبأحب شاعر العربية أبا الطيب 
  .من دون واسطة أي من دون حروف، لذا فهو بدل) أبا(الحظ أن املتنيب هو املقصود باحلكم وأنه جاء بعد متبوعه

  ))نبِيا هارونَووهبنا لَه من رحمتنا أَخاه : ((مثلها قوله تعاىلو
  .هو املبدل منه) أخاه(هو املقصود باحلكم لذا فهو بدل و) هارون(ف

بدل منصوب وعالمة : وهارون. مفعول به منصوب وعالمة نصبه األلف وهو مضاف واهلاء يف حمل جر مضاف إليه: أخاه
  .نصبه الفتحة
  .. حكم البدل

  .البدل كما تعلم من التوابع أي إنه يتبع املبدل منه يف إعرابه رفعاً ونصباً وجراً
 جاء أبو خالدكالمها مرفوع. (علي(  

 أبا خالد اًرأيتكالمها منصوب. (علي(  
 على أيب خالد سلمتكالمها جمرور. (علي(  

  )باللون األمحر املخطوط حتته واملبدل منه باللون األزرق خبط غامق البدل(الحظ أن البدل يتبع املبدل منه يف اإلعراب
  .. أنواع البدل
  : أمهها البدل أنواع

الصراطَ املستقيم  أهدنا ((البدل املطابق أو بدل كل من كل، وهو بدل الشيء مما كان طبق معناه، كقوله تعاىل : لالنوع األو
هو نفسه ) صراط(الحظ أن البدل. الصراط منصوب وعالمة نصبه الفتحةبدل من : صراط)). صراطَ الذين أنعمت عليهم

  ).الصراط( املبدل منه
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بدل من هذا : الدين) إنّ هذا الدين متني(ومنه االسم املعرف بعد اسم اإلشارة إذا كان اسم اإلشارة يشري إىل هذا االسم مثل
  )هذا(و نفسه املبدل منه ه) الدين(الحظ أن البدل. منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

  .البدل بعض من كل، وهو ما كان فيه البدل جزءاً من املبدل منه ساٌء أكان اجلزء قليالً أم كثرياً : النوع الثاني
 القدس هازرتبدل من القدس منصوب وعالمة نصبه الكسرة ألنه مجع مؤنث سامل، وهو مضاف واهلاء : حارات. حارات

ومن ذلك . أو نصفه ثلثهأكلت الرغيف : ومثلها.الحظ أن البدل جزء من املبدل منه. اف إليهضمري متصل يف حمل جر مض
  )).أَوِ انقُص منه قَليال نِصفَهقُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليالً :((قوله تعاىل

  .بدل من الليل منصوب وعالمة نصبه الفتحة) نصفه(فـ
  .يه البدل شيئاً يشتمل عليه املبدل منه، فهو شيء معنويوهو ما كان ف: بدل االشتمال : النوع الثالث

هعلم ال حظ أن املعلم يشتمل على العلم وليس العلم جزءاً . بدل من املعلم مرفوع وعالمة رفعه الضمة: علمه. نفعين املعلم
ومن . كون جزءاً مادياً ملموساًفالفرق بني بدل االشتمال وبدل بعض من كل أن األول يكون شيئاً معنوياً والثاين ي. من املعلم

  .رائحتهامشمت الوردةَ : بدل االشتمال
من ضمري يف البدل يربطه باملبدل منه، وقد يكون الضمري مذكوراً أو ) االشتمال وبعض من كل(وال بد يف هذين النوعني

  )واو اجلماعة(باملبدل منه) كثري(ليربط البد) منهم(الحظ أن الضمري يف ))منهم كثريمث عموا وصموا :((مقدراً كقوله تعاىل
أما يف قوله ) الشهر(باملبدل منه) قتال(يربط البدل) فيه(أن الضمري يف ))يسألونك عن الشهر احلرامِ قتالٍ فيه((ويف قوله تعاىل

إذ التقدير من والضمري هنا مقدر ) الناس(واملبدل منه) من(فالبدل))سبيالً)) وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه((تعاىل
  .استطاع منهم

  
  


  :بني نوع البدل املخطوط حتته يف كل مما يلي وبني املبدل منه

  وابن عمي وابن خايل وخاليا أخي   وقد المين يف حب ليلى أقاريب.١
 وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا      وسناؤنا جمدنابلغنا السماء .٢

٣)). ذات الوقود النارِقتل أصحاب األخدود((  


 .أقاريب:  بدل مطابق واملبدل منه .١
  يف بلغنا) نا( الضمري: بدل اشتمال واملبدل منه .٢

 األخدود:  بدل اشتمال واملبدل منه .٣
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  احملاضرة العاشرةاحملاضرة العاشرة
  املشبهات باملفعولاملشبهات باملفعول

  
 

  : مقدمة
ام اجلملة ورفع الفعل لفاعله كاملفعول به، جعل النحاة احلال والتمييز من املشبهات باملفعول؛ وذلك ألما يأتيان بعد مت

  .واملفعول به فضلة تقوم اجلملة حنوياً من دونه) احلال والتمييز(فكالمها
  .ويف هذه احملاضرة سوف نتعرف إىل احلال وأحكامها ويف احملاضرة القادمة سنتعرف إىل التمييز وأحكامه

ثالث حماضرات على األقل لتغطيتها، لذا فقد اخترنا لكم ما هو مهم  واحلقيقة أن للحال أحكاماً وفروعاً كثرية حتتاج إىل
  .ومستعمل يف اللغة العربية الشائعة اليوم

  .. تعريف احلال
وهذا خالد . راكبةًومررت ند . صغرياًوأدب ولدك . ظافراًرجع اجلندي :احلالُ وصف فضلةٌ يذكر لبيان هيئَة صاحبه، حنو

  .مقبالً
وليس معىن ذلك أن يصح االستغناء عنه ،اذ قد جتيء احلال غري .  كون احلال فضلة أنه ليس ركناً أساسياً يف اجلملةومعىن

حىت وأنتم سكارى ال تقربوا الصالة ((وقوله )) العبنيوما خلقنا السماء واألرض وما بينهما ((مستغىن عنها كقوله تعاىل 
  .ئماًوحكم احلال النصب دا)).تعلموا ما تقولون

  من هو صاحب احلال
هذا "ومن اخلربِ، حنو ". ناضجةتؤكلُ الفاكهةُ "ومن نائب الفاعل، حنو ". ساملاًرجع الغائب "جتيء احلالُ من الفاعل، حنو 

: حنوومن االسم ارور . فجةًال تأكل الفاكهة : ومن املفعول به، حنو" أخي جمتهداًأنت "ومن املبتدأ، حنو ". اهلاللُ طالعاً
  )صاحب احلال باللون األزرق وخط غامق واحلال باللون األمحر املخطوط حتته.(جالساًمررت به 

، ومنه "وقد تأيت احلالُ من املضاف إليه بشرط أن يكون يف املعىن، أو يف التقدير، فاعالً أو مفعوالً، حنو سرين قدومك ساملاً
  ))مجيعاًإليه مرجعكُم ((قوله تعاىل 

  .. شروط احلال
يشترطُ يف احلال أربعةُ شروط  

حال متنقلة أي إا ليست ) صافية(فـ. طلعت الشمس صافيةً:، حنو)وهو األصلُ فيها(أن تكونَ صفةً منتقلةً، ال ثابتةً  -١
وخلَق )) ضعيفاًق اإلنسانُ خل((و)) حياًيوم أُبعثُ ((، وقوله تعاىلرحيماًهذا أَبوك :وقد تكونُ صفةً ثابتةً، حنو.مالزمة للشمس

  )). مفصالًأَنزلَ إليكم الكتاب ((من رِجلَيها، و أطولَاُهللا الزرافةَ يديها 
فهذه األحوال مجيعها ثابتة ألا يف األوىل والثانية أكدت مضمون اجلملة قبلها ويف الثالثة والرابعة دلت على خلق متجدد، ويف 

  .باااخلامسة وجدت قرينة تدل على ث
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، أَي منفرداً، فوحده حال منصوب وحدهآمنت باهللا :وإذا جاءت معرفة فإا تؤول بنكرة، حنو.أن تكونَ نكرةً، ال معرفةً -٢
أُدخلُوا "، أي عائداً يف طريقه، وحنو "رجع املسافر عوده على بدئه"ومن غري الفصيح جرها بالالم كما يف لغتنا احملكية، وحنو 

  .أي جاهداً جادا" وطاقتك جهدكإفعلْ هذا "وحنو . أي مترتبني" ولَفاأل األولَ
جاء سعيد :وال جيوز أن يقال. فان الراكب هو نفس سعيد.(راكباًجاَء سعيد :أن تكونَ نفْس صاحبِها يف املعىن، حنو -٣

  .ركوباً، ألن الركوب فعل الراكب وليس هو نفسه
  .إخل...ماشياً راكباً قاعداً،مظلوماً، كبرياً:أي إا مشتقة من فعل مثل. أن تكون مشتقّةً، ال جامدةً -٤

  .. ترتيب احلال مع صاحبها
  .جاء راكباً سعيد"وقد تتقدم عليه جوازاً، حنو . األصلُ يف احلالِ أن تتأخر عن صاحبها

  .وقد تتأخر عنه وجوباً. وقد تتقدم عليه وجوباً
  يف موضعنيِ فتتقدم عليه وجوباً

 حنو ،روطللش ها نكرةً غري مستوفيةأن يكونَ صاحب:مشرقاً وجه لزيد.  
  أن يكونَ حمصوراً، حنو"وإمنا جاء ناجحاً خالد ما جاء ناجحاً إال خالد.  

  :وتتأخر عنه وجوباً يف ثالثة مواضع
  إال ناجحاً"أن تكونَ هي احملصورة، حنو ناجحاًوإمنا . ما جاء خالد جاء خالد.  
  ها جمروراً باإلضافة، حنوخطيباً"أن يكون صاحب علي قوفين وعجبين عملُك خملصاً. يوسر."  
  طالعة"أن تكون احلالُ مجلةً مقترنةً بالواو، حنو والشمس ها وتقدميها، ". جاء عليا جاز تأخري قترنةم فإن كانت غري

  ".جاء حيملُ كتابه خليلٌ"، والثاين حنو "يحملُ كتابهجاء خليلٌ "فاألولُ حنو 


  : تأتي احلال على ثالثة أنواع
  :حال منصوب وعالمة . فرحنيرجع الطالب : احلال املفردة أي أن تكون احلال كلمة واحدة، كما مر سابقاً وحنو

  .نصبه الياء ألنه مجع مذكر سامل
 : لة مبفرد، حنو. ملةاحلالُ اجلوتكونُ مؤ احلال، وحينئذ وقعة، ماجلملةُ الفعليةُ، أو اجلملةُ االمسي هو أَن تقع : جاء سعيد

فجملة يركض يف حمل نصب حال، وحنو. يركُض : دخال ذهبرتحدم همعيف حمل نصب حال) دمعه متحدر(فجملة. د .
  .راً دمعهوذهب متحد. جاء راكضاً:  والتأويلُ

  : شروط مجلة احلال
  .ويشترطُ يف اجلملة احلالية أن تشتملَ على رابط يربطُها بصاحب احلال

وإما الواو فقط، ). يبكون(فالرابط هنا واو اجلماعة يف )) وجاُءوا أَباهم عشاًء يبكونَ((والرابطُ إما الضمري وحده، كقوله تعاىل
 أكلَ((كقوله سبحانه نعصبةٌلَئ وحنن الذئب ه ((معاً، كقوله تعاىل ا الواو والضمريفالرابط هنا واو احلال، وإم)) خرجوا من

هم(فالرابط واو احلال والضمري)) ديارهم وهم أُلوف.(  
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  .واو احلال: تعرب الواو: مالحظة
 : يف موقعِ احلال روروا الظرف أو اجلار اهلاللَ :حنو. احلال شبه اجلملة، أَن يقع رأيتظرف : السحابِ، بني بني

. على الغصنِنظرت العصفور : وحنو. مكان منصوب وهو مضاف والسحاب مضاف إليه وشبه اجلملة يف حمل نصب حال
  )).يف زينتهفخرج على قومه ((ومنه قوله تعاىل 

  .وارور يف حمل نصب حالحرف جر وزينة اسم جمرور وعالمة جره الكسرة وشبه اجلملة من اجلار : يف
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  احملاضرة احلادية عشرةاحملاضرة احلادية عشرة
  املشبهات باملفعولاملشبهات باملفعول

  


  : مقدمة
تناولنا يف احملاضرة السابقة أحد املشبهات باملفعول وهو احلال ويف هذه احملاضرة سوف نتناول املشبه الثاين باملفعول وهو 

  .التمييز
ن يكون واضحاً يف كالمه كي يفهمه اآلخرون؛ ألن اللغة أداة تفاهم بني الناس، فإذا ما شعر املتكلم أن يف حياول املتكلم أ

  .كالمه لبساً، أو شيئاً حيتمل أكثر من معىن بادر إىل إزالة هذا الغموض واللبس
لذا مساه بعض العلماء التبيني ومساه وهذا هو اهلدف من التمييز يف اللغة، وهذه هي الوظيفة النحوية اليت يقوم ا التمييز؛ 

  .بعضهم التفسري
  .. تعريفه

، أي من  قمحاًاشتريت رطالً : حنو. يذكر ليزيل اإلام عما قبله من اسم أو مجلة) من(التمييز اسم نكرة فضلة جامد مبعىن
نت هذه الكلمة مبهمة الحتمال أن لكا. اشتريت رطالً: إذ لو قيل) رطل(متييز ألا أزالت اإلام عن كلمة) قمحاً(فـ. قمحٍ

  ....تكون رطالً زيتا أو لبناً أو مسناً
فجملة كانوا أشد منهم مبهمة؛ ألا مل )).وكانوا أشد منهم قوةً((وقد يكون اإلام يف مجلة ال يف اسم مفرد، ومنه قوله تعاىل
  .تبني فيم هم أشد منهم؟ فجاءت كلمة قوةً لتزيل هذا اإلام

  . هما متييز نسبة ومتييز ذات:  لى نوعنيالتمييز ع 
  . متييز النسبة، أو اجلملة، ويسمى أيضاً التمييز امللحوظ -أوال 

  وهو االسم الذي يذكر لبيان اجلملة املبهمة، ال االسم املفرد،
  . فاض الكوب ماًء ، وزرعنا األرض ذرةً : حنو 
  . متييز ذات أو مفرد ، ويسمى التمييز امللفوظ  -ثانيا 

  :وهو االسم النكرة الذي يذكر إلزالة الغموض عن اسم مفرد سبقه، ويكون يف املواضع التالية
  : أنواعه
  إين أرى سبع ((كان جمروراً وأعرب مضافاً إليه جمروراً، حنو قوله تعاىل) ١٠- ٣(بعد العدد، فإذا جاء بعد األعداد من

  .بقرات مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرة)) بقرات
متييز : كوكباً)) كوكباًإين رأيت أحد عشر :((كان منصوباً وأعرب متييزاً، حنو قوله تعاىل) ٩٩-١١(وإن جاء بعد األعداد من

  . منصوب وعالمة نصبه الفتحة
 انا ، وأملك فدقمحاً، وبعت صاعا زيتاًأعارين جاري رطال :بعد املقادير،واملقصود باملقادير الوزن واملكيال واملساحة، حنو

  .  صوفاً، واشتريت مترا  أرضاً
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سحاباً، وحفنة متراً، وما يف السماء موضع راحة مسناًعندي وعاء :التمييز الواقع بعد شبه تلك املقادير، حنو.  
  )). يره خرياومن يعمل مثقال ذرة :((ومنه قوله تعاىل

كما أن كلمة ) حفنة(ا هو شبيه بالكيل ، ومثله كلمة ليست مما يكال به ، وإمن) وعاء(يالحظ من األمثلة السابقة أن كلمة  -
  . ليست من املساحة يف شيء، ولكنها تشبهها )راحة(
  فضةً   أملك خامتا: ما كان فرعا للتمييز، وهو كل اسم تفرع عن األصل ، حنو  وهذا النوع من  حديداً، ولبيتنا باب ،

أملك ختماً من فضة، ولبيتنا باب حديد، أو باب من ) من( فضة، أو بـأملك خامتَ: التمييز جيوز فيه اجلر أيضا ، باإلضافة
  .حديد

  .. التمييز بعد اسم التفضيل
من  أكربمن حممد وسعيد  أطولاسم التفضيل هو ما كان على وزن أَفْعل ليدل على املفاضلة بني ما قبله وما بعده مثل علي   

  .خالد
 حممد أمسى خلقاً : لتفضيل وجوب النصب على التمييز، إذا كان فاعال يف املعىن، حنويراعى يف االسم الواقع بعد اسم ا  

  وعلي
يف املثالني السابقني ونظائرها ، يصلح جعله فاعال يف املعىن بعد حتويل اسم التفضيل ) قدراً(، و)خلقاً(أكرب قدراً ، فالتمييز

  . حممد مسى خلقُه ، وعلي كبر قدره: فعال، والتقدير
 بعض(وإن كان التمييز من جنس ما قبله أو بعضا من جنس ما قبله، أي مل يكن فاعال يف املعىن ، حبيث يصح وضع لفظ (

أنت بعض اجلريان، : أنت أكرم جارٍ ، وأخي أفضل معلمٍ ، فيصح أن نقول : مكانه، وجب جره باإلضافة إىل أفعل ، حنو 
  .وأخي بعض املعلمني

  .. الفرق بني احلال والتمييز
 جييء احلال مجلة ، أو شبه مجلة ، وال يكون التمييز إال امسا مفردا .  
والتمييز ليس ))وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما العبني((احلال قد يتوقف عليه معىن الكالم، حنو قوله تعاىل ،

  .كذلك
 احلال مبينة للهيئات، والتمييز مبني للذوات والنسب .  
 احلال، وال جيوز تعدد التمييز جيوز تعدد .  
ًاألصل يف احلال أن يكون مشتقاً، واألصل يف التمييز أن يكون جامدا.  
  


  : اجلملة التي فيها متييز نسبة هي

  .عندي عشرون كتاباً. ب        .إين رأيت أحد عشر كوكباً. أ
  .طاب أخي نفساً. د           .اشتريت رطالً زيتاً. ج
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  احلادية عشرةاحلادية عشرة  احملاضرةاحملاضرة
  أحكــام العـــددأحكــام العـــدد

  
  .. مقدمة

  .تعد األعداد من األلفاظ احليوية النشطة يف اللغة وذلك لكثرة استعماهلا يف حياتنا اليومية مما جيعلها شائعة االستعمال يف اللغة
  .ولألعداد قواعد تضبط استعماهلا، لذا ال بد من معرفة هذه القواعد وإتقاا وممارستها

رجالن فتدل على أما اثنان، فلما : رجل فتدل على أنه واحد، وتقول: يستعمل املعدود مباشرة بال عدد فتقولواألصل أن 
  .ال يدل على عدد معني بل يدل على كل عدد فوق الثالثة احتيج إىل األعداد للتمييز) رجال(كان اجلمع

  .. العددان واحد واثنان
مبعدودمها، فيقال رجلٌ ورجالن، وامرأةٌ وامرأتان، وال يذكر قبلهما العدد، فال يقال العددان واحد واثنان يدلّ عليهما  : أوالً

  .واحد شاي واثنان قهوة: جاء واحد رجل، ومن األخطاء الدارجة يف املطاعم قول العامة
 

ثالثة أربعة (التأنيث، فإذا كان املعدود مذكراً كان العدد مؤنثاًيف هذه األعداد جيب أن خيالف العدد املعدود يف التذكري و
  :فتقول) ثالث أربع مخس(وإذا كان املعدود مؤنثاً كان العدد مذكراً...) مخسة

أخوات وتسع قصصٍ، ويل مخسةُ أخوة قرأت ثالثة كتبٍ وأربع.  
وعندي عشرة أصدقاَء، وكتبت على عشرِ ورقات .  

، أما املعدود فيكون مجعاً دائماً ويعرب مضافاً إليه ....وقعه يف اجلملة فاعالً أو مفعوالً أو مبتدأويعرب العدد حسب م -
  :جمروراً

الحظ أن كتب (مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة، وهو مضاف وكتب مضاف إليه جمرور: أربعة. قرأت أربعةَ كتب
  ).مجع

أخوات عه الضمة، وهو مضاف، وأخوات مضاف إليه جمرور وعالمة جره الكسرةمبتدأ مرفوع وعالمة رف:  سبع. يل سبع.  
  .مثانية فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة، وهو مضاف، ورجال مضاف إليه جمرور. زارنا مثانيةُ رجالٍ

 
نيث، فإذا كان املعدود مذكراً كان اجلزآن مذكرين هذان العددان مكونان من جزأين ومها يطابقان معدودمها يف التذكري والتأ

قرأت إحدى عشرةَ : فكوكب مذكر وأحد مذكر وعشر مذكر، وتقول)) إين رأيت أحد عشر كوكباً((حنو قوله تعاىل
  .صفحةً، فصفحة مؤنث وإحدى مؤنث وكذلك عشرة

  ))ة الشهور عند اهللا اثنا عشر شهراإن عد:((وقوله)) فانبجست منها اثنتا عشرة عيناً :((ومن ذلك قوله تعاىل
  .مبين على فتح اجلزأين دائماً ويكون يف حمل رفع أو نصب أو جر حبسب موقعه) أحد عشر(أما يف اإلعراب فالعدد
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فيعرب جزؤه األول إعراب املثىن رفعاً ونصباً وجراً، ويكون جزؤه الثاين مبنياً على الفتح ال حمل له من ) اثنا عشر(أما العدد 
  .إلعرابا

  .أما معدودمها فيكون مفرداً ويعرب متييزاً منصوباً
  .إين رأيت أحد عشر كوكباً

  .عدد مبين على فتح اجلزأين يف حمل نصب مفعول به: أحد عشر
  .متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: كوكباً

  .فانبجست منها اثنتا عشرة عيناً
متييز منصوب وعالمة : عيناً. مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب عدد: فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف وعشرة: اثنتا

  .نصبه الفتحة
 

عندي ثالثة : وهذه األعداد أيضاً مكونة من جزأين فجزؤها األول خيالف املعدود تذكرياً وتأنيثاً وجزؤه الثاين يطابقه فتقول
كوفئت أربع : وتقول. فجاء مذكراً) عشر(فجاء مؤنثاً وطابقه اجلزء الثاين) ثالثة(ذكر خالفه اجلزء األولفكتاب م. عشر كتاباً

  .عشرة طالبةً
وتكون هذه األعداد مبنية على فتح اجلزأين يف حمل رفع أو نصب أو جر حبسب موقعها، ويكون معدودها مفرداً ويعرب متييزاً 

  .منصوباً
  .فتح اجلزأين يف حمل رفع مبتدأ مؤخرعدد مبين على : ثالثة عشر

  .متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: كتاباً
  .عدد مبين على فتح اجلزأين يف حمل رفع نائب فاعل وطالبة متييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة: أربع عشر

  .. ألفاظ العقود
  .نسبة إىل العقد الذي يعين عشر سنواتومسيت ألفاظ العقود ) تسعون(إىل ....ألفاظ العقود هي عشرون ثالثون أربعون

  .اشتريت عشرين دومناً، وقرأت عشرين روايةً: وهذه األلفاظ تلتزم حالة واحدة مع املذكر واملؤنث فال يتغري لفظها، تقول
  .وتعرب إعراب مجع املذكر السامل فترفع بالواو وتنصب وجتر بالياء، أما معدودها فيكون مفرداً ويعرب متييزاً منصوباً

متييز منصوب : يف املثال السابق مفعول به منصوب وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق جبمع املذكر السامل، وكتاباً) عشرين(فـ
  .جاء عشرون زائراً، فعشرون فاعل مرفوع وعالمة رفعه الواو: وتقول. وعالمة نصبه الفتحة

 
عمر : تلزم حالة واحدة أيضاً مع املذكر واملؤنث فال يتغري لفظها، تقول) واأللف واملليون والترليوناملائة (هذه األلفاظ املفردة 

  .هذه الشجرة مائة عام أو مائة سنة
  ...)مبتدأ، خرب، فاعل، مفعول(وهي معربة وتعرب حسب موقعها 

  .أما معدودها فهو مفرد دائماً ويعرب مضافاً إليه جمروراً
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  .السابق خرب مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف وسنة أو عام مضاف إليه جمرور يف املثال) مائة(فـ
  .األصل يف كلمة مائة أن األلف تكتب وال تلفظ فتقرأ مئة: مالحظة

  تركيب األعداد وعطفها على بعضها
عند حتويل هذا . لباًطا ١٧٥٢٧يف اجلامعة : عندما جتتمع األعداد املختلفة يف عدد واحد يعامل كلٌّ حسب قاعدته، فتقول

حتديد معدود كل عدد، وثانيهما معرفة إعراب أول رقم تنطقه ألن الباقي يكون : أوهلما:الرقم إىل حروف فيجب عليك أمران
  .معطوفاً عليه

  .وموقعه اإلعرايب مبتدأ لذا سيكون مرفوعاً ١٧فأول عدد هنا هو 
فمعدوده طالب فهو مذكر، لذا ) ٢٧(ئة فهو مؤنث وأما فمعدودها ما) ٥(هو ألف فهو مذكر أما ) ١٧(ومعدود العدد

  :نقول
  

  .طالباً        سبعةٌ وعشرونو       مائة مخسو        ألفاً     سبعةَ عشر  يف اجلامعة
  معدود         عدد             معدود       عدد  معدود       عدد                  

  تنبيهات عامة
  :وجيب بعد هاتني اللفظتني جر األعداد كلها) مؤنث(أو سنة) مذكر(ارخياً فإن املعدود إما أن يكون عاماًعندما نذكرت : أوالً

وسبعني وستة مائةوتسع تأسست اجلامعة عام ألف.  
وسبعني وست مائةوتسع تأسست اجلامعةُ سنةَ ألف.  

وإذا .ها املائة لذلك تذكّر هذه األعداد وتكتب متصلة باملائةاألعداد من ثالثة إىل عشرة إذا جاء بعدها مائة فمعدود : ثانياً
  .ثالثة آالف: لذلك تؤنث وتكتب منفصلة) األلف(جاء بعدها ألف فمعدودها 

  :إذا كان املعدود مذكراً ومؤنثاً كان االعتبار لألول مثل:  ثالثاً
  .فاالعتبار لألول. يف الشعبة مثانية طالب وطالبات

 واحد اثنان ثالثة أربعة مخسة:  ن املعدود معروفاً اعتربناه مذكراً فنؤنث العدد، لذلك عندما نعد نقولإذا مل يك:  رابعاً
............  

وإن بدا مؤنثاً إال أنه مذكر ألن مفرده ) موضوعات(ملعرفة املعدود أمذكر هو أم مؤنث فالعربة يف املفرد ال اجلمع ف:  خامساً
  .ة موضوعاتقرأت أربع: ؛ لذا تقول موضوع


  :مل العدد معاملة صحيحة يف واحدة من اجلمل التاليةاعو

  .يف املزرعة مخسة عشرة ثوراً وأربع عشرة بقرة. ب    .يف املزرعة مخس عشرة ثوراً وأربع عشرة بقرة. أ
  .رة بقرةيف املزرعة مخسة عشر ثوراً وأربع عش. د        .يف املزرعة مخسة عشر ثوراً وأربعة عشرة بقرة. ج
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  احملاضرة الثالثة عشرةاحملاضرة الثالثة عشرة
  قواعد عامة يف اإلمالءقواعد عامة يف اإلمالء

  
  : مقدمة

يعاين كثري من طلبة العلم واملثقفني من عدم القدرة على الكتابة السليمة اخلالية من األخطاء اإلمالئية، ويلقي بعضهم باللوم 
ظاهرة ليست مقصورة على العربية، بل هي يف على طبيعة إمالء العربية، متعللني بأا ال تكتب كما تلفظ، واحلقيقة أن هذه ال

وغريها، كما إن  sh , ch , th: معظم لغات العامل، ففي اإلجنليزية حروف تلفظ جمتمعة على غري ما تلفظ به منفردة مثل
ال يلفظ، وأحياناً تنطق فيها أصوات وال تكتب )  k(فصوت   Kneeو  Knife: فيها حروفاً تكتب وال تلفظ مثل

  .وهكذا Enouf: اليت تعين يكفي فهي تنطق هكذا Enough:مثل
لذا جيب علينا االعتزاز بلغتنا وحماولة إتقان قواعدها صعبةً كانت أم سهلة، وهنا نود أن نذكركم ببعض القواعد اهلامة يف 

  .اإلمالء
  .. التاء املربوطة والتاء املفتوحة

: عند الوقف عليها بالسكون، أما إذا حركتها بإحدى احلركات الثالث ساكنة) هاء(التاء املربوطة، هي التاء اليت تلفظ : أوالً
) ـة(إن كان قبلها حرف ال يتصل ا، وهكذا) ة(وتكتب التاء املربوطة هكذا . الفتحة، أوالضمة، أوالكسرة، فإا تنطق تاء

  .إن كان ما قبها يتصل ا
أدخلك اُهللا اجلنةَ، فإذا : صارت هاء فهي تاء مربوطة، مثل فالعربة يف كتابتها مربوطة أن تنطقها ساكنة دون حركة فإذا

  .حركت تاء اجلنة بالفتحة لفظت تاء وإذا سكنتها لفظت هاء، فهذه هي التاء املربوطة
  مواضع التاء املربوطة

  . فاطمة، ومكة، وكتابة:مثل . تكتب التاء مربوطة يف آخر االسم املفرد املؤنث -  ١
قُضاة، : تكون على وزن فاعل وتنتهي بالياء مثل قاضي وساعي وراعي، فجمعها على الترتيبيف مجع األمساء اليت  - ٢

  . وسعاة، ورعاة
  .معاوية، وعبيدة، ومحزة: مثل. آخر بعض األعالم املذكرة -  ٣
وهنا جيب أن . ليس ثَمةَ مشكلةٌ: يقول) ثَمة(بفتح الثاء، إذ جيوز أن تلحقه تاء التأنيث فيكتب ) ثَم(يف ظرف املكان  -٤

جاء علي ثُمت : تقول) ثُمت(بضم الثاء، فهذه قد تلحقها التاء لكنها تكتب مفتوحة) ثُم(نفرق بينها وبني حرف العطف
حممد.  

  .. التاء املفتوحة
فسواء لفظتها  )أموات(التاء املفتوحة وتسمى كذلك التاء املبسوطة، وهي اليت تلفظ تاًء سواء أحركتها أم سكّنتها، مثل كلمة

    .تبقى التاء تاًء) أموات(حمركة أم قلت 
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   .. مواضع التاء املفتوحة
 بات، مات، أم كانت تاء التأنيث الساكنة، مثل: إذا جاءت يف آخر الفعل سواء أكانت من أصل الفعل، مثل : قرأت

  . يا هند سافرت أنا، وجلست أنت، وكتبت: فاطمة، وجلست هند، أم تاء الفاعل، مثل
 املعلمات، والطالبات: يف آخر مجع املؤنث السامل، مثل .  
 بنات-أبيات، وقوت ـ أقوات، وبنت -بيت: مثل . يف آخر االسم الثالثي الساكن الوسط ومجعه .  

  التاء املفتوحة
 مت، جودت: يف آخر االسم املفرد املذكر،مثلصاً على أشخاص، فتكتب أما إذا كانت هذه األمساء ليست أعالم. ع

  . العصمة بيد الرجل، وهذا منتج عايل اجلودة: بالتاء املربوطة، مثل
  ت: مثل . يف آخر بعض احلروفحرف عطف(ليت ـ الت ـ ثُم (تبر)بالتاء+ر(  

: اء خاصة يف الضمائرجيب وضع النقطتني على التاء املربوطة سواء أنطقناها هاء أم تاء؛ وذلك للتفريق بينها وبني اهل: مالحظة
  .ضربةٌ -كتابه وكتابةٌ، ضربه - آلةٌ ، إله: وازن بني كل لفظني متتاليني

  . الكتابة ، وذلك بوضع نقطيت التاء   أن يفرق بني التاء املربوطة ، وضمري هاء الغيبة عند الطالبعلى :  تنبيه  
  .. األلف اللينة

ا مهزة يف آخر األمساء واألفعال، كاأللف يف دعا ومرعى، وهلا صورتان يف الكتابة إما املقصود باأللف اللينة األلف اليت ال تليه
  :استعلى، ورمى، وذلك وفقاً للقواعد التالية: شكا وعال، وإما أن تكتب على صورة ياء، كما يف: أن تكتب قائمة كما يف

  :تكتب األلف على صورة ياء يف احلاالت التالية: أوالً
 ثرى، وذكرى، وليلى، واعتلى واستقوى وأغىن: لف اللينة رابعة فأكثر يف آخر الفعل أو االسم، مثلإذا جاءت األكُم .

  .أي أن يكون قبلها ثالثة أحرف أو أكثر بغض النظر عن أصلها
 وسعى، يرمي، : يف آخر األمساء واألفعال الثالثية إذا كان أصل األلف ياء، مثل رمى، فأصل األلف ياء بدليل مضارعها

  .فَتيان ومجعها فتيان وفتية: أصل ألفها ياء بدليل مثناها: وفىت) السعي(أصل ألفها ياء بدليل مصدرها
  :تكتب األلف قائمة يف احلاالت التالية: ثانياً
 مجع ذروة،  دعا، فأصل ألفها واو بدليل مضارعها يدعو، وذُرا: يف األمساء واألفعال الثالثية إن كانت منقلبة عن واو، مثل

  .وعصا بدليل مثناها عصوان
 ى، واُألىل:مهما، وماذا، وهذا، وقد شذ عن هذه القاعدة أمساء هي: يف آخر األمساء املبنية مثلمىت، ولدى، أن .  
 إىل ـ بلى ـ على ـ حىت : يستثىن من ذلك. كالّ ـ هالّ ـ لوال ـ لوما: مثل . يف آخر احلروف.  
 يافا، فرنسا، موسيقا: مثل)األجنبية(عجمية يف آخر األمساء األ .  

  .فإا تكتب على صورة الياء. موسى، وعيسى، ومتى، وحنى، وخبارى، وكسرى : ويستثىن من ذلك
 ا، وعليا، وحييا: إذا سبقت األلف بياء، مثلالفعل(استحيا،وثري .(  
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األلف سبقت بياء وذلك للتفريق بني الفعل واالسم، قال فكتب بألف على صورة الياء على الرغم من أن ) حيىي(أما االسم 
  :الشاعر

  سميته يحىي ليحيا فَلم   يكُن لرد قضاء اِهللا فيه سبِيالً
ومن اخلطأ إطالق . يف كال احلالتني سواء أكتبت األلف على صورة ياء أو كتبت قائمة فإا تسمى ألفاً مقصورة:  مالحظة

مساء : ألن األلف املمدودة هي األلف اليت تليها مهزة مثل) دعا(ف املمدودة على األلف القائمة يف مثل بعض الناس اسم األل
  .ودعاء

  .. همزة الوصل وهمزة القطع 
أما مهزة الوصل، فهي اهلمزة اليت تلفظ يف أول الكالم وال تلفظ يف . مهزة وصل ومهزة قطع: للهمزة يف أول الكلمة نوعان

  .فوقها رأس خاء صغرية وقد شاعت كتابتها ألفاً دون أن يوضع عليها شيء وسطه وتكتب ألفاً
تبدأ مزة الوصل، فإذا بدأت ا نطقتها، أما إذا جاء قبلها كالم ونطقت بشكل متصل فإا ال تلفظ، فإذا ) استغفار(فكلمة 

  .لمة حرف واو أو فاء مث انطقهافإنك ال تلفظها، لذا ملعرفة مهزة الوصل ضع قبل الك. عليك باستغفار اهللا: قلت
  :وهلمزة الوصل يف العربية مواضع معينة هي

  .. مواضع همزة الوصل
تستعمل (واثنان واثنتان وامين) اسم للعورة(وامرؤ وامرأة واسم واست) مبعىن ابن(ابن وابنة وابنم: األمساء العشرة، وهي:  أوالً

  ).للقسم
  .اجلامعة، املقرر: لال التعريف فهمزا مهزة وصل مث:  ثانياً
  .وهكذا) لعب(والعب من) قرأ(واقرأ من ) من كتب(اكتب: يف أول كل فعل أمر ماضيه فعل ثالثي، مثل:  ثالثاً
اجتمع اجتماعاً واجتمع يا رجل، واستغفر : يف أول الفعل اخلماسي والسداسي وكذلك مصدرمها وأمرمها، مثل:  ثالثاً

  .استغفاراً واستغفر ربك
  .. القطع همزة

وهي تلفظ سواء يف أول الكالم أم يف وسطه، وتقع يف كل موضع مل يسبق ) أ(أما مهزة القطع فتكتب ألفاً فوقها رأس عني 
إىل وأما، ويف أول األفعال : أمام، أمن، أكرم، إبراهيم، واحلروف مثل): غري العشرة(ذكره يف مواطن مهزة الوصل مثل األمساء

  .أعط  أخاك، وأكرِم ضيفَك، وأعلن يف صحيفتنا: من، وأول الفعل األمر من الرباعيأمر، أ: الثالثية مثل
  :انطق اجلملتني التاليتني بشكل متصل والحظ الفرق

  . فأمامك خطر.           فاستجب ملن دعاك
  .. طةاهلمزة املتوس

  .اهلمزة املتوسطة هي اهلمزة اليت تقع يف وسط الكلمة
  : ة على الواو يف احلاالت التالية تكتب اهلمز:  أوالً
 رؤوس، فؤوس، شؤون، وجيوز فئوس وشئون: إذا كانت مضمومة وسبقها حرف مضموم، مثل .  
  إذا كانت مضمومة وسبقها حرف مفتوح .  
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  . لَؤم الرجلُ، ومبدؤنا، هؤالء: مثل 
  إذا كانت مضمومة وسبقها حرف ساكن .  

  .تشاؤم هاؤم ، مسؤول ،: مثل 
  إذا كانت اهلمزة مفتوحة وسبقها حرف مضموم .  

  . سؤال، مؤذن، يؤجل، مؤلف، مؤن، مؤامرة، مؤازرة، ذُؤابة : مثل 
  إذا كانت ساكنة وسبقها حرف مضموم .  

  . رؤية، مؤمن، يؤذي، مؤتة، مؤمل، سؤل، بؤس، مؤنس، اُؤمتن : مثل
 ة فرعية هلذا النوع من اهلمزات ميكنك العودة إىل كتب اإلمالء لالستزادةهناك قواعد كثري.  

متكئني، سئل، يئس، : تكتب اهلمزة على نربة يف وسط الكلمة، إذا كانت مكسورة أو قبلها حرف مكسور، مثل:  ثانياً
  .حائط، ضوئية، فئة، ظمئت، مهنئون، يستمرئون، بئس، جئت

  .قبلها يف كل ما سبقانتبه حلركة اهلمزة وحركة ما
  : تكتب اهلمزة املتوسطة على األلف يف احلاالت التالية :  ثالثاً
 رأى، رأَس: إذا كانت اهلمزة مفتوحة وسبقها حرف مفتوح، مثل  .  
 فجأة، مسألة: مثل. إذا كانت اهلمزة مفتوحة وسبقها حرف ساكن .  
 مأرب، رأْس:مثل.إذا كانت اهلمزة ساكنة وسبقها حرف مفتوح.  

. إذا تال اهلمزة املتوسطة املرسومة على األلف، ألف مد حذفت األلف وعوض عنها مبدة ، تكتب فوق ألف اهلمزة : نبيهت
  . السآمة ـ الشآم:مثل
  .عباءة ودناءة: تكتب اهلمزة املتوسطة منفردة على السطر وذلك إذا كانت مفتوحة وسبقها ألف، مثل:  رابعاً

هاء الضمري، +أبناء: املوجودة يف آخر الكلمة متوسطة وذلك إذا تال الكلمة ضمري مثالً، مثلأحياناً تصبح اهلمزة :  مالحظة
وإذا كانت منصوبة كتبت على ) أبناؤه(تصبحان أبناؤه، وهنا تتأثر حركة اهلمزة باإلعراب فإذا كانت مرفوعة كتبت على واو

نصباً ) امرأ(رفعاً و) امرؤ(يف تأثرها باحلركات كلمة وتشبهها ) أبنائه(وإذا كانت جمرورة كتبت على ياء) أبناءه(السطر
  جراً) امرئ(و

عند كتابة اهلمزة املتوسطة، ننظر إىل حركتها وحركة احلرف الذي سبقها ونكتبها على ما يناسب أقوى : مالحظة هامة
  :وقوة احلركات كما يلي من األقوى إىل األضعفاحلركتني، 

  . الكسرة ويناسبها الياء :  أوالً
  . الضمة ويناسبها الواو :  انياًث

  . الفتحة ويناسبها األلف :  ثالثاً
  .السكون أضعف احلركات:  رابعاً
  .حركة اهلمزة كسر وحركة ما قبلها ضمة، والكسرة أقوى لذلك تكتب على ياء: سئل: مثل
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  .. فةاهلمزة املتطر
  . رف املوجود قبلها اهلمزة املتطرفة هي اليت تكون يف آخر الكلمة، وتكتب حسب حركة احل

  .ينشأ وقرأ: إن كانت حركة احلرف اليت قبلها فتحة كتبت على األلف، مثل -١
  .وإن كان ما قبلها مضموما كتبت على الواو، مثل لؤلؤ، ومل يسؤ -  ٢
  . فتئ وينشئُ: وإن كانت حركة احلرف الذي قبلها كسرة كتبت على الياء، مثل -  ٣
  .هكذا) شئ(ومن اخلطأ أن تكتب . جاء وشيء وعبء: ا كتبت على السطر، مثلوإن كان ما قبلها ساكن -  ٤

  .. فةاهلمزة املتطر
  :إذا انتهى االسم مزة متطرفة واحتجنا أن ننونه تنوين نصب، فينون وفق القواعد التالية

  .اًءجزاًء ومساًء وضي: إذا كان قبل اهلمزة ألف نوناه مباشرة ووضعنا التنوين على اهلمزة، مثل.١
  جزءاً- عبئاً، وجزء-عبء: إن مل يكن قبل اهلمزة ألف زدنا له ألفاً لنضع التنوين عليها، مثل. ٢
  

  .. الوصل
عالم وإالم : مب وكذلك على وإىل=ما+فيم؟ وبـ =ما+يف: عند دخول حرف اجلر على ما االستفهامية حتذف ألفها.١

أي يف الذي . ال تعبث يف ما أحبه: ال توصل ا وال حيذف منها شيءاملوصولة ف) ما(أما إذا دخلت على . وحتام؟ وكيم؟
  .أحبه

  أمسك حممد؟= امسك حممد + أ: عند دخول مهزة االستفهام على اسم مبدوء مزة وصل حتذف مهزة الوصل، مثل. ٢
آجلامعة أحب = أم البيت اجلامعة أحب إليك + أ : عند دخول مهزة االستفهام على ال التعريف يصبحان ألفاً ممدودة، مثل. ٣

  ))  قُلْ آلذَّكَرينِ حرم أَمِ الْأُنثَيينِ: ((؟ ومنه...إليك
  


  :الكتابة الصحيحة ملضارع الفعل كافأ هي

  .يكايفُء. د         يكافئُ. ج        .يكافؤ. ب        .يكافأُ. أ
  

  :انعند دخول حرف اجلر حىت على ما االستفهامية فإنهما تكتب
  حتاما؟. د    حىت م؟ . ج   حىت ما؟ . ب        ؟حتام. أ
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  احملاضرة الرابعة عشرةاحملاضرة الرابعة عشرة
  املعجمات العربيةاملعجمات العربية

  
  : مقدمة

إن ألفاظ اللغة شأا شأن أي مظهرٍ من مظاهر احلياة، فهي تتطور وتتغري، ومتوت ألفاظ وحتيا أخرى، لذا كان ال بد من 
ان املختلفة، فلو مل تدون هذه األلفاظ واحتجنا إىل معرفة معىن كلمة كانت شائعة يف العصر توثيق األلفاظ ودالالا عرب األزم

  .العباسي، لكنها غري مستعملة يف عصرنا هذا، لعجزنا عن ذلك
لذلك هب بعض العلماء لتدوين ألفاظ اللغة، يف كتب مسوها معاجم أو معجمات، ألن اإلعجام يعين إزالة الغموض عن 

  .فة إىل ما يف املعجمات من أصول للكلمات وتصريفاا املختلفةإضا. الكالم
  .هو كتاب يضم مفردات اللغة ويبني معانيها واشتقاقها: فاملعجم

  .. أنواع املعجمات
تعددت املعجمات العربية وتنوعت خالل العصور السالفة ولكن القصد منها يف كل األحوال كان واحدا وهو حراسة القرآن 

خطأ يف النطق أو الفهم، وحراسة العربية من أن يتقحم حرمها دخيل ال ترضى عنه العربية، وصيانة هذه الثروة من أن يقتحمه 
  .من الضياع

ومرت املعجمات العربية بأطوار خمتلفة وتعددت مدارسها املعجمية واللغوية، وميكن لنا أن منيز بني نوعني من املعجمات يف 
  .ات األلفاظالعربية، هي معجمات املعاين ومعجم

  .. معجمات املعاني
معجمات املعاين هي تلك املعجمات اليت اهتمت جبمع األلفاظ املستعملة يف جمال معني أو حقل لغوي معني كل على حدة، 
فتجد يف معجم اخليل كل األلفاظ اخلاصة باخليل ويف معجم اإلبل كل األلفاظ اخلاصة ذا احليوان وهكذا، مث إن بعض 

ع يف معجمه عشرات املوضوعات وذكر األلفاظ اليت ختص كل موضوع على حدة، فكان معجمه مقسماً إىل العلماء قد مج
:  ألفاظ اإلبل، ألفاظ اخليل، األلفاظ الدالة على الكلية، األلفاظ الدالة على النفي، ومن أشهر تلك املعجمات: موضوعات مثل

  .وسر العربية  أليب منصور الثعاليب، واملخصص يف اللغة البن سيده الغريب املصنف أليب عبيد القاسم بن سالم، وفقه اللغة
  صفحة من كتاب فقه اللغة وسر العربية للثعاليب

  .. معجمات األلفاظ
هي تلك املعجمات اليت عنيت جبمع كل مفردات اللغة مث بيان معانيها بصرف النظر عن موضوعها، وقد :  معجمات األلفاظ

ا اال، واختلفت طريقة ترتيب األلفاظ من معجم إىل آخر، وميكن تصنيف هذه املعجمات يف ظهرت معجمات كثرية يف هذ
  :ثالث مدارس معجمية كبرية هي

 )مدرسة العني(مدرسة الرتتيب الصوتي : األوىل
ألفاظ اللغة يعد معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي أول معجم مجع كل ألفاظ اللغة، وقد اختطّ اخلليل طريقةً يف ترتيب 

  .مل يسبق إليها، وهي تدلّ على عبقرية فذّة، مل يسبقه أحد إليها
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 ترتيب احلروف:  األساس األول

 رتب معجمه بناء على خمارج احلروف عند نطقها، وبدأ بأقصى احلروف خمرجاً فجعلها بداية الترتيب مثّ الذي يليها من جهة
الفم حىت انتهى باحلروف مجيعاً، ومل يبدأ باهلمزة مع إا أقصاها خمرجاً لعدم ثباا على صورة واحدة، فهي تقلب كثرياً إىل 
أحد حروف العلّة، ومل يبدأ باحلرف التايل وهو اهلاء لضعفها فأخرها إىل احلرف الثالث، فبدأ حبرف العني الذي خيرج من 

هكذا حىت انتهى إىل حروف الشفتني، مثّ حروف املد وبعدها اهلمزة، فسماه كتاب العني باسم وسط احللق وبعده احلاء، و
  .أول حرف فيه

   ذ،  ظ،  ت، د،  ز،ط،  س،  ص،  ض،  ش، ك، ج،  ق،  غ،  خ،  هـ،  ح،  ع،: فكان ترتيب احلروف عنده كما يلي
 .ي، أ  ا،  و،  م، ب،  ف،  ن،  ل،  ر،  ث،

اليت ختصه، ولكي ال حيدث تكرير للكلمات فتذكر حتت كل حرف من وحتت كلّ حرف من احلروف وضعت الكلمات 
وضعت كلّ كلمة حتت أقصى حروفها خمرجاً دون النظر إىل موضع احلرف، سواًء :حروفها فقد سلَك املعجم الطريقة التالية

  خمرجاً، وال ترد يف غريهأوردها يف حرف العني ألنه أقصاها ) لعب( كان يف بدايتها أم يف وسطها أم يف آخرها، فمثالً
  .أوردها يف حرف القاف ألنه أقصاها خمرجاً، وال ترد يف غريه) رزق(و

 تقسيم األبنية :  األساس الثاني
مجيع الكلمات اليت وضعت حتت احلرف لكونه أقصى حروفها خمرجاً قُسمت بالنظر إىل حروفها األصول، ووضعت حتت 

حتت كلّ حرف، ولذا ينقسم احلرف الواحد إىل أبوابٍ تشمل الكلمات مصنفة بالنظر إىل أبنيتها، فوضعت األبنية يف أبواب 
  إخل....حروفها األصلية دون الزائدة، فقسمها إىل ثنائي وثالثي مع حرف علة وثالثي ورباعي

 تقليب الكلمات   : األساس الثالث
كل حرف إىل األبنية املعروفة، مثّ توزيع الكلمات اليت  تبين مما سبق أن منهج العني هو تقسيم الكتاب إىل حروف، وتقسيم

 .تدخل حتت احلرف املقصود على األبنية اليت تدخل حتتها
وحىت ال ينسى اخلليل إحدى كلمات اللغة اعتمد نظام التقليبات للجذر الواحد مث يورد كل تلك التقليبات متتابعة، فلكل 

هذه التقليبات املختلفة للحروف الثالثة يرد ) عب، لبع، بلع، بعل، علب، عبلل(هي) لعب(جذر ستة تقليبات، فتقليبات اجلذر
، ألنّ العني هي أقصاها خمرجاً، مثّ الالم ألا من )علب ( املستعمل منها حتت حرف العني، يف باب الثالثي الصحيح، يف مادة 

  . طرف اللسان، مثّ الباء ألا من الشفتني
 اجتهاد(ولنأخذ مثالً كلمة:عند البحث عن الكلمة نسلك اخلطوات التالية( 

 )جهد.(تعيني احلروف األصلية للكلمة .١
  )اهلاء(تعيني أقصى حروفها خمرجاً، حيث إنه هو احلرف الذي تذكر حتته الكلمة املقصودة، وهو هنا  .٢
  .وهو هنا ثالثي صحيح...حيح أم ثالثي معتلّتعيني بناء الكلمة املقصودة، هل هو ثنائي أم ثالثي ص .٣

  ).هجد(سنجدها يف كتاب اهلاء يف 
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 املعجمات التي تبعت العني 
سلك طريقة العني عدد من املعجمات، مع اختالفها يف اتباع العني يف مجيع املنهج أو بتغيري بعض مالحمه، ومن هذه املعجمات 

  .نصور األزهريالبارع أليب علي القايل، وذيب اللغة أليب م
  .. مدرسة التقفية أو القافية
الصوتية من صعوبة يف العثور على الكلمة، لذا ابتكر العلماء طريقة جديدة يف التأليف املعجمي، -رأيت ما يف مدرسة العني

ولكن وهي املدرسة اليت رتبت كلمات اللغة على ترتيب احلروف العربية من اهلمزة إىل الياء، . فكانت مدرسة التقفية
باالعتماد على احلرف األخري من الكلمة ال احلرف األول، وعرفت هذه املدرسة مبدرسة التقْفية أو القافية، لكون ترتيب 

  .األلفاظ اعتمد على قافية الكلمة وهي آخرها
يف فصل ) تبع(جتدمها يف باب الباء، ولكنك جتد ) عتب ولعب(ويقسم املعجم إىل أبوابٍ بعدد احلروف،  فمثالً كلمتا 

فإذا تشات الكلمات يف . ألن العني قبل الالم) لعب(قبل كلمة) عتب(يف فصل الالم، وبالتايل سترد كلمة) لعب(العني، و
احلرف األول واألخري رتبت على وفق احلرف الثاين، فلو أردنا أن نرتب الكلمات التالية حسب أولية ورودها يف معاجم هذه 

  :القتضى ذلك مايلي) عبشرب، شبع، مسع، ت(املدرسة
فالباء قبل العني ) ب، ب، ع، ع(حتديد احلرف األخري يف كل كلمة مث ترتيب هذه احلروف حسب الترتيب اهلجائي للغة

والتاء قبل الشني ) الشني والتاء(ومها) الفصل(ولكنا نالحظ أن هناك كلمتان تنتهيان بالباء فنلجأ إىل احلرف األول
  )تعب، شرب، مسع، شبع(ذلك نفعل يف الكلمتني األخريني فيكون الترتيبوك) شرب(قبل ) تعب(فتكون

•   
 )اعشيشاب(ولتكن: للبحث عن كلمة نتبع اخلطوات التالية

 عشب.(جتريد الكلمة من الزوائد لنعرف احلروف األصلية( 
 الباء( بابالبحث عن الكلمة يف احلرف األخري منها، فنجدها يف.( 
  العني(حتديد موضعها من الباب حبسب حرفها األول،فنجدها يف فصل.(  
 الشني(حتديد موقعها حبسب احلرف األوسط(  

  .جندها حتت باب الدال فصل الشني) شد.(جندها يف باب السني فصل العني): عبس.(جندها يف باب الدال فصل القاف): قعد(و
عى ودعا، فلصعوبة معرفة ما إذا كانت األلف يف األصل واواً أو ياًء مجع ابن منظور يف أما الكلمات املنتهية باألف مثل س

 .لسان العرب هذين البابني يف باب واحد مساه باب الواو والياء
 ..   معجمات مدرسة التقفية

 : ومن املعجمات اليت سلكت هذه الطريقة ما يلي
وهو أشهر معجمات هذه املدرسة وأوسعها . ن العرب،البن منظورتاج اللغة وصحاح العربية أليب نصر اجلوهري، ولسا

  آبادي، وتاج العروس للزبيدي القاموس احمليط  للفريوز انتشاراً حىت يومنا هذا،
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 مدرسة الرتتيب األلفبائي
  إىل أسهل الطرقجاء التطوير األخري يف املعجم العريب ليكون خامتة املدارس املعجمية، حيث وصل التيسري يف املعجم العريب 

وهي الطريقة األقرب إىل التفكري األويلّ عند النظرة األوىل إىل الكلمة، فاعتمدت ترتيب كلمات املعجم بناء على حرفها 
 .األول فالثاين فالثالث، بعد جتريدها من الزوائد، أي أن الكلمات توضع حتت اجلذر األصلي للكلمة

فتجدها يف حرف الغني مث الفاء مث الراء، لذلك فترتيب ) غفر(ن الزوائد فتصبحجتردها م) استغفار(فعند البحث عن كلمة 
  ).تعب، مسع، شبع، شرب: يف هذه املدرسة يكون كما يلي) شبع وشرب وتعب ومسع(بالكلمات

هـ  رائد هذه املدرسة وأول من ألف فيها، ومن املعجمات اليت ٥٣٨ويعد معجم أساس البالغة، للزخمشري املتوىف عام 
واتبعت املعجمات احلديثة هذا املنهج ومن أشهرها املعجم الوسيط . سارت على منهجه خمتار الصحاح أليب بكر الرازي

  تأليف جممع اللغة العربية بالقاهرة، وميزة املعجمات احلديثة أنك جتد فيها األلفاظ واملصطلحات احلديثة اليت ظهرت حديثاً
  .لن جتدها إال يف املعجمات احلديثة مثل املعجم الوسيطفلو أردت أن تبحث عن كلمة التلفاز ف


  :حسب ورودها يف معجم تاج العروس هو) قتل، أكل، نام(الرتتيب الصحيح للكلمات التالية

  .أكل، نام، قتل. ج            .نام، أكل، قتل. أ
  .أكل، قتل، نام. د        .نام، قتل، أكل. ب

  
  :األلفاظواحد مما يلي ليس من معجمات 

  .لسان العرب. ج       .املخصص. أ
  .تاج العروس. د          .العني. ب

  
  :فإنك جتدها يف واحد من املعجمات التالية) التلفون(إذا أردت أن تعرف معىن كلمة اهلاتف التي تدل على 

  .لسان العرب. ج          .املعجم الوسيط. أ
  .العني. د             .القاموس احمليط. ب

  




  

  ....متت حبمد اهللا متت حبمد اهللا 
    ....هتـآن هتـآن   آخوكمآخوكم  دعواتكمدعواتكم

 


