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ل: بحثامل
َّ
 األو

 مُالحظات يف بعض أبواب النَّحو:
اعُر َمَ(

َّ
 الش

َ
َدةَ  ماهيرَ ساًء أماَم الَجَوقف حتش 

ُ
 لها امل

ً
 احتراما

ً
ا  
َ. )ُمستعد 

ُل  ُمود   إعراب هذه اجلملة ُيشكِّ  الفقريَّ ألساسيَّات  اإلعراب، فكيف نتعامُل معها؟الع 

 أسئلة يف اإلعراب:
ن + الفعل = فاعل  ؟                                                                                  م  ن وقف  اعُر ")م   ("الشَّ

؟                                                                       ا + الفعل = مفعول به  ماذ  (1)("ال جواب   ")ماذا وقف 

، ومل يلق  القصيدة  جالسًا؟                                                               لهملاذا + الفعل = مفعول من أج  ("احرتاماً ")ملاذا وقف 

ًا(")كيف  وقف، ما هيئُته؟                                                                               كيف + الفعل = حال   ُمستعدِّ

 ( "مساءً ")متى وق ف، يف أيِّ وقٍت؟                                               متى + الفعل =  مفعول فيه ظرف زمان 

؟ يف أيِّ مكاٍن وقع  الفعُل؟                                                  ان= مفعول فيه ظرف مك ن  + الفعلأي  ("أمام  اجلامهري")أين وقف 

 :(2)مُالحظاتٌ عامَّة
 .معرفة + نكرة = ُمبتدأ وخرب _1

 .اجلامعُة مجيلة  

 .(3)معرفة + معرفة = موصوف وصفة _2

 .(4)(زرهتا(اجلامعُة اجلميلُة 

 = موصوف وصفة. نكرة + نكرة_3

 .(5)جامعة  مجيلة  

 ضاف إليه.نكرة + معرفة = ُمضاف ومُ _4

 (6)  )زرهتا( جامعُة اجلامل  

 

                                                 
ُهاء ُالغائب،ُفإ (2) ُبين هماُن ضيف  زم ُالُحيتاج ُإىلُمفعوٍلُبهُواملتعدِّيُحيتاج،ُوللتَّفريق  ُ.ُُ√:ُضرب=ُضربهُذاُقبلهاُالفعل ُيكون ُم تعدِّياُ :ُالفعل ُنوعان؛ُالزٌمُومتعدٍّ،ُالَّلَّ

ُ×.وإذاُملُيقبْلهاُيكون ُالزما :ُنام=ُنامه
ُإليه.(1) ُ:ُللتَّفريقُبني ُاخلرب ُوالصِّفة ُواملضاف 

ُاملعرفة ُلإلفادة ُم نُهذهُاملَّلحظات:ُالضَّمري،ُاالسمُاملوصول،ُاسمُاإلشارة،ُاسمُالعلم،ُاملعرَّفُبأل ُاملعرَّفُباإلضافة.ُ،ُاملعرَّفُبالنِّداء،والُب دَُّمنُم عرفةُأنواع 
ذذذذذذذذذابق الُدائمذذذذذذذذذا ،ُوالُب ذذذذذذذذذدَُّمذذذذذذذذذنُوجذذذذذذذذذودُا ذذذذذذذذذنيُم ذذذذذذذذذراب نيُببعضذذذذذذذذذه ماُالذذذذذذذذذبع ُ ُاملعذذذذذذذذذ ُلتذذذذذذذذذن م ،ُم ذذذذذذذذذالُمذذذذذذذذذنُ لتنذذذذذذذذذاُالسَّ ُة:ُوهذذذذذذذذذذهُالقاعذذذذذذذذذدةُاذذذذذذذذذن مُ البذذذذذذذذذاُ 

الَّذيُ،ُ×((ُ)احملتشدةُم ستعّداُ √(ُ)اجلماهريُاحملتشدةُ√)أمام ُاجلماهريُ لهُ:ُزيٌدُوقدُيلحق ُاالسم ُاملعرفةُباملبتدأُ  ُخربهُفيكون ُخرباُ   .اجملتهدُ ملُيستوف 
ُكذذذُ:ُ(3) ذذاُهذذوُاسذذٌمُن  لقذذهُعلذذعُالكلمذذةُالَّذذـُاقذذ  ُقبذذل ُالصِّذذفة وإ َّ ُبرجذذٍلُوسذذيٍمُ)إعرا ذذاُاسذذمُاذذرور،ُوهذذ ُاسذذمُموصذذوف(،ُُرجذذلٍُاملوصذذوفُلذذيرُإعرابذذاُ   :ُمذذررت 

.وكذلكُاملضافُهوُاالسم ُالواق ُقبلُاملضافُإليهُأيَّا ُكانُإ ُالعلم  ُبرجل  ُكذُرجلُ :ُمررت   عرابه
كذن ُأنُاكذونُخذربا ؛ُ نَُّاملعذ ُالُيذتمُُّعنذدها،ُُاجلامعة:ُمبتدأ،ُاجلميلة:ُصفة:ُ(4) ذا:ُفعذلُمذااُوالتَّذوالُُي  ضذمرٌيُُواهلذاءُ ضذمرٌيُم تَّصذٌلُ ُِّذلُِّرفذ ُفاعذل،ُُاءُ ،ُزرُت 

 رف ُخرب.ُ،ُو لةُ)زرُتا(:ُ ُِّلُِّم تَّصٌلُ ُِّلُِّنصبُمفعولُبه
ُ:ُجامعٌة:ُخرٌبُملبتدأُِّذوفُ)ه ُجامعٌة(،ُ يلة:ُصفة.ُُ(5)

ُذلكُكلمة ُ"مَّلحظاٌت"ُ ُعنوانُهذهفائدة ملبتدأٍُِّذوف،ُوم ال  ُخرباُ  ُاجلملة ُبنكرٍةُدون ُمسوٍِّغُلَّلبتداء ُ اُا عر ب  ُالفقرةُ)م َّلحظاٌتُعامَّة(.ُ:ُإذاُابتدأت 
 55ُُحوُ ُالسَّنةُا وىلُللدُّكتورُعاصمُبي ارُصانظرُاملسوِّ اتُ ُكتابُالنَُّ
ُني:علعُنوعُ ُأنَُّاإلضافةُ ُواعلمُْ(ُ(5)

باإلضافة:ُُ(ُأ هُوه ُجتعلهُمعرَّفاُ  ُنشيٌط.ُرجلُ حقيقيَّة:ُه ُإضافةُاالسمُاجلامدُإىلُماُبعد   العلم 
ه،ُوه ُا بقيهُنكرة :ُأناُُ(ُب ُإىلُماُبعد  ُيوم .زيٍدُالُضاربُ لفظيَّة:ُوه ُإضافةُاملشتقِّ
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 :الفاعل
  ٍث غالبًا. وال ُبدَّ لكلِّ فعٍل من فاعل ن قام باحلد   ، ويأيت عىل أشكال:اسم  يدلُّ عىل م 

جُل  _1  .يكون اساًم ظاهرًا: جاء  الرَّ

 .: جئُت (1)ًا ُمتَّصاً يكون ضمري _2

جُل جاء   _3  (2)يكون ضمريًا ُمسترتًا: الرَّ

الً  _4  (4): يعجبني أنَّك جُمتهد  = يعجبني اجتهاُدك.(3)يكون مصدرًا مؤوَّ

 (5)وإنَّام يرفُعه اسُم فاعل أو صفة ُمشبَّهة وقد ال ُيسب ُق الفاعُل بفعلٍ 

 .وجُههثال الّصفة امل شبَّهة: زيد  حسن  عن أبيها... وم عمريةُ مثال اسم الفاعل: أسائلة  

 ُب فاعًا لفعل حمذوف ط )إذا/ إن( فُيعر   :(6)كثريًا ما يقع االسُم بعد أدايت  الَّشَّ

عُب يومًا أراد  احلياة  ....(7)إذا الشَّ

   ُم املفعول م عىل الفعليغالبًا وقد  به عىل الفاعل جيوز تقدُّ  :تقدَّ

.رضب  خ زيداً ، خالد   زيداً رضب    الد 

 :املفعول به
   ن وقع ى إىل مفعول به عليه احل دث، وال ُيشرتطُ  اسم  يدلُّ عىل م   وإنَّام يأيت هذا عىل أشكال: ،لكلِّ فعٍل أن يتعدَّ

 (8): نام، ذهب...فعل الزم _1

، قبَّل  ُمتعدٍّ إىل واحد _2  ...: رضب، قتل 

                                                 
(2)ُُ

 
ُاق ُ ُِّلُِّرف ُفاعلُعند ُااِّصاهلاُبفعلُاامٍُّمبذٍٍُّّللمعلذومُ)ُواوُاجلماعذة،ُألذفُاال نذني،ُيذاءُاملانَّ ذةُامل ُالَـّ  تحرِّكذة(ُالضَّمائر 

طاخاةبذة،ُنذونُالنِّسذوة،ُاذاءُالفاعذلُامل
ُأوائل هذذاُ :ُ)ُو اْيُن ذذْوُ الَّذذةُعلذذعُاملفعذذولني،ُهذذاءُ(،ُوالضَّذذمائرُالَّذذـُاقذذ ُ ُِّذذ ?why notوقذذدُ عذذو  لُِّنصذذبُمفعذذوٍلُبذذهُعنذذد ُااِّصذذاهلاُبالفعذذلُالتَّذذام:ُ)ُنذذاُالدَّ

ُكافُاخل اب(ُوقدُ  ُأوائل هاُالنُّحاة ُ :ُ)ناهيك(. تكلِّم،
 
ُالغائب،ُياءُامل

ُالرَّجل :ُم بتدأُ لةُ)جاء(ُخربه.ُ(1)
ُمبتدأ؛ُلذاُأعُرُ:فائدةُ و ُال َّالثُمبتدأ.إذاُاقدَّمُالفاعل ُعلعُفعلهُي عرب  ُْبناُالرَّجل ُ ُامل الُا وَّلُفاعَّلُ 

ُكانُاقديرهُضمري ُ ائبُ)هوُفائدة: إذا اقديره:ُهو.ُومنُاملعروفُأنَُّاالستتارُيكونُجائزاُ  مذ ُُ،مهذاُ،هذمُ،ه ُ،الفاعلُضمريُم سترتُجوازاُ  هذّنُ(ُويكذونُواجبذاُ 
،ُأنتما،ُأنتَُّ ،ُأنو  تكلِّمُ)ُأنو 

 
 طاخاة بُوامل

 ،ُأنتم،ُأنا،ُ(ن(.ضمائرُامل
إنُشاءُاهلل.ُ(3) ُاملاوَّلُبالّتفصيلُالحقاُ  ُاملصدر   سيمرُّ
ُيلُُ(4) ُهوُاجلملةُم ال:ُابنيَّ آخر  عند ُ هورُالبصريني.وه ُُ)كيفُيفوزُالعاملون(،وبعضهمُذكرُقسماُ   الُاق ُفاعَّلُ 
ُ اُفعل هاُفُ(5) ُعمرية ُعنُأبيها؟ُزيٌدُح س ن ُوجه ه.وللتَّأكُّدُمنُأنَُّاملشتقَّاتُقدُعملْوُنستبدل  ُيبقعُاملرفوع ُفاعَّل :ُأاسأل 

ُ ُإعرابُالفاعل:ُفاعلُسدَُّمسدَُّاخلرب.ُم ال:ُأسائلٌةُ نقول  ُالفاعلُأوُالصِّفة ُاملشبَّهةُم بتدأُ  ُاسم  ُكانُإعراب  اُقذري ٌُعذنُأبيهذا...ُأااركذٌةُ ذدواُ ُعمذريةُ وإذا ،ُسذراُت 
ُ.(حسٌنُخرٌبُالُمبتدأحسٌنُوجهه؛ُ نَّهُإعرابُُوهذاُالُيتحقَّق ُ ُ)زيدٌُ

: بذُألذذُيعملُدونُشروطُوإنُملُيقرتنُبذذُألذُا شرت  ط ُلعملهُالنَّصب  ُكان ُم عرَّفاُ  ُالفاعل:ُإذا ُاسم  ُوإليكُشروط ُعمل 
،ُأنُي سب قُبنفٍ ُأوُاستفهامٍُ أمر  ُعلعُاحلالُأوُاالستقبال؛ُفَّلُي قالُأناُضارٌبُزيداُ  أوُصفة ُأوُحاال .أنُيدلَّ  ،ُأوُي عر بُخرباُ 

لذُ"كان"ُِّذوفة:ُإذاُُ(5) ُاالسمُا اُ  ي عر ب  ُكانُناقصاُ  للمعلوم،ُوإذا مبنيَّاُ  ُاالسم ُُُزيدٌُيكونُهذاُإذاُجاءُالفعلُاامَّاُ  للم هولُي عر ب  ُكانُمبنيَّاُ  كان ُناجحا ،ُوإذا
ذإ  : نائبُفاعٍلُلفعلُِّذوف مس  إ  َرت إلشَّ ِّ  2كويرالتُك و 

ُكلمةُ)أراد(ُدون ُ ريهاُالفعل ُاملذكورُ ُهنايةُالّش ر)ُأراد (.ُ(7) ُاختيار ُسبب  :ُفاعلُلفعلُِّذوفُاقديرهُ)أراد (ُوي فسِّر  ُالشَّعب 
ُالفعل ُاحملذوف.باإلضافة،ُو لةُ)أراد (ُاملذكورة:ُافسرييَّةُالُِّلَُّالُمنُُو ُهذاُالرتَّكيبُا عر بُ لةُ)أراد (ُاحملذوفةُ ُِّلُِّجرٍُّ اُفسَّرت   اإلعراب؛ُوذلكُأهنَّ

زمُأنَّهُالُيقبلُهاء ُالغائبُ)نامهُ(8) أنَُّعَّلمة ُالفعلُالَّلَّ زمُنوعان:ُ×(ذكرناُسابقاُ  ُ،ُومنُاملفيدُأنُنعلمُأنَُّالَّلَّ
ُإىل،ُنام ُعلعُ....ُ :ُذهب  .ُ_ُم تبوٌعُحبرفُجرٍّ حبرفُاجلرِّ ياُ  م تعدِّ ُوهذاُي سمَّعُأيضاُ 

:ُابتسمُ _ُ ُاجلرِّ  ...ُ،ُانكسرُ الُيليهُحرف 
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ها: ،ي إىل أنواعٍ : وتنقسم األفعال امُلتعّدية إىل اثنُمتعدٍّ إىل اثنني _3  أمهُّ

...أفعال الظَّن  ُ(َأ ، زعم  ، خال  ، حسب   : ظنَّ

، رأى القلبيَّة، درى....أفعال اليقينُ(َب  : علم 

...أفعال الت حويلُ(َت ، ترك  ذ  ، اَّتَّ ، ردَّ  : جعل 

، أهدى...أفعال العطاءُ(َث ، منح   (1): أعطى، وهب 

 ى ملفعالظَّنِّ والي غالبًا أنَّ أفعال   ومن املاحظ  وليها بأحد ثاثة أشكال:قي تتعدَّ

 يكونان اسمي ظاهرين: علمُت زيدًا جُمتهداً  (1

مها: علمُت أنَّ زيدًا جُمتهد   (2 ل يسدُّ مسدَّ  (2)يأيت مصدر  مؤوَّ

مها: علمُت هل زيد  جُمتهد   (3  (3)تأيت مجلة استفهامّية تسدُّ مسدَّ

، نبَّأ، أنبأ، خربَّ ُمتعدٍّ إىل ثالثة__3 ث  : هي أفعال معدودة: أرى، أعلم   (4)، أخرب، حدَّ

 :ل ي الثني أو لثاثة للمجهول يكون نائب الفاعل سدَّ مسدَّ املفعول األوَّ  إذا بني الفعل امُلتعدِّ

   (5)نَّ زيد  جُمتهداً ظُّ                 

          ِك إذا ُأخربتنااااف ً  اااا        اياااااعلوماااا  

  

 (6)ك يومااا   أز تيويينااافاُلااااعا َب باوغااا 
 أجله:املفعول من  

 بيٌّ يبّيُ علَّة أو غاية ما قبله.هو مصدر  قل 

                                                 
ُمزاياُعنُالبقيَّة:ُ(2) ُ فعالُالع اءُ َّلث 

=ُالعلم ُصعٌبُُ(ُأ ُالعلم ُصعباُ   .√مفعوالهاُليرُأصلهماُمبتدأُوخربا ؛ُأيُلوُحذفناُالفعلُ ُالباق ُحلصلناُعلعُمبتدأُوخرب:ُظننو 
ُ وٌبُولوُحذفناُأفعالُالع اءُالُ(صل ُعلعُمبتدأُوخرب:ُأع ي ُالفقري ُ وبا =ُالفقر   ×و 

(ُفتكذذونُ لذذةُيذذدرثُمفعذذوالُ  انيذذاُ ُ(ُب )يذذدرث  ُزيذذداُ  ،ُأوُاقذذول:ُمفعوهلذذاُال َّذذايُالُيقذذ  ُ لذذة ُوالُشذذبهُ لذذةُبينمذذاُاذذوزُأنُاقذذولُ ُالبقيّذذة:ُظننذذو 
ُواجملرورُباملفعولُال ّايُاحملذوفُ"كائنا "،ُوسيمرُُّ ُزيداُ  ُالبيو،ُواعلِّقُاجلارَّ إنُشاءُاهلل.ُظننو  ُالّتعليقُمفّصَّلُ   حبث 

=ُأخذ ُالفقذري ُ وبذا ؛ُلذذاُيبقذعُ"الفقذري "ُ(ُت ُالفقري ُ وباُ  املفعذولُا وَّلُُاملفعولُا وَّلُهوُالفاعلُمنُحيثُاملع ُأيُهوُالَّذيُأخذ ُم ال:ُأع يو 
ُوإنُاأخَّر:  حَّتَّ

الفقري . ُ وباُ   أع يو 
ُعليهذاُمذاُهذوُ ُمعناهذاُفيع ذعُحكمهذا،ُفلعلَّذكُاذذكرُومنُاملفيدُأنُنعرفُأنَُّا فعذالُالَّذـ ذاُذ كذر تُليقذاث  ُذ كذر تُ ُا علذعُليسذوُهذ ُكاملذةُوإ َّ

ُقولُبشارةُاخلوري:
 شررررررررررررررررعمه ل  رررررررررررررررر         ع رررررررررررررررر               

 
   فسرررررررررررراب  ا ررررررررررررا ةب  رررررررررررر    ال  ا ررررررررررررا 
لُن  ع ذمُ ُكتذبُالنَّحذوُمذ ُأفعذالُالع ذاءُولكذنُعلينذاُأنُنقذيرُعليهذاُمذاُهذوُ ُن عمه:ُاهلذاءُمفعذولُبذهُأوَّل،ُأنفسذا :ُمفعذولُبذهُ ذاٍن،ُوملُي ذذك رُالفعذ 

 معناها.ُ
(1)ُ. تهٌد:ُخربهُواملصدرُاملاوَّلُمنُأنَُّوماُبعد هاُسدَُّمسدَُّمفعويلُعلمو   أنَّ:ُحرفُم شّبهُبالفعل،ُزيدا :ُا ه،ُا 
علّذذذذذقُعذذذذذنُالعمذذذذذل.ُهذذذذذل:ُحذذذذذرفُاسذذذذذتفهامُالُِّذذذذذلَُّلذذذذذهُمذذذذذنُاإلعذذذذذراب،ُزيذذذذذٌد:ُمبتذذذذذدأ،ُ(3)

 
ُامل تهذذذذذٌد(:ُسذذذذذدَّتُم سذذذذذدَُّمفعذذذذذويلُعلمذذذذذو  تهذذذذذٌد:ُخذذذذذربُ)هذذذذذلُزيذذذذذٌدُا  ُا 

ُكتابُالّسنةُا وىلُصُ  221اعليقُا فعالُالقلبّيةُعنُالعملُ ريُم قرتنُباالستفهامُو حد ه؛ُللّتوسُّ ُانظر
ُعليناُاالنتباهُ مرين:ُ(4)

مهاُال ّاي ُسهٌل._ُاملفعوالنُالَّلذانُكاناُمبتدأُوخرباُ  =ُالدَّرث  ُسهَّلُ  ُالدَّرث  :ُأر ُاملعّلم ُال ّالب  ُُوال ّالث 
ُ ُكان ذوُالّربيذةُقلبيّذةُ)إيِّ  تعذّديُال نذنيُإذا

ضذارعُامل
 
ُالّتمييزُبنيُالفعلُأر ُاملاض ُاملتعّديُإىلُ َّل ذةُوأر ُالفعذلُامل أر ُالعلذم ُم فيذدا (ُأوُاملتعذّديُلواحذدُإذاُُ_ُاب 

ماضيا ،ُواملتعدِّيُلواحدُأوُا ننيُيكونُم ضارعا .كانوُالّربيةُبصريَّةُ) ُأر ُالبيوُ يَّل (،املتعدِّيُإىلُ َّل ةُيكونُفعَّلُ   إيِّ
عنُاملفعولُا وَّل؛ُ نَُّنائبُالفاعلُسدَُّمسدَّه.ُ(5) تهدا "ُمفعولُبهُ ان.ُوالُنذكرُ ُهذهُاحلالُشيئاُ   زيٌد:ُنائبُفاعل،ُا 
ذتكّلم:ُ ُِّذّلُنصذبُمفعذولُبذهُ ذاٍن،ُدنفذا :ُأ خربْاٍّ:ُماٍاُمبٌٍُّّلُ(5)

 
اُاّاصلوُمببٍٍُّّللم هول،ُالنّذونُللوقايذة،ُيذاءُامل مفعذولُبذهُلم هولُوالتَّاء:ُنائبُفاعل؛ُ هنَّ

  الث.
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...( مفعوالً من أجله. اجلامدُ  االسمُ  أن يكون   : أي ال يمكنُ مصدر  _ ل  ج  ، ر  ، بيت   )كريسٌّ

( مفعوالً من أجله.اّلتي ُتدرك باحلواسِّ ) كتابة   : أي ال ُيمكن أن تكون املصادرُ ق لبي   _ ، نحت   (1)، رسم 

ةهو نوعان من حيث املعنى يبّيُ  :يبي ُن علَّة أو غاية ما قبله _  ما قبله: غ يةَ أو  علَّ

ُ  سببف  أ(     العلَّة: جئُتك حبًَّا لك. يبيِّ

ُ غ ئف  ب(   (2)ه: جئُتك طلبًا للعلم.غاية القيام بالفعل أي هدف   : يبيِّ

  ّالً؛ وذلك إذا دّلت )أْن( عىل الت  عليل رغبًة أو رهبًة:املفعول من أجله ال يأيت مجلًة، وقد يأيت مصدرًا مؤوَّ

 .أدرس أن أنجح = أدرُس رغبة  النّجاح،  أدرُس أن أرسب  = أدرُس خمافة  الّرسوب

  :املفعول ألجله يكون نكرًة غالبًا، وقد يقع معّرفًا باإلضافة مرضااة  اََّ ابتغاء  ُينفقون أمواهلم  فاًا 266البقارة ، وينادُر أن ياأيت ُمعرَّ

 بأل:

 عااااا  ا ي ااااا           اجُلاااااب  َ ال أقعاااااُد 

 

 (3)ولاااااو تواَلاااااأل ُزَماااااُ  ا عااااادا ِ  

 :احلال 

 "ة أو مصدر رة   ،هي كلمة ُمشتقَّ ُ  ،منكَّ  عريف :ها من التَّ رشوط   . ونستنُج "هيئة  صاحبها حلظة وقوع احلدث تبيِّ

ات حاالً )رجل، بيت ....(أو مصدرًا  (4)تكون ُمشتق ةُ(َأ  .فا تقع الكلمة اجلامدة الذَّ

 تكون نكرًة.ُ( ب
ا نكرة، ولو قلنا: (5)حبها معرفة أو نك رة ُمتتصَّ ةصا ُ(َت ألعربناا ضااحكًا "َشاهدُت رجًا ضااحكًا "؛ فا نقوُل: جاء  رجل  ضاحكًا؛ ألَّنَّ

 صفًة ال حاالً.

 ( حتدث يف حلظة حدوثه نفسها: (6)فعل أو ُمشتقٌّ )عامل  ال ُبدَّ أن يكون معها  ُ(َث

حك وق    احد.و عا بوقٍت جاء زيد  ضاحكًا = املجيء والضَّ

غالبًا: أي ليست حاالً ثابتة يف صاحبها؛ فالّضحك ال يازم زيدًا مدى احلياة يف: جاء  زيد  ضااحكًا؛ لاذا ال نقاول: جااء زياد   ل ةنتق   مُ ُ(َج

رًا. ك   ذ 

  ًالً أبدًا؛ ألنَّه ُيعدُّ معرفة  .نكرةً  احلاُل  تكون  جيُب أن بينام  احلال ال تأيت مصدرًا مؤوَّ

   (هو يبكي)احلال: جاء الّطفُل ووتأيت مجلًة بعد املعارف مسبوقة بواو 

 (8) (7)اجلارُّ واملجرور بحال حمذوفة بعد  املعارف: ُيعجبني الّسمُك يف املاء ُق ، وقد يتعلَّ (يبكي)أو غري مسبوقة بواو: جاء الّطفُل               

                                                 
بذذهُ انيذذا .ُوالُاُ(2) ذذاُنعربذذهُمفعذذوالُ  مذذنُأجلذذهُوهذذوُجامذذد،ُوإ َّ مفعذذوالُ  يل،ُواعذذربُبيتذذاُ  ُبيتذذاُ  ُالغذذار  ذذذت  َُّ ذذاُاشذذرتيتهُللكتابذذةُفذذَّلُاقذذول:ُا ُكتابذذة ُوإ َّ ُالقلذذم  قذذول:ُاشذذرتيو 

ارورا .  وي عر بُا اُ 
ُك ريةُُرُ كُْذُ ُفائدةُ ُ(1) ُكانوُكتٌب ُ ُإعرابُالرّتكيبُالّتايل:ُةُ ساعدُ ضنَّوُ ماُم كتفية ُبالغائ ُاملالّنوعنيُوإن

                سرررررررررفا اب فرررررررررك  لررررررررر    ع ررررررررر   ررررررررر ل  
  

رررررررررف       رررررررررع     ْ رررررررررف    ررررررررر    فس 
مذذذذنُأجلذذذذُمذذذذن  للعلذذذذمُفكيذذذذفُجذذذذازُإعرا ذذذذاُمفعذذذذوالُ  ُةلبذذذذاُ  ُكقولنذذذذا:ُجئذذذذو  ُكذذذذ ُاكذذذذون ُسذذذذفيهة  ُمذذذذنُأجلذذذذه،ُولكذذذذنُهذذذذ ُالُالومذذذذه املفعذذذذول  ُه؟أوجذذذذهُإعذذذذرابُسذذذذفاهاُ 

اُسفيهة.  اجلوابُأنَُّهذاُمنُالّنوعُالّسبيبُأيُه ُالُالومهُلتكون ُسفيهة ُولكّنهاُالومه؛ُ هنَّ
ُأنَُّم نُالكلماتُُ(3) ُكراهيَّة ،ُحذرُ بق ُأنُنذكر  ،ُخشية ،ُخمافة ، ُ.،ُةلباُ الَّـُشاع ُإعرا اُمفعوالُ  جله:ُر بة ،ُح بَّ
ُواملكُ(4) ُاق ُحاال :ُاسم ُالفاعل،ُمبالغته،ُاسمُاملفعول،ُُالصِّفةُاملشبَّهة،ُاسمُالتَّفضيل،ُوالُيق ُاسم ُالزَّمان  ُواسم ُاآللة ُأحواال .املشتّقاتُالـّ  ان 
ذذف وُبنكذذرة:ُجذذاء ُالّنكذذرةُاملُ(5) ذذاُ ُمنزلذذةُبذذنيُُرجذذلُ قذذويٌّ،ُأوُمذذاُأضذذيفوُإىلُنكذذرة:ُجذذاء ُُرجذذلٌُطاختصَّذذة:ُمذذاُوص  علذذٍم،ُوهذذذهُليسذذوُمعرفذذةُوليسذذوُنكذذرةُِّضذذةُوإ َّ

 املنزلتني.
 270وقدُيأيتُ ري مهاُانظرُالعاملُ ُاحلالُ ُكتابُالّسنةُا وىلُصُُ(5)
إنُشاءُاهلل. ُاملاء:ُم تعّلقانُحبالُمنُالّسمكُ)سُ(7)  احباُ  ُاملاء(ُوسيأيتُافصيل ُهذاُوافصيلُالواوُاحلالّيةُالحقاُ 
(8)ُُ ُكافَّة ،ُقاةبة ،ُاالسمُاملنصوبُ ُاركيب:ُمالك  ُك  رُإعرابهُحاال :ُمعا ، ُ:ُُ لةُ ُ ُهذاُالرتَّكيبُ،ُوقدُاأيتُاحلالمورقاُ ،ُمالكُحزيناُ خنتم ُالدَّرثُمبا

 ...ديسُ ر ُجُ مايلُ)أ ك تِّم ُحبَّا (ُقدُبُ 
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 املفعول امُلطَلق:

  ُد عامل ههو اسم ُ أو  "رضبُته رضباً " يؤكِّ أو  "رضبُته رضباًا شاديداً "، "رضبُته رضب  االنتقام   " أو صفة   ف  إليهإذا تاه مضا نوعه يبيِّ

 ُ  ."رضبًا لَيدٍ  " بالفعل ظ  فُّ ل  ُيذكر بدالً من التَّ أو   "رضبته رضبتي " هعدد   يبيِّ

 :وقد ينوب عن املصدر أشياُء منها 

 .(1)فة )كثريًا( عنه( نابت الصِّ : أحبُّه حبًَّا كثريًا، فلاّم ُحذف املصدر )حّباً  قديُر : أحبُّه كثريًا. والتَّ صفتهُ(َأ

 "قعد  القرفصاء "أو نوع  من املصدر  "ضحكُت تبّسامً "  مرادفهُ(َب

، اجتهدُت بعض  االجتهاد . لفظا كلٍّ وبعضُ(َت  إذا وقعتا ُمضافتي إىل مصدر من جنس ما قبلهام: أحبُّه كلَّ احلبِّ

  (2)جاّرًا وجمرورًا بمفعول ُمطلق حمذوفاملفعول امُلطلق ال يقع مجلًة وال مصدرًا مؤّوالً وال ُنعّلق. 

 التَّمييز:
 :اسم نكرة جامد غالبًا ُيفِّسِّ ُمبهاًم قبله، أو يوّضح نسبًة، ومن هنا نعلم أنَّ للتَّمييَ نوعي 

 (3).رجاً أشياء  كثريًة: شاهدُت أحد  عَّش   لوال ذكُر التَّمييَ الحتمل   ُيفِّسِّ اساًم ُمبهامً  :_تمييز ُمفرَد1

جُمارى املقاادير مان امُلابهامت ) وبعد ما ُأجري   (5)وبعد املقادير )كيل، وزن، مساحة، مقياس( (4)(99حتَّى  11 هذا النَّوع بعد  األعداد )من ويأيت

 (6)مثل، غري(

َ  _تمييُز نسبة2  لب  عن:ُمنق وهو ،كان ُمضافاً  : يأيت يف مجلة فيها يشء  من الغموض وعند  إعادة ترتيبها نجُد أنَّ التَّميي

َُّ من نفرك. ريف  ون  أكثُر من مالك  مايلواألصل:                                 34الكهف  أ ان أ كرث منك مااًل وأ عزُّ نفرإً ُمبتدأ: ُ(َأ  أع

أ س  شيباً فاعٍل: ُ(َب .                                                4مريم  وإش تعَل إلرَّ أس   واألصل: اشتعل  شيُب الرَّ

                                                 
ذذذذذُ ُ(2) ُ:ُجذذذذاءُرجذذذذٌلُةويذذذذٌلُ)رجذذذذٌلُفاعذذذذل،ُةويذذذذلُصذذذذفة(=ُجذذذذاءُةويذذذذٌلُ)ةويذذذذلُفاعذذذذل(فُاملوصذذذذوفُاأخذذذذذ ُالّصذذذذفةُإعراب ذذذذهوهذذذذذاُقذذذذانونُدائذذذذمُ ُالعربيَّذذذذة:ُإذاُح 

ُالعلم .ُومنُه ُ=ُأحبُّ ُرجل ُالعلم  مذُُضذافناُعليناُأنُنتنبّذهُإىلُأنَُّاملوإذاُح ذ فُاملضافُيأخذُاملضافُإليهُإعرابه:ُأحبُّ ذذفُ ُاملفعذولُاملك ذرياُ   ل ذقُفينذوبُاُحي 
ُاملذامننيُ إليذه:ُاسذذق  ُكذانُم ضذافاُ  ذذقياُاكذرٍُّمُح ذذفُاملضذافُ)سذقيا(ُفصذارتُكلمذذةُُاكّرمذاُ عنذهُمذا ُاملذامننيُس  م  لقذا ،ُواذوز"ُاكّرمذاُ "وا صذل:ُاسذق  ُفيهذاُأيضذذاُ ُمفعذوالُ 

لتحّققُشروةهما.ُوهذاُاركيبُشائ ُ ُاالستعمالُفك رُي ماُاوزُ ُاملنصوباتُ َّل ةُا وجهُاآلنفةُالذِّكرُم الُآخر:ُاحلالُواملفعولُمنُأجلهُأيضاُ  ُاُ 
رررررررر ب   ررررررررائ    ررررررررا   ال    ررررررررع            ج ُّ

 
 ومرررررررررال    رررررررررا  رررررررررد  ع  ررررررررري    يررررررررر    

ُعنُا رجم،ُوكلُّناُحيفذ ُأنَُّاالعتمذاد ُ ُهذ  اُيبحث  ُالُيرضعُأنُيقول:ُ َّل ة ُا وجه ُجائزٌة،ُوإ َّ ُالشِّعر ُاحل قُّ اُيكذونُعلذعُاملعذ ،ُولكذنُأم ذاُسذئمناُمذنُذوم تذوِّق 
بُدون ُأنُنقفُعلذعُجذوهرُهذذهُالعبذارةُونعذرفُماهيَّ علعُاملع "ُم نُأستاذاناُومللناُارديدهاُأمام ُال َُّّلَّ ُ"هذهُأرجمُاعتماداُ  ذبيل ُبرأيذ ُمذاُسذأقدِّمه ُ اع  تهذا؟ُوالسَّ

ُعليه. ُم نُخَّلٍلُم اٍلُواحدُي قاث 
ُسببُالرّتجيم.ُهوُيقولُلزوجه:ُأنذاُأاذربَّع ُفف ُالبيوُالسَّالفُ)جت نعرف  ُك ذرٍيُي عذادلُمَُّّل (ُحتتمل ُال ََّّل ة ُم ُارجيمُاملفعولُم نُأجله،ُبداية ُسنفهمُالبيوُمثَُّ مبذاٍل

ُالكلمذةُاملنصذوبةُ علينذاُأنُ(ذذف  مذ ل هم.ُمثَُّ ُميسذوراُ  ُاعذرفنيُأنَُّمذايلُقليذٌلُولسذو  وأنذو  ونقذرأُالبيذوُدوهنذا،ُوعنذدماُنصذلُإليهذا:ُع ذائ ُع ذاءُ ماُيتربَّعُفيهُا  نياءُ 
ُم ذنُأجلذهُواحلذالُواملفعذولُامل ل ذقُونسذألُأنفسذناُ ُوظيفة ُاملفعول   ك رينُ)...(ُنتذكَّر 

ُهذذاُالفعذلُ ذريُاملذألوفُلزوجذهُ)مفعذولُمذنُُأُيذاامل ُسذبب  ذاعر  أهذمُّ؟ُأْنُيبذنيِّ ُالشَّ
ُهيئت هُعندماُي نفقُ)حال( ُالفعلُالُأنُاعذرفُهيئذة ُاملتذربِّعُُأجله(ُأوُيبنيِّ  ُحباجةُإىلُأنُاعرفُسبب  ُلكنو  ُاملطاخاة ب  أوُيبنيِّ ُنوعُاإلنفاقُ)مفعولُم  لق(.ُلوُكنو 

(؛ُوم نُهناُرجَّحناُاملفعولُم نُأجلهُوإنُقبلوُالصِّناعة ُوجه ُاحلالُ   امل لق.أوُاملفعولُُ)م ت مَِّّل (ُوالُأنُاعرفُنوع ُاربُّع هُ)ع اء ُالتَّ مُّل 
م  لقا :ُمهَّل ،ُحقَّا ،ُصربا ،ُب عدا ،ُس حقا ،ُس قيا ،ُوحي ك،ُويل ك،ُرويد ك،ُمعاذ ُاهلل، (1)ُ ُماُشاعُاستطاخدام هُمفعوالُ  ُبع    ألبتَّة.ُ،س بحان ُاهللُوإليك 
ُاالحتماالتُ ُ(3) لصارُعندناُآالف  ُكلمةُرجَّلُ   أنُاكون ُقدُشوهد ت.ُممكنٌُُلوُحذفنا
ُته:ُُُقالُعنرتةُ ُم عّلقُُ(4)

ُُُُُُُُُُُُُُُحلوبذذذذذذذذذذذذذذذذذذةُ فيهذذذذذذذذذذذذذذذذذذاُا نتذذذذذذذذذذذذذذذذذذانُوأربعذذذذذذذذذذذذذذذذذذونُ
 

ُا سذذذذذذذذذذذذذحمُ   ُسذذذذذذذذذذذذذودا ُكطاخافيذذذذذذذذذذذذذة ُالغ ذذذذذذذذذذذذذراب 
 

ُليرتاُ  ُا علعُوهذاُامل الُم راَّبُبرتايبُورود هاُبني ُالقوسينيُ ُ(5)   قماشا .وذراعاُ ُأرضاُ وقصبة ُُقمحاُ وصاعاُ ُحليباُ :ُاشرتيو 
(5)ُُ م ذد د او ل ذوُجْئنذاُمب  لذهُُومذذا3ُ/87ٍُُُّطُدارُا مذل،ُيذ.ُللتَّوسُّذ ُانظذرُجذام ُالذدُّروثُالعربيَّذةُللّشذيفُم صذ فعُالغَّلي نمذاُ ُذلذكُوعنذدناُ ذريُ ُ،201الكهذف

 3/184بعد ها.ُوالنَّحوُالواضمُلعل ُاجلارمُومص فعُأمنيُ
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.                                         12القمر  وجف ْران إل رَض عيوانمفعوٍل به: ُ(َت رنا عيون  األرض   (1)واألصل: وفجَّ

 ُالتَّمييز: هبا استخدامُ يكثرُ مواقع 

 .باال، وعشت  أنعم  سنَّاً أسامء الّتفضيل: أنا أكرب منك  بعد  ُ(َأ

ْثُلك مجاالً بعد  أدوات التَّشبيه: فرأى فتاًة كالّصباح ُ(َب  .امً لْ ع  ، إنَّه م 

زم: زاد  األمُر سوءاً  وزاد  : ازداد زيد  علاًم، ازدادبعد  األفعال  : انعم صباحًا، عماوا انعمْ كفى بك  داًء أن ترى املوت  شافيا،  :كفى، (2)الاَّ

 .( 3ً)ظاما

ب  بعد  التَّ ُ(َث مِّ  واملدح   عجُّ َُ جمرورًا والذَّ ان  ، وهنا كثريًا ما يأيت الّتميي يَّ ْن زائدة: يا حبَّذا جبل الرَّ
، ياا ل اك مان رجالٍ ، ما أكرمه من جبلٍ با م 

ن رجلٍ   .(4)م 

فة امُلشبَّهة: زيد  حسن  ُ(َج ب، باعا، نريُده طويًا عىل صدِّ الكوارث وجهاً االسم النَّكرة املنصوب بعد  الصِّ ا شبه   وُيعر  االسُم املعرفُة بعده 

 .الوجه  : زيد  حسن  مفعوٍل به

فحة. 1احلاشية ما جاء  يف ُ(َح  يف هذه الصَّ

  َُ الً وال ُنعلُِّق رًا مصد  وال م   (5)ال يقع مجلةً  التَّميي  مجلة. فيه شبه   ؤوَّ

 م عىل عامله : أنفسًا تطيُب بنيل امُلنى؟ والتَّقديُر: أتطيُب نفسًا وهو منقلب عن فاعل فأصُله: أتط َُ النِّسبة جيوز أن يتقدَّ  يُب نفُسك.متيي

م احلال واملفعول املطلق واملفعول من أجله عىل وال جيوز أن يتقدَّ  د عىل عامله فا نقول: رجًا جاء عَّشون. وجيوز أن تتقدَّ َُ امُلفر  م متيي

 (6)عواملها

 االستثناء: 

 ُب إالَّ زيداً  (7)هو إخراج ما بعد  إالَّ وأخواهتا  (8)من حكم ما قبل ها: جاء  الطُّاَّ

                                                 
ُ ريُِّوَّلُ ُمواض  ُأشهر ها:ُُ(2) ُوقدُيأيتُالّتمييز 

ُ)أكرمُبسليٍمُرجَّل ،ُماُأكرمهُرجَّل (.ُالّتع ُّبُ(ُأ
فارسا (.اركيبُُ(ُب الُجامداُ  نَّهُصفةُملوصوفُِّذوفُوالتَّقدير:ُرجَّلُ  )ُوقدُجاء ُالّتمييزُهناُم شتّقاُ  ُ:ُهللُد رُّهُفارساُ 
ُعلعُاالمتَّلءُُ(ُث ُخزائٍُّكتبا ،ُ ُ ماُيدلُّ ُاملدرَّجُ :ُمألت  ُاملدينة ُنظافة .ُحضورا ،ُأشب  ُالع مَّالُ ُصَّ
ُمنُنوعٍُُُ(ُج ُماُلهُأك ر  ُمنُنوع_ُبكعُ_فُحزناُ :ُمات   فذ ر ح اُ للموتُأك ر 

املفعولُ جلهُواحلالُواملفعولُامل ل ق(.ُُُُُُُُُ  )ُو ُهذاُالرّتكيبُحتتملُالكلمةُاملنصوبةُأيضاُ 
ُسوءاُ ُالزمٌُزاد ُي ستعملُعلعُ(وين:ُُ(1) )زاد ُ مر  ُينصبُمفعولنيوينصبُمتييزاُ  ُماء (ُ(ُم تعدٍّ )ُزاد ُال ِّفل ُالكأث   معاُ 
فيهُظرفُزمانُأيُانعمُ ُالصَّباح.الّتقدير:ُنُ(3) اُمفعوالُ  ُإعرا    عم ُصباح ك،ُوبعض همُايز 
ُأنُا زادُ ُاجلملةُامل بتة.ُ(4)  منُشروطُزيادةُم نُأنُاكونُاجلملةُمسبوقةُبنف ُأوُهن ُأوُاستفهامُبذُهلُولكنُم ُالتَّمييزُاوز 
ُإهنَُُّ(5) (.اجلملةُالّتفسرييَّةُشبيهةُبالتَّمييزُمنُحيث  ُالنَّحو   اُا فّسرُم بهما :ُأناُم ل كُ)أحبُّ
عًا أ بصار   الحال:  (6) شَّ  والّتقدير:ُخيرجونُخاشعة ُأبصار همُ،7لقمرا مه خيرجونخ 

ُاملفعولُامل لق:
علذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعُآلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُأالُإنَُّقرةذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاُ 

 
ُأالُإنَّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذٍُّكيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدهُمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاُأكيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدُ  

اغمع ُالبيو:ُهذاُالرَّجلُامل  ُكيد ه،ُما:ُزائدة.ُم غٍُّالّلبيبُصسمَّعُق رةاُ  ُكيد ه.ُوالتَّقدير:ُأالُإنٍَُّّأكيد  أالُإنٍَُّّسأكيد  ُعنُحالتهُاملعهودةُوصارُحاقداُ  234ُُريَّ
ُاملفعولُمنُأجله:ُ

ُومذذذذذذذاُ ُُُُُُُُُُُشذذذذذذذوقاُ ةربذذذذذذذو  ُإىلُالبذذذذذذذي ُأةذذذذذذذرب 
ُُُُُُُُُُُُُُ 

ُيلعذذذذذذذذذذذذبُ   ذذذذذذذذذذذيب  ُوذوُالشَّ ذذذذذذذذذذذذٍِّّ م  ُوالُلعبذذذذذذذذذذذاُ 
إىلُامع ُالبيو:ُاعرُت  ُشوقاُ  ُالرَّجل ُذوُالشَّيب.ُواقدير ه:ُوماُأةرب  ُوهلُيلعب  مٍِّّ إىلُالنِّساءُالبي ُوالُلعباُ   لبي .ُايُالفرحُوماُاعرتايُشوقاُ 

  ري،ُسو ،ُعدا،ُخَّل،ُحاشا...ُ(7)
:لَّلست ناءُأركانُه :ُُ(8) بُاملست  ُمنه:،ُزيداُ ُاملست  ُبإالَّ "ُماُقبل ها:ُاجمل ء.ُاحلكم،ُإالَُُّاالست ناء:أداةُ،ُال َُّّلَّ  الَّذيُخالفُفيهُماُبعد ُ"إالَّ
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 :م إىل ثاثة أنواع  ُيقس 

ُب إالَّ زيداً (1)ثَبتتام  مُ  (1  .: جاء  الطُّاَّ

: أداة استثناء، زيدًا: ُمستثنى بإالَّ منصوب  .له وجه واحد: إالَّ

ُب إالَّ زيدًا / إالَّ زيد  تام  منفي   (2  .: ما جاء  الطُّاَّ

: أداة  حرص،ها ُنعرُب رفع   امُلثب ت، ويف حال   يف حال نصب زيد ُنعربا كإعراب التَّامِّ  بَ"زيد   " : إالَّ  .(2): بدل من الطُّاَّ

ُ إعرابه بتغريُّ  موضعه:ناقص منفي   (3 ها يتغريَّ ف امُلستثنى منه وُتعرب إالَّ أداة  حرص، وما بعد   : ُُيذ 

 (3)ما جاء  إالَّ زيد  )فاعل( ما شاهدُت إالَّ زيدًا )مفعول به(

  ًى منه، وعندها ال جيوز إالَّ النَّصب عىل االستثناء مثال:: وهو أن يكون امُلستثنى من غري جنس امُلستثنقد يأيت االستثناء ُمنقطعا 

م. ب إالَّ حقائب هم، جاء  الّصيَّادون إالَّ كاب   (4)ما جاء  الطُّاَّ

  َّاوهو زيد يف مثال   _قد يكون االستثناء بغري أو سوى وهنا ُيعربان كإعراب االسم الواقع بعد  إال  بعاد  )غاري (وُيعارب ماا  _ابقنا السَّ

 فًا إليه دائاًم، مثال:مضا

ب غري  زيدٍ   .جاء  الطُّاَّ

: اسم منصوب عىل االستثناء، زيٍد: ُمضاف إليه  (5).غري 

  املنصوبة ) تي ُتعرب حاالً، والتَّمييَ يكون با:كثريًا ما تشتبه )غري  ( الَّ  عىل االستثناء امُلنقطع با )غري 

( م_  ثال:املنصوبة عىل االستثناء نستبدل با كلمة )لكنَّ

                                                 
ُكاملة ،ُاامٍُّمع ُُ(2) .مُ ُ:ُ ريُ م  ب وٍُُمع ُ:فيهُا ركان  نف ٍّ
ُزيذٍدُيكذون ُالبذدلُاذرورا ،ُولذوُقلنذا:ُمذاُُ(1) ُإالَّ ب  ُبذال َُّّلَّ فلذوُقلنذا:ُمذاُمذررت  دائمذاُ  ُهنذاُمرفوعذاُ  اذوزُأنُنعذربُالُي شرت طُأنُيذأيتُالبدل  ُزيذداُ  ُإالَّ ب  ُال ّذَّلَّ شذاهدت 

علعُاالست ناء.ُ منصوباُ  أوُا اُ  منصوباُ  بدالُ   زيداُ 
ُزيٌدُ=ُجاءُزيٌدُ)فاعل(.ُ(3) ُو(ذفُأداةُالّنف :ُماُجاءُإالَّ  ملعرفةُإعرابهُ(ذفُإالَّ
بُوالكَّلبُليسواُمنُالّصيَّادين،ُولكنُمنُاملَّلحُ(4)  ُ ُهذاُالّنوعُأنَّهُالب ذدَُّمذنُوجذودُعَّلقذةُمذاُبينهمذا؛ُفذَّلُُيكننذاُأنُنقذول:ُجذاء ُاحلقائبُليسوُمنُال َُّّلَّ

م؛ُإذُالُرابط ُ ُكَّل   ُإالَّ ب  ُ.بينذ ه ماال َُّّلَّ
ُ ُ ب و،ُاالست ناءُاملالُ ري ُ)االست ناءُالتَّاّمُاملو ذاُنكونُقدُذكرناُموضعنيُابُفيهماُالنَّصبُّ ُُفيهُالنَّصب:ُنق  (ُوبق ُموضٌ ُ الثُيتعنيَّ

ست  ُمنهإذاُاقدَّمُامل)
 
ُ،ُم ال:(ست  ُعلعُامل

ُ ُُزيداُ ماُجاء ُإالَّ ،ُومايلُإالَّ ب   أمحد ُشيعٌة.ُآلُ منُال َُّّلَّ
ُهذهُا م لةُ ُ(5) ُ ُ َّل ةُا نواعُالّسابقة:ُ"ُإعراباُ زيد"ُمكانُ ُ" ري"علعُُم  بَّقةُ ُوإليك 

بُ ري ُزيٍد:ُ ري :ُاسمُم ُزيدا (._ُجاءُال َُّّلَّ بُإالَّ ُكذُ)ُجاء ُال َُّّلَّ ُنصوبُعلعُاالست ناء،ُزيٍدُم ضافُإليه.ُوه 
ب، بُ ري ُزيٍد/ُ ري ُزيٍد:ُ ري ُبالّنصب:ُاسمُمنصوبُعلعُاالست ناء،ُزيٍدُم ضافُإليه.ُوبالرَّف :ُبدلُمنُالّ َّلَّ ُزيذدا /ُُ_ماُجاءُال َُّّلَّ ُإالَّ ب  وهذ ُكذذُ)جذاءُال ُّذَّلَّ

ُزيٌد(. ُإالَّ
يليهذاُامل_ماُ ُزيذٌد(.ُوهذذهُا م لذةُان بذقُبتمامهذاُعلذعُ)سذو (ُوأيضذاُ  ضذافُإليذهُدائمذا ،ُوبعذ ُجاء ُ ري ُزيٍد:ُ ري:ُفاعل،ُزيٍدُم ضافُإليه،ُوه ُكذُ)ماُجذاءُإالَّ

ماُاق ُبعد ُا  اءُاملوصولةُفتتعلَّقُبفعلُالصُِّ وك رياُ  ُلةُاحملذوف،ُم ال:النُّحاةُ_ُومنهمُسيبويه _ُي عربُسو :ُظرفُمكاٍنُدائماُ 
                      منق رررررةه ال  ررررراع   غيرررررع  وال   رررررع  فررررر   

    
 فرررررررررررك   ا    فينررررررررررر  سررررررررررر ا  ومرررررررررررا 
ُفاعذل؛ُ نَُّي ذر ُمبذٌٍّّبُ ري :ُاسمُمنصوبُعلعُاالست ناء،ُوهذهُمنُحالةُالّنصبُالواجب؛ُ نَّهُاقدَّمُعلعُاملست  ُمنهُ)منقصة(ُومعناهذا:ُع يذٌب،ُمنقصذٌة:ُنائذ 

ذذرط،ُوهذذ ُُ،للم هذذول الّذذـُاقذذرتنُ ذذربُمذذا:ُاسذذمُموصذذولُ ُِّذذلُِّوفذذ ُم بتذذدأ،ُوخذذربهُ لذذةُ)فذذإنَُّاهللُيكفيذذٍّ(،ُوهذذذهُالفذذاءُ ُبدايتذذهُا عذذربُزائذذدةُ ُجذذوابُشذذبهُالشَّ
ُكلُُّرجٍلُيأايٍُّفلهُدرهم.كلُُّوكلمةُ)ُا  اءُاملوصولة ُ(:ُالَّذيُيأايٍُّفلهُدرهم،

(.سواه:ُظرفُمكانُم تعلُّ ُقُبفعلُالصِّلةُاحملذوف:ُ)استقرَّ
ُفيهم...ُفنٌُّبَّل  ٌُّراٍقُي دععُاملدحُمباُي شبهُالذَّمَّ. :ُالُعيب   و ُهذاُالبيوُوبيو 
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    أزَّ ساايوَفهم     غاا َ م اِهاااياَب فايااااوال ع

     

 باااااالكت ئ   قااا ا ِ اوٌل ماااالاااا َّ فِبااا 

 (.√ )وال عيب  فيهم لكنَّ سيوفهم ....  

ها حاالً:_  الواقعة حاالً نحذفها فُيعرب امُلضاف إليه بعد 

    يل ما   لاأُل ما  ُعاال        ادا  يف  اااا ها  جاأي

                

 ج هااادِ  غااا َ   اهااااتُ الااَدك إَّنَّ  ِ ااااااويي 

 (.  √)إِّنِّ نلتها جاهدًا ...  

 ُل منصوبًا عىل االستثناء بعد  )إالَّ ال تأيت اجلملة أو شبه اجلملة مستثنى، و  (:قد يقع املصدر املؤوَّ

ح  ُيق  اأزَّ لاا إالَّ حُ  ااااف الس  اااااه     ة  اااايلس 

                         

  َ ه َ اى  اااااااااقااااال أل وأَّن   ياقيااا    الااادَّ

 
 امُلنادى:

 .  له نوعان: ُمعرب  / مبنيٌّ

 : ينقسم إىل:(1)امُلعَ ب _1

ة  العرب  منادى ُمضاف( أ  َ(2): هو الَّذي يليه امُلضاف إليه: يا أمَّ

ه( ُمنادى شبيه بالُمضافب  كبي  عتاق  اخليل  ضامرًة...، يا را(4): يا راقدًا يف روايب ميسلون(3): هو امُلشتقُّ العامل فيام بعد 

ابقي: يا رجًا.ُمنادى نكرة غير مقصودةت(  : هو ما تليه كلمة منصوبة وليست من النَّوعي السَّ

م  _2  إىل: : ينقسمُ مبنف  عىل الضَّ

 (6) (5)أي نداء أسامء العلم: يا زيُد، يا فلسطيُ  ُمفرَد علمأ( 

ة  ي حركُته ذ  : امُلنادى الَّ نكرة مقصودةب(  جُل (7)عىل العهد الَّذي.... أخُت وليس اسم  علم: نحُن يا  ،ضمَّ ا الرَّ  (8)،  أُّيُّ

 ل مجلة فعليَّة  ألنَّ )يا( حتلُّ مكان الفعل )أنادي(: يا زيُد = أنادي زيدًا. ؛النِّداء ُيشكِّ

 ن )ياا ذئاُب( يصاطحبان. وإذا جاء  النِّداء وال جواب  له ُتعرب مجلته اعرتاضّيًة غالبًا: ليت  العيون  )صاح  ال ، نكْن مثل م  ين( ناظرة  دِّ

ب مجلة النِّداء اعرتاضيَّة تكون استئنافيَّة ُد يف الفا %99 وإذا مل ُتعر  يُف( امُلجرَّ ا السِّ  : )يا أُّيُّ

   ى جواب  هي(... النِّداء جمازًا، مثال: يا عروس  املجد  )تي تأيت بعد النِّداء مجلة طلبيَّة ُتعرب استئنافيَّة وُتسمَّ

  لامُلنادى الً وال شبه مجلة.ُتعرب اعرتاضيَّة أو استئنافيَّة  مجلًة  ُيشكِّ  وال يقع مصدرًا مؤوَّ

   ى م  : داَ  النُّدبةن أساليب النِّداء ما ُيسمَّ

                                                 
 فيه:ُمبٌٍُّّعلعُالفتمُ/ُالضَّمِّ/ُالسُّكون/ُالكسر.ُ:ُماُنقولُ باملبٍُُِّّارور،ُواملقصودُ ُ،مرفوعُ،ازومُ،"م عرب":ُمنصوبُمبص لمُ ُاملقصودُ ُ(2)
ُمناد ُمضافاُ أمَّة :ُم ناد ُم ضافُمنصوبُوعَّلمةُنصبهُالفتحةُالظَّاهرةُ(1) ُكلمة ُ)خليل  َّ(ُالُاق ُ ُالشِّعرُإالَّ ُ.ُواكاد 

ُالنُّونُلإلضافةُ  نَّهُم   َُُّ؛وعَّلمةُنصبهُالياءُ ُم ضافُمنصوبم نادُ:خليل َُّاملتكِّلم(.ُ"يُ+ُللتَّ نية""ُينُ+ُ)خليل ضمرٌيُم تَّصٌلُ ُِّلُِّجرٍُّوالياُُو حذ ف و  ُ.اإلضافةبُءُ 
أوُنعلِّقُبهُشبهُ لة...ُفهذاُي سمَّعُعمَّلُ ُ(3) أوُينصبُمفعوالُ   .كذُاسمُالفاعلُالَّذيُيرف ُفاعَّلُ 
 ضافُمنصوبُوعَّلمةُنصبهُالفتحةُالظَّاهرةراقدا :ُم ناد ُشبيهُباملُ(4)
 زيد :ُم ناد ُم فردُعلمُمبٌٍُّّعلعُالضَّمُِّ ُِّلُِّنصٍبُعلعُالنِّداء.ُ(5)
خيمُُرُ(5) ُالرتَّ ذفُآخره؛ُفاةمةُ=ُفاةم(ُوللنُّحاةُ ُضب هُوإعرابهُعند  ماُي رخَّمُ)ُأيُحي  ُأيان:واملفر دُالعلمُك رياُ 

ملذذيمُهذذ ُآخذذرُ:ُم نذذاد ُم فذذر دُعلذذمُم ذذرخَّمُمبذذٌٍُّّعلذذعُضذذمُِّآخذذرهُاملذذيمُعلذذعُلغذذةُم ذذنُالُينتظذذر.ُ)أيُالُينتظذذرُعذذودةُاحلذذرفُاحملذذذوفُإىلُآخذذرهُفصذذارتُافررا    _يذذاُ
ُحرف(
ُحركةُالفتحةُ ُامليم(:ُم ناد ُم فر دُعلمُم رخَّمُمبٌٍُّّعلعُضمُِّآخرهُالتَّاءُاحملذوفةُعلعُلغةُم نُينتظر.ُ)ينتفا    _ُياُ  ظرُعودةُالتَّاءُاحملذوفةُلذلكُملُيغريَّ

:ُمناد ُنكرةُمقصودةُمبٌٍُّّعلعُالضَّمُِّ ُِّلُِّنصٍبُعلعُالنِّداء.ُ(7) ُأخو 
ُم ناد ُبأداةُنداءُِّذوفةُ)يا(ُنكرةُمقصودةُمبٌٍُّّعلعُالضَّمُِّ ُِّلُِّنصٍبُعلعُالنِّداُ(8) لُ)االسذمُاجلامذدُبعذدُ"أيُّهذاُبذدل،ُنبيه،ُالرَّجل:ُبذدء،ُواهلا:ُللتُّأيُّها:ُأيُّ

 واالسمُاملشتقُُّصفة(.
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ع عليه نحو ع منه نحو  "وا زيدُ  "هو نداء امُلتفجَّ ل امُلنادى املندوب ُمعاملة  امُلنادى فهاو وُتستعمل غالبًا األداة )وا(، وُيعام   "وا ظهري "أو امُلتوجَّ

مِّ يف  د علم "وا زيدُ  "مبنيٌّ عىل الضَّ  . (2)ألنَّه ُمضاف "وا ظهري "، ومنصوب يف: (1)ألنَّه ُمفر 

  ى ن أساليب  النِّداء ما ُيسمَّ   داَ  االستغ ثة:م 

ة نحو:  دَّ ن ش  ن ُيعُي عىل اخلاص م   "ألخاق امُلنهارةيا ل رجال  امُلجتمع ل   "هو نداُء م 

ب امُلستغاُث به) ل رجال( اس مُ وُيعر  م امُلتَّ فتوحًة خ  معه م   اًم جمرورًا وتكون الاَّ  (3)األسامءبصلة افًا لألصل يف الاَّ

م معه جمرورة. ب امُلستغاث من أجله )ل ألخاق( اساًم جمرورًا، وتكون الاَّ  وُيعر 

ي اجُلملة وُنعلُِّق   (4).اق( بمعنى االستغاثة امُلستفاد من )يا() ل رجال، لألخ شبه 

 املفعول فيه ظرف الزَّمان:

 وُيتاج إىل تعليق. ،"يف"ويكون عىل تقدير  ،عىل زمن حدوث احلدث دالٌّ  ،هو اسُم  زمان 

...( فا نستطيع أن نستخدم _ اسُم  زم ان مان )صباحًا، مساًء، بعد  الغروب، حي  َّ ً عىل ال كلمة ) واقفًا، بيتًا، حبًَّا( ظاروف  : جيُب أن يكون داالَّ

 مان.ز

 املجيء(. دلَّ عىل زمن  لن  "َصباحاً " ) جئنا بكلمة جئُت صباحًا  :_دال  على زمن حدوث الحدث

باح.  جئُت صباحاً  _ ويكون على تقدير "في":  تقديرها: جئُت يف الصَّ

 ق بالفعل جئُت.جئُت صباحًا، صباحًا: مفعول فيه ظرف زكان ُمتعلِّ  _ ويحتاج إلى تعليق:

 الحظ الفرق  بي  اجُلمل تيال ُيشرتط يف كلِّ اسم زمان )يوم، ساعة، وقت..( أن ُيعرب مفعوالً فيه .: 

: مفعول به. ساعة  أحبُّ  _ : مفعول فيه ظرف زمان. ساعة  آكُل  _                                                               العمل   (5)العمل 

  ط غري اجلازمة )إذا، ملَّا، كلَّام(أدوات ط، مثال:فيها معنى الظَّرفيَّة، و الَّشَّ  تتعلَّق بجواب الَّشَّ

(. درست  نجحت  )إذا: أداة رشط غري إذا  (6)جازمة متعلِّقة بجوابا نجحت 

 ن عىل الظَّرف ما دل ان، أنَّى، أينام، حيثام(  م  ط اجلازمة )متى، إيَّ اذي أسامء االستفهاوأسامء الَّشَّ ان، أيان( تتعلَّاق بالفعال الَّ م )متى، أيَّ

 يليها، مثال:

ط: تدرْس( متى مانيَّة ُمتعلِّق بفعل الَّشَّ ََّ  .تدرْس تنجْح ) متى: اسم رشط جازم مبنيٌّ عىل الّسكون يف حملِّ نصب عىل الظَّرفيَّة ال

   فة بأل يف حملِّ جر نة وغري امُلعرَّ ب اجلمل بعد الّظروف غري املنوَّ  باإلضافة: ُتعر 

                                                 
ُوقدُالحق ُاسمُالعلمُاملندوبُألٌفُللنُّدبةُوهاٌءُللسَّكو:ُ(2)
ُللنُّدبة،ُواهلاءُحرفٌُُ تل ٌبُللسَّكو.ُوازيداه،ُواُم عتصماه:ُم ناد ُم فر دُعلمُمندوبُمبٌٍُّّعلعُالضَّمُِّاملقدَّرُعلعُماُقبل ُا لف،ُوا لف   ا 
اُه ُياءُاملتكلِّمُوقدُق لب وُألفا :ُ(1) ولكنَّهاُالُا عربُألفُالنُّدبة،ُوإ َّ ُوقدُاأيتُا لفُ ُاملضافُأيضاُ 

ضذذمرٌيُم تَّ ُباإلضذذافة،ُواهلذذاءُواُرأسذذاه:ُم نذذاد ُمنذذدوبُم ضذذاف،ُمنصذذوٌبُبفتحذذةُم قذذدَّرةُعلذذعُمذذاُقبذذل ُيذذاءُاملذذتكلِّمُاملنقلبذذةُألفذذا ،ُواليذذاءُاملنقلبذذةُألفذذاُ  صذذٌلُ ُِّذذلُِّجذذرٍّ
 للسَّكو.

مُاملتَّصلةُبالضَّمائرُالفتم:ُل ه،ُل ك؛ُ نَُّأصلُالَّلَُُّ(3) مُاملتَّصلةُبا  اء ُالكسر:ُل لبيو،ُل زيٍد،ُو ُالَّلَّ ُا عيدُا شياءُإىلُأصوهلا.ا صلُ ُالَّلَّ  مُالفتمُوالضَّمائر 
 يصمُُّالسَّم  ...،ُم ْن:ُم ناد ُمعرفةُمبٌٍُّّعلعُالضَّمُِّاملقدَّرُعلعُآخره.ُم نهوُنداءُا  اءُاملوصولةُوأ اءُاإلشارة،ُم ال:ُياُبق ُماُي سمَّعُبنداءُاملعرفة،ُُو (4)
ذرُباحملبوبذةُوأنذاُأعمذلأُولذوُأعربنذاُسذاُ(5) ُ ُسذاعة ُالعمذل:ُأيُأفكِّ بذهُلوُأعربناُساعة ُ ُاجلملةُا وىلُظرفُزمانُلصارُاملع :ُأحبُّ عة ُ ُاجلملذةُال ّانيذةُمفعذوالُ 

 لصارُاملع ُأناُآكل ُالّساعةُ ُعمل ُأُ
ُناجٌمُُ(5) ُفأنو  :ُإذاُدرسو  ُكانُجوا اُ لة ُا يَّة ُن علِّقهاُمباُفيهُم نُم شتقٍّ ُ.]إذاُم تعلِّقةُمباُ ُجوا اُم نُم شتّقُ"اسمُالفاعلُناجم"[وإذا

عليه ُاجلوابُم تقدِّماُ  "ُنقول:ُإذاُأداةُشرطُ ريُجازمةُم تعلِّقةُجبوا اُاحملذوفُلداللةُالسِّياقُعليه،ُوالّتقدير:ُان م ُإذاوإذاُذ ك ر  ُكقولنا:ُ"ان م ُإذاُدرسو  ُا
؛ُ نَُّإعرابُ لتهُصارتُاستئنافيَّةُالُجوابُشرط،ُف وابُالشَّرطُالُيتقدَُّ ُان م .ُوالُن علِّقهاُبالفعلُ"ان م "ُاملتقدِّم  ُعُأداةُالشَّرطُأوُفعله.م ُعلدرسو 
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( نجحت   ،√أراك حي  )تصُل(   √إذا )درست 

حيح حاليَّة(.× رأيُتك اليوم  )تدرُس(  ف بأل)إعرابا الصَّ  ؛ ألنَّ الظرف ُمعرَّ

حيح نصب صفة(.× رأيُت رجًا يومًا )يميش( ن )إعرابا الصَّ  (1)؛ ألنَّ الظَّرف منوَّ

 املفعول فيه ظرف املكان:

   مان ينطبق عليه، والفرُق يف ظرف ا ُمعظ م ما ُذكر ََّ  ه.الفعل ال زمان   حدوث   أنَّه يدلُّ عىل مكان   ل

 :ال ينتصب عىل الظَّرفيَّة املكانيَّة إالَّ ما كان ُمبهاًم؛ لذا ال جيوز أن تقع أسامُء العلم ظروف  مكان، مثال 

: مفعول به، أو منصوب بنَع اخلافض أي دخلُت إ               وال جيوز إعرابا ظرف  مكان ألنَّه اسم علم ولايس  ىل دمشق  دخلُت دمشق  )دمشق 

 (ُمبهامً 

  مان   ظرف   وبي   هومن الفروق بين ََّ ( : زيد  أمام ك.مُلبتدأ ُج بخرب حمذوف  قد يتعلَُّق  املكان   أنَّ ظرف   ال  ثَّة )ُيدرك باحلواسِّ

مان   ظرُف  ام ال يقعُ بين                 ََّ قًا بخرب إالَّ  ال جاعُة اليوم   إذا كان امُلبتدأ اساًم م  ُمتعلِّ ًا: الشَّ  ×.،  زيد  اليوم  √عنويَّ

 وابع:ُمالحظات على التَّ

 س: م  ال  ق بني البدل والص  ة؟

 ه البدل  ب، مثال:ْس لتَّوضيح ما قبل ها وح   الص  ةو ،هو املقصود باحلكم ال ما قبل 

 جاء زيد  الطَّويُل 

 (ويُل الطَّ  من قولنا: جاء   أكثر   امع  ُيفيد السَّ  "جاء زيد  "عروف  لدى امُلخاط ب أكثر من كلمة الطَّويل؛ أي قولنا: صفة؛ ألنَّ زيدًا م   :ويُل ) الطَّ 

عروف  لدى امُلخاط ب أكثر من كلمة الطَّويل( ؛ ألنَّ زيدًا م   .جاء الطَّويُل زيد  ) زيد  بدل 

  من كل  يف: الكلِّ  وأكثر ما يقع بدُل 

 .عمُر  املهندُس  ، وصل  زيد  أخي  هن: جاء  بعد األقارب واملُ(َأ

ا: قرأُت هذا ُ(َب ا الكتاب  بعد  أسامء اإلشارة وأُّيُّ يُف.، يا أُّيُّ  السَّ

   فة  نكري/ اإلفراد والتَّثنية واجلمع/ التَّذكري والتَّأنيث/ حركة اإلعراب.يف التَّعريف والتَّ  املوصوف   تتبعُ  ومن الفروق أنَّ الصِّ

 ا قبله إالَّ يف حركة اإلعراب؛ فقد ُتبدل املعرفة من النَّكرة أو العكس وقد يبدل امُلفرد من جلمع أو العكس....والبدل ال ُيشرتط أن يتبع م

 س: م  ال  ق بني عطف البي ز والبدل؟

  ِّلبدل، مثال:ا اموحسب. وليس مقصودًا باحلكم ك هفة؛ إذ ُيؤت ى به لتوضيح ما قبل  عطُف البيان ُيشبه الص 

اااا  ٍص ُعَماااا              أقسااااَم باااا   أبااااو ح  

        

َباااا     ًَ ااااه  ماااا  َ َقااااٍب وال   (2)ماااا  مسَّ

 

                                                 
،ُيد ُالدَّه (2) ،ُاآلن ،ُالدَّهر  ُزمان:ُةورا ،ُاارة ،ُحينا ،ُم وهنا ،ُمرَّة ،ُأمر  ُكلماٍتُشاع ُإعرا اُظرف  ُكلَُّو ُختامُالبحثُنستعرا  ،ُإبَّان ،ُأ ناء ،ُب كرة ، ر ،ُإ ر 

ُمرٍَّة.  صباٍح،ُذات 
ُُُُُُُُُُُُُه:ُُُقولُ ُهذاُبيوُمنُالرجزُاملش ورُوبعدُ ُ(1)

ذذذذذذذذذذذذهاُمذذذذذذذذذذذذنُنقذذذذذذذذذذذذٍبُوالُدبذذذذذذذذذذذذْرُُُُُُُُُُُُُ ُمذذذذذذذذذذذذاُمسَّ
ُ

ذذذذذذذذذذرُُْ ُكذذذذذذذذذذانُف    ُفذذذذذذذذذذا فْرُلذذذذذذذذذذهُاللَّهذذذذذذذذذذمَُّإن
ُ
ُ

ُمنذذهُأنُحيمل ذذهُعلذذعُناقذذةٍُ نقبذذاء ،ُوةلذذب  دبذذراءُ  ُومعذذهُناقذذٌةُع فذذاءُ  ُبذذن ُاخل َّذذاب  ابلغ ذذهُأهل ذذه ،ُفذذردَّهُوقذذالُلذذه:ُمذذاُأر ُُوهذذوُهلذذذاُا عذذرايُالَّذذذيُو فذذد ُعلذذعُسذذيِّد ناُعمذذر 
،ُوأع اهُماُةل ُب.ُبناقت كُم نُنقٍبُوالُدب رُ_وه ُأمرااُاصيبُالنَّاقة_،ُفمضعُإىلُناقته،ُوهوُيقولُهذهُا بيات،ُفناداهُسيِّد ناُعمر 

ُالعنيقالُ ُأباُح ْفٍصُلشُ:ُا سدُ اخلليلُ ُصاحب  بن ُاخل َّابُي لقَّب  بل هُحْفص ا ،ُوكانُسيِّد ناُعمرُ  ُأباُحفٍصُوي سمَّعُش  ُ اعته.ي ك َّ
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َُ كان يف حرضة سيِّ  اج اح فاأتى بعطاف د  نا الفاروق؛ لذا كان من املعروف أنَّه قصد  بأيب حفص سيِّ د  الرَّ ه، ولكنَّاه أحابَّ أن يوضِّ نا عمر  ال غاري 

ر"البيان   ."ُعم 

ياُق  حًا املقص ولو مل يكن  السِّ  عبد النَّارص. مجالٍ ألعربناها بدالً، مثال: أحبُّ شخصيَّة  أيب خالٍد  ود  موضِّ

ن ا بدالً إعراُب  :هنا مجال ياق مل يكشْف ال عطف   أرجُح م   من قولنا: أحبُّ شخصيَّة أيب خالد املقصود  يف كامي. بيان؛ ألنَّ السِّ

  َّْت األوعليك أن تعرف  أن  اشتجر 
ن كل  والعكُس غارُي يف هذه املسألة، وأسه قام  قد  : كلُّ عطف بيان يصحُّ إعرابه بدل  كل  م 

 
ُل اآلراء

 (1)صحيح

وبني البدل وعطف البي ز أزَّ عطف البي ز ليس مقصوًا  يف احلكم فام  ،س: إذا ك  أل ال  ق بني البدل والص  ة أزَّ الص  ة ليسأل املقصوًة ب حلكم

 ؟ ق إذا  بني الص  ة وعطف البي زال 

ًة )جاء  رجل  عامل  / طويل   األصل فة أن تكون  ُمشتقَّ  البيان جامدًا ال غرُي.  عطُف  ام يكونُ بين  (2)/ أصغُر منك....(يف الصِّ

                                                                                                                                                                                
ُك ري ُالورود ُ ُكتبُالنَّحذوُواللُّغذة:ُالتَّ ،ُوخزانذة3ُ/72ُل:ُ"ُوشذرحُاملفصَّذ58ُ/2ُ/51"ُ"،ُوا مشذوي111ُ/3ُ/121ُّ،ُوابذنُعقيذلُ"2ُ/212صذريم:ُوالشَّاهد 

صُ"،ُواملطاخصَّذذذذ435ُ،111ُ/554هبُ"،ُوشذذذذذورُالذذذذذ2ُ/14َُّنصذذذذيص:ُومعاهذذذذدُالت4ُ/225َُّو2ُ/311ُ:ُ،ُوشذذذذرحُالعيذذذذ1ُ/252ُ،251ُ،183ٍُّّا دب:ُ
 2ُ/223البنُسيده:ُ

_ُعلعُنيَّةُاكرارُالعامل:ُجاء ُا مري ُُ(2) فيهُعنُالتَّاب ُأوُاملتبوع،ُفالبدلُ_كماُالع ف  زيٌدُ=ُجاء ُا مري،ُجاء ُزيٌد،ُوي ست  ُم نُذلكُماُالُيصمُُّاالستغناءُ 
:ُ"فاةمةُجاءُحسٌنُ ُبيانُالُبدال ؛ُ نَُّاجلملةُا وىلُالُاصمُُّ :ُفاةمةُجاء ُوهذاُليرُم تحقِّقاُ  ُع فُالبيان،ُفلوُقلو  ُأخوهاُع ف  أخوها"،ُا عرب 

،ُجام ُالدُّروثُالعربيَّةُللشَّيفُم ص فعُالغَّليي345ٍُّللتَّوسُّ ُي نظ رُ ُاملوج زُ ُقواعدُاللُّغة ُالعربيَّةُلألستاذُسعيدُا فغايُصُحسٌن،ُفاةمةُجاء ُأخوها.
 385،ُالتَّ بيقُالنَّحويُللدُّكتورُعبدهُالرَّاجح ُص3/333وُالواضمُل عل ُاجلارمُومص فعُأمنيُ،ُالنَّح3/288
ُاملسذذائلُ(1) ذذبقاُمبعرفذذة:ُجذذاءُالرَّجذذل ُالَّذذذيُأحبُّذذه،ُجذذاءُالرَّجذذل ُهذذذا،ُُوأ ذذاءُاإلشذذارةُ:ُا  ذذاءُاملوصذذولةقذذدُاذذأيتُالصِّذذفةُجامذذدة ُ ُبعذذ   :ُجذذاءُرجذذَّلنُالعذذددإذاُس 

ُكل ُبذيُماٍل،ُجاءُذوُماٍل.ُُذيمةُا نان،  بالغةُ ُاملع :ُجاءُرجٌلُع ْدٌلُ)فه ُأك رُمبالغةُمنُجاءُرجٌلُعادٌل(ُاملصدر:)مبع ُصاحب(:ُمررت 
 إذاُأريدُامل
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اني:
َّ
   املبحث الث

 :لمَأشباه اجلُ عليقُت
 ؟، ِممَّ تتألَُّف اجلملة شبهُ  (: م 1س

مان وظرُف  اجلارُّ واملجرور، ظرُف  ََّ ط   امء  تشُمل أس املكان )والظُّروُف  ال ة   واالستفهام   الَّشَّ الَّ ْت  عىل الظَّرفيَّة   الدَّ  يف املفعول فيه(. وقد مرَّ

 ُيعدُّ ناقصًا أي: لو قلُت: ذهبُت إىل البيت. تعليٍق  دون   اجلملة   شبه   وإعراُب 

 ."ذهبُت "ام ُمتعلِّقان بالفعل يف النِّهاية أَّنَّ  أن أذكر   جر  واساًم جمرورًا، وإنَّام علَّ  ب  إىل البيت: حرف  عر  ال يكفي أن أُ 

ق أشب ه اجلمل ًوز سواه 2س ُق ال  عَل  ،(: مل ذا ُ عل   ال  ؟!ثَ به مَ  أو امل عوَل  مل ذا ال ُ عل 

 خُمتلفان:  فيجوز فيه معنيان ،الكاُم تعليقي يف اجلملة وكثريًا ما ُيتمُل  ألنَّ اختاف  تعليق  شبه اجلملة يؤدِّي إىل اختاف املعنى 

 باب امل شفى. أمام  اهدُت الَّذي مرض  شُ(َأ

: ظرف مكان ُمتعلِّق با : لو علَّ   امل شفى. أمام  باب   ْت ُة امُلشاهدة وقع  املعنى: عمليَّ  صار   "شاهدُت " قناه بالفعل  أمام 

ن حيُث املعنى قبوالن هناعليقان م  لتَّ وا املشفى. باب   ما كان أمام  عند   املعنى: شاهدُت الَّذي أصيب  باملرض   صار   "مرض  " قناه بالفعل  ولو علَّ   .م 

بيُب حرارة  املريض  وكتبها ُ(َب  لسانه. حتت  قاس الطَّ

: ظرف مكان: لو علَّ   صار املعنى: عمليَّة القياس كانت حتت  اللِّسان وهذا منطقيٌّ وصحيح. "قاس"قناه بالفعل حتت 

 كانت حتت  اللِّسان ! وهذا خطأ فقد قاسها حتت لسانه وكتبها عىل الورقة. ةرارة كتابة درجة احلصار املعنى: عمليَّ  "كتبها"ولو عّلقناه بالفعل 

  ْة نجُد أنَّ الفاعل واملفعول أيضًا هلام عامل  ولو أرد قَّ  ومها ُمتعلِّقان به، مثال: نا الدِّ

، وعمرًا مفعوالً به للفعل رضب  نكو_ ُ قد علَّ  نُ رضب  زيد  عمرًا ) عند إعرابنا كلمة زيد فاعًا للفعل رضب  قنامها بالفعل ولكان هاذا ال ُيغاريِّ

ر اختصارًا، فمن اجلهد غري   ر   املعنى؛ لذا ال ُيذك   .(كذا بعد  كلِّ فعل: فاعل  للفعل   أن نقول   امُلربَّ

انَّقد بيَّ  نا هذا اإلعراب نكونُ إعراب   به السم الفاعل، عند   أنا ضارب  زيدًا ) زيدًا: مفعول   _  مل ناذكرْ  وإنْ  الفاعال ضاارب باسام   ق  ا أنَّ زيدًا ُمتعلِّ

 .(التَّعليق لفظ  

 ( م ذا يعنف تعليق شبه اجلملة؟3س

حْتهُ    هو حتديد االرتباط بينها وبي ما وضَّ

تي متَّْت  د العمليَّة الَّ هاب"إىل البيت وهي  ففي: )ذهبُت إىل البيت(، التَّعليُق أن نحدِّ  ؛ لذا ُنعلِّق بالفعل ذهبُت."َالذَّ

يف هي ويف قولن يف نجُد أنَّ العمليَّة اّلتي متَّت بالسِّ ب"ا: أنا ضارب  بالسِّ    ؛ لذا نعلِّق باسم الفاعل ضارب."َالرضَّ

نا: ما الَّذي كان بالقلم؟ أيُّ عملّيٍة؟ اإلعجاُب أم اإلمساُك؟  ويف قولنا: ُيعجبني إمساُكك بالقلم نسأل أنفس 

 اجلواب: اإلمساك؛ لذا ُنعلِّق باملصدر إمساكك.

ُق  ( كيَف 4س  ؟ُ عل 

حُته1: مرحلتانوهي   ،العمليَّة سهلة   ُد االرتباط بي شبه اجلملة وما وضَّ  ( ُنحدِّ

تي سرتد بعد قليل لنعرف أعلينا أن ُنعلِّق  بالظَّاهر أم بمحذوف. مثال: 2                                                        ( ننظر يف قواعد التَّعليق الَّ

ج الثَّامن. _1  ذهبُت إىل اجلامعة، ودخلُت إىل امُلدرَّ

 البيت إىل اجلامعة. ن  أنا ُمغادر  م   _2

يف. _3  ُيعجبني رضُبك بالسِّ

 .دمشق   نْ زيد  م  _4

جرة._5  شاهدُت ُعصفورًا فوق الشَّ

مُك يف املاء. _6  ُيعجبني السَّ
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حُته: ملة  اجل شبه   بي   : حتديُد االرتباط  يوه األوىل باملرحلة   سنبدأُ   وما وضَّ

هاب(                                                                   ما الَّذي كان إىل اجلامعة؟ _1  ) الذَّ

ج الثَّامن خول(                                                     ؟         ما الَّذي كان إىل امُلدرَّ  )الدُّ

 )امُلغادرة(                                         البيت وإىل اجلامعة؟ ما الَّذي حدث من_2

ب(                                                                      ما الَّذي كان بالسيف؟ _3  ) الرضَّ

(                                                                   ما الَّذي كان من دمشق؟ _4  )زيد 

جرة؟ _5  )الُعصفور(                                                              ما الَّذي كان فوق الشَّ

جرة أي أنا والعُ ولو عّلقنا فوق  بالفعل شاهدُت لصار املعنى: عمليَّ  جرة! ولايس هاذا املقصا كنَّا فوق   صفورُ ة امُلشاهدة وقعت فوق الشَّ ود. الشَّ

ه. حد   فالَّذي كان فوقها هو الُعصفوُر و 

مك(                                                                           ما الَّذي كان يف املاء؟_6   (1))السَّ

 اهر أم بمحذوف؟أعلينا أن ُنعلِّق  بالظَّ  لنعرف   التَّعليق   يف قواعد   :  ننظُر وهي املرحلة الثَّانيةواآلن ننتقل إىل 

 قواعد التَّعليق:
ف ُنعلِّق فيه ُمبارشًة، مثال: اجلملة )ا( _1 جذهبُت إىل                                  إذا كان االرتباط بفعل تام  ُمترصِّ  (2).الثَّامن  اجلامعة، ودخلُت إىل امُلدرَّ

 (3).أنا ُمغادر  من البيت إىل اجلامعة                                                   (2، مثال: اجلملة )إذا كان االرتباط بُمشتق  ُنعلِّق فيه ُمبارشةً  _2

 (4).يفُيعجبني رضُبك بالسِّ                                                     (3إذا كان االرتباط بمصدر ُنعلِّق فيه ُمبارشًة، مثال: اجلملة )_3

 (5).زيد  من دمشق                       (4إذا كان االرتباط بُمبتدأ مل يستوف  خربه ُنعلِّق بخرب حمذوف، مثال: اجلملة ) _4

جرةشاهدُت عُ                              (5إذا كان االرتباط بكلمة جامدة نكرة ُنعلِّق بصفٍة حمذوفة، مثال: اجلملة )_5  (6).صفورًا فوق الشَّ

مُك يف املاء                           (6إذا كان االرتباط بكلمة جامدة معرفة ُنعلِّق بحال حمذوفة، مثال: اجلملة ) _6  (7).ُيعجبني السَّ

 مُالحظات يف التَّعليق:
مت شبُه اجلملة عىل هذه الكلمة  5رَّ املثال يف اجلملة )م  بصفة منها، وقد  ُنعلُِّق  نكرةٍ  جامدةٍ  مع كلمةٍ  االرتباطُ  إذا كان   _1  ُنعلِّاُق  (. ولكن إذا تقدَّ

 كان ت نكرًة: وإنْ  حمذوفةٍ  بحالٍ 

جرة  ) فوق:  ظرف مكان متعلِّق بصفة حمذوفة من عصفور(                                                      .شاهدُت ُعصفورًا فوق الشَّ

جرة عصفوراً شاهدُت فوق    ) فوق:  ظرف مكان متعلِّق بحال حمذوفة من عصفور(.                                                      الشَّ

    نهماماااافقاااا ل  طَّع مِ افقلااااأُل إىل الاااا

                           

 ع ماااا ُد ا ََ ااااَس الطَّ اُسااااح  اٌَم  ايااااازع 

ها أن تتعلَّق  ن زعيم، وكانمنهم: ُمتعلِّقان بحال م  مت ُعلِّقْت بحال.بحقُّ  صفة من زعيم فلامَّ تقدَّ

لة   بفعل   ه تتعلَُّق مل يستوف  صلت   موصولٍ  إذا جاءت شبُه اجلملة  بعد  اسمٍ  _  (: ، وتقديُره:املحذوف   الصِّ  )استقرَّ

                                                 
 قدُي علِّقُبعض ناُبالفعلُي ع بٍّ،ُوهذاُخ أ؛ُ نَُّعمليَّةُاإلع ابُملُاق ُ ُاملاء.ُ(2)
.نقولُ ُاإلعراب،ُإىلُاجلامُ(1)  درَّج:ُم تعلِّقانُبالفعلُدخلو 

،ُإىلُامل  عة:ُجارٌُّوارورُم تعلِّقانُبالفعلُذهبو 
ُأناُم غادٌرُمنُالبيوُإىلُاجلامعة،ُمنُالبيوُوإىلُاجلامعة:ُجاّرُوارورُم تعلِّقانُباسمُالفاعلُم غادر.ُُ(3)

 منُالّتعليقُ ُم لطاخَّص يناُاملوهبةُالعقليَّة،ُمهاراتُاإلعرابُاملامتو.ي نصمُبالنَّظرُ ُشواهدُشعريَّةُوقرآنيَّةُفصيحةُعلعُكلُِّهذهُا نواعُ
 يف:ُجارٌُّوارورُم تعلِّقانُباملصدرُضرب ك.يف،ُبالسَُّي ع بٍُّضرب كُبالسَُُّ(4)
ُكائنُدُزيٌدُمنُدمشق:ُزيٌدُم بتدأ،ُمنُدمشق:ُم تعلِّقانُ ربُِّذوفُاقديرهُ)كائٌن(،ُوا سهلُ ُ(5) ُكلمة ُائما .ُأنُن قدِّر

ُزيداُ  ُكاملفعولُا وَّلُمنُأفعالُالظَّنُفإنَّناُن علِّقُباملفعولُال َّايُاحملذوف:ُظننو  ُكانُاالراباط ُم ُماُأصل هُم بتدٌأ ار.وإذا  ُ ُالدَّ
(5)ُ/ُ :ُظرفُمكانُم تعلِّقُبصفةُِّذوفةُمنُعصفورُوالّتقدير:ُُعصفورا ُكائناُ  ُالشَّ رة:ُفوق  فوق  ُع صفوراُ  فوقُالّش رة.ُُشاهدت  ُواقفاُ 

ُالنَّكراتُاتعلَّقُبصفاتُوبعدُاملعارفُ ُاملعارفُأحوال،ُوكذلكُأشباه ُاجلمل:ُبعد  ُالنِّكراتُصفاتُوبعد   اتعّلقُبأحوال.منُاملعروفُأنَُّاجلملُبعد 
ُ ُاملاء:ُ ُاملاء:ُجارٌُّوارورُم تعلِّقانُحبالُِّذوفةُمنُالسَّمك،ُوالتَّي ع بٍُّالسَُُّ(7) /ُساحباُ  ُاملاء.ٍُّالسَُّقدير:ُي ع بُ مك  ُكائناُ   مك 
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 يف البيتشاهدُت الَّذي 

   بنااا داوين  فلااام ُي اااَف مااا  الٍّ تاااابكااا

                           

اي خااٌ  ماا  الُبعاادِ    عااىل أزَّ قاا َب الاادَّ

لة املحذوف  .وتقديُر  ،يف البيت، بنا: جار وجمرور ُمتعلِّقان بفعل الصِّ  ه: استقرَّ

ن _3  ما يدلُّ عىل الظَّرفيَّة م 
 
  أسامء

 
ط اجلازمة تتعلَّ  االستفهام وأسامء  بالفعل الَّذي يليها: ُق الَّشَّ

ًِمناااةٍ           متاااى تعااا ِي العينااا ز أةاااالَل 

                           

  اعااااللاااايىل بااااأعىل ذَ َمعاااا يَك تدمَ  

ط: تعرف.   متى: اسم رشط جازم ُمتعلِّق بفعل الَّشَّ

ط غري اجلازمة تتعلَّق بجوابا:  وأسامء الَّشَّ

   قااا ا  كتيباااةٍ ا  ِمااااناااا  غا  فاإذا مااا

 

  ى ك جلباااا ِل تساااا ُ ان   ُخااااا اااااًل 

ط )فرغنا( ألنَّ مجلته ُتعرب يف حمالِّ جار  باإلضاافةإذا: أداة رشط غري جازمة مُ   ، وامُلضااف تعلِّقة بجوابا دلفنا، وال ُيمكن أن تتعلَّق بفعل الَّشَّ

  ء الواحد، وال ُيمكن تعليُق وامُلضاف إليه كاليشَّ 
 
ه. اليّشء  بنفس 

ن، ما( تتعلَّق بخرب حمذوف._4  شبه اجلملة بعد  أسامء االستفهام )م 

 الِز          ااااااما ِة ا اثاااااك  ٍ اياااااعال  اَماااا

                         

 ف وباااا اَّنانااااا َّ اد شاااااايٍز قااااااوحل 

ن: اسم استفهام يف حملِّ رفع ُمبتدأ، ل  ن باٍك لعٍي...عٍي: ُمتعلِّقان باخلرب املحذوفم   ، والتَّقدير: م 

 (:أحرف القسم )واو، باء، تاء( تتعلَّق بفعل القسم املحذوف )أقسمُ _5

.   واَ  اناَن لفخ خ رْصِّ وإلعَ ألدرسنَّ نَّ إال  2َ_1العرص إ * إ 

ااَحَك، والَّاا َ        والَّاا ََأَماا   َكااى وَأح   َأب 

                      

ااا ُ   اااُ ه ا َم   َأمااا َو وَأحيااا ، والَّااا َ َأم 

، والَّذي: جار وجمرور ُمتعلِّقان بفعل القسم املحذوف )أقسُم(. 
 واَ ، والعرص 

ت با ما املوصوليَّة ِم _6 ة إذا ُسبق  تي استوف ت صلتها اجلارَّ ى بيانيَّة وتتعلَّق بحال من ما:  الَّ  ُتسمَّ

ًَ بِااا اااَف الاغااا َ شاِد الَّاااياااب  كم     اؤا

                        

 م  ااااا  ا اِماااى اقاااا  ألاُج ماااا ياااا ات 

: ُمتعلِّقان بحال من ما املوصوليَّة.   من اهلمِّ

ُق _7 ل: ورد  اثنان يكونُ  فإذا ،واحدٍ  بعاملٍ  أو ظرفا مكانٍ  ظرفا زمانٍ  ال يتعلَّ  الثَّاِّن بدالً من األوَّ

 .مساءً اخلميس  يوم  أراك  

حيااِل  ومَ اااايوَكاام ت اابََّ     ىال َّ      ُحااح 

                        

ٌو وأًماااااِهااااستَ ا ف مُ اعااااااوأًمُ    ُعهاال 

حيل   .ُضًحى: ظرف زمان بدل من  الظَّرف: يوم  الرَّ

ا تسدُّ مسدَّ نائب    _8  :إىل تعليق وال حتتاُج  ،الفاعل إذا وقعت شبه اجلملة بعد  فعل مبني  للمجهول أو اسم فاعل فإَّنَّ

صيفُوق ف   عىل الرَّ

 ٍل فيبخاال ب ضاالِِه اضاااُك ذا فا  ياااَفماا

                           

 مِ ااااوُي مَ  عنااهتغَ  ااااه ُيساااااِوماعااىل ق 

        عااىل زَماا ٍ وٍي ااااااأسااغااااايااااُ  ما 

                       

 (1)َيزااااااام  واحَلاااااايض با  ااااياناقا 

ب كالتَّايل: (2)كام: إذا وقعت بي فعلي ُمتجانسي لفظًا أو ُمتامثلي معنًى _9   ُتعر 

 كف الوليااُد وت تكاا    اباااي اماكااأَل اكياااب

                         

    ُتباادَايأل الَّاا َ ت َتكااداجلياادا  وأباا 

، واجلارُّ واملجارور ُمتعلِّقاان بصافة حمذوفاة ملفعاول ُمطلاق   ل جمرور بحرف اجلرِّ ة، واملصدر املؤوَّ ، ما: مصدريَّ حماذوف، كام: الكاف حرف جر 

 والّتقدير:

                                                 
ُنائبُالفاعل.ُراج ُاملسألةُم فصَّلةُ ُكتابُالسَّنةُا وىلُصُ(2) اُم سدَّ  51ُُنقولُ ُإعرابُأشباهُاجلملُهذه:ُجارُوارورُسدَّ
ُكماُوقف.ُ(1) :ُقمو  ُكماُوقف،ُمتما لنيُمع   م ل:ُوقفو   مت انسنيُلفظاُ 
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 الوليد.
 
 بكيت  ُبكاًء كائنًا كبكاء

  _ ) مِّ بمعنى أنَّه جمهوُل  ،نفي النَّظريقد يأيت للمدح بمعنى  تركيب )ال أبا لك  ب كالتَّايل: النَّسب، و وقد يأيت للذَّ  ُيعر 

  ليَف احلياا ِة وماا  يعاا     اكاااأُل تامااائاس

                        

ااَك يَ ا  لااااااوال  ال أبااااَ  حااااياام ااث   أمِ س 

ة زائدة الكاف: ضمري ُمتَّصل يف حملِّ جار  ألنَّه م ؛ه األلفنصب   ها منصوب وعامةُ ال: نافية للجنس، أبا: اسمُ   م ُمقحم  تَّة، لك: الاَّ ن األسامء السِّ

(. (1)وخربه حمذوف. باإلضافة. ط  )يعْش( وجوابه)يسأم  (: اعرتاضيَّة بي فعل الَّشَّ  ومجلة )ال أبا لك 

 عرابه:تركيب هل لك يف كذا أو هل لك إىل كذا: أسلوب جاهلٌّ وقرآِّنٌّ ُيفيد العْرض وإ _11

     هاال لااك يف أ ٍ   ذئااُب اه ياااأُل لااالاااقااف

                     

 ك وال ُبخاالِ ايااالا ٍّ عاال َماااف باااواسااايُ  

ر حماذوف، والتَّقادير) هال حاجا  م حمذوف، يف أٍخ: ُمتعلِّقان ب ُمبتدأ ُماؤخَّ ة  يف أٍخ كائناة  هل: حرف استفهام ال حملَّ له. لك: ُمتعلِّقان بخرب ُمقدَّ

 .لك(

ر با )مع( بعُض أحرف اجلرِّ ُيمكن استبدال احلال با مع جمرورها؛ لذا ُتعلَّق بحال حمذوفة ويكون معناها امُلصاحبة _12  :وقد ُتقدَّ

فخرج عىل قومه يف زينته  نًا.  = فخرج   79القصص  ُمتَيِّ

ثه بعيدًا.  ثه عن ُبعٍد = أحدِّ  أحدِّ

ثني غاضبًا. ثني بغضٍب= حُتدِّ  أنت حُتدِّ

تااا   مااااومااف ياناااصَّ ا أ  خااااإزَّ ام ًَّ  ه   او

 

                            

 ُ  مك اويادَ غيااناالع فااا ئاناتَّ اىل الاع 

 

 

 أي بعيد  
ٍ
ته ُمتنائيًا.البيت: خصَّ  ، وتقديُر أي بقي ودودًا يل وهو ُمتناء  ني مودَّ

ُق  _13 نا ُنعلِّ ات   باملصدر   ذكرنا سابقًا أنَّ  ماع   كاان االرتبااطُ  حماذوفتي وإنْ  أو حاالٍ  ُيعلِّقون بصفةٍ  النُّحاة   ولكن أحيانًا نجُد أنَّ  ،بارشةً مُ  وامُلشتقَّ

ق؟ُمشتق  أو م    صدر، فكيف ُنفرِّ

ى بحرف اجلرِّ املذكور، مثال: امُلشتقِّ نحن ُنعلُِّق باملصدر أو   ُمبارشًة إذا كان فعُله يتعدَّ

يف = ُيعجبني أن يف  ُيعجبني رضُبك بالسِّ  √ترضب  بالسِّ

ى بالباء واجلملة صحيحة، وهنا نعلِّق باملصدر رضُبك ُمبارشًة(  )الفعل ترضب يتعدَّ

 ×وقفُت احرتامًا لك= وقفُت أن أحرتم لك 

ى بالّام فنحن ال نقول: أحرتُم لك وإنَّام نقول: أحرتُمك؛ لذا نعدُّ ا حمذوفاة مناه؛ ألنَّاه ة ملصدر هنا كاجلامد ونعلِّق بصاف) الفعل احرتم  ال يتعدَّ

 نكرة(.

ات أيضًا:   وهذا ينطبق عىل امُلشتقَّ

 )نعلِّق من دمشق باسم الفاعل قادم( من دمشقأنا قادم  ُ(َأ

   (2)()ُنعلِّق من دمشق بصفة حمذوفة من قائد وأنت من حلب من دمشقأنا قائد  ُ(َب

 يأيت امُلبتدأ عىل شكلي غالبًا:وحمذوف، بخرب  كثريًا ما تأيت شبه اجلملة يف بداية البيت ُمتعلِّقةً  _14

 يكون مصدرًا مؤّوالً: ُ(َأ

  ى  اااقِ اُ  الااااااليت أ َّنف حساعا  فِ اِاوم

                

 ُة الظَّلااامُ  أحااحى جليااُده     الاااياالَّ اإذا ال 

  (3)عايت حسُن قراي(ن ف  )وم    

                                                 
 كيبُأوجهُأخر ُاخرتناُأشهرها.هلذاُالرتُُّ(2)
ُكائٌنُمنُدمشق(ُُ(1) اُاملع ُالصَّحيم:ُأناُقائٌد  ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ نَُّاملع ُالُيستقيمُإذاُأعدناُ"قائد"ُإىلُفعلهُوقلنا:ُأناُأقود ُمنُدمشق،ُوإ َّ
 ،ُومنُفعَّليت:ُم تعلِّقانُ ربُم قدَّمُِّذوف.املصدرُاملاّول:ُأنٍَُّّحسن ُالق ر :ُم بتدأُماخَّرُ(3)
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 ى لاسبايالااه    اضاااد مَ ا   قائاياَ  شااكَّ َ  اات

               

 ت كَّ ا       ايوز أز ياااحاااة املا جااااومااا  ح 

ُر(م   و)        ن حاجة املحَون التَّذكُّ

 يكون اساًم رصُيًا ومعه يف اجلملة شبها مجلة:ُ(َب

ز اجلاا س خاانَّ ااأيى ال ًِ وال أيى ااااالَّ  وا

                      

 (1)ُل ايااالاا ملني خاعاااه يف الاال  لااااااخيااب 

 أِل ب ااااٍ   ايا  با ئال  عاااااُك سا  ياماف 

                     

 (2) اااا باًه ب َّ ااااب الاانااا اااااه بااإزَّ لافاا 

ر  إذًا صارت امُلعادلة:  شبه مجلة +                                 شبه مجلة +                                                     ُمبتدأ مؤخَّ

م حمذوف+     تعلِّقان مُ        ُمتعلِّقان بحال حمذوفة+                                              ُمبتدأ                                   بخرب ُمقدَّ

ل أحيانًا بمعنًى ُمستفادٍ  _15  وهذا يرُد يف حاالت: ،أداة نْ م   قد تتعلَُّق أشباه اجُلم 

ن( بعد   ُ(َأ ة   "كم")م  ُق  "كائنْ "و  "أيِّنْ ك" والتَّكثرييَّ  ام:منهُ  امُلستفاد   بمعنى التَّكثري   تتعلَّ

       صاديٍق امح ااااا ةِ ا  باا  بااا ئااوكا

                     

  ابأُل هااو امُلص باااو ُأصاااف لاااااا ا اااااي 

 ٍل   ااااااا ز ذا إباا  كانايأي فٍّ انا  غامِ م اك 

                      

 (3)ٍط وال قاا يِ ااااعاَم ال مُ واياااال َح اباااافأص 

م( يف تركيب االستغاثة تتعلَّق بمعنى االستغاثة امُلستفاد من )يا( ُ(َأ   )الاَّ

 ف ااااااااوماا ِل قاثا  َ ماوي فااوماقالَ ي  

                           

هاااتاااع  سٍ اااااِ ُ   ًِ اام يف ازًيااااااااوُّ  (4) 

 ( امُلفيدتي التَّشبيه  كثريًا ما تتعلَّق بمعنى التَّشبيه امُلستفاد منهام:شبه اجُلملة الواقعة بعد  )كاف( )كأنَّ ُ(َب 

 وا  اااالاامَّ ااوَم حتاااِ  يااياباال داةَ اغأَّن  اك

                           

 ُف حنظاالِ ا قااا اِو احلااف   مُ اااالاادى َس  

، ول  : ظرف زمان ُمتعلِّق بمعنى التَّشبيه امُلستفاد من كأِّنِّ : أشبُه غداة  البي  ....غداة  ن إجابتنا علينا استبدال الفعل )أشبُه( با كأِّنِّ
د م   (5)لتَّأكُّ

ياق: كقول  -16 ن  السِّ
ه إىل طعامه:قد تتعلَّق شبه اجلملة بفعل حمذوف مفهوم ٍ م  بِّيِّ داعيًا ضيوف  ري بن احلارث الضَّ  ُشم 

 فقااااا َل مااااانهم                    إىل الطَّعااااا مِ فقلاااااأُل 

                        

 زعاااايٌم  حُسااااُد ا ََ ااااَس الطَّع ماااا   

موا   ، تع لوا...إىل الطَّع م ُمتعل ق ز ب عل حم وي: تقدَّ

ك بحاال حمذوفاة، هال هناا ُنعلُِّق  عرفةٍ م   جامدةٍ  كلمةٍ  مع  ن كان مع كلمة جامدة نكرة ُنعلِّق بصفة حمذوفة وإذا كا مرَّ سابقًا أنَّ االرتباط إذا _17

 حاالت ُنعلِّق باجلامد ُمبارشًة؟

ًا؛ كأن نستخدم   ل  استعامالً جمازيَّ
جاعة   كلمة )أسد( ونريدُ  يندر التَّعليق باجلامد؛ فا ُيعلَّق به إالَّ إذا ُاسُتعم   ، ونساتخدم  املعاروف   ال احلياوان   الشَّ

، ونستخدم  بْ اجلُ  )أرنب( ونريدُ   املائيَّ املعروف. مُلسطَّح  ال ا الكرم   )بحر( ونريدُ  ن  ال احليوان 

 

 

                                                 
حّقهمذاُأنُيتعلَّقذذاُبصذذفةُمذذنُُ لذةُ)لذذهُ ُالعذذاملنيُخليذل (ُمفعذذولُبذذهُ ذاٍنُأوُصذذفةُلذذذُ ذيَّل ،ُلذذه:ُم تعلِّقذذانُ ذذربُم قذدَّمُِّذذذوف،ُ ُالعذذاملني:ُحبذالُِّذوفذذة،ُوكذذانُ(2)

 اخَّر.ُخليلُولكنَّهماُاقدَّماُفتعلَّقاُحبال.ُخليل :ُم بتدأُمُ 
قذدَّمُاحملذذذوف،ُجبنذبُالذرَّده)ُاسذذمُموضذ (:ُم تعلِّقذانُحبذالُُ(1)

 
ذاُاقذدَّماُع لِّقذذاُبابذاُ)معناهذاُقذربُهنذذا(:ُاسذمُإنَُّمذاخَّر،ُلذذه:ُم تعلِّقذانُ ذربُإنَُّامل ُكانذاُصذذفةُفلمَّ مذذنُبابذا

 حبال.
ُكائن،ُوكم.ُ(3)  منُصديق،ُم نُ ٍٍّّ:ُم تعلِّقانُمبع ُالّتك ريُاملٌستفادُمن
ُهذاُ ُحبثُالنِّداء.ُ(4)  ستفادُمنُ)يا(ُوقدُمرَّ

 ل قوم ،ُ   ناٍث:ُم تعلِّقانُمبع ُاالستغا ةُامل
ُبق ُم لحوظتان:ُُ(5)

ُالكتذذابُبالذذدَّفرت :ُاسذذتبدلو  ُالذذ_خن ذذكُك ذذرياُ  ُاسذذتعمالُالفعذذلُ)اسذذتبدل(ُاليذذوم،ُوالصَّذذحيمُفيذذهُأنَُّالبذذاء ُاذذدخل ُعلذذعُاملذذرتوكُفلذذوُقلذذو  ُ:ُأيُاركذذو  دَّفرتُوأخذذذت 
رٌُ الكتاب.ُ يذْ ُخ  ُب الَّذ يُه و  ُأ ْدَن  ُالَّذ يُه و  ُأ ا ْست ْبد ل ون  52ُالبقرةُُق ال 

منُ داة ؛ُ نَّناُاعّلمناُأنَّهُالُيتعلَّقُظرفاُُز ُ داة ُالبني ُيوم ُحتمَّلوا...ُاكون ُ)يوم (ُبدالُ  ُكأيِّ  ماٍنُبعامٍلُواحد._ ُقولُامرئُالقير:
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يوف    (1)مثال: زيد  أسد  يف املعركة، وبحر  يف ُمعاملة الضُّ

 

 ٌة      ا ماااعا وب  اويف احلاا فَّ اااالاعٌد ااااااأس

                            

ااا  صاااُل ِماااُ اااداُ  جتاااايب   (2) ف ِ ا ِ  الصَّ

ن رائحة الفعل: لتَّعليُق وشبيه  بالتَّعليق باجلامد عىل تأويله ب ُمشتق  ا   باجلامد ملا فيه م 

يوف.(3)أنا سيبويه  يف النَّحو  ، وحاتم  الطَّائيُّ يف ُمعاملة الضِّ

ائدة ال ُتعلَّق: _17 ََّ  أحرف اجلرِّ ال

 :م ن

ْت رشوط  زيادهتا، وهي إذا زائدةً  تكونُ   ق   :حقَّ

ها نكرًة.ُ(َأ  كان االسم املجرور بعد 

 فهام با هل.ُسبقت بنفي أو َّنٍي أو استُ(َب

 .(4)كان إعراب املجرور بعد  إسقاطها: فاعًا أو مفعوالً أو ُمبتدأً ُ(َت

 :الباء

يادة    َِّ  ُتَاُد فيها: هلا مواضع   ولكنَّ  ،ليس هلا رشوط  لل

َُّك ، (5) 8التيإحلامكني بأ حكِّ أ ليس هللا  : خرب ليس وخرب م  الع ملة عمَل ليسُ(َأ م  َوَما َرب يدِّ  بَِّظَّلَّ  46ت فّصل لِّلَْعبِّ

 علم  نافع، ومع كيف االستفهاميَّة:  بحسبك: يف تركيب : امُلبتدأُ(َب

 وال مااا  ياااا وَز اقالاااَق إالَّ ةاباياااعة  

 

 (6) ااااب ئعياا  ابااَ  أم  الطَّ   كفاتااابَف اكياااف 

عد  شهيدإً  ابهللكفى  أفعل به: ف عل ك ى وف عل صيغة الّتعّ بُ(َت   ،43الرَّ

                                                 
؛ُ نَّناُاستطاخدمناهاُوقصدناُالشَّ اعة ُفصارُالّتقدير:ُزيٌدُش اٌعُ ُاملعركذة،ُ ُاملعُ(2) و ُهذذهُاجلملذةُن علِّذقُبالصِّذفةُركة:ُم تعلِّقانُباجلامدُأسدُعلعُاأويلهُمب  شتقٍّ

ُكلمذذةُأسذذدُ ُاأويذذلُالصِّذذفةُاملشذذبَّهةُشذذ اع  شذذبَّهةُشذذ اع،ُوقذذدُعلَّقنذذاُ ُاملعركذذةُباجلامذذدُأسذذد؛ُ نَّ
ذذاُم شذذتقَّةُالُجامذذدة.ُولوضذذوحُُامل وقذذدُحلَّذذوُِّلَّهذذاُفصذذارتُكأهنَّ

ُاملسألةُالح ُالفرقُبني:
ُأسداُ  ُالقفص(،ُ)زيٌدُأسٌدُ ُاملعركة(ُ: ُ)شاهدت 

حقيقيَّذا ؛ُفقصذدناُاحليذوانُاملعذروف؛ُلذذاُنعذدُّهاُجامذدة ُوالُن علِّذقُ) ُالقفذص( ُكلمةُأسذدُاسذتطاخداماُ  ُكذذُُ_ ُاجلملةُا وىل:ُاستطاخدمنا ذاُبصذفةُِّذوفذةُمنهذا  ذاُوإ َّ
ُك ُخارج هُوا سد  ُكنو  شاهدةُملُاق ُ ُالقفص؛ُإذ

 
؛ُ نَُّعمليَّةُامل ُالشَّ رة(،ُوالُن علِّقُبالفعلُشاهدت  فوق  ُع صفوراُ  ُانُداخل ه.)شاهدت 

ذذاُقصذذدناُأنَّذذ ُوإ َّ ذذكلُاخلذذارج ِّ  شذذبَّهةُ_ ُاجلملذذةُال َّانيذذة:ُملُنقصذذدُأنَُّزيذذدا ُكا سذذدُ ُالشَّ
هُشذذ اٌعُ ُاملعركذذة؛ُلذذذاُصذذارتُالكلمذذةُاجلامذذدةُأسذذدُمبنزلذذةُالصِّذذفةُامل

ُلناُأنُن علِّقُفيهاُم باشرة .  ش اع،ُف ح قَّ
ُقصذذر ه،ُفكتذذبُإليذذهُعمذذران ُبذذن ُح َّذذان،ُوكذذانُاحلُ(1) ذذاجُومعهذذاُشذذبيٌبُحتصَّذذن ُمنهذذاُوأ لذذق  ذذاجُقذذدُملّذذاُدخلذذْوُ زالذذة ُاحلروريّذذةُالكوفذذة ُعلذذعُاحل َّ جلَُّ ُةلبذذه:ُنمذذنُ َّ

ُالكامل[
 ُُُُُُُأسذذذذذذذذذذذدُعلذذذذذذذذذذذّ ُو ُاحلذذذذذذذذذذذروبُنعامذذذذذذذذذذذذذذذذةُ

ُ
 افرذَّنُصذذذذذذذذذفريُالصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذربذذذذذذذذذداءُجتفذذذذذذذذذلُمُ

ُ  ُُُُُُهذذذذذذذذذذذَّّلُبذذذذذذذذذذذرزتُإىلُ زالذذذذذذذذذذذةُ ُالذذذذذذذذذذذو عُ
 

ُكذذذذذذذانُقلب ذذذذذذذ   ائرقلذذذذذذذبُال َّذذذذذذذُكُم ذذذذذذذلُ بذذذذذذذل
 1/450اخلرب ُ ُالتَّذكرةُاحلمدونيَّةُ 

ُوبذذنيُالتَّعليذذقُبذذهُملذذاُ ُرائحذذةُ ُالنَّحذذوُم تعلِّقذذانُبسذذيبويهُاجلامذذدُملذذاُفُ(3) ُبذذنيُالتَّعليذذقُباجلامذذدُعلذذعُاأويلذذهُمب  شذذتقٍّ يذذهُمذذنُرائحذذةُالفعذذلُ)ُبذذارع،ُم بذذدعُ...(،ُوالفذذرق 
ُكلمذةُسذيبويهُُوكذلُُّمذاُانتهذ تصٌُّبأ اءُالعلذمُ)ُسذيبويه،ُحذاا،ُابذنُماويَّذة،ُأبذوُاملنهذال....(.ُواعلذمُأنَّ ف ويذه،ُابذنُخالويذه(ُمبنيَّذٌةُعلذعُعُبذذُويذهُ)نالفعلُأنَُّال َّايُخم 

فنقولُ ُإعرابُامل الُالسَّابقُ)أناُسيبويه ُ ُالنَّحو(: ُالكسرُدائماُ 
 سيبويه :ُاسمُمبٌٍُّّعلعُالكسر ُ ُِّلُِّرف ُخرب.

َ ما جاءان مِّ م الُعلعُالفاعل:ُُ(4) سُّ من  ،ُواملفعول:21ُاملائدةُشي  ن ب ِّ  .3فاةرُغي  هللاِّ  ن خالق  مِّ  هلْ بتدأ:ُ،ُوامل18مرميُُن أ حد  م مِّ هل ُت 
أحكم ُاحلاكمني(ُ(5) علعُأنَّهُخربُليرُوالّتقديرُ)أليرُاهللُ   ُ منصوبَُِّّلَّ  بأحكم:ُاسمُارورُلفظَّاُ 
ُكيف:ُاسمُاستفهامُ ُِّلُِّرف ُخربُُ(5) علعُأنَّهُم بتدأ، مرفوعَُِّّّلُ  ُكيفُارك ،ُواإلعراب:ُارك ُارورُلفظاُ   م قدَّم.والّتقدير:
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 ابطااة  ع ب يادا للاااغاا لٍ اباااحاب  م  ااااأك

 

اُعاااا ِب ُمعتقااَدا  ااااَدو  لِل   وُعاقااادٍة وحَّ

ُ و إسقاطُ  ،ُمتعدٍ  فعلٍ  معمول عىل بدخوهلا وتنحرص هذه احلالة ،: ليس هلا موقع واحدامل عول بهُ(َث  وال ت لقووإ بأ دود ك إ   املعناى:  ها ال يغاريِّ

ل َكة  (1)195البقرة إلَّتَّ

 :الَّلَّم

 عد  فعل ُمتعد   وهذا قليل: ُتَاد يف املفعول به عند  دخوهلا ب 

  ٍب اثااوي  اِق اَ  العااياا  باأَل ماالكااوم

 

 (2)داااا هاعاوم مٍ ااااسلاملُِ  َي ا   أجااالكاااامُ  

  

                                                 
ُكفعُُ(2) ،ُ   .ُم ال: ُكفع،ُقرأ،ُع ل م ،ُهزَّ ُداء "ُعلمُبأنَُّالعلم ُمفيدُ"علم ُأنَّ..."ُبكُ واك رُزيادُتاُ ُاملفعولُبهُبعد ُا فعال:ُسقع،ُو ج د ، ُداء ...ُ"كفاك 
ُبشكلُنادرُ ُاحلالُاملنف ُِّعاملها:ُفماُرجعْوُُ ،ُو ُالّتوكُ ائبةٍُوا زادُأيضاُ  مَّذدُُ.بعينهيدُاملعنوي:ُهذاُلعمركمُالصَّغ ارُركاب  ُأسذتاذناُد.ُِّ  ُكتذاب  انظرُللتَّوسُّذ 

 2/257قاسمُالتَّذكرةُ ُعلومُالعربيَّةُ
ُكذُ،ُإىل(ُنادرةُوالُاكاد ُا ذك ر.ُ(1) ومعاهدا .ُوزيادة) ، ُم سلماُ   أي:ُأجار 
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الث:
َّ
 املبحث الث

 املؤوَّل: املصدرِ إعرابُ
ول؟1س  ( م  معنى املصدي املؤَّ

جوعُ األ ْوُل يف اللُّ  ل   ، ومعنى املصدر  غة: الرُّ  نوعان: ، فاملصادرُ رصيٍح  مصدرٍ  إىل ع  رج  ذي ُيمكن أن ي  الَّ  : املصدرُ املؤوَّ

ب  = رضبًا : نحصُل عليه باستخدام املفعول اصريح   ب) مُلطلق لألفعال: رض   ت ل= قتًا )الرضَّ ... وقد تلحقه الّضامئُر ( القتل(، ق  ، قتلك   : رضُبك 

اه )تأويُلاهذا النّوع ُيمكن إرجاُعا+ مجلة اسميَّة أو فعليَّة، و(1): يتألَّف من حرف مصدريِّ م ووَّل .ه( إىل الرصَّ افر   يح: أرياُد أن أساافر= أرياُد السَّ

ل كإعراب املصدر الرّصيح منه.وُيعرب املصدر امل  ؤوَّ

: مفعول به أيضًا( ل: أن أسافر  فر: مفعول به؛ لذا املصدر املؤوَّ فر  ) السَّ  (2)ففي قولنا: أريد أن أسافر  = أريُد السَّ

 .يف حملِّ جر  بحرف اجل رِّ ك : = سمعُت باجتهاد   سمعُت بأنَّك جُمتهد  ويف قولنا:

 افة.ار  باإلضااا: يف حملِّ جريفااس= أراك  قبل    ويف قولنا: أراك  قبل أن أسافر  

 خ ى غ  املصدييَّة؟( م  ا ح ُي املصدييَّة، وهل    وظ ئُف أُ 2س

ول أن  _ ب املصدر املؤَّ  حسب موقعه.: وهي أْن النَّاصبة نفُسها وُيعر 

ول حسب موقعه.أنَّ _ ب املصدر املؤَّ ة منها، وُيعر  دَّ  : وهي احلرف ُمشبَّه بالفعل نفُسه وقد َُّتفَّف فُتحذف الشَّ

ة زمانيَّة، وهذه غري )ما( املوصوليَّة والنَّافية واالستفهاميَّة والّتعّجبيَّة...: ما_ ة غري زمانيَّة ومصدريَّ  (3)هلا نوعان: مصدريَّ

                                                 
ُك ،ُمهزةُالّتسويا حرفُاملصدريَّة:ُ)أْن،ُُ(2)  (.ةأنَّ،ُما،ُلو،
:ُقعذذلُم ضذذارعُ(1) اقذذديرهُأنذذا،ُأن:ُحذذرفُنصذذب،ُأسذذافر  :ُأريذذد :ُفعذذلُم ضذذارعُوالفاعذذلُم سذذترتُوجوبذذاُ  أنُنقذذولُ ُأريذذد ُأنُأسذذافر  منصذذوب،ُوالفاعذذلُُاعتذذدناُسذذابقاُ 

ُاقديرهُأنا...
ُُ ُاملصذدر ُاملذاوَُّولكنُهذاُإعذراٌبُنذاقصُوإلمتامذهُعلينذاُأنُنذذكر  ُعنذدُ لُإعذراب  ُاملذاوَّلُمذنُأنُْماُنفذرغُمذنُإعذرابُأسذافر  ومذاُبعذد هاُ ُِّذلُِّنصذبُُفنقذول:ُواملصذدر 

ُمفعولُبه.
تهذد،ُوبقذ ُاخلذربُدون ُ م بتذدأُ :ُأنُاسذم  ُباملعيذدّيُخذرٌيُمذنُوكانُالُب دَُّمنُإعرابُاملصادرُاملاوَّلة؛ُ نَّناُلوُأ فلناهاُلبق ُالفعلُدون ُفاعلُ :ُي ع بذٍُّأنَّذكُا 

 أنُاراه...
ُاعُ"ما"ُ ُاللُّغة:ُأهمُُّأنُوُ(3)

ُالَّذيُأحبُّه.ُ)اسمُموصولُمبع ُالَّذيُ ُِّلُِّ ُماُأ حبُّهُ=ُحدث  ُرف ُفاعل(._املوصوليَّة:ُنض ُمكاهناُالَّذيُواس تطاخدمُلغريُالعاقل:ُحدث 
اوزُالوجهانُ ُإعرا مذا،ُوالفذرقُأنَُّهذذهُمبعذ  و الباُ  ُك رياُ  ُمذاُ_النَّكرةُاملوصوفة:ُا شبهُاملوصوليَّة ُ)شذ ء(ُواجلملذةُبعذد هاُصذفةُالُصذلةُاملوصذول:ُم اهلذا:ُحذدث 

ُش ٌءُأحبُّهُا عربُنكرةُموصوفةُوا عربُ لةُ)أ ُالَّذيُأحبُّهُا عربُموصوليَّةُوإذاُقّدرناه:ُحدث  ُحبُّه(ُ ُِّلُِّرف ُصفةُأ حبُّهُإذاُقّدرناُاملع :ُحدث 
ُ)اوزُاملوصوليَّةُواملوصوفة(

اُالُيعود ُإليهاُضمرٌيُ ُاجلملةُالّتاليةُهلا_ُمصدريَّةُ ريُزمان تلفُعنهماُبأهنَّ ُوااوَّلُبكلمةُواحدة:ُُ،يَّة:ُا شبهُالنوعنيُالسَّابقنيُُو
  َون خ دَْعلَم  لِّ إلَْجنََّة قَاَل ََي لَْيَت قَْومِّ يَل إْدخ  نيَ *قِّ ْكوَرمِّ وَن إلْم  .ُ)مذا:ُمصذدريَّةُ ذريُ،ُالت15ُ/17ُُّيذذذرُ بَِّموا َََفوَر  ِّ َري ِّ َوَجَعلَومِّ مِّ ُريِّ ُقذوم ُيعلمذونُبغفذران  قذدير:ُيذاُليذو 

ُزمانيَّة،ُواملصدرُاملّاولُارورُحبرفُاجلّر،ُواجلارُواجملرورُم تعلِّقانُبالفعلُيعلمون(.
علذذعُالظَّرفيَّذذةُالزَّمانيَّذذةُوحيتذذاجُإ ْمووت  َحي ووا ىلُاعليذذق:ُ_مصذذدريَّةُزمانيَّذذة:ُا قذذدَّرُبكلمذذةُم ذذدَّةُوي عذذربُاملصذذدرُاملذذاَّولُمنصذذوباُ  َِّ َمووا د  ََ َِّ َوإلووزَّ ووََّل لصَّ 32ُمذذرميَُُوَأْوَصووا ِّ ابِّ

ُةُالزَّمانيَّة(والّتقدير:ُوأوصايُبالصََّّلةُوالزَّكاةُم دَّةُدوام ُحيَّا .ُ)ما:ُمصدريَّةُزمانيَّة،ُاملصدرُاملاوَّلُ ُِّلُِّنصبُعلعُالظَّرفيَّ
ُالرِّياضذة،ُمذاُاجملذاُبعدهاُوقدُاذدخلُعلذعُاجلملذةُالفعليَّذةُأوُاال يَّذةُفذَّلُاعمذل ُشذي_النَّافيةُالُعمل ُهلا:ُانف ُحدوثُم دُُّراسذٌب.ُ)مذا:ُنافيذةُالُعمذل ُئا :ُمذاُأحذبُّ

ُهلا(.
 بتدأُوي سمَّعُا هاُوانصبُاخل

ُكسذوال ،ُمذاُاجملذدُُّبكسذول.ُ)مذا:ُنافيذةُربُأوُجترُّهُبباءُزائذدة:ُمذاُاجملذ_النَّافيةُالعاملةُعمل ُلير:ُادخلُعلعُاجلملةُاال يَّةُفرتف ُامل دُّ
ُ.لير(ُعاملةُعملُ 

إذاُاَّلهاُاسٌمُمعرَّف:ُماُا  ك؟ُ)ما:ُاسمُاستفهامُ ُِّلُِّرف ُخربُم قدَّم(. ُ_االستفهاميَّة:ُحتتاجُجلوابُوا عر بُخرباُ 
 ف ُم بتدأُو لةُ)أفعله(:ُ ُِّلُِّرف ُخرب._ُالنَّكرةُالّتع بيَّة:ُاأيتُ ُأسلوبُالّتع ُّبُ)ماُأفعلهأ(ُو اعربُ ُِّلُُِّر

ُأدواتُالشَّرطالزَّائدة:ُاك رُ_ ُواجملرور،ُ]إذاُما،ُمَّتُما،ُإمَّاُادرْثُان ْمُ)إنُ+ما(ُ...[ُبعد  ُمذاُا ريذد،ُوبنيُاجلارِّ ُانتهذاءُالكذَّلم:ُعمَّاُقريٍبُسذتنال  :ُ عذو ُُبعذد 
ما،ُ وقليَّلُ ٌل،ُجاءُرجٌلُماُةويُ:بني ُالصِّفةُواملوصوفكَّلماُ  ُك رياُ  ـ  ُكلم  ُليَّل ،ُبعد  ماُأدرث  ُك رياُ  ُك ُواملضارع: ُكيماُأجنم .بني  ُ:ُأدرث 
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 ستعمل يف العربيَّة عىل ثاثة أنحاء:تُ : لو_

 .حرف رشط غري جازم: لو درست  لنجحت   ُ(َأ

ابًة         حرف متن  ال حملَّ له من اإلعراب: تكون بمعنى أمتنَّى: ُ(َب دور حديدُ  لو      ولقد شهدُت مجوعها وثَّ  كان ُيدفع بالصُّ

( غالبًا ويكون إعراب املصدر اُ(َت : ُتسبق بالفعل )ودَّ ل مفعوالً به: أودُّ لو تَورِّن، التَّقدير: أودُّ زيارت ك.حرف مصدريٌّ  ملّؤوَّ

رة وُيتاج إىل تعليق: أدرُس كي أنجح  = أدرُس للنِّجاحكي_ ول جمرورًا باٍم ُمقدَّ ب املصدر املؤَّ   : هي النَّاصبة نفُسها، وُيعر 

تي تقرتن بكل با املقصودُ  :همزة التَّسوية_  مثل: "سواء"مة اهلمَُة االستفهاميَّة الَّ

 َن ون ْ اَل د ْؤمِّ ْرمه  ْم َأَأنَْذْرََت ْم َأْم لَْم ت ْنذِّ ر، سواء   19يس َوَسَوإٌء عَلَْْيِّ ل ُمبتدأ ُمؤخَّ م :وإعراب املصدر املؤوَّ . ،خرب ُمقدَّ  والّتقدير: إنذاُرك وعدُمه سواء 

 ام:هُ وما أشبه   ، ما أدري...تركيب :ما أبايلوقد ترُد بعد  

  يل بعاااَد فقاااادَ م لكاااا                    ولساااأُل أباااا

    

 (1)أمااااويَت  اااا ٍ  أم هااااو ا َز واقاااا ُ    

ول؟3س   ( م  ة يقة إع اب املصدي املؤَّ

 نستطيع أن نقسم إعرابه إىل قسمي:

 :(2)إعرابًا ثابتًا أينما وقع ُمما يلَز _1

رة. كي ل يف حملِّ جر  بام ُمقدَّ  : املصدر املؤوَّ

   اِهساااا اناياٍم ب يمِ اذا احلاا ىاتااا افااإزَّ ال

                    

الاتمااف ياكاِل ايلَّ ا ه الااَ  هاااواشااج   وَّ

ه   ل  الّتقدير: راٍم بنفس  رة واجلارُّ واملجرور ُمتعلِّقان باسم الفاعل راٍم.للتَّموُّ ل جمرور بام ُمقدَّ  ، املصدر املؤوَّ

ل مفعوالً به.وُيعرب املصدر امل "ودَّ ": ُتسبق بالفعل لو  ؤوَّ

ًَّ الايَّااا عَ   م  اُهااَض اعاأزَّ ب والااوُم اقاااَة و

                      

  ُ ايطاٍ  فاا ئااف ةاااا َح ااناجا ا يُ ااعاُيا 

ل يف حملِّ نصب  مفعوٍل به. (3)هم ُيعار جناحي طائر... بعض   كون  الّتقدير: ودَّ القوُم    ،املصدر املؤوَّ

مانيَّة، وُيتاج إىل تعليق:مانيَّةما المصدريَّة الزَّ  ََّ ة وُيعرب منصوبًا عىل الظَّرفيَّة ال ول بكلمة ُمدَّ ر املصدر املؤَّ  : ُيقدَّ

ةسأدرُس ما بقيُت يف اجلامعة، الّتقدير: سأردس  مانيَّة، ُمتعلِّق بالفعل سأدرس. ُمدَّ ََّ  بقائي يف اجلامعة، املصدر املؤّول منصوب عىل الظَّرفيَّة ال

ة عىل التَّأبيدوكثري  :(4)وكثريًا ما ُتسبق بظرف زمان فتكون بدالً منه ،ًا ما تكون )ما( هذه دالَّ

اااااأح  ي        ا ساااا  أُل ااااا   عبااا ً ا  أز لساقَّ

                   

     اااام  ااااهدَّ ااال واَل ااااة     انااااس 

 (5) ُ اع اااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

 

مان ََّ ل منصوب عىل الظَّرفيَّة ال (املصدر املؤوَّ  يَّة وهو يف حملِّ نصب بدٍل من )طوال 

هاااال ُي اال أصاا ً َ عاا  َ ادَّ  نك أمنُحااه   او

                   

أويَق   مااااا   اهاااااالُ ا ى أواِص اااااااُأخ 

 (6) ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااا اااال َّ 

 

                                                 
ُأبايلُبابتعادُمويتُأوُوقوعهُاآلن،ُواملصدرُاملاوَّلُارورُبباءُم قدَّرة.ُ(2)  الّتقدير:ُلسو 

 هذهُاحلالُالغالبةُولكنَّهاُالُُلوُمنُاست ناءات.ُ(1)
ُ ُاملُ(3) ُكلمةُ)كون(ُاملساعدة.َّلحسيمرُّ  ظاتُبعدُالدَّرثُسببُذكر
ُ ُحبذذثُالّتعليذذقُأنَّنذذاُالُن علِّذذقُ ُ(4) ُُمذذرَّ ُيُمذذانُبفعذذلُواحذذد،ُوإذاُاجتمعذذاُيكذذونُال َّذذايُبذذدال :ُُزظذذر   ذذمُاشذذبَّث  ُُيذذومُ وك  َّلحظذذةُرقذذمُُُُُض ذذح عالرَّحيذذل 

 
 7ُُانظذذرُامل

 الّتعليق.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ذذاُواملقصذذودُ مذذاُ  ُالعفذذُ(5) أذنا   ُالظِّبذذاءُ  :ُأيُمذذاُحرّكذذو  .ُ:أيُأبيذذدُ التَُّمنهذذاُر  ا را  ُاهللُ  أنُلسذذو ُُُإىلُأنُيذذرث  :ُ)اركيذذبُأحقَّذذاُ  و ُالبيذذوُشذذاهٌدُعلذذعُأمذذٍرُآخذذر 

ُ: ُاإلعرابُكذا(،ُولهُوجهان
ذذنُأنُاملطاخفَّفذذةُومذذاُبعذذد ها:ُفاعذذٌلُللمصذذدرُح قَّذذا .ُأو:ُحقَّذذا :ُاسذذمُمنصذذوبُعلذذعُشذذبهُالظَّرفيَّذذةُم تعلِّذذقُ ذذربُم قذذدَّمُِّذذذوف،ُحقَّذذا :ُمفعذذوٌلُم  ل ذذق،ُاملصذذدرُاملذذاوَّلُم 

 أن...:ُم بتدأُماخَّر.
ُكلمذذةُُعلمنذذاُأنَُّاملصذذدرُاملذذاوَّلُمذذ ُ)مذذا(ُاملصذذدريَّةُي عذذربُظذذرفُزمذذاٍنُدائمذذا ،ُوينذذدرُأنُيذذأيتُاملصذذدرُمذذنُ)أن(ُظذذرفُزمذذان،ُوعَّلمذذة ُايئذذهُأنُ(5) نسذذت ي ُاقذذدير

ُل ه:)وقو(ُقب
  ررررر   ال جرررررع  صال   ْ    ىرررررد  فررررر              

 
رررررررررررررف  صال      ع ررررررررررررر        ضررررررررررررر       ض 

ُأنُيضمَُّةريق .ُ  ُوقو   والتَّقدير:ُإالَّ
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ماً  رًا وُتعرب كلمة سواء خربًا ُمقدَّ ول ُمبتدًأ مؤخَّ  :مهَة الّتسوية: ُيعرب املصدر املؤَّ

 ِّن ونَ َوَسَوإٌء عَلَْْي ْ اَل د ْؤمِّ ْرمه   (1)19يس ْم َأَأنَْذْرََت ْم َأْم لَْم ت ْنذِّ

 :يتغيَُّر إعراُبه بتغيُِّر موقعهما  _2

( ،)أْن( مانيَّة(، وأشهُر  ،)أنَّ ََّ ة غري ال  ا:إعراب   مواقع   )ما املصدريَّ

 َ:مُبتدأ (1

  ْلك تصوموإ خيٌ  وأ ن 184  وصياُمكم خري  لكم.                                       . البقرة =
(2) 

 : خبر (2

 = رشُف الوثبة  إرضاؤها العا                                         ُف الوثبة  أن ُتر ي الُعا .... رش

سبوقًا بنفي  أو استفهام بمعنى النّفي و أداة احلرص )إاّل (: ،وكثريًا ما يأيت املصدر املؤّول الواقع خربًا م 

 ما جزإء  من أ رإدَ  قالْت  َ ال أ نْ  بأ هلِّ  (3)يوسف.  25 ننجَ ي   سوءًإ إ 

دَّ َأنْ َإالَاهلجُر َهل ي...=                                            ...   أرى فاََُأص  دِّ  هل اهلجُر إالَّ ص 

 : ف اعل (3

 يعجبني أنَّك جُمتهد = ُيعجبني اجتهاُدك

 َّفلم َّ ن َ هل أ   .َ اً  تبيَّ  له كوُنه عدوَّ  =                                    114وبةالتَّ   َأ منهه عدوٌّ هلل تبَّ ا تبنَيَّ

ل فاعًا بعد  )كفى(:   وكثريًا ما يقُع املصدر املؤوَّ

     في  اوَو شاااا ى املاََك ًا   أز تااِى باَ اك

               

 وحساااااُب املانا يااا  أز  َياُكاااا َّ أما  يااا  

 فاك  داًء رؤيُتك املوت  شافياً = ك 

ل ي إذا تامها املصدر املؤوَّ ( ويكونان تامِّ  :ُمبارشةً  ويقُع فاعًا بعد  )عسى( و)أوشك 

 َوَعََس ْ ْرٌه لَك  َو ك  تَال  َوه  وإك تَِّب عَلَْيك   إلْقِّ بُّوإ َشيْئًا َوه   َأْن تَْكَره  ِّ ْ َوَعََس َأْن ُت  َو َخْيٌ لَك  ونَ َشيْئًا َوه  ْ ال تَْعلَم  ْ َوإَّللَّ  دَْعََل  َوَأنُْت   216البقرة: َو ََشٌّ لَك 

ات:  وقد يقُع فاعًا للُمشتقَّ

        اعااا ئاَ  ةاا ماا أيتَ اأز تااٌ  ا  حساااماااف

                

 (4)ع مَ اااِة أس  ااا باباف الصَّ اًاع َيَ  أز  ااوجت 

 :به مفعول (4 
  لكامتهو ردد  هللا  أ ن حيقَّ إحلق  ب  7األنفال                                                 .  = يريد اَ إحقاق  احلقِّ

فعولي: تي تنصب م   وقد يقع مفعوالً ثانيًا بعد األفعال الَّ

     أَّن  خالايا اااة اَ  الااَد ابااايياااغ  يالاااأال أب

                 

اام ا غاالااظُّ ا  الاأُل ماياقال   (5)ال َّ املح َّ

 
                                                 

ُإعرا اُقبل ُقليٍلُف دْدُبهُعهدا .ُ(2)  مرَّ
ُكانُشبه ُ لٍة:ُ(1) ُوابُأنُيتقدَّمُعليهُخربهُإذا

ُكائٌنُم نُحاجةُاحملزون(،ُوقدُي ولُالفصلُبينهما:ُأنُيتذكَّرااحملزونُُوم نُحاجةُ قرايُكائٌنُم نُفعَّليت(،ُُحسن ُالق ر ...ُ)حسنُ ُأنٍَُّّوم نُفعَّليت ُ)ُالتَّذكُّر 
ُشيئاُ ُوم نُخري ُالفَّتُ_ُلوُعلمت ه_ُُُُُُُُُُُُُُإذاُنال  ُكائٌنُم نُخريُحاالا ه(ُأنُيكونُ حاالت   ي نيل ُُُُُ)كون هُي نيل 

مذذنُجذزاء،ُُمذاُجذذزابهُإالَُُّ(3) وُالوجذذهُال َّذذايُالسِّذ ن ،ُوحتتمذذلُ)مذا(ُ ُاآليذذةُالكرُيذذةُأنُاكذونُاسذذتفهاميَّةُ ُِّذلُِّرفذذ ُخذذربُم قذدَّمُوعليذذهُيكذونُاملصذذدرُاملذذاّولُبذدالُ 
ُإيلَُّواهللُأعلمُمب  راده.  أحبُّ

ُللصِّمَّةُالق شرييُِّمنُأبياتُاحلماسةُمنُال َّويل.ُُ(4) ُالبيو 
علذعُأنُاكذونُاملصدرُاملاوَّلُُ مذاخَّراُ  ُةائعذا ،ُواذوزُإعرابذهُم بتذدأُ   شبَّهةُحسٌن،ُوالّتقدير:ُفماُحيسذن ُإايان ذكُا مذر 

م قذدّما ،ُُأنُاأيت :ُفاعلُللصِّفةُامل )حسذٌن(ُخذرباُ 
ُحسٌن.ُ ُوأْنُ ُالشَّ رُال َّايُمصذدريَّة،ُداعذ :ُمبتذدأ،ُ)أ عذا(ُ ُِّذلُِّرفذ ُخذوالّتقدير:ُفماُإايان كُا مر  ُحبذرف  رب،ُواملصذدرُاملذاوَّلُم ذنُأْنُومذاُبعذد ها:ُ ُِّذلُِّجذرٍّ

ُم قدَّر:ُجتزعُ نُداع ..  جرٍّ
ُ)أبلغ(:ُ(5) ُاملصدرُاملاوَّلُبباءُزائدةُبعد  رُّ ُوقدُا 
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ااام  اا م تانااامااُ  ب ملاالااو كانااأُل أة  وهُّ

                 

مااا اكات يويَ ااااأز يك اَ اااياأُل ةاألااالس  ُّ  

مها:  سدَّ ى الثني فإنَّه يسدُّ م   وإذا ورد  بعد  فعل قلبي  يتعدَّ

 لُّ  اماا  ياااإذا ً  أزَّ امُلحابَّ وا امُ اد زعاوق

 

                   

ََ ي ااالانَّ وأزَّ ا   (1)داوجااا  الااف ماااااا اااأ

 :في محلِّ جرٍّ باإلضافة (5 

فة بأل: _وال سيَّام الّظروُف _بعد األسامء   نة وغري امُلعرَّ  غري املنوَّ

ولقد كنتم متنون املوت من قبل أن تلقوه  ول بعد  ظرف( ه= من قبل لقائ                                                            143آل عمران  )جاء املصدر املؤَّ

 سااااااوى تاحالاياااال ياحلاااٍة وعااانٍي         

              

 أكا لِاُئاهااااا  ـا فااااااَة أز تانا مااااااا  

 

 

ها             ول بعد  اساام( = خمافة  نوم   (2))جاء املصدر املؤَّ

 : رِّ في محلِّ جرٍّ بحرف الجَ  (6

راً  ويكون حرُف   :اجلرِّ ظاهرًا أو ُمقدَّ

   نَّ  لْ ق ِّ  عىل أ نْ  هللا قادرٌ  إ   عىل إنَال  آيٍة ) حرف جّر ظاهر( =                                                                                          37األنعام    أ دةً  لَ دن 

 َماَوإتِّ َوإْلَْرَض ك  إلنَّ َ د ْمنِّ نَّ إَّللَّ
ِ
واَل إ ْ   َأْن تَز  َن َحلِّميًا ََف وًرإ َولَئِّ ََ َّه   ن

ِ
هِّ  إ ْن بَْعدِّ ْن َأَحد  مِّ ْن َأْمَنَكه َما مِّ

ِ
ر(    41فاطر  َزإلَتَا إ  = لئاَّ تَوال  )ُمقدَّ

ر الاَّ  نا ُنقدِّ  املعنى اإلجيايبِّ  م  وامُلاحظ عند  تقدير حرف جر  يدلُّ عىل اّلتعليل أنَّ
 :يف اجلملة ذات 

 (أدرس للنِّجاحألنجح                      )أدرُس أدرُس أن أنجح = 

م  +  ر الاَّ  :نحو ونحو اآلية الكريمة لبيِّ يف اجلملة ذات املعنى السَّ  "ال"ونقدِّ

ئ اَّ أرسب         )أدرس لعدم  الرُّ 
= أدرُس ل   سوب(أدرس أن أرسب 

ر  ل جمرورًا بحرف جر   ُمقدَّ اد   وجدير   وحقيق   خليق   مواقع  منها:  بعدوُيعرب املصدر املؤوَّ ه  َ  وج  ر  وأ ْوىل وأشار  ورغب  وعج وأحقُّ وأْهُل وأ م 

 ..وال النَّافية للجنس: )ال ُبدَّ أن يستجيب القدر( = ال ُبدَّ من استجابة القدر. )وأشار  كِّسى أن ُيرى يف أمرها( = أشار بأن ُيرى..

 :مفعول من أجله (7

ر ن ر، وقد مرَّ أنَّ عربونه مفعوالً من أجله، والكوفيُّون يعربونه جمرورًا بحيُ فُسه، البرصيُّون هو املجروُر بحرف اجلرِّ امُلقدَّ ُباه  رف جر  ُمقدَّ ان ُيعر  م 

رُ يُ  جمروراً  م   قدِّ ن ُيعربه  ،يف مجلة التَّعليل ذات املعنى اإلجيايبِّ  الاَّ ر واعلم أنَّ م  (:كلمة  مفعوالً من أجله ُيقدِّ  )رغبة 

ر ح(أدرُس أن أنجح  = الكوفيُّون ) أدرُس للنِّجا  .(4)مفعول من أجله ، البرصيُّون ) أدرُس رغبة  النَّجاح((3)جمرور بحرف جر  ُمقدَّ

م +  ر الاَّ نا ُنقدِّ (:أو )عدم(  (ال)ومرَّ أيضًا أنَّ ن ُيعربه مفعوالً من أجله كلمة  )خشية  ر م  ، بينام ُيقدِّ لبيِّ  املعنى السَّ
 يف مجلة التَّعليل ذات 

(.ون )أدرُس لأدرُس أن أرسب  = الكوفيُّ  (، البرصيُّون ) أدرُس خشية  الّرسوب  سوب   (5)ئاَّ أرسب  / أدرُس لعدم  الرُّ

                                                                                                                                                                                
عل  ُ َِّّلَّ منصوباُ  لفظاُ  ذفُاملفعولُا وَّلُللعلمُبهُفيبقعُاملصدرُاملاوَّلُاروراُ  بأنُيأيت،ُوقدُحي  ُعُأنَّهُمفعولُبهُ اٍن:أبلغُزيداُ 

ُرا ماُُُُُُُُُُُُُُحمداُ ذذذذمُبأنلغُذذذذذذذذذذذذذأباُهلٍبأُأبُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ مَّدا ....(ُ)ُأبلغُْ=ُُُُُُسيعلوُمباُأّد ،ُوإنُكنو   قوم كُأنَُِّّ 
ُهذذاُُ(2) ُزعذمُوقذدُمذرَّ  ُدرثُاملفعذولُبذه.ُواملَّلحذ ُعلذعُالفعذلُزعذم ُأنَّذهُيتعذدَّ ُملفعوليذهُعذنُةريذقُم صذدرُنقولُ ُاإلعراب:ُاملصدرُاملذاوَّلُسذدَُّمسذدَُّمفعذويل 

ُممَّاُيتعدَّ ُهلماُا نيُصرحيني.  ماّوٍلُسدَُّمسدَّمهاُأك ر 
ُفيهمُ ري ُأنَُّسيوفهم....ُ(1) )سو ،ُ ري،ُم ل(:ُوالُعيب  ُيليهاُاملضافُإليهُدائماُ  ُالكلماتُالَـّ  ويك رُهذاُبعد 
بنزعُاخلاف .ُوُ(3)  بعضهمُي سمّيهُمنصوباُ 
ُإليهُإعرابهنُاملعروفُ ُالعربيَّةُأنَُّاملضافُإذاُح ذ فُيأخذ ُاملمُ(4) ُفنقول:ُُ،ضاف 

ُ: :ُمفعولُبه،ُالعلم  ُ)ةلب  ُالعلم  ُةلب  ُالعلم ُ)ُفنعربُالعلمُ م ضافُإليه(ُونقولُإذاُحذفناُاملأحبُّ بذهُُضاف:ُأحبُّ بذذلكمفعذوالُ  ُُآخذذاُ  ضذافُعنذدماُاملإعذراب 
ُح ذ ف(

ُاملضذذافُ)ر بذذة(ُوكذذانُإعرابذذهُم ح ذذذف  .ُمثَُّ ُر بذذة ُالنَّ ذذاح  ُأنُأجنذذمُوالتَّقذذدير:ُأدرث  مذذنُأجلذذهُفصذذارُاملصذذدرُوهذذذاُين بذذقُعلذذعُاملصذذدرُاملذذاوَّلُفنقذذول:ُأدرث  فعذذوالُ 
منُأجلهُمكان ه. إليهُمفعوالُ   املاَّولُالَّذيُكانُ ُا صلُم ضافاُ 

يكونُاملصُ(5) ُإذاُ  ُر بة ُأنُأةلب  ُالعلمُ=ُجئو  ُأنُأةلب  منُأجلهُإذاُاست عناُاقديرُ)ر بة ُ/ُخشية (ُقبلُاملصدرُاملاوَّل:ُجئو   العلم.درُاملاوَّلُمفعوالُ 



- 24 - 

َ

 :الُمنصوب على االستثناء (8

تي  ( الَّ ( يف كاٍم ُمثب ت:هو الواقع بعد  )إالَّ  بمعنى )لكنَّ

ااح  ُيقحُ  إالَّ ااااااهااف الس      ة  اياااأزَّ للس 

                       

  َ   ااااااياا  َ  ياقااااااى ملاااااااقااالال أ وأَّن 

 :  البدل (9 

ُة املعنى عند  إسقاط  ما قبل ه: ه، وعامُته: صحَّ ُ  يقُع بعد  أمٍر ُمبهم فيفِّسِّ

   أِّنِّ أحبُّكأريُد أن أخربك  شيئًا 

اااالَّ الاااااعاال  م علينااا        اُكاااالَ اضَّ اِه فالَّ

              

 (1)مُ ااااااا يااُم شاكااااااأزَّ أمَّ فٍ  اااااااب  

 وله نوعان:معطوف: ال (19 

ل:  معطوف عىل مصدر مؤوَّ

 عأُل بعاااَدكم     اااااف أَّن  خت َّ اسبااااافاااال حت

            

 (2)موِو أفااا ُق اِمااا  الااا وال أَّن  ليشاااٍ   

 معطوف عىل مصدر رصيح: وقد يكون ظاهرًا أو ُمتصّيدًا: 

 ف   اااااااناياع  َّ اُقااااوتَ   ٍة ابااااُس عابااااول

            

ااا وِي اباااا  لابُّ إيلَّ ِمااااأحااا   (3)س ال ُّ

  َني الِّمِّ َن إلظَّ ََ فَتَك وان مِّ َجَر هِّ إلشَّ  (4)(19البقرة ) َوال تَْقَراب هذِّ

 تنبيهات يف إعراب املصادرِ املؤوَّلة:
ل ال يقع حاالً أو صفةً   (1 ، املصدُر املؤوَّ .  ألبتَّة   (5)وإذا وقع خربًا ُيشرتط أن يكون امُلبتدأ اسم معنى ال ُيدرك باحلواسِّ

مها: علمُت أنَّك قائم  إذا وق (2 سدَّ ى الثني فإنَّه يسدُّ م  ل بعد  فعٍل قلبي  يتعدَّ  .(6)ع  املصدر املؤوَّ

ب صلة  املوصول احلريفِّ ال حملَّ هلا من اإلعراب (3 ل ُتعر   (7)اجلملة بعد  املصادر املؤوَّ

لة ما قد خيفى: (4 ن املصادر  املؤوَّ
 م 

ائدةوالم )التَّعليل، اجلحود، ا "حتَّى"بعد   ََّ م، (1)ل ل جمرورًا با حتَّاى أو الااَّ ( وذلك بأن نجد  ُمضارعًا منصوبًا بأن ُمضمرة، فنعرب  املصدر املؤوَّ

                                                                                                                                                                                

ُالُيصذمُُّ ُم قذدَّر،ُوالعكذر  حبذرفُجذرٍّ ُمفعذوالُ  جلذهُأنُي عذر بُاذروراُ  ُكذانُحذرفُاجلذُواوزُ ُكلُِّمصدٍرُمذاوٍَّلُأ عذر ب  ُإذا ُاملإالَّ م ؛ُ نَُّمعناهذاُالتَّعليذل ؛ُرِّ قذدَّرُالذَّلَّ
ذرت مُ)وهذذاُالُيقبذلُكلمذةُر بذة ُأوُخ ذرت مُ=ُبذأنُحت  ُجذديٌرُأنُحت  ُأنُا كذرمٍُّ=ُ نُاكذرمٍّ،ُوُيتنذ  ُ :ُأنذو  شذية ُقبلذه؛ُلذذاُهذوُاذرورُحبذرفُلذاُيصذمُُّهذذاُ :ُجئذو 

ُم قدَّرُالُ ري .( ُجرٍّ
،ُلعلَُّاهلل ُفضَّلكمُعليناُبأنَُّأمَّكمُشرمي .ةُش ء،ُوللتَّأكُّدُن سقطُاملكلماملصدرُاملاوَّلُبدلُمنُُُ(2) ُأحبُّك  ُبدلُمنهُ)ش ء(:ُأريد ُأنُأخرب كُأيِّ

ُم نُالوافرُملُي نس بُلقائذٍل،ُفيذهُفذنٌُّ ُكلمذةُشذرميُصذفةُقبيحذةُ ُاملذرأذَُّبذدي ُي سذمِّيهُالبَّل يُّذونُالذُوهذاُالبيو  ةُسأضذربُعذنُشذرحهاُصذفحا ،ُمَُّمبذاُي شذبهُاملذدح؛ُ نَّ
ُشذبيهُبالزَّائذد،ُوفيذُعلعُا ءُ ُويستشهدُبهُالنُّحاةُ  ُّجرٍّ اللُّغذةُعلذعُبعذ ُامليذُه"لعلَّ"ُعلعُلغةُع قيلُحرف  جِّذ ُفي ذبُأنردُُّعلمذاءُ  ُتفاصذحنيُالقذائلنيُإنَُّ"لعذلَّ"ُللرتَّ

ليفيذذد ُامل احلذذديثُ يكذونُخربهذذاُم ضذذارعاُ  ذذنُاذذ ءُاخلذربُماضذذياُ  ذذريف:ُُسذذتقبل،ُوم  مُ«.ُُاهللُاةَّلذذ ُعلذذعُأهذذلُبذدرُلعذذلَُّ»الشَّ ُبكسذذرُالذذَّلَّ ُابذذن ُالّسذذكيوُالبيذذو  وقذذدُأنشذذد 
 )لعلِّ(.

...ُ:ُاملصدرُاملاوَّلُمُ(1) ُكلُِّ"ال"ُبعد ُ"واو"ُمسبوقةُبنف .ُأيِّ :ُالواوُحرفُع ف،ُال:ُزائدةُلتوكيدُالنَّف ُ_ُوهذاُشأن  ُع ذوفُعلذعُاملصذدرُاملذاوَّلُأيُِّوالُأيِّ
ُفهوُم لهُ ُِّلُِّنصب.  ُشَّعو 

ُعيٍُّمع وفُعلعُاملصدرُالصَّريمُ"لبر"ُ(3) :ُفعلُم ضارعُمنصوبُبأنُم ضمرةُبعد ُواوُاملعيَّة،ُواملصدرُاملاوَّل:ُوأنُاقرَّ ُواقرَّ
 7ُ/425ةُرائعةُجتدهاُ ُالتَّذكرةُاحلمدونيَّةُإىلُالباديةُفقالته،ُوهوُمنُالوافرُمنُكلمُوُْقُ شوَُّز ّفوُميسونُبنوُحبدلُالكلبيةُإىلُمعاويةُاُ ُعندماُ
ذذابق،ُوالتَُّ(4) ُفذذاءُالّسذذببيَّة،ُواملصذذدرُاملذاوَّلُمع ذذوفُعلذذعُمصذذدرُم تصذذيَّدُمذذنُالكذذَّلمُالسَّ  ضذذمرةُبعذذد 

قذذدير:ُالُيكذذنُمنكمذذاُفتكونذا:ُم ضذذارعُنذذاقصُمنصذذوبُبذذأنُامل
 اقرتاٌبُفكوٌنُمنُالظَّاملني.

فمنُشروطُاحلالُأنُاكونُنكرة. نَُّاملوصوفُُ؛الُيق ُصفةُ ُ(5) الُيق ُحاالُ   قدُيكونُنكرةُبينماُاملصدرُاملاوَّلُمعرفة،ُوهلذاُالسَّببُأيضاُ 
ُأنَُّالعلم ُم فيد.ُ(5)  وإذاُوق  ُبعد ُفعلُيتعدَّ ُل َّل ةُفإنَّهُيسدُُّمسدَُّال َّايُوال َّالث:ُأر ُاملعلِّم ُال َّالب 
مذاوَّالُ  ذَّلومنُاملهمُِّأنُنعلم ُأنَُّهنُ(7) ُأنَُّ)أنَّ(ُا شذكِّلُمصذدراُ  ماُحرفذانُم شذبَّهانُبالفعذل،ُوالفذرق  بني ُ)أنَّ(ُو)إنَّ(؛ُالّشبه ُأهنَّ وفرقاُ  فُ)إنَّ(ُو لذةُ)إنَُّاكُشبهاُ 

تهذٌد(ُُوا عذذر بُاسذتئنافيَّةُ البذا ،ُبينمذاُالُاذ ا  بذنيُقوسذذنيُعنذدُاإلعذراب:ُ)إنَُّزيذداُ  ذدَّدُمعذاُ  دخلُ)أنَّ(ُبذنيُالقوسذذنيُواتذألَّفُاجلملذةُبعذدهاُمذنُا هذذاُوا هذاُوخربهذاُحت 
نشي ا (ُو اعربُصلة ُاملوصولُاحلرّ ُدائما . ُأنَُّ)زيداُ   وخربهاُ:ُعلمو 
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 وُيتاُج إىل تعليق.

 ماااوَو الَّااا َ   هدوااي اااالَ  ايااااباأل  اتامُ 

                   

ًَ َعااااابااااا  الاياااااأح   (2)دالة  و ااااواالاال

ل بعد  )فاء الّسببيَّة، واو املعيَّ   د  :ة، أو( : إذا جاء  بعدها ُمضارع منصوب تكون قد عطف ت املصدر املؤوَّ  عىل مصدر رصيح إن ُوج 

 عيني ....       = ولبُس عباءًة وقراُر عيني أحبُّ ... وتقرَّ عباًء  ولبُس 

ل عىل مصدر ُمتصيَّد م وإن مل نجد مصدرًا رصُياً   املصدر  املؤوَّ
 ن الكام:وإنَّام وجدنا فعًا ن عط ف 

  َني الِّمِّ َن إلظَّ ََ فَتَك وان مِّ َجَر هِّ إلشَّ ن الظَّاملي.                                                   19البقرة َوال تَْقَراب هذِّ  = ال يكن منكام اقرتاب  فكون م 

 (3)= سيكوُن منِّي استشهاد  أو نرص                                                                                      سأستشهُد أو أنترص              

 إذا عُِّس  تأويل املصدر نستخدم كلمة ) كون( يف اإلثبات و )عدم( يف النَّفي  ل ُتساعدانا: (5

ل فاعل(= يَعجني كوُن بعض  احل                        احليوانات قست قلوبا فصارت كقلوب الب َّش! ُيَعجني أنَّ بعض    يوانات... )املصدر املؤوَّ

ًَّ القااااوُم   هم            أزَّ بعَضاااا لااااوع اااايََّة و

    

 ُيعااااا ي جنااااا َحف ةااااا ئٍ  فيطااااا ُ  

ل مفعول به(                                             = ودَّ القوُم كون  بعضهم....                  ) املصدر املؤوَّ

ِّن       أريُد أالَّ تَ ل مفعول به(              ور  ك                            )املصدر املؤوَّ
م  زيارت   = أريُد عد 

ل بعد  )لوال( ُيعرب ُمبتدًأ ويكون خربه حمذوفًا، وإذا وقع  بعد  )لو( ُيعرب  ُمبتدأ خربه حمذوف (6 (  إذا وقع املصدر املؤوَّ أو تقديره )ثابات 

( فاعًا لفعل حمذوف  :تقديره )ثُبت 

لوال أ ْن َمنَّ هللا  علينا 82القصص                                                                         . نُّ اَ  علينا  ثابت                                  = لوال م 

  ٍة اياااعاعى  ً ااى ماااا  أسامااأزَّ و الاااف

 

 ٌل ِما  املا لِ اياالاق _وت أةلاب _ َّن ا اك  

 (4)ألدنى معيشٍة ثابت   سعييو لألدنى معيشٍة / ف سعييفلو ثُبت   أي:     

ل منها مع ما بعدها سدَّ مسدَّ مفعويل  ما قبلها غالبًا، وعامُة َّتفيفها: (7 ب املصدر املؤوَّ ( وُيعر   كثريًا ما َُّتفَّف )أنَّ

 :وأن ُُيذف اسمها بارشًة فاصل ) س، سوف، قد، ال، لن(أن يسبقها فعل يدلُّ عىل اليقي )أيقن علم درى...( وأن يأيت بعدها مُ 

 ْ نْك  َيك ون  مِّ َ َأْن س َ مِّ  َمْرىضعََلِّ ََّ  (5)29لامُل

                                                                                                                                                                                
،ُ:ُ)ه ُاملسبوقةُبالفعلُكانُاملنف ُِّوالجح د:ُادرثُلتن م ،ُال  ع ي م الُُ(2) ُ درث  ُكنو  ماُاأيتُم ُالفعلُأُرُوالز ائدة(:ُما ُاد(:ُأريد ُ نسع.)ك رياُ 

ُ: :ُحرفُابتداء،ُوي ست  ُمنُذلكُحالتانُا عربُفيهماُحرفُجرٍّ ُفائدة:ُاإلعرابُالغالبُلذُحَّتَّ
ُ ُبنياهناُز حَّلُ(ُأ ُن  اول   إذاُجاءُبعد هاُم ضارعُمنصوب:ُابنواُاملدارثُواستقصواُ اُا م َّلُُُُُُُُحَّتَّ

ُويندرُأنُا عرب5ُُالقدرُُطلعِّ إلفجرسَّلٌم يَه حَّتَّ مإذاُجاءُبعد هاُاسٌمُارورُ:ُُ(ُب  . ُالعربيَّةُحرفُع فحَّتَّ
،ُمضذذذارعُمنصذذذوبُبذذذأنُاملضذذذمرةُبعذذذدُالمُالّتعليذذذلُوعَّلمذذذةُنصذذذبهُحذذذذفُالنُّذذذون؛ُ نَّذذذهُمذذذنُا فعذذذالُاخلمسذذذة...ُواملُ(1) مُحذذذرفُجذذذرٍّ صذذذدرُاملذذذاوَّلُليشذذذهدوا:ُُالذذذَّلَّ

ُواجملرورُمُ  ،ُواجلارُّ  تعلِّقانُباسمُالفاعلُم تألِّبني.)لشهادُتم(ُارورُحبرفُاجلرِّ
ذاُبالُ ُالّتقديرُولكّنهُسهٌلُملنُأرادُاعّلمه:ُُ(3) ُاصيُّدُ)انتزاع(ُاملصدرُليرُأمراُ 

/ُمنه..(ُ+ُمصدر يُالفعلنيُاملذكورين،ُونع فُال َّايُعلعُا وَّل.  نأيتُبالفعلُاملساعدُ)كانُمٍِّّ
ُُُوالُُيتن ُأنُيتواىلُمصدرانُماوَّالن:ُ(4)

ُبعضذذذذذذذذذذذذذهمُُُُُُُُُُُُُُُأنَُُّلذذذذذذذذذذذذذوعشذذذذذذذذذذذذذيَّة ُودَُّالقذذذذذذذذذذذذذوم ُ
 

ُي عذذذذذذذذذذذذذذذذذارُجنذذذذذذذذذذذذذذذذذذاح  ُةذذذذذذذذذذذذذذذذذذائٍرُفي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذريُ ُ 
ُكون ُبعضهم...(/ُل   ُأوُم بتدأُخربهُِّذوفُاقديرهُ ابٌو.ُُُُُُُُُُُُُُ    ..:ُمفعولُبهُ)ُودَُّالقوم   :ُفاعلُلفعلُِّذوفُاقديرهُ ب و 

ُعل ذذم ،ُوا هذذاُاحملذذذوفُمذذ ُالتَّقذدير:ُعلذذمُأنَّذذهُسذذيكون ُمذذنكمُمرضذذع،ُأْن:ُُ(5) ذأنُاحملذذذوف،ُواملصذذدرُاملذذاوَّلُسذذدَُّم سذذدَُّمفعذذويل  فَّفذذةُمذذنُال ّقيلذذةُوا  هذذاُضذذمري ُالشَّ خم 
ُخربهاُ لةُ)سيكونُمنكمُمرضع(:ُصلةُاملوصولُاحلر ِّ،ُ)سيكونُمنكمُمرضع(:ُ ُِّلُِّرف ُخربُأنُاملطاخفَّفة.

ُعلعُاليقنيُفقدُ ُعلعُالظَّنُِّ ُقولهُاعاىل:ُوقدُالُيسبقهاُفعٌلُدالٌّ ُع ل ْيه ُأ ح دٌُسبقهاُفعلُدالٌّ ُأ نُلَّنُيذ ْقد ر    5البلدُأ حي ْس ب 
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 : املبحث

 :إعراب اجلُمَل 
  س( م  ف ئدُة وجوً إع اب اجلمِل يف الع بيَّة؟

 ولو قلنا: (1)الَّذي تتمُّ به الفائدة يف اجلملة  هو اجلَءُ اخلرب   نحن نحفُظ أنَّ 

: مبتدأ، جاء  فعل  ماٍض والفاعل تقديره  اإلعراب: ،زيد  جاء   لواجهتنا ُمشكلتان: بقي امُلبتدأ دون خرب، وتامَّ معناى اجلملاة االساميَّة  "هو"زيد 

ن هنا علمنا أنَّ يف الكام خربًا ال نجُده عند  إعراب امُلفردات؛ لذا كان هناك  ى إعاراب اجُلمال، فاأعرب قبل  وجود خرب وهذا حُمال. وم  ما ُيسمَّ

ها.  ( يف حملِّ رفع خرب ألنَّ املعنى تمَّ بذكر   النُّحاُة مجلة )جاء 

 س( هل ِم  حوابط لنض  قوسني و ع ي أزَّ هن ك مجلة  بينهام؟

ربيَّة نوعان  "اجُلمل يف اللُّغة الع 

 :اسميَّة -1
1-.  مبتدأ +خربه = النّحُو ممتع 

. إّن أو أخواهتا +خربها =-2  إّن النّحو  ممتع 

 : صلة املوصول احلريّف. {ها + ممتع }اسم )أّن( +خربها =أحبُّ النّحو  ألّنُه ممتع  -3

ن، ما( الَّّشطّيتي الواقعتي ُمبتدًأ:-4  اجلملة الَّّشطّية الكربى املبدوءة با )م 

ن يفهْمُه ينجْح النَّحُو )   (:يف حملِّ رفع خربم 

 :فعليَّة -2
 = مات  زيد  فعل الزم+ فاعل  -1

 فعل متعد  +فاعل +مفعول به = شاهْدُت زيداً -2

 كان أو أخواهتا +خربها = كان زيد  نشيطاً -3

 الواقعتي مبتدًأ: "ما"و "ما ن"اجلملة الَّّشطّية الكربى الّتي ال تبدأ با  -4

ُتاااااه            اناااااا ياأُل )إذا قانااااااوك  ف ج َذب 

            

 اجلاااا اب   َ ابااااا َو( أو تا يل ماااااباااااح 

 يف حمّل نصب  خرب كنُت  

 املنادى = يا زيدُ  -5

م= )واَ( إن جتتهْد يف النَّحو تنجْح. -6 س   الق 

اال( -7 ُه: )أتعّجبًا( و)ُسؤ  ْت ل   املفعول املطلق مع عامله=موالي  يعجُب كيف مل تتقنّعي    قال 

 أي :أتتعّجب تعّجبًا وتسأُل سؤاال

: : ال يشّكُل كلُّ مفعولماحظة  مطلق مجلة مستقّلة إاّل مع عامله فلو قلت 

 ،إذًا لدينا مجلة  واحدة. مذكور  وغرُي داخل بي القوسي "أحبُّ "ألنَّ فعل ها   ل مجلةال تشكِّ  )حّباً (=]أحبُّ النّحو  )حّبًا( مّجاً [

 مُالحظات يف حتديد اجلُمَل:
 :ارص اجلملةي إذا تعّلقت بأحد عناألصحُّ إدخال شبه اجلملة بي القوس  (1

ن باب االختصار.                 َ  بشكل أضعف وهذا م  ( صباحًا فهذا جائ  )جاء زيد  صباحًا( ، ولو قلت  : ) جاء زيد 

 : إدخال الواو أو الفاء ضمن  القوسي أو إخراجهام ال يؤثِّر يف إعراب اجلملة: (2

                                                 
ُا لفيَّةُمالكُالُابنُ قُ(2) ُ:صاحب 

املذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذتمُُّالفائذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدةُُُُُُُُُُُُُُ ُواخلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرب ُاجلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذزءُ 
 

ُشذذذذذذذذذذذذذذذاهدهُْ،ُوا يذذذذذذذذذذذذذذذاديُبذذذذذذذذذذذذذذذرٌُّكذذذذذذذذذذذذذذذذُاهللُ  
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)وهو ي                 ضحك(=حاليَّة.جاء زيد  و)هو يضحك(=حاليَّة ، جاء زيد 

ة ال إنشائيَّة  (3  : مجلُة اخلرب+ الّصفة +احلال +صلة املوصول+ امُلضاف إليه.   جيُب أن تكون خربيَّ

([ ، ملاذا ن عدُّ )جاء( الّثانية مجلًة بمفردها وال نعدُّ )جاء( األوىل مجلًة مستقلَّ  (4 ( ، ]زيد  )جاء   ًة؟: )جاء زيد 

ه ال يشّكُل مجلًة بينام الّثانيُة مؤّلفة من فعل +فاعل )ضمري مسترت(ألنَّ األوىل مؤّلفة من              حد  وقاد مارَّ أنَّ الفعال + الفاعال  فعٍل والفعُل و 

ان مجلةً   .ُيشكِّ

ُدها ونعرُبا  (5  وإنُكان وُِّذوفة :بعُض اجُلمل نحدِّ
ُالَّذيُ ُاملس دُ،ُالتَُّ(ُأ (ُ ُاملس د. لةُالصِّلةُبنيُاالسمُاملوصولُوشبهُاجلملةُ:ُشاهدت   "صلةُاملوصول"ُقدير:ُالَّذيُ)استقرَّ

ُُ(ُب أراد ُاحلياة.ُ"ِّلُّهاُإذابعد  ُيوماُ  أراد ُاحلياة،ُالتَّقدير:ُإذاُ)أراد (ُالشَّعب  ُيوماُ  ُيليهاُاسٌمُ:ُإذاُالشَّعب   جرٌُّباإلضافة"ُالشَّرةيَّةُالَـّ
ُيليهاُاسٌم:ُُ(ُت ُإنُالشَّرةيَّةُالَـّ نَ بعد  ْن َأَحٌد مِّ

ِ
ْره   َوإ تََجاَرَك فَأَجِّ نَي إس ْ ْْشِّكِّ ُ"استئنافيَّة"لتَّقديرُ ا5ُالتَّوبةُإلْم   :ُإن)است اركُأحٌد(...ُاست ارك 

..ُ"استئنافيَّة":ُلقدقبلُُ(ُث ُلتأانيَُّمنيَّـ،ُوالتَّقدير:ُ)أقسم ُباهلل(ُلقدُعلمو   ولقدُعلمو 
:ُُ(ُج ُقرأا ه،ُوالتَّقدير  ُ"ُافيَّةناستئُبُقرأا هُ"الكتاُ(قرأتُ ) ُأسلوبُاالشتغال:ُالكتاب 

 اجلمل الَّيت هلا حملٌّ مِنَ اإلعراب:

1)  
 
 :الواقعة خربا

ه وتكون بعد  امُلبتدأ وإنَّ وأخواهتا يف حملِّ رفع وبعد كان وأخواهتا يف حملِّ نصب وال   خرب 
ان تأيت بعد  امُلبتدأ الَّذي مل يستوف  ُبدَّ هلاا م 

 عائد:

 .(1)يدًا )يقرأ(زيد  )يقرأ(، كان زيد  )يقرأ(، إنَّ ز 

 نصب مفعول به: (2
ِّ
 الواقعة يف حمل

 تكثُر يف موضوعي: بعد  القول فتكون مقول  القول يف حملِّ نصب مفعوٍل به، بعد  األفعال القلبيَّة فتكون مفعوالً ثانيًا:

)  ، ظننُت زيدًا )يدرُس((2)قلُت: )العلُم ُمفيد 

 باإلضافة: (3
ٍّ
 جر
ِّ
 الواقعة يف حمل

...(تقُع بعد  الّظر ، عشيَّة  ، وقت  ، يوم  فة بأل: ) إذا، مّلا، كلَّام، حي   (3)وف غري املنّونة وغري املعرَّ

( فقد تنجُح.  إذا )درست 

رط (4
َّ
 جزم جواب الش

ِّ
 :الواقعة يف حمل

 هلا رشطان:

ان، أينام، حيثام، أنِّى، أي( ن، ما، مهام، متى، أيَّ  أن تكون األداُة جازمة: )إْن، م 

 (4)أو با إذا الفجائيَّة أن تقرتن بالفاء

 إن تدرْس )فأنت  ناجح(.

                                                 
ُعمروأاملقصودُبالعائدُالضَّمري ُأوُ ريهُممَُّ(2) ُاُيربطُبنيُاملبتدأُوخربهُفَّلُُيكنُأنُنقول:ُزيٌدُيدرث 

زمُأوُاملتعذذدِّيُالَّذذذيُاسذذتو ُمفعولذذهُبعذذدُ"م ذذن" ذذرطُالذذَّلَّ :ُم ذذنُ)اتهذذد(ُيذذن م،ُمذذاُ"مذذا"ُالّشذذرةّيتنيُالذذواقعتنيُم بتذذدأُ ُوُوأك ذذرُمذذاُُفذذعُاخلربيَّذذةُعنذذد ُوقوعهذذاُفعذذل ُالشَّ
حُينبْو.  )يزرعه(ُالفَّلَّ

ُكذاشاع ُ ُ(1) اُ ُِّلُِّنصذبُمفعذوٍلُبذهُإذا ُالقولُالُِّلَُّهلاُم نُاإلعرابأُوهذاُخ أُصوابهُأهنَّ ُأنَُّمقول  للمعلذوم،ُو ُُمدارسناُأنُيتعلَّمُال َّالب  نُالفعذلُم بنيَّذاُ 
للم هول:ُقيل:ُ)العلم ُم فيد(. ُكانُالفعلُمبنّياُ   ِّلُِّرف ُنائبُفاعلُإذا

ُالنَّكراتُصفاُ(3)  تُوبعدُاملعارفُأحوالُوبعد ُالّظروفُضيوفُ)مضافُإليه(.اجلملُبعد 
والُم عرَّفا ،ُفَّلُنقول:ُأمٌَّةُا ُيكونُمنوَّناُ  ُاسبقُاملضافُإليه(ُ ُالعربيَّةُأالَّ .ومنُشروطُاملضافُاجلام دُ)أيُالكلمةُالـّ ،ُا مَّة ُالعرب  ُلعرب 

ُكان و:ُا يَّةٌُُ(4) ُةلبيٌَّةُوجبام ٍدُُُُُُومباُولنُوبقدُوبالتَّسويف.ُاقرتنُ لةُجوابُالشَّرطُبالفاءُإذا
بذْه ْمُس يِّئ ٌةُمب  اُق دَّم ْوُأ ْيد يه ْمُإ ذ اُه ْمُيذ ْقن   ونُ وشواهدُاقرتانُجوابُالشَّرطُبذذُإذاُالف ائيَّةُقليلة،ُومنهاُقول هُاعاىل:ُ  35الرُّومُُو إ ْنُا ص 
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:ا (5
 
 لواقعة صفة

 :إىل عائد ، وحتتاُج (1)املحضة تأيت بعد  النَّكرات

َّقوإ دومًا ت رجعون فيه إ   هللا  (2)281البقرة  وإت

6) :
 
 الواقعة حاال

 وبعد  واو احلال. (3)املحضة تأيت بعد  املعارف

 (4)حك(.جاء الطِّفُل )يضحك(،  جاء و)هو يض

7) :
ٌّ
ابعة جلملة هلا حمل

َّ
 الت

 زيد  )يدرُس( و)ينجح(

 ول لاااه ايحااال  )ال ُتقااايَم َّ عناااد  (       اأقااا

           

ااااُوإالَّ فكااا   (5)   واجلهاااِ  ُمسااالاما   يف الس 

 اجلمَل الَّيت ال حملَّ هلا: 

ة: (1
َّ
   االستئنافي

ن حيُث   املعنى ُمنفصٍل من حيث اإلعراُب: تقُع يف بداية الكام، أو بعد  كام ُمتَّصل با م 

مري يف )رمحه( يعود لَيٍد، ولكن ال عاقة  إعرابيًَّة بيان َُ(: رمحه اَ ُمتَّصلة بام قبل ها يف املعنى فالضَّ هام؛ فاا نجاُد مات  زيد  )رمحه ا

ى ملفعول ه يف ا ( خرُبه يف )رمحه اَ( وال فعًا يف األوىل تعدَّ  (6)لثَّانيةُمبتدأ يف )مات  زيد 

                                                 
ُكبرٌي،ُاملوصوفةُبنكرةُ::ُوه تصَّةخمُ :ُرجٌل،ُبيٌو...ُِّضةالنكرةُنوعان:ُُ(2) ُإعرا اُأوُاملضافةُإىلُنكرة:ُرجٌل :ُرجل ُعلٍم،ُواجلملُبعدُالنَّكراتُاملطاختصَّةُاوز 

.) أوُصفة :ُجاء ُرجٌلُعلٍمُ)يضحك   حاالُ 
ُباإلضذافةُوإنُس ذبقوُبظذرفُ)يومذا (؛ُُبق ُم َّلحظتان:ُأعربنذاُ لذةُ)ا رجعذونُ(1) ُجذاء ُمنوَّنذا ،ُوالظَّذرفُقبذلُاملضذافُإليذهُالُفيذه(ُصذفة ُالُ ُِّذلُِّجذرٍّ  نَُّالظَّذرف 

ُينوَّن.
ُالنَّكراتُصفاتُماُيأيتُبعذدهاُم باشذرة ُدا ذاُمذاُيعذودُفيذهُالضَّذمريُلنكذرةُم نُاملفيد ُ ُإعرابُ لةُالصِّفةُواحلالُأنُنعلمُأنَّهُليرُاملقصودُبقولناُاجلملُبعد  وإ َّ ئمذاُ 

ُم ال:
ُيعودُإىلُامللعبُوهوُمعرفة.ُةفٌلُإىلُامللعبجاءُ ُباجلماهري(:ُحاليَّة؛ُ نَُّالضَّمريُ ُيغصُّ ُ)يغصُّ

 لملعب.جاءُةفٌلُإىلُامللعبُ)يبك (:ُ ُِّلُِّرفُصفةُوإنُجاءتُقبلُمعرفةُ)امللعب(؛ُ نَُّالضَّمريُ ُ)يبك (ُيعود ُلل ِّفلُالنَّكرةُالُل
ُ)يعوي(.فقدُاكونُاملعرفة ُ ري ُِّضة،ُوه ُاملعرَّ (3) ُالذِّئب  يعوي.ُفةُبألُاجلنسيَّة:ُشاهْدت  ُذئباُ  ُاعريفا ؛ُ نَُّاملع :ُشاهدت   فذُ"أل"ُهذهُملُاعط 

ُإيلُُِّ(4) ُباردُوأك رُماُُفعُاحلاليَّةُعند ُوقوعهاُم ُ"لو"،ُ"إن"ُالوصلّيتني،ُومهاُالَّلتانُالُحتمَّلنُمع ُالشَّرطُوا سبقانُبواو:ُاعال  ُكانُاجلوُّ ُا م ُ)وإْن ا (،ُحتبُّ
 ةفل هاُ)وإنُأساء(.

ماُالتبرُالبدليَّةُبالّتفسرييَّةُم ل:ُ(5) يك مُمِّْنُ )الُا قيمنَّ(ُبدلُمنُ)ارحل(ُفه ُم لهاُ ُِّلُِّنصب،ُوك رياُ  اُالَّذ ين ُآ م ن واُه ْلُأ د لُّك ْمُع ل عُجت  ار ٍةُا ن   ي اُأ يذُّه 
اٍبُأ ل يٍمُ*ُاذ ْام ن ون ُب اللَّ ٌرُلَّك ْمُإ نُك نت ْمُاذ ْعل م ُوع ذ  يذْ ك ْمُذ ل ك ْمُخ  ُاللَّه ُب أ ْمو ال ك ْمُو أ نف س  ُس ب يل  ُُنُ ه ُو ر س ول ه ُو جت  اه د ون ُ   )اامنونُباهلل...(ُافسرييَّة22ُُ_20الصَّفُّ

ُللتِّ ارة.
ُالرَّحيلُنفس ه،ُواإلُيانُباهللُهوُالّت ارة ُنفس ها.ُالشَّبه:ُأنَُّالبدليَّةُوالّتفسرييَّةُمهاُماُقبلهماُنفس هُفَّلُا قّيمنُهو

اأيتُاجلم يأيتُالبدلُليزيد ُوضوح ه،ُاملفسَّرُ)جتارٍة(ُيكونُم بهماُ  الُحيتاجُإىلُشرحُمثَُّ ُلةُالّتفسرييَّةُفتوضِّح ه.الفرق:ُاملبدلُ)ارحل(ُمنهُيكونُواضحاُ 
ُبق ُ ُاجلملُذاتُاحمللُِّم َّلحظتان:ُ

خربيَّةُالُإنشائيَّةُأي:ُحتتملُالتَّصديقُوالتَّكذيب.اخلربية،ُالصُُِّ(ُأ  فة،ُاحلالّية،ُاملضافُإليه:ُابُأنُاكونُ َّلُ 
ُب فٍلُ)يبُ(ُب ك (=ُباٍكُ.ُالح ُم عظ مُهذهُاجل ملُااوَّلُمبفردُي سهِّلُإعرا ا:ُزيٌدُ)يدرث(ُ=ُدارٌث،ُجاءُزيٌدُ)يضحك(=ُضاحكا ،ُمررت 

(ُحاليَُّملُ اجلُفرداتُهوُإعرابُ أنَُّإعرابُامل (:ُخربيَّةُودارٌث:ُخرب،ُ)يضحك  فر دُالُيصمُُّ ُمقولُمبُ ةُوضاحكا :ُحال...ُوالتَّأويلُنفس ه،ُ)يدرث 
 القولُوجوابُالشَّرط.

بُوي عربوهناُحاليَّة:ُ(5) ُماُُفعُاالستئنافيَّةُعند ُوقوعهاُ ُهنايةُالبيوُحاملة ُحكمة ُفي طاخ كُك رٌيُمنُال َُّّلَّ ُوأك ر 
ُأحذذذذذذذذذذذذذذذذداٌثُُذذذذذذذذذذذذذذذذرَّْمن ُإخذذذذذذذذذذذذذذذذويتُُُُُُُُُُُُُُُُاتذذذذذذذذذذذذذذذذاب ُ 

 
 ) ُوشذذذذذذذذذذّيْو ُرأسذذذذذذذذذذ ُ)واخل ذذذذذذذذذذوبُا شذذذذذذذذذذيب 
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ة: (2
َّ
 االعرتاضي

ُ املعنى. (1)تقُع بي  شيئي ُمتازمي  وُيؤتى با لتأكيد الكام وألغراٍض باغيٍَّة ُأخرى؛ لذا إسقاُطها ال ُيغريِّ

 علُم املاااا   ين ُعااااه(             ام  )فااااالاااااواع

            

 (2)أز ساااوَي ُيقلااا كااالُّ مااا  ُقاااِديا 

ة: (3 
َّ
فسريي

َّ
 الت

ن ُمبهٍم وتكثُر يف هي الكاشفة  : أربعةحلقيقة ما تليه م   مواقع 

طيَّتي:ُ(َأ  إذا جاء االسُم بعد  )إذا( )إْن(  الَّشَّ

ًَ احلياااااا َة(          ااااااعُب يوماااااا   )أيا  إذا ال َّ

               

 (3)فاااااال ُبااااادَّ أز يسااااات يَب القاااااَدي 

 يف ُأسلوب االشتغال:ُ(َب 

  َْرانه   وإلقمر  (4)       يس إلقدمي َلعرجونِّ  عادَ  حَّتَّ  َمنازلَ  قدَّ

 وضيح ) يشء، أمر، عمل، جتارة...( :بالتَّ  ال ُتعرف إاّل  بعد  أدوات التَّشبيه )ك، مثل...( أو األشياء امُلبهمة الَّتيُ(َت

( أنا مثُلك    )أحبُّ النَّحو 

 إز كاااا ز لل هاااال يف أحوالناااا  علااااٌل      

          

 فاا لعلُم ك لط ااب  )ي اا ف تلكااُم العلااال( 

 

 

عرُ(َث ة: وهي نادرة يف الشِّ  وُمستعملة يف القرآن الكريم: ،مع )أن( الّتفسرييَّ

  فأوحينا إليه  أن  اصنع  الُفْلك  (5)27املؤمنون 

 

 

                                                 
 أيُماُحيتاجُكلٌُّمنهماُاآلخر:ُمبتدأُوخرب،ُفعلُوفاعل،ُفعلُشرطُوجوابه.ُ(2)
ُمنهُ وأشهرُُ(1) ُ:االعرتاضيَّةُ ُماُاتألَّف 

ُله:النِّداءُالَُّ(ُأ  ذيُالُجواب 
ُالعيذذذذذذذون ُ)صذذذذذذذَّلح ُالذذذذذذذدِّين(ُنذذذذذذذاظرٌةُ ُُُُليذذذذذذذو 

 
ُالَّذذذذذذذذذذذذيُارمذذذذذذذذذذذ ُبذذذذذذذذذذذهُالبيذذذذذذذذذذذدُ   ُإىلُالعذذذذذذذذذذذدوِّ

 الدُّعائيَّةُبني ُم تَّلزمني:ُُُُُ(ُب 
ُاهلل (ُوقذذذذذذذذذذذذذ  ُسذذذذذذذذذذذذذيوفناُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُاذذذذذذذذذذذذذذكَّرُ)هذذذذذذذذذذذذذداك 

ُُُُُُُ 
ُعسذذذذذذذذذذذذذذذذذذريُ   ُق ذذذذذذذذذذذذذذذذذديٍرُواملكذذذذذذذذذذذذذذذذذرُّ ُببذذذذذذذذذذذذذذذذذاب 

ُبنيُم تَّلزمني:ُُ(ُت   الُأباُلك 
ُاحليذذذذذذذاةُومذذذذذذذنُيعذذذذذذذْ ُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُاكذذذذذذذاليف  ُسذذذذذذذئمو 

ُُُ 
ُ)الُأبذذذذذذذذذذاُلذذذذذذذذذذك(ُيسذذذذذذذذذذأمُ ُمثذذذذذذذذذذانني ُحذذذذذذذذذذوالُ  

ُكانُإعرا اُحاليَّة ُأص  ُاملع ،ُفإذاُمحلوُاجلملةُالواقعةُبني ُم تَّلزمنيُفائدةُ ُالكَّلم ُمَّ:والح ُأنَُّإسقاطُهذهُاجلملُالُيغيذِّر 
ُاجلملةُاالعرتاضيَّ ُبالربد.ُفقدُمحل وُفائدةُوه ُاصويرُحالةُاجلّو،ُوقدُكانُحبث  (:ُأشعر  ُ)وامل رُينهمر  ةُ ُكتابُأستاذناُد.ُعمرُقلو 

ص  57مص فع)املفصَّلُ ُإعرابُاجلمل(ُمميَّزاُ 
:ُفاعلُلفعلُِّذوفُاقديرهُ"أراد "ُي فسِّر هُاملذكورُوالّتقدير:ُإذاُأراد ُالُ(3) أراد ُاحلياة،ُ لةُ)أراد(ُإذا:ُأداةُشرطُ ريُجازمةُم تعلِّقةُجبوا ا،ُالشَّعب  ُيوماُ  شَّعب 

ُالنُّحاةُهذاُ نَُّأدواتُااحملذوفةُ ُِّلُِّ اُفسَّر ْتُالفعلُاحملذوف.ُوقدُاكلَّف  ُباإلضافة،ُو لةُ)أرادُاحلياة(ُاملذكورةُافسرييَّة؛ُ هنَّ لشَّرطُالُادخلُعلعُجرٍّ
 ا  اء.

اُفسَّرتُالفعلُاحملُ(4) :ُمفعولُبهُلفعلُِّذوفُاقديرهُ"قدَّرنا"،ُ لةُ)قدَّرناه(:ُافسرييَّة؛ُ هنَّ ُذوف.القمر 
ُقرأا ه،ُالولد ُضربتُ  هُفعٌلُم تعدٍُّاستو ُمفعوله:ُالكتاب  ه،ُي عربُاالسمُاملنصوبُمفعوالُ وأسلوبُاالشتغالُ ُالعربيَّةُقائٌمُعلعُبدايةُالكَّلمُباسمُمنصوبُوبعد 

علعُاالشتغال،ُوا عربُاجلملةُالتَّاليةُافسرييَّة. منصوباُ   بهُلفعلُِّذوفُأوُا اُ 
ُ:نعرفهاُإذاُاستوف ْوُشروةهاُالّتفسرييَّة؟ُُ"أن"كيفُنعرفُُ(5)

 أوحينا،ُأشرنا،ُةلبنا...ُ،ُم ال:ع ُالقولُدونُحروفهُ)ُق،ُا،ُل(أنُا سبقُجبملةُم تضمِّنةُمُ(ُأ
 اامَّةُا ركان؛ُأيُمالَّفةُم نُمبتدأُوخربُأوُفعلُوفاعل...ُأنُاتأخَّرُعنهاُ لةُ(ُب
ُفَّلُنقول:ُُ(ُت ُيدخل ُعليهاُحرفُجرٍّ  بأن...اُأوحينأالَّ

ُأنُيليهاُفعل ُا مرُم باشرة .  ويغلب 
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 جواب القسم: (4

 :ثاثة أنواعهلا 

يح: ُ(َأ * إنَّ اإلنسان لفي ُخِّْس قسم الرصَّ  (1)2_1العرص  والعرص 

  ٍ         اِّياااالَعمااا َ ومااا  عمااا َ عااا َّ ب

             

د  طقااأل ُبطااال  عاا َّ ا قاا يُ (اقااا)ل 
(2) 

ر: له قرائُن منها:ُ(َب   القسم امُلقدَّ

ئة للقسم يف )لئن( _ا م املوطِّ  (3)7إبراهيم رُتم ألزيدنَُّكملئ ْن شكيليها مجلة قسميَّة:  الاَّ

ناالم القسم يف الفعل امُلضارع امُلتَّصل بنون التَّوكيد:  _2 ن هدينَُّهْم ُسُبل   69العنكبوت  والَّذين  جاهُدوا فينا ل 

القد:  _3 يَّ ر   شيئًا ف 
 (4)27مريم  لقد جئت 

: بعد ألفاظ حتمل معنى القسم ) ميثاق، عهد، أيامن...ُ(َت  .(القسم اخلفيُّ

 تعاااا َّ فااااإز  واثقتنااااف )ال ختااااو نف(         

            

 (5) كاا   مثااَل َماا   ياا  ذئااُب يصااطحب زِ  

 5) :
ِّ
 واالمسي

ِّ
 صلة املوصول احلريف

ة: أريُد أن )أراك(  احلريفُّ بعد  األحرف املصدريَّ

 االسميُّ بعد  األسامء املوصولة: جاء  الَّذي )أحبُّه(

رط غري اجلازم أو اجل (6
َّ
قرِتن بالفاء:جواب الش

ُ
 ازم غري امل

(، إن تدرْس )تنجح(.  إذا درست  )نجحت 

 هلا: (7
َّ
ابعة جلملة ال حمل

َّ
 الت

.)  العلُم ُمفيد  و)اجلهل ضارٌّ

 :(6)معرفة إعراب الواو

 أوَّالً: احلاليَّة :
ة ال إنشائيَّة: _1 اجلملة احلاليَّة خربيَّ  

  االستفهام   مجلةُ  أي جيب أن تقبل التَّصديق والتَّكذيب؛ لذا ال تقعُ  
 
.أو األمر .... حاليَّةً  أو النِّداء  

حلظة  حدوثه: اجلملُة احلاليَّةُ  حتدُث  بعاملٍ  تقرتنُ  _2  

الكهربائيُّ و أنا أدرس : ارُ زيد  وهو يضحك / انقطع  التَّيّ  غالبًا هو الفعل مثال: جاء العامُل    

من اجلملة احلاليَّة والفعل قبلها يقعان يف حلظة واحدة من ََّ .(7) ال  

                                                 
ُواجملرورُم تعلِّقانُبفعلُالقسمُاحملذوف:ُأقسم ،ُ)إنَُّاإلنسان ُلف ُخسرُ(2) ُوقسم،ُالعصر:ُاسمُارور،ُواجلارُّ (:ُجوابُقسمُالُِّلَُّوالعصر:ُالواوُحرفُجرٍّ
 هلا.
مُالمُاالبتداءُ_وليسوُللقسمُوإنُكانُمعُ(1) (:ُاعرتاضيَّةُبنيُلعمري:ُالَّلَّ ناهاُالقسم_ُع مري:ُمبتدأُوخربهُِّذوفُاقديرهُ)قسم (،ُ)وماُعمريُعلّ ُ نيَّ

 القسمُعمريُوجوابه،ُ)لقدُن قوُب  َّل ..(ُجوابُقسمُالُِّلَُّهلاُمنُاإلعراب.
:ُفعلُمااُوهوُُ(3) مُموةِّئةُللقسم،ُإن:ُحرفُشرطُجازم،ُشكرا   ُجوابُالقسم،ُأزيدنَّكم:ُم ضارعُمبٍُُّّواقعةٌُُمُ كم:ُالَّلَُّ ُِّلُِّجزم،ُ زيدنَّلئن:ُالَّلَّ

 علعُالفتمُالاِّصالهُبنونُالّتوكيد،ُ) زيدنَّكم(:ُجوابُقسم.
مُ ُ)لقد(ُواقعةُ ُجوابُقسمُم قدَّر،ُوالتَّقدير:ُوالل هُلقد..ُواجلملةُبعد هاُجوابُقسم.ُ(4) إعرابُالَّلَّ  دائماُ 
اُحاليَّة ُأوُاعرتاضيَّة.ُم عظ مُشواهدُالقسمُنقلت هاُعنُ)املفصَّلُ ُإعرابُاجلمل(صُ)الُُونٍّ(ُجوابُقسمُويُ(5) إعرا    78صمُُّأيضاُ 
ُكانوُعاةفةُفاجلملةُبعدهاُاُ ُ(5) ُكانوُحاليَّةُفاجلملةُبعد هاُحاليَّة،ُوإذا اُإذا ُالواوُأينماُوقعو؛ُ هنَّ ُإعراب  ُعر بُمع وفةُ...منُاملهمَُّأنُنعرف 

ب:ُهلُحتديدُقوس  ُاجلملةُقبل ُالواوُأوُبعد هاُيادِّيُإىلُاختَّلفُإعرابُاجلملة:وقدُيد ُورُاستفساٌرُعنُالواوُ ُذهنُال َُّّلَّ
ُأنَّهُالُاختَّلفُفهذهُاجلملةُحاليَّةُ ُاحلالتني.ُوالج ابجاءُزيٌدُو)هوُيضحك(ُ/ُجاءُزيٌدُ)وهوُيضحك(ُُُ

 [when I was studying the light went out]غةُاإلنكليزيَّةُبالتَّقاة ُالزَّمٍُّ ُاللُُّهذاُشبيهٌُ(7)
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اُر.ويقول النُّحاة: احلال قيد  لعاملها؛ أي مل ينقطع  التَّّياُر إالَّ وأنا أدرُس. وليس معناه أِّنَّ مل أدرس إالَّ وقد انقطع التَّيّ   (1) 

تكون ُمقيَّدًة ال ُمطلقًة: _3َ  

ة فمثًا: ]جاء زيد  وهو يضحك / وصلنا و د وتنتهي بعد  ُمدَّ مُس ُمَّشقة [ مجل  حاليَّة.أي تبدأ بوقت حُمدَّ الشَّ  

مُس صفراءُ ر  ك  و لكن ال أستطيع أن أقول:] جاء زيد  وهو ذ   .../ وصلنا والشَّ رة  [، ُمدوَّ  

تة.  مس حاالت مؤقَّ حك و إرشاق الشَّ ة وال تتغريَّ بعد  حي، بينام الضَّ ا ُمستمرَّ ا مجل  حاليَّة؛ ألَّنَّ وأزعم أَّنَّ (2) 

 ثانياً: العاطفة:
جميُئها يف موضعي: يكثُر  وإذا عطفت  اجلمل   (3)ًا أو أشباه مُجلتعط ف ُمفرداٍت أو مج  

ج الثَّامن وحرضت حمارضة أدٍب ... هُت للُمدرَّ  1_ تعطف أحداثًا ُمتتالية :  دخلُت اجلامعة  و اجتَّ

الً بالواو الفاء  ) دخ
ابقة ُمستبد  ا، اقرأ اجلملة السَّ تها وضُع الفاء مكاَّن  ُل علينا معرف  هت . . فحرضُت...(و ُيسهِّ لُت ..فاجتَّ  

تعطف مجًا اسميَّة يف سياٍق واحد: _2  

  (4) .العلُم مفيد  واجلهُل ضارٌّ 

 ثالثاً: االعرتاضيَّة:
تقع بي  شيئي ُمتطالبي ُمتازمي _1  

ُد البيت  شيئًا من الفائدةأو احلاليَّة فحذُفهام يُ ُيؤت ى با لتقوية  الكام  وتسديده؛ لذا ال يؤثِّر حذُفها غالبًا يف معنى الكام بخاف العاطفة  _2 .فق   

 رابعاً: االستئنافيَّة :
، والطَّريقُة امُلثىل ملعرفتها تتمثَُّل باستبعاد احلاليَّة و العاطفة و االعرتاضيَّة لعدم (5)تقع يف بداية الكام أو بعد  كاٍم غري  ُمتَّصل بام قبل ه يف اإلعراب

ها ال يبقى سوى االستئنافيَّة. واحدةٍ  رشوط كلِّ  ق  قُّ حت   كام سلف، وعند   

:ةمهمٌّ اتتنبيه  

ة األركان _1َ ((6))بعد الواو احلاليَّة واالستئنافيَّة واالعرتاضيَّة )والعاطفة إذا عطف مُجًا( تأيت مجلة تامِّ  

2_ : تة جيوز الوجهان واحلاليَّة أصحُّ ًة ُتعرب اعرتاضيَّة وإذا كانت مؤقَّ إذا كانت اجلملة الواقعة بي  ُمتطالبي ُمستمرَّ  

ة. ة ُمستمرَّ ا حالة عامَّ ع(: أحبُّ املال    = اعرتاضيَّة؛ ألَّنَّ  قلُت )واإلنسان طامَّ

(: أحبُّ املال            = حاليَّة؛ أل ب  تة.قلُت )وأنا ُمتع  نَّ التَّعب حالة  مؤقَّ  

                                                 
اهللُاعاىل:ُالصُّو ُُِّوهذهُاملعلومةُقدُافيدناُ ُقولُابنُدانيال (2) اةباُ  ُخم 

ُ ُ ُا شياءُباآلياتُ ُُُإنٍَُُُُُُُُُُّّوعنُكلُِّش ٍءُقدُخفيو  ُ راك 
ُعنَّاُياُاهللُولكنٍَُّّأراكُ ُم نُخَّللُآيااكُالبديعةُ ُهذاُالوجود.ُمع ُالبيو:ُلقدُاختفيو 

ُوأناُأراكُ ُآيااكُ ُالكون،ُواهللُسبحانهُخم ُعنُاملطاخلوقاتُإالَّ تٍفُمنذُبدأُالكون،ُصحيٌمُأنَُّاختفاءُاهللُاعاىلُإعرابُالواوُحاليَّة ُسيادِّيُإىلُأنَُّاملع :ُياُإهل ُملُُف 
 لزَّمن،ُولكنَُّاملع ُيفسد ُإذاُأعربناُالواوُحاليَّة،ُوا صمُُّاستئنافيَّةُواوزُالع ف.وربيةُالشَّاعرُلهُاجتمعاُ ُحلظةُواحدةُم نُا

اُإذاُاقرتنوُباملاض ُابُأنُُ(1) فيندرُأنُنقول:ُجاءُزيٌدُويضحك.ُوأهنَّ م  بتاُ  اُالُاسب ٌقُم ضارعاُ  ُأ وُْ ا سب قُبذُ)قد(ُظاهرة ُأوُم قدَّرة:ُومنُقرائنُالواوُاحلاليَّةُأهنَّ
ْ ج اء وك ْمُ ْ أَْن د قَاتِّل وك  مه  ور  د  ْت ص  َ  أي:ُقدُحصرتُصدورهم.10ُالنِّساءَُحصِّ

ُا  اءُال ََّّل ةُمع وفةُعلعُزيد.«ُجاءُزيٌدُوعمروُوُخالدُوُمنار»عندماُاع فُاملفرداتُيكونُاملع وفُعليهُهوُا وَّلُم ال:ُُ(3)
ُالزَّادُبي ُأقدُّ  :ُظرفُمكانُمع وفُعلعُالظَّرفُبيٍُّيتعلَّقُمباُاعلَّقُبه. ين  ٍُّوبين هُ..[ُنقولُ ُاإلعراب:ُوُإذاُع فوُأشباهُ لُنُفبوُّ

ُام ُبينهما.«ُسياقُواحد»املقصودُبكلمةُُ(4) ادُأأأُُُُُفَّلُسياق  ُأنَّكُالُاقولُ:ُالعلم ُمفيدُوُزيٌدُحدَّ
ُليَّةُ)ُبانوُسعاد ُفقليبُاليومُمتبول(ُومن ُاجلمهورُع فُاخلربيَّةُعلعُاإلنشائيَّةُأوُالعكر:وعليكُأنُانتبهُإىلُأنَّهُيقلُُّع فُاجلملةُاال يَّةُعلعُالفع

  انَّ أ عطيناك إلكوثر دااُ ُالزَّمن.ُأعربُ 1ُ_2الكو رُصل ِّ لرب ِّك وإحنرفإ  ُإذاُاحتَّ  اجلمهورُالفاءُاستئنافيَّةُوبعض همُأعر اُعاةفة.ُوالُا ع فُاجلملتانُإالَّ
اُالُاق  ُبنيُالُنُ(5) اُنقصدُأهنَّ ُزيٌد)ُرمح هُاهلل (ُوهذهُ لةُاستئنافيَّةُوُإ َّ نق  ُانق اعُاملع ُفقدُنقول:ُمات 

 
ُكاالعرتاضيَّة.قصد ُبالكَّلمُامل  ا شياءُاملت البة

ُكاملةُعندُإعرابُالواو.أيُا يَّةُمالَّفةُمنُمبتدأُوخربُأوُفعليَّةُمالَّفةُمنُفعلُوفاعل؛ُلذاُعليناُأنُنبحثُعنُأركانُاُ(5)  جلملة
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ب حاليًَّة: تًة ُتعر  ب استئنافيَّة، وإذا كانت مؤقَّ ًة ُتعر   وإذا كانت اجلملة يف َّناية الكام ُمستمرَّ

َ  إخاااويت            م   تاتا بااااَ  أحاااداٌر ختااااا َّ

      

 وشاااايَّب َ  يأا )واقطااااوب ُت اااايُب( 

ا حالة          ة = استئنافيَّة؛ ألَّنَّ ة. عامَّ ُمستمرَّ  

 ومااا  يف املاااوِو شاااك  لواقاااٍف  وق اااأَل 

 

ًى )وهاااو  ااا ئُم(  اااَك يف ج اااِ  الااا َّ  كأ َّ

تة.       ا حالة  مؤقَّ               = حاليَّة؛ ألَّنَّ

فة باالعرتاضيَّة يف نحو _3   :قد تشتبه الصِّ

 وإَّن  بااااأز ال ياناااايَل الانَّاااا ُس َمنااايال  (1)

 

اي اااأُل ِماا  قالاباااف بااه   ( حلقيااُق )حتاامَّ

     

     

                                                                       

ن معاِّن االعرتاض. فلو كانت كلُّ مجلٍة وقعت  هذه صفة؛ ألنَّ حذفها ُيؤثِّر يف املعنى. عاء أو غريمها م  وهدفها وصف املنَل ال التَّأكيد أو الدُّ

عربنا نصف اجلمل اعرتاضيًَّة.بي  ُمتازمي اعرتاضيَّة أل  

حاليَّة أو صفة؟!مرَّ بنا أنَّ اجلمل بعد  النَّكرات صفات وبعد املعارف أحوال، واألسامُء يف العربيَّة  معرفًة أو نكرًة إذًا هل ُنعرب كلَّ اجلمل _4َ  

دون  صلة.... ولو استخدمناها دائاًم لقلنا يف: جواب وموصوالً دون   دون خرب ورشطاً  هذه القاعدة تقريبّية، وال نستخدُمها إالَّ إذا مل نجد ُمبتدأً   

ن احلال؛ ألنَّه عمدة واحلال فضلة يف اجلمل ال غري ا بعد  املعرفة. وهذا خطأ فاخلرب أهمُّ م  .زيد  )يدرُس(: يف حملِّ نصب حال؛ ألَّنَّ  

ب حاالً  _5 فة األوىل: كلُّ صفة ثانية جيوز أن ُتعر  ًا كان ت الصِّ أيَّ  

 )يبتسُم(، جاء  طفل يميش )يضحُك(ج
جعان  ن الشُّ   .(2)اء  رجل  قويٌّ )يميش(، جاء  قائد  م 

                                                 
ُباحل مَّع.ُ(2) ُمنُقليبُبه:ُأيُأ صبو  :ُحلقيق ،ُحتّميو   خربُإيِّ
ظاهرا ،ُومرَّة ُشبهُ لة،ُومرَّة ُُ(1) ُ لة.ماُبني ُقوسنيُاوزُإعرا نَُّصفاٍتُأوُأحواال ،ُوالح ُأنَُّالصِّفةُا وىلُجاءتُمرَّة ُا اُ 

فنعلِّقهاُبصفةُأوُحال:ُجاءُقائٌدُُيش ُوقدُيق  ُهذاُ ُأشباهُاجلملُ منُاحلمامُم نُالشُّ عان،ُأيضاُ  ُةرياُ    ُقفص.شاهدت 
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 :اخلامساملبحث 

 ، )كم، كائن التَّكثيري تين(:(2)إعراب )مجرور ُربَّ( (1

ه: ورجٍل قوّي شاهدُت _1َ ها فعل  ُمتعد  مل يستوف  مفعول  ب يف حملِّ نصب مفعول به: إذا جاء  بعد  ، كم من قائٍد قابلُت، كائن من صاديق (2)ُتعر 

 عرفُت.

ه: ورجٍل قوي  شاهدُته، كم من ق _2 ها فعل ُمتعد  استوىف مفعول  ب اساًم منصوبًا عىل االشتغال وجيوز معه امُلبتدأ: إذا جاء بعد   ائٍد قابلُته...ُتعر 

، ُتعرب _3 ها فعل  الزم: ورجٍل قوي  مات  .... ُمبتدًأ ال غرُي: إذا جاء  بعد   كم من قائٍد هرب 

 مُالحظات يف إعراهبا:

ف فل  ُ(َأ  لنُّحاة رأيان:جمرور ُربَّ يكون نكرًة موصوفة، فإن مل ُيوص 

  َ(اوآمااااا ٍة ب لُبخاااااِل )قلاااااأُل  ااااا  اقصااااا

 

 (3)ماااااااااا  إليااااااااااه ساااااااااابيُل  يش ٌ فاااااااااا لك     

 

 

 امرأٍة آمرٍة(، فبهذا يكون موصوفًا قبل حذفه.)قلُت هلا اقرصي( : يف حملِّ رفع خرب، وجمروُر ُربَّ احلقيقيُّ حمذوف، تقديره  )و_1َ

. (4))قلُت هلا اقرصي( : يف حملِّ رفع صفة _2  ، واخلرُب حمذوف تقديرُه: موجودة 

نا نتعامل مع أبعد  فعٍل يف حال وجدنا أكثر من واحد:ذكرنا ُ(َب ها، وعلينا أن نعرف أنَّ ُد إعراب هذه الكلامت الفعُل بعد   أنَّ ما ُُيدِّ

( خرب. )مات( ورجٍل قوي    (5)= رجل: مبتدأ )مات 

( )شاهدُت(= رجٍل: مفعول به، ) (: يف حملِّ جرِّ ورجٍل قوي  )مات   (7))شاهدُت(: استئنافيَّة، (6)صفةٍ  مات 

 إعراب األسماء الموصولة وأسماء اإلشارة: (2

ه ُيعربان يف حملِّ رفع خرب: زيد  الَّذي أحُ(َأ  خرب 
جُل.إذا جاء  قبلهام ُمبتدأ  مل يستوف   بُّه، أيب هذا الرَّ

جُل هذا.ُ(َب  الَّذي ...، جاء الرَّ
 إذا جاء قبلهام اسم  معرفة يكونان صفًة له: نحُن يا أخُت عىل العهد 

بي  ليشهدوا موت  الَّذي...، خطُّ هذا الطَّالب  ممُ(َت ن يكونان يف حملِّ جر  باإلضافة: ُمتألِّ .إذا جاء  قبلهام اسم  نكرة غري منوَّ  َ  يَّ

 اقي احلاالت نستبدل كلمة يشء بالَّذي وصلته وباسم اإلشارة ونعربام كام أعربناها :يف بُ(َث

 أحبُّه = مررُت  بالَّذي، مررُت "فاعل" يشء  أحبُّه = جاء   الَّذيجاء  
ٍ
= شااهدُت  هاذا، شااهدُت "يف حملِّ جر  بحرف اجلرِّ " بيشء

 ...شيئاً 

                                                 
ُوانوبُعنهاُالواو:ُورجٍلُقويٍّ..ُوآمرٍة،ُوبلٍد...ُ(2) ذ فُر بَّ ماُحت   ك رياُ 
علعُأنَّهُُ(1)  ُ منصوبَُِّّلَّ ُشبيٍهُبالزَّائد،ُرجٍل:ُاسمُارورُلفظاُ  ُجرٍّ ُحرف   مفعولُبه.و:ُواوُر بَّ
ُرُ آمرة:ُُ(3) يبق ُارور  ُهلاُاقصري(ُفإنُأعربناهُخرباُ  ُ لةُواحدةُبعد هُ)قلو  علعُأنَّهُم بتدأ،ُوليرُمعناُإالَّ  ُ مرفوعَُِّّلَّ ُدونُوصف،ُوإنُأعربناهاُارورُلفظاُ  بَّ

ُاملبتدأُدو نُخرب.  صفة ُيبق 
ُصفة.قلناُرف ُ نَُّآمرةُم بتدأُمنُحيثُاحمللُّ،ُواوزُأنُُ(4)  ن عاملهاُعلعُاللَّف ُفنقول:ُ ُِّلُِّجرٍّ
هُفعلُالزم.ُ(5)  أعربناُ)ُرجٍل(ُمبتدأ؛ُ نَُّماُبعد 
 اجلّرُعلعُالّلف ،ُواوزُأنُاكونُ ُِّلُِّنصبُصفٍةُعلعُاحمللِّ.ُ(5)
بهُاكونُ لةُالفعلُبعد هُاستئنافيَّة،ُإذ ُا صل :ُُ(7) ُمفعوالُ  عند ُإعرابُارورُربَّ .دائماُ  مات  قويَّاُ  ُرجَّلُ   شاهدت 
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 إعراب أسماء االستفهام: (3

ان: يف حملِّ متىُ(َأ : يف حملِّ نصٍب عىل الظَّرفيَّة املكانيَّة ، أيَّ مانيَّة، أين  ََّ  نصب عىل الظَّرفيَّة ال

؟  ؟ ، وإذا تاها مبتدأ  تتعلَُّق بخربه املحذوف: أين  زيد   وإذا تاها فعل  تتعلَُّق به: مت ى أراك 

ن، ما، ماذا، كيفُ(َب ه:(1)م  ؤال ونعربام إعراب  اجلواب  نفس   : نجيُب عن السُّ

ن أ ؟                      = أنا زيد                                                                                 م  ن: يف حملِّ رفع خرب( نت   )م 

؟                       = زيد  جاء                                                                          ن جاء  ن: يف حملِّ رفع ُمبتدأ(     م   )م 

؟           )ماذا: يف حملِّ نصب  مفعوٍل به(                             = شاهدُت البحر                                        ماذا شاهدت 

.......................................................................................................................... 

 ويف النِّهاية أقول: 

حيح، ن الطَّريق  إىل وعيها الصَّ
، أضعه بي أيدي طلبة العربيَّة، عسى أن ييضء  هلم شيئًا م  ق  ُمتعاة اإلعاراب،هذا جهُد امُلقلِّ  ويكوُن ُمعينًا يف تذوُّ

مُت أسلوبًا جدي ،واَ  أسأُل التَّوفيق يف أن أكون  قدَّ لة بشكٍل خاص  ل واملصادر املؤوَّ جالَّ  وأساأُله دًا يف الطَّرح بشكل عام  ويف بحث ي أشباه اجُلم 

، علميَّةً  أن تكون النِّيَّةُ  ثناؤه اكر والتَّقادير لكالِّ األساتاذة و صافيًة غري  مشوبٍة بطمع جتاري  اه بالشُّ ن هنا أتوجَّ
املرُء قليل  بنفسه كثري  بإخوانه، وم 

تي أفاد   موا يل تقويامهتم الَّ ن وقتهم وقدَّ
 البحُث منها غري  شك  ومنهم: األكارم الَّذين منحوا عمل املتواضع فينًة م 

 .يوُسف ق ئد، وال  السَّ سة، ه َّن البنفّ ، مالذ غميض، و غيدا  اليُّ ، س يية الع لوَّنّ ، ييام ق سم، إرسا  ص يَّة، أمحد عم  

كر األستاذ الفاضل   .ملا كابده من عناء ُمضاعف يف قراءة البحث وتنسيقه أمحد عمروأخصُّ بالشُّ
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ُكيفُُ(2) ؟ُُإذاُاَّلهاُاسٌمُاكون ُ ُِّلُِّرف ُخربُم قدَّم: ُجئو  ُكيف   التََّّلق ؟والغالبُ ُإعرابُ"كيف":ُإذاُاَّلهاُفعٌلُاكونُ ُِّلُِّنصبُحال:


